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BİRİM HAKKINDA GENEL BİLGİLER

1. İletişim Bilgileri

Prof. Dr. İbrahim TÜMEN 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu 

Merkezi Yerleşkesi, 

10200, BANDIRMA

İrtibat Telefonu : 266 717 01 17 Elektronik Posta : tumen@bandirma.edu.tr

https://shmyo.bandirma.edu.tr/tr/shmyo/Sayfa/Goster/1343

2. Tarihsel Gelişimi

Türkiye’nin en genç üniversitelerinden Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, 23 Nisan 2015 
tarih ve 29335 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6640 sayılı Kanun ile kurulmuştur. 
Üniversitemiz.

20 Nisan 2017 tarihinde Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu eğitim ve öğretime 
başlamıştır. 

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü;

 Ameliyathane Hizmetleri Programı,
 Anestezi Programı,
 Diyaliz Programı,
 Optisyenlik Programı,
 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı,
 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı,
 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı,
 İlk ve Acil Yardım Programı

Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü;

 Çocuk Gelişimi programı

Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü; 

 Sosyal Hizmetler Programı,

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü;

mailto:tumen@bandirma.edu.tr
https://shmyo.bandirma.edu.tr/tr/shmyo/Sayfa/Goster/1343
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 Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Programı

Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü;

 Evde Hasta Bakımı Programı

Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü;

 Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Programı,
 Fizyoterapi Programı

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu 2019-2020 Eğitim- Öğretim yılı itibariyle Sosyal 
Hizmetler ve Danışmanlık Bölümü Sosyal Hizmetler Programı ve Tıbbi Hizmetler ve Teknikler 
Bölümü Optisyenlik Programı öğrenci kabul etmeye başlamıştır.

Sosyal Hizmetler Programımızda 46 öğrenci, Optisyenlik Programımızda 58 öğrenci eğitim 
görmektedir. Meslek yüksekokulumuzda toplam 5 Doktor Öğretim Üyesi ve 5 Öğretim 
Görevlisi olmak üzere toplam 10 adet akademik personel 3 adet idari personel görev 
yapmaktadır. Birimimiz bünyesinde Optisyenlik Laboratuvarı ve Bilgisayar Laboratuvarı 
olmak üzere toplam 2 adet laboratuvar bulunmaktadır.

https://shmyo.bandirma.edu.tr/tr/sosyal-hizmetler-prog

https://shmyo.bandirma.edu.tr/tr/optisyenlik-prog

3. Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri 
Misyonumuz; ulusal ve uluslararası mesleki ölçütlere uygun olarak hazırlanmış eğitim 
programları aracılığıyla, bilimsel, teknolojik, çağdaş değerler doğrultusunda; üstün bilgi ve 
beceri ile donatılmış, takım çalışmasına ve paylaşım kültürüne yatkın, halkın sağlığını koruma 
ve geliştirmeye duyarlı ayrıca inisiyatif sahibi ara elemanların yetişmesini sağlamaktır.

Vizyonumuz; 21 inci yüzyılın değişen bilimsel ve sosyal koşullarına kolayca uyum 
sağlayabilen, yenilikçiliğe önder olan, bilgiye, paylaşıma ve teknolojiye odaklı bir eğitim 
kültürü içerisinde üst düzey mesleki bilgiye ve deneyime sahip sorumluluk bilinci taşıyan 
güvenilir, etik ilkeleri benimseyen ve uyumlu ara insan gücü yetiştirerek alanında lider bir 
eğitim kurumu olmaktır.

Temel değerlerimiz ise; Kalite, Özgünlük, Üretkenlik, Çağdaşlık, Sosyal sorumluluk, 
Verimlilik, Güvenilirlik ve doğruluk, Katılımcılık, Nesnellik, Sorgulayıcılık, Çevre bilinci, 
Mükemmellik, Rekabet, İşbirliğidir.

https://shmyo.bandirma.edu.tr/tr/sosyal-hizmetler-prog
https://shmyo.bandirma.edu.tr/tr/optisyenlik-prog
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A. KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ
A.1. Misyon ve Stratejik Amaçlar
Birimimizin stratejik plan kapsamında tanımlanmış misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefleri 
bulunmaktadır. Birimimiz yeni kurulmuş olup yapılanma aşamasında tamamlamadığından 
bunları gerçekleştirmek amacıyla yapılan uygulamalar tüm alanları ve birimleri 
kapsamamaktadır. Bu bağlamda birimimiz bünyesinde Sosyal Hizmetler ve Danışmanlık 
Bölümü Sosyal Hizmetler Programı ile Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Optisyenlik 
Programı 2019 yılında öğrenci kabul etmeye başlamıştır. Diğer bölüm ve programlarımızın 
öğrenci kabulü önümüzdeki yıllar için planlanmaktadır.

Kurumda kalite güvencesi, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim 
sistemi gibi temel alanların bazılarında tanımlı politikalar bulunmaktadır. Ancak bu politikalar 
henüz herhangi bir planlama veya karar alma süreçlerinde kullanılmamaktadır. 

Birimde performansı izlemek üzere bazı göstergeler ve mekanizmalar tanımlanmıştır. Bu 
bağlamda Optisyenlik Programı öğrencilerimizle Betaoptik Novax Şirketine yıl içerisinde 
Eğitim buluşması kapsamında teknik bir gezi gerçekleştirilmiştir.

A.1.1. Misyon, Vizyon, Stratejik Amaç ve Hedefler
Misyonumuz; ulusal ve uluslararası mesleki ölçütlere uygun olarak hazırlanmış eğitim 
programları aracılığıyla, bilimsel, teknolojik, çağdaş değerler doğrultusunda; üstün bilgi ve 
beceri ile donatılmış, takım çalışmasına ve paylaşım kültürüne yatkın, halkın sağlığını koruma 
ve geliştirmeye duyarlı ayrıca inisiyatif sahibi ara elemanların yetişmesini sağlamaktır.

Vizyonumuz; 21.yüzyılın değişen bilimsel ve sosyal koşullarına kolayca uyum sağlayabilen, 
yenilikçiliğe önder olan, bilgiye, paylaşıma ve teknolojiye odaklı bir eğitim kültürü içerisinde 
üst düzey mesleki bilgiye ve deneyime sahip sorumluluk bilinci taşıyan güvenilir, etik ilkeleri 
benimseyen ve uyumlu ara insan gücü yetiştirerek alanında lider bir eğitim kurumu olmaktır.

Olgunluk düzeyi

1 2 Düzey 3 4 5
Kurumda 

stratejik plan 
kapsamında 
tanımlanmış 

misyon, vizyon, 
stratejik amaçlar 
bulunmamaktadı

r. 

Kurumun stratejik 
plan kapsamında 

tanımlanmış 
misyon, vizyon, 

stratejik amaç ve 
hedefleri 

bulunmaktadır. 
Ancak bunları 

gerçekleştirmek 
amacıyla yapılan 

uygulamalar 
bulunmamaktadır 

veya mevcut 
uygulamalar tüm 
alanları ve/veya 

birimleri 
kapsamamaktadı

r. 

Stratejik plan 
kapsamında 

stratejik amaçları 
ve hedefleri 

doğrultusunda 
kurumun 

tamamında 
yapılan 

uygulamalar 
bulunmaktadır ve 

bu 
uygulamalardan 

bazı sonuçlar elde 
edilmiştir. Ancak 
stratejik planın 
izlenmesi için 

gerekli 
mekanizmalar 

oluşturulmamıştır 
ve/veya stratejik 

plan ve/veya 
herhangi bir karar 
alma sürecinde 

Stratejik plan 
kapsamında 

stratejik 
amaçlar ve 

hedefler 
doğrultusundak
i tüm birimleri 

ve alanları 
kapsayan 

uygulamalar 
sistematik 
olarak ve 

kurumun iç 
kalite 

güvencesi 
sistemi ile 

uyumlu olarak 
izlenmekte ve 
paydaşlarla 

birlikte 
değerlendirilere

k önlemler 
alınmaktadır. 

Stratejik plan 
kapsamında 

stratejik amaç 
ve hedefleri 

gerçekleştirme
k üzere 
yapılan 

olgunlaşmış, 
sürdürülebilir 
uygulamalar 

kurumun 
tamamında 

benimsenmişti
r; kurumun bu 

hususta 
kendine özgü 

ve yenilikçi 
birçok 

uygulaması 
bulunmakta ve 

bu 
uygulamaların 
bir kısmı diğer 
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kullanılmamaktadı
r. 

kurumlar 
tarafından 

örnek 
alınmaktadır. 

Kanıtlar
 https://shmyo.bandirma.edu.tr/tr/shmyo/Sayfa/Goster/1284

A.1.2. Kalite Güvencesi, Eğitim Öğretim, Araştırma Geliştirme, Toplumsal Katkı ve 
Yönetim Sistemi Politikaları

Olgunluk düzeyi

1 2 Düzey 3 4 5
Kurumda tanımlı 

herhangi bir 
politika 

bulunmamaktadı
r.

Kurumda kalite 
güvencesi, eğitim-
öğretim, 
araştırma-
geliştirme, 
toplumsal katkı ve 
yönetim sistemi 
gibi temel 
alanların 
bazılarında 
tanımlı politikalar 
bulunmaktadır. 

Ancak bu 
politikalar 

herhangi bir 
planlama veya 

karar alma 
süreçlerinde 

kullanılmamaktadı
r.

Kalite 
güvencesi, 
eğitim ve 
öğretim, 

araştırma ve 
geliştirme, 

toplumsal katkı 
ve yönetim 

sistemi 
alanlarının 

tümünde tanımlı 
politikalar 

doğrultusunda 
yapılan 

uygulamalar 
bulunmaktadır 

ve bu 
uygulamalardan 

bazı sonuçlar 
elde edilmiştir. 

Ancak bu 
uygulamaların 

sonuçlarını 
izlemek için 

gerekli 
mekanizmalar 

bulunmamaktadı
r.  

Tüm alanlardaki 
kurumsal 

politikaların 
birbirleri ile olan 
ilişkileri kurulmuş 
ve politikalardaki 
bu bütüncül yapı 
iç kalite güvence 

sistemini 
yönlendirmektedi

r; sonuçlar 
izlenmekte ve 
paydaşlarla 

birlikte 
değerlendirilerek 

önlemler 
alınmaktadır.

Tüm 
alanlardaki 
kurumsal 
politikalar 

doğrultusund
a 

olgunlaşmış, 
sürdürülebilir 
uygulamalar 

kurumun 
tamamında 

benimsenmişt
ir ve karar 
almalarda 

esas 
alınmaktadır; 

bu 
uygulamalar 

içerisinde 
kuruma özgü 
ve yenilikçi 

birçok 
uygulama 

bulunmakta, 
uygulamaların 
bir kısmı diğer 

kurumlar 
tarafından 

örnek 
alınmaktadır.

Kanıtlar
 https://shmyo.bandirma.edu.tr/tr/shmyo/Sayfa/Goster/2988

https://shmyo.bandirma.edu.tr/tr/shmyo/Sayfa/Goster/1284
https://shmyo.bandirma.edu.tr/tr/shmyo/Sayfa/Goster/2988
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A.1.3. Kurumsal Performans Yönetimi
Olgunluk düzeyi

1 2 Düzey 3 4 5
Kurumda 

performans 
yönetimi 

uygulaması ve 
stratejik planla 
uyumlu olarak 
tanımlanmış 
performans 
göstergeleri 

bulunmamaktadır
.

Kurumda 
performansı 
izlemek üzere 
bazı göstergeler 
ve mekanizmalar 
tanımlanmıştır. 

Ancak bu 
göstergeleri 

izlemek üzere 
yapılan 

uygulamalar 
bulunmamaktadır 

veya mevcut 
uygulamalar tüm 
alanları/süreçleri 
(kalite güvencesi 
sistemi, eğitim ve 

öğretim, 
araştırma ve 
geliştirme, 

toplumsal katkı, 
yönetim sistemi) 

kapsamamaktadır
. 

Tüm alanlarla 
ilişkili olarak 
performans 
göstergeleri 
ve anahtar 
performans 
göstergeleri 

belirlenmiştir. 
Ancak bu 

göstergelerin 
izlenmesi 
sistematik 

olmayan ve 
tüm alanları 
kapsamayan 

şekilde 
yapılmaktadır

. 

Tüm 
alanlarla/süreçlerl
e ilişkili tüm 
performans 
göstergeleri 
sistematik ve 
kurumun iç kalite 
güvencesi sistemi 
ile uyumlu olarak 
izlenmekte ve 
elde edilen 
sonuçlar 
paydaşlarla 
birlikte 
değerlendirilerek 
karar almalarda 
kullanılmakta ve 
performans 
yönetimine ilişkin 
önlemler 
alınmaktadır.

Kurumsal 
amaçlar 

doğrultusunda, 
olgunlaşmış ve 
sürdürülebilir 

kurumsal 
performans 

yönetimi 
kurumun 

tamamında 
benimsenmiştir
; kuruma özgü 

ve yenilikçi 
uygulamalar 
bulunmakta, 

uygulamaların 
bir kısmı diğer 

kurumlar 
tarafından 

örnek 
alınmaktadır.

Kanıtlar
 http://www.betaoptik.com/haberler/-beta-optik-novax-egitim-bulusmasi

A.2. İç Kalite Güvencesi
A.2.1. Kalite Komisyonu

Olgunluk düzeyi

1 2 3 4 Düzey 5
Kurumda kalite 

güvencesi 
süreçlerini 

yürütmek üzere 

Kalite 
komisyonunu
n yetki, görev 
ve 

Kalite 
komisyonunu 
yetki, görev ve 
sorumlulukları 

Kalite komisyonu ve 
komisyona destek 
olmak amacıyla 

oluşturulan kalite 

Kalite 
komisyonunun 
ve ilgili diğer 

organizasyone

Adı Soyadı Kalite Komisyonu Görevi Görevi

Prof. Dr. İbrahim TÜMEN Başkan Müdür

Öğr. Gör. Pınar KURT Üye Müdür Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Fatih ALTUN Üye Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Taner KALAYCI Üye Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Engin DEMİR Üye Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölüm 
Başkanı

Öğr. Gör. Duygu KALKAY Üye Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü

Alp ÖZALP Üye Yüksekokul Sekreteri

http://www.betaoptik.com/haberler/-beta-optik-novax-egitim-bulusmasi
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oluşturulmuş bir 
kalite komisyonu 
bulunmamaktadı

r.

sorumluluklar
ı ile 
organizasyon 
yapısı 
tanımlanmıştı
r. Ancak 
kalite 
komisyonu 
bu yetki, 
görev ve 
sorumluluklar 
kapsamında 
planlama 
ve/veya karar 
alma 
süreçlerinde 
etkin rol 
almamaktadır
.

kapsamında 
çalışmalarını 
kapsayıcı ve 
katılımcı bir 
yaklaşımla şeffaf 
olarak 
yürütmektedir. 
Ancak bu 
uygulamalar 
kurumdaki 
bütüncül kalite 
yönetimi 
kapsamında 
yürütülmemekte
dir ve 
uygulamaların 
sonuçları 
izlenmemektedir. 

odaklı 
organizasyonel 

yapılar;  yetki, görev 
ve sorumlulukları 

doğrultusunda 
sistematik ve 

kurumdaki bütüncül 
kalite yönetimi 
kapsamında 
çalışmalarını 
yürütmekte; 
yürütülen 

uygulamalardan 
elde edilen bulgular 
izlenmekte ve izlem 

sonuçları 
değerlendirilerek 

iyileştirmeler 
gerçekleştirilmekted

ir. 

l birimlerin 
kurumsal 
amaçlar 

doğrultusunda
, sürdürülebilir 
ve bütünleşik 
uygulamaları 

kurumun 
tamamında 

benimsenmişti
r; kurumun 

kalite yönetimi 
kapsamında 

yenilikçi 
uygulamaları 
bulunmakta, 

uygulamaların 
bir kısmı diğer 

kurumlar 
tarafından 

örnek 
alınmaktadır.

Kanıtlar
 https://shmyo.bandirma.edu.tr/tr/shmyo/Sayfa/Goster/2999

A.2.2. İç Kalite Güvencesi Mekanizmaları (PUKÖ çevrimleri, takvim, birimlerin yapısı)
Olgunluk düzeyi

1 Düzey 2 3 4 5
Kurumun iç kalite güvencesi 

sistemi ve mekanizmaları 
bulunmamaktadır.

A.2.3. Liderlik ve Kalite Güvencesi Kültürü
Olgunluk düzeyi

1 Düzey 2 3 4 5
Kurumda kalite güvencesi 

kültürünü destekleyen kurumsal 
kültür ve liderlik yaklaşımı 

bulunmamaktadır.

A.3. Paydaş Katılımı
A.3.1. İç ve Dış Paydaşların Kalite Güvencesi, Eğitim ve Öğretim, Araştırma Ve 
Geliştirme,  Yönetim Ve Uluslararasılaşma Süreçlerine Katılımı

Olgunluk düzeyi

1 2 3 Düzey 4 5
Kurumda 

yürütülen tüm 
süreçlere 

(kalite 
güvencesi, 
eğitim ve 
öğretim, 

araştırma ve 

Kurumda paydaşlar 
belirlenmiş ve 
paydaş analizleri 
gerçekleştirilmiştir 
ve paydaş 
katılımına ilişkin 
bazı tanımlı 

Kurumda 
yürütülen tüm 
süreçlerle ilişkili 
olarak 
belirlenmiş olan 
paydaşların 
süreçlere ve 
karar alma 

Kurumdaki 
tüm 
süreçlere ve 
karar 
almalara 
paydaşların 
katılımı 
kurumdaki 

Kurumdaki tüm 
süreçlere ve 
karar almalara 
paydaşların 
katılımı, 
olgunlaşmış ve 
sürdürülebilir 
uygulamalarla 

https://shmyo.bandirma.edu.tr/tr/shmyo/Sayfa/Goster/2999
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geliştirme, 
toplumsal 

katkı, yönetim 
sistemi, 

uluslararasılaş
ma) paydaş 

katılımını 
sağlayacak 

mekanizma ve 
uygulamalar 

bulunmamakta
dır. 

süreçler 
bulunmaktadır.  
Ancak bu süreçler 
doğrultusunda 
yapılmış 
uygulamalar 
bulunmamaktadır 
veya mevcut 
uygulamalar bütün 
süreçleri/alanları/pa
ydaş gruplarını 
kapsamamaktadır.

mekanizmalarına 
katılımı 
sağlanmıştır ve 
bu etkileşimden 
bazı uygulama 
sonuçları elde 
edilmiştir. Ancak 
tüm bu 
uygulamalar 
kurumdaki 
bütüncül kalite 
yönetimi 
kapsamında 
yürütülmemekted
ir ve bu 
uygulamaların 
sonuçları 
izlenmemektedir.

bütüncül 
kalite 
yönetimi 
kapsamında 
yürütülmekte 
ve paydaş 
katılımı 
uygulamalar
ından elde 
edilen 
bulgular 
izlenerek 
paydaşlarla 
birlikte 
değerlendiril
mekte ve 
izlem 
sonuçlarına 
göre önlem 
alınmaktadır
.

sağlanarak 
kurumun 
tamamında 
benimsenmiştir; 
kurumun 
paydaş 
katılımını 
güçlendirmek 
üzere yenilikçi 
uygulamaları 
bulunmakta, 
uygulamaların 
bir kısmı diğer 
kurumlar 
tarafından 
örnek 
alınmaktadır.

Kanıtlar
 http://www.betaoptik.com/haberler/-beta-optik-novax-egitim-bulusmasi
 https://shmyo.bandirma.edu.tr/tr/shmyo/Haber/Goster/Bandirma-NEV-Aile-

Danismanlik-Yoneticisi-ve-ayni-zamanda-Aile-Danismani-Nevin-COTUK-
ogrencilerimiz-ile-bir-araya-geldi-2563

A.4. Uluslararasılaşma
A.4.1. Uluslararasılaşma Politikası

Olgunluk düzeyi

1 2 3 Düzey 4 5
Kurumda tanımlı 

bir 
uluslararasılaşm

a politikası 
bulunmamaktadı

r.

Kurumun tanımlı 
uluslararasılaşm

a politikası 
bulunmaktadır. 

Ancak bu 
politika 

doğrultusunda 
gerçekleştirilmiş 

uygulamalar 
bulunmamaktadı

r.

Kurumun eğitim 
ve öğretim, 

araştırma ve 
geliştirme ve 

toplumsal katkı 
fonksiyonlarının 
tümünü dikkate 

alan 
uluslararasılaşm

a politikası 
doğrultusunda 

bazı 
uygulamaları 

Kurumun 
uluslararasılaşm

a politikası 
doğrultusunda 

yapılan 
uygulamalar 
sistematik ve 
kurumun iç 

kalite güvencesi 
sistemi ile 

uyumlu olarak 
izlenmekte ve 
paydaşlarla 

Kurumun özgün 
uluslararasılaşm

a modeli 
kurumun 

tamamında 
benimsenmiştir; 

kurumun 
uluslararasılaşm

a modeli 
kapsamında 

yenilikçi 
uygulamalar 
bulunmakta, 

http://www.betaoptik.com/haberler/-beta-optik-novax-egitim-bulusmasi
https://shmyo.bandirma.edu.tr/tr/shmyo/Haber/Goster/Bandirma-NEV-Aile-Danismanlik-Yoneticisi-ve-ayni-zamanda-Aile-Danismani-Nevin-COTUK-ogrencilerimiz-ile-bir-araya-geldi-2563
https://shmyo.bandirma.edu.tr/tr/shmyo/Haber/Goster/Bandirma-NEV-Aile-Danismanlik-Yoneticisi-ve-ayni-zamanda-Aile-Danismani-Nevin-COTUK-ogrencilerimiz-ile-bir-araya-geldi-2563
https://shmyo.bandirma.edu.tr/tr/shmyo/Haber/Goster/Bandirma-NEV-Aile-Danismanlik-Yoneticisi-ve-ayni-zamanda-Aile-Danismani-Nevin-COTUK-ogrencilerimiz-ile-bir-araya-geldi-2563
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bulunmaktadır 
ve bu 

uygulamalardan 
bazı sonuçlar 
elde edilmiştir. 

Ancak bu 
uygulamaların 

sonuçları 
izlenmemektedir

.

birlikte 
değerlendirilerek 

önlemler 
alınmaktadır.

uygulamaların 
bir kısmı diğer 

kurumlar 
tarafından örnek 

alınmaktadır.

Kanıtlar

 https://disiliskiler.bandirma.edu.tr/tr/disiliskiler/Sayfa/Goster/421

A.4.2. Uluslararasılaşma Süreçlerinin Yönetimi ve Organizasyonel Yapısı
Olgunluk Düzeyi

1 Düzey 2 3 4 5
Kurumun 

uluslararasılaşm
a süreçlerinin 
yönetimi ve 

organizasyonel 
yapısına ilişkin 

planlamalar 
bulunmamaktadı

r.

Kurumun 
uluslararasılaşm

a süreçlerinin 
yönetim ve 

organizasyonel 
yapısına ilişkin 

planlamalar 
bulunmaktadır.  

Ancak bu 
planlar 

doğrultusunda 
yapılmış 

uygulamalar 
bulunmamaktadı

r.

Kurumda 
uluslararasılaşm

a süreçlerinin 
yönetimi ve 

organizasyonel 
yapısı kurumsal 

tercihler 
yönünde 

uygulamaya 
konularak bazı 
sonuçlar elde 

edilmiştir. Ancak 
bu sonuçlar 

izlenmemektedir
.

Kurumda 
uluslararasılaş
ma süreçlerinin 
yönetimi ile 
ilişkili sonuçlar 
ve paydaş 
görüşleri 
sistematik 
olarak 
izlenmekte ve 
paydaşlarla 
birlikte 
değerlendirilere
k önlemler 
alınmaktadır. 

Kurumda tüm 
birimleri/alanları 
kapsayan 
uluslararasılaş
ma yönetimi, 
kurumsal 
amaçlar 
doğrultusunda 
bütünleştirici, 
sürdürülebilir ve 
olgunlaşmış 
uygulamalarla 
kurumun 
tamamında 
benimsenmiş ve 
güvence altına 
alınmıştır; 
kurumun 
kendine özgü 
ve yenilikçi 
birçok 
uygulaması 
bulunmakta ve 
bu 
uygulamaların 
bir kısmı diğer 
kurumlar 
tarafından 
örnek 
alınmaktadır.

Kanıtlar
 https://disiliskiler.bandirma.edu.tr/tr/disiliskiler/Sayfa/Goster/421

A.4.3. Uluslararasılaşma Kaynakları
Olgunluk düzeyi

1 Düzey 2 3 4 5

https://disiliskiler.bandirma.edu.tr/tr/disiliskiler/Sayfa/Goster/421
https://disiliskiler.bandirma.edu.tr/tr/disiliskiler/Sayfa/Goster/421
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Kurumun 
uluslararasılaşm

a faaliyetlerini 
sürdürebilmesi 

için uygun nitelik 
ve nicelikte 

fiziki, teknik ve 
mali kaynakları 
bulunmamaktad

ır.

Kurumun 
uluslararasılaş
ma faaliyetlerini 
sürdürebilmek 

için uygun 
nitelik ve 

nicelikte fiziki, 
teknik ve mali 
kaynakların 

oluşturulmasına 
yönelik planlar 
bulunmaktadır. 

Ancak bu 
planlar 

doğrultusunda 
yapılmış 

uygulamalar 
bulunmamaktad

ır veya tüm 
birimleri 

kapsamayan 
uygulamalar 

bulunmaktadır.

Kurumun 
uluslararaslaş

ma 
faaliyetlerini 

sürdürebilmek 
için uygun 
nitelik ve 

nicelikte fiziki, 
teknik ve mali 

kaynaklar 
birimler arası 

denge 
gözetilerek 

sağlanmaktadır
. Ancak bu 
kaynakların 
kullanımına 

yönelik 
sonuçlar 

izlenmemekted
ir.

Kurumda fiziki, 
teknik ve mali 

kaynaklar, 
uluslararasılaşma 

faaliyetlerini 
destekleyecek ve 

tüm birimleri 
kapsayacak 

şekilde 
yönetilmektedir. 

Tüm bu 
uygulamalardan 

elde edilen 
bulgular, 

sistematik olarak 
izlenmekte ve 
izlem sonuçları 

paydaşlarla birlikte 
değerlendirilerek 

önlemler 
alınmakta ve 

ihtiyaçlar/talepler 
doğrultusunda 

kaynaklar 
çeşitlendirilmekted

ir.

Kurumda tüm 
birimlerindeki 

uygun nicelik ve 
nitelikte fiziki, 
teknik ve mali 

kaynaklar, 
kurumsal 
amaçlar 

(uluslararasılaş
ma politikası ve 

stratejisi) 
doğrultusunda 

ve sürdürülebilir 
şekilde 

yönetilmektedir; 
kurumun bu 
kapsamda 

kendine özgü ve 
yenilikçi birçok 

uygulaması 
bulunmakta ve 

bu 
uygulamaların 
bir kısmı diğer 

kurumlar 
tarafından örnek 

alınmaktadır.
Kanıtlar

 https://disiliskiler.bandirma.edu.tr/tr/disiliskiler/Sayfa/Goster/421

A.4.4. Uluslararasılaşma Performansının İzlenmesi ve İyileştirilmesi
Olgunluk Düzeyi

1 Düzey 2 3 4 5
Kurumda 

uluslararasılaşm
a 

performansının 
izlenmesine ve 
değerlendirmesi

ne yönelik 
planlamalar ve 
tanımlı süreçler 
bulunmamaktad

ır.

Kurumda 
uluslararasılaşm

a 
performansının 
izlenmesine ve 
değerlendirmesi

ne yönelik 
planlamalar ve 
tanımlı süreçler 
bulunmaktadır. 

Ancak bu 
planlar ve 
süreçler 

doğrultusunda 
yapılmış 

uygulamalar 
bulunmamaktad

ır veya tüm 
birimleri 

kapsamayan 
uygulamalar 

bulunmaktadır.

Kurumda 
uluslararasılaşm
a performansının 
izlenmesine ve 

değerlendirmesin
e yönelik 

uygulamalar tüm 
alanları ve 

birimleri kapsar 
şekilde 

yürütülmektedir. 
Ancak bu 

uygulamaların 
sonuçları 

izlenmemektedir 
veya karar alma 

süreçlerinde 
kullanılmamakta

dır.

Kurumda 
uluslararasılaş
ma hedefleri 

doğrultusunda 
çalışma yapan 

birimlerin 
uluslararasılaş
ma performansı 

izlenerek 
değerlendirilme

kte ve karar 
alma 

süreçlerinde 
kullanılmaktadır

. Buna ilişkin 
uygulamalar 

düzenli olarak 
izlenmekte ve 
izlem sonuçları 

paydaşlarla 
birlikte 

değerlendirilere
k önlemler 

alınmaktadır.

Kurumda, 
kurumsal 
amaçlar 

(uluslararasılaşm
a politikası, 
hedefleri, 

stratejisi) ve 
uluslararasılaşm

a hedefleri 
doğrultusunda 
çalışma yapan 

birimlerin 
uluslararasılaşm
a performansının 

izlenmesi ve 
değerlendirilmesi

ne ilişkin 
sürdürülebilir ve 

olgunlaşmış 
uygulamalar 

kurumun 
tamamında 

benimsenmiş ve 
güvence altına 

https://disiliskiler.bandirma.edu.tr/tr/disiliskiler/Sayfa/Goster/421
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alınmıştır. 
Kurumun 

kendine özgü ve 
yenilikçi birçok 

uygulaması 
bulunmakta ve 

bu uygulamaların 
bir kısmı diğer 

kurumlar 
tarafından örnek 

alınmaktadır.
Kanıtlar

 https://disiliskiler.bandirma.edu.tr/tr/disiliskiler/Sayfa/Goster/421

B. EĞİTİM VE ÖĞRETİM
B.1. Programların Tasarımı ve Onayı
Programların tasarımı öncelikle eğitim-öğretim politikası ve stratejik amaçları doğrultusunda 
oluşturulmaktadır. Bölüm/Programların müfredatları ilk olarak Bölüm Kurullarında 
yönetmelik, yönergeler çerçevesinde iç ve dış paydaş görüşleri alınarak tartışılmaktadır.

B.1.1. Programların Tasarımı ve Onayı
Programların tasarımı öncelikle kurumun eğitim-öğretim politikası ve stratejik amaçları 
doğrultusunda oluşturulmaktadır. Bölüm/Programların müfredatları ilk olarak Bölüm 
Kurullarında yönetmelik, yönergeler çerçevesinde tartışılmaktadır.

Olgunluk düzeyi

1 2 Düzey 3 4 5
Kurumda 

programların 
tasarımı ve 

onayına ilişkin 
tanımlı ve 
sistematik 
süreçler 

bulunmamaktadı
r.

Kurumda 
programların 
tasarımı ve 
onayına ilişkin 
tanımlı ve 
sistematik 
süreçler 
bulunmaktadır. 
Ancak bu süreçler 
tüm 
alanları/programla
rı 
kapsamamaktadır
.

Kurumda tüm 
programların 
tasarımı ve 
onayına ilişkin 
tanımlı süreçler 
doğrultusunda 
uygulamalar 
gerçekleştirilmiş 
ve bu 
uygulamalardan 
bazı sonuçlar 
elde edilmiştir.  
Ancak bu 
uygulamaların 
sonuçlarının 
izlenmesi 
yapılmamaktadı
r.

Paydaşların 
katılımıyla 
programların 
tasarımı ve 
onayına ilişkin 
uygulamalar 
sistematik 
olarak 
izlenmekte ve 
paydaşlarla 
birlikte 
değerlendirilere
k önlemler 
alınmaktadır. 

Paydaşların 
katılımıyla 

programların 
tasarımı ve 

onayına ilişkin 
sürdürülebilir 

ve 
olgunlaşmış 
uygulamalar 

kurumun 
tamamında 

benimsenmişti
r; bu 

kapsamda 
kurumun 

kendine özgü 
ve yenilikçi 

birçok 
uygulaması 

bulunmaktadır 
ve bu 

uygulamaların 
bir kısmı diğer 

kurumlar 
tarafından 

örnek 
alınmaktadır. 

https://disiliskiler.bandirma.edu.tr/tr/disiliskiler/Sayfa/Goster/421
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Kanıtlar
 https://shmyo.bandirma.edu.tr/tr/shmyo/Sayfa/Goster/2968

B.1.2. Program Amaçları, Çıktıları ve Programın TYYÇ Uyumu
Meslek Yüksekokulumuzun tüm programlarında program amaçları ve çıktıları ile Türkiye 
Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) 5. Düzey (Ön lisans) yeterlilikleri ve alan 
yeterlilikleri ilişkilendirilmiştir.

Olgunluk düzeyi

1 2 3 Düzey 4 5
Kurumdaki 

programların 
amaçları, 
çıktıları ve 

TYYÇ uyumları 
tanımlanmamış

tır. 

Kurumdaki 
programların 
amaçları, 
çıktıları ve 
TYYÇ 
uyumları 
tanımlanmış
tır.  Ancak 
bu 
uygulama 
tüm 
alanlarda/pr
ogramlarda 
gerçekleştiril
memektedir. 

Tüm 
programların 
amaçları, çıktıları 
ve bunların 
TYYÇ uyumu 
tanımlanmış, ilan 
edilmiştir ve 
eğitim-öğretimle 
ilgili 
uygulamalarla 
ilişkilendirilmiştir. 
Ancak bu 
uygulamaların 
sonuçlarının 
izlenmesi 
yapılmamaktadır.

Tüm 
programların 

amaçları, 
çıktıları ve 

bunların TYYÇ 
uyumuna ilişkin 

tüm alanları 
kapsayan 

uygulamalar, 
sistematik 

olarak 
izlenmekte ve 
paydaşlarla 

birlikte 
değerlendirilerek 

önlemler 
alınmaktadır. 

Tüm programların 
amaçları, çıktıları 
ve bunların TYYÇ 
uyumuna ilişkin 
sürdürülebilir ve 

olgunlaşmış 
uygulamalar 

kurumun 
tamamında 

benimsenmiştir; bu 
kapsamda kurumun 

kendine özgü, 
yenilikçi ve diğer 

kurumlar tarafından 
örnek alınan 
uygulamalar 

bulunmaktadır. 
Kanıtlar

 https://shmyo.bandirma.edu.tr/tr/optisyenlik-prog/Sayfa/Goster/2359
 https://shmyo.bandirma.edu.tr/tr/sosyal-hizmetler-prog/Sayfa/Goster/2351
 https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/

B.1.3. Ders Kazanımlarının Program Çıktıları ile Eşleştirilmesi
Meslek Yüksekokulumuzun aktif olan her programının öğretim planlarındaki derslerin 
kazanımları ile program çıktıları eşleştirilmiştir. Öğretim programlarının amaçları, kazanımları 
ve ders bilgi paketlerinin hazırlanması bölümde görevli öğretim elemanlarınca 
gerçekleştirilmektedir. Bölüm başkanlığı tarafından her dönem kontrol edilmektedir. Ders bilgi 
paketinde eksik, değişen ya da güncellenmesi gereken bir durumda ilgili dersi yürüten öğretim 
elemanı sorumludur. Programların amaçları kazanımları ve ders kataloglarına ait bilgilere 
yüksekokul web sayfasında ulaşılabilecek yönlendirici bir link bulunmaktadır

Olgunluk düzeyi

1 2 Düzey 3 4 5
Kurumdaki hiçbir 
programda, ders 
kazanımları ile 

program çıktıları 
eşleştirilmemiştir.

Kurumdaki 
bazı 
programlarda 
ders 
kazanımları 
ile program 

Tüm 
programlarda 
dersin bilişsel 

seviyesini (Bloom 
seviyesini) açıkça 

belirten ders 
kazanımları ile 

Tüm 
programların 

ders kazanımları 
ile program 

çıktıları 
eşleştirilmesine 

ilişkin tüm 

Ders 
kazanımları ile 

program çıktıları 
açık, anlaşılır, 
gerçekçi ve 

sürdürülebilir 
şekilde 

https://shmyo.bandirma.edu.tr/tr/shmyo/Sayfa/Goster/2968
https://shmyo.bandirma.edu.tr/tr/optisyenlik-prog/Sayfa/Goster/2359
https://shmyo.bandirma.edu.tr/tr/sosyal-hizmetler-prog/Sayfa/Goster/2351
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/
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çıktıları 
eşleştirilmiştir. 

program çıktıları 
eşleştirilmiş ve bu 

eşleştirme ilan 
edilerek, eğitim-
öğretimle ilgili 
uygulamalara 

(ders profilleri ve 
izlenceler gibi) 
yansıtılmıştır.  

Ancak bu 
uygulamaların 
sonuçlarının 

izlenmesi 
yapılmamaktadır.

alanları 
kapsayan 

uygulamalar, 
sistematik olarak 

ve kurumun iç 
kalite güvencesi 

sistemiyle 
uyumlu olarak 
izlenmekte ve 
izlem sonuçları 

paydaşlarla 
birlikte 

değerlendirilerek 
önlem 

alınmaktadır. 

eşleştirmiş ve 
tüm 

programlarda 
içselleştirilmiştir; 

bu kapsamda 
kuruma özgü, 

yenilikçi ve 
diğer kurumlar 

tarafından 
örnek alınan 
uygulamalar 

bulunmaktadır.

Kanıtlar
 https://shmyo.bandirma.edu.tr/tr/shmyo/Sayfa/Goster/2854
 https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/

B.1.4. Programın Yapısı ve Ders Dağılım Dengesi (Zorunlu-seçmeli ders dağılım 
dengesi; alan ve meslek bilgisi ile genel kültür dersleri dengesi, kültürel derinlik 
kazanma, farklı disiplinleri tanıma imkanları)
Meslek Yüksekokulundaki ders programları ve ders içerikleri Avrupa Yüksek Öğretim Alanı 
kapsamındaki “çeşitlilik ile birlik arasındaki denge” ilkesi gözetilerek tasarlanmaktadır. İki 
programa ait müfredatlar da seçmeli ders oranı toplam kredi değerinin %17-27’sini 
oluşturmaktadır.

Olgunluk düzeyi

1 2 3 Düzey 4 5
Kurumdaki 

hiçbir 
programda, 
programın 
yapısı ve 

ders dağılım 
dengesi 
dikkate 

alınmamıştır
. 

Programların 
yapısı ve ders 

dağılım dengesine 
ilişkin planlamalar 

bulunmaktadır. 
Ancak bu 

uygulamalar tüm 
programları 

kapsamamaktadır
.

Tüm 
programlarda 

program ve ders 
bilgi paketleri, 
yapı ve ders 

dağılım dengesi 
(alan ve meslek 
bilgisi ile genel 
kültür dersleri 

dengesi, kültürel 
derinlik 

kazanma, farklı 
disiplinleri 

tanıma imkânları 
vb.) gözetilerek 
hazırlanmıştır. 

Ancak bu 
uygulamaların 
sonuçlarının 

izlenmesi 

Program yapısı ve 
dengesine ilişkin 
uygulamalar tüm 

programlarda, 
sistematik olarak 

izlenmekte ve 
izlem sonuçları 

paydaşlarla birlikte 
değerlendirilerek 
önlem alınmakta 
ve sürekli olarak 

güncellenmektedir
.

Program yapısı 
ve dengesine 
ilişkin kurumsal 
amaçlar 
(eğitim-öğretim 
politikası) 
doğrultusunda, 
sürdürülebilir 
ve olgunlaşmış 
uygulamalar 
kurumun 
tamamında 
benimsenmiştir
. Kurumun 
kendine özgü 
ve yenilikçi 
birçok 
uygulaması 
bulunmakta ve 
bu 

https://shmyo.bandirma.edu.tr/tr/shmyo/Sayfa/Goster/2854
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/
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yapılmamaktadır
.

uygulamaların 
bir kısmı diğer 
kurumlar 
tarafından 
örnek 
alınmaktadır.

Kanıtlar
 https://shmyo.bandirma.edu.tr/tr/shmyo/Sayfa/Goster/2854
 https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/

B.1.5. Öğrenci İş Yüküne Dayalı Tasarım
Öğrencilerin dersler ile ilgili tüm etkinlikler (teori, uygulama, ödev, sınıf dışı ders çalışma, ara 
sınav, bitirme sınavları vb.) için harcadıkları zaman iş yükü hesabına dâhil edilmekte ve AKTS 
hesabı buna göre yapılmaktadır. Meslek Yüksekokulumuzda tüm bölüm/programlarda yer alan 
dersler için AKTS değerleri belirlenmiştir. Ders planlarında öğrenci iş yükünün hesap 
edilmesinde bu kriter tüm programlarda göz önüne alınmaktadır. Üniversitemizde uluslararası 
hareketlilik programlarından gelen ve giden öğrencilerin ders intibaklarında AKTS sistemi 
kullanılmaktadır.

Olgunluk düzeyi

1 2 3 Düzey 4 5
Kurumdaki hiçbir 

programda 
öğrenci iş 

yüküne dayalı 
tasarım 

bulunmamaktadı
r.

Programlarda 
öğrenci iş yüküne 
dayalı tasarım 
planlamaları 
bulunmaktadır. 
Ancak bunlar tüm 
programları 
kapsamamakta 
veya eğitim ve 
öğretimle ilgili tüm 
uygulamalarda 
kullanılmamaktadı
r.

Tüm 
programlarda 
tanımlanmış 

olan öğrenci iş 
yükleri, 

paydaşlarla 
paylaşılmakta 
(program ve 

ders bilgi 
paketleri 

yoluyla) ve 
eğitim-öğretimle 

ilgili tüm 
uygulamalarda 

(öğrenci 
hareketliliği, 

önceki 
öğrenmelerin 
tanınması vb.) 

kullanılmaktadır
. Ancak öğrenci 

iş yükü ve 
bununla ilgili 

uygulamaların 
sonuçlarının 

izlenmesi 
yapılmamaktadı

r. 

Tüm 
programlarda 
uygulanan 
öğrenci iş yükü 
uygulaması,  
sistematik 
olarak 
izlenmekte ve 
izlem sonuçları 
paydaşlarla 
birlikte 
değerlendirilere
k önlemler 
alınmaktadır.

Öğrenci iş 
yükü 

uygulaması, 
kurumsal 
amaçlar 

doğrultusunda 
ve 

sürdürülebilir 
şekilde 

kurumun 
tamamında 

benimsenmişti
r. Kurumun bu 

hususta 
kendine özgü 

ve yenilikçi 
birçok 

uygulaması 
bulunmakta ve 

bu 
uygulamaların 
bir kısmı diğer 

kurumlar 
tarafından 

örnek 
alınmaktadır.

Kanıtlar
 https://shmyo.bandirma.edu.tr/tr/shmyo/Sayfa/Goster/2854
 https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/

https://shmyo.bandirma.edu.tr/tr/shmyo/Sayfa/Goster/2854
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/
https://shmyo.bandirma.edu.tr/tr/shmyo/Sayfa/Goster/2854
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/
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B.1.6. Ölçme ve Değerlendirme
Üniversitemiz 9 Eylül 2016 tarih 29826 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Bandırma Onyedi 
Eylül Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği” nde belirtildiği 
üzere sınavlar; ara sınavları, kısa sınavlar, mazeret sınavları, yarıyıl sonu sınavları, ek sınavlar, 
yaz okulu sonu sınavları, tek/ çift ders sınavları, muafiyet sınavları olmak üzere sekiz çeşittir. 
Sınavlar yazılı, sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilmektedir. Sadece sözlü yapılacak 
sınavlar için ilgili yönetim kurulu kararıyla komisyon oluşturulmaktadır. Meslek 
Yüksekokulumuzda öğrenciler, daha önce aldıkları sınavların ya da yaptıkları çalışmaların 
dışında bir final sınavına tabi tutulmaktadırlar. Her dönem, öğrencilere en az bir ara sınav 
yapılmaktadır. Ara sınavların dışında, tarih belirtilmeden küçük sınavlar (quiz) 
yapılabilmektedir. Meslek Yüksekokulumuz öğretim elemanları sınavlarını yönetmelik 
çerçevesinde yürütmektedir. Derslere ait başarı değerlendirmesinde dikkate alınacak olan 
kriterler (ara sınav, ödev, final sınavı vb. gibi) ve bunlara ait oranlar, dönem başında öğrencilere 
dağıtılan ve web sitesinde yayınlanan müfredat programlarında ve ders izlencelerinde 
belirtilmektedir.

Olgunluk düzeyi

1 2 3 Düzey 4 5
Kurumdaki hiçbir 

programda 
yeterlilik temelli 

ölçme ve 
değerlendirme 

yaklaşımı 
bulunmamaktadı

r. 

Programlarda 
yeterlilik temelli 
ölçme ve 
değerlendirme 
sisteminin 
tasarımı 
bulunmaktadır. 
Ancak bu tüm 
programları 
kapsamamakta
dır.

Programlarda 
yeterlilik temelli 

ölçme ve 
değerlendirme 

sisteminin 
tasarımı tüm 
programları 

kapsamaktadır 
ve tasarımın 

uygulanmasında
n bazı sonuçlar 
elde edilmiştir. 

Ancak 
tasarlanan bu 

ölçme ve 
değerlendirme 

sisteminin 
sonuçlarının 

izlenmesi 
yapılmamaktadır

.

Tüm 
programlarda 
tasarlanan 
ölçme ve 
değerlendirme 
sistemine ilişkin 
uygulamalardan 
elde edilen 
bulgular 
sistematik 
olarak 
izlenmekte ve 
izlem sonuçları 
paydaşlarla 
birlikte 
değerlendirilere
k önlemler 
alınmaktadır.

Tüm 
programlarda 

kurumsal 
amaçlar 

doğrultusunda 
ve sürdürülebilir 

şekilde 
tasarlanan 
ölçme ve 

değerlendirme 
sistemi, 
kurumun 

tamamında 
benimsenmiştir. 
Bu kapsamda 

kurumun 
kendine özgü, 

yenilikçi ve diğer 
kurumlar 

tarafından örnek 
alınan bazı 

uygulamaları 
bulunmaktadır.

Kanıtlar
 https://www.bandirma.edu.tr/tr/www/Sayfa/Goster/201
 https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/

https://www.bandirma.edu.tr/tr/www/Sayfa/Goster/201
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/
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B.2. Öğrenci Kabulü ve Gelişimi
B.2.1. Öğrenci Kabulü ve Önceki Öğrenmenin Tanınması ve Kredilendirilmesi (Örgün 
eğitim, yaygın eğitim ve serbest öğrenme yoluyla edinilen bilgi ve beceriler)

Olgunluk düzeyi

1 2 3 Düzey 4 5
Kurumda 

öğrenci kabulü, 
önceki 

öğrenmenin 
tanınması ve 

kredilendirilmesi
ne ilişkin kriterler 

ve süreçler 
tanımlanmamıştı

r.

Kurumda 
öğrenci kabulü, 
önceki 
öğrenmenin 
tanınmasına 
veya 
kredilendirilmesi
ne ilişkin, 
yayımlanarak 
kamuoyu 
erişimine açılmış 
tanımlı kriterler 
ve süreçler 
vardır.  Ancak 
bu durum ve 
uygulamalar 
kurumdaki tüm 
alanları 
kapsamamaktad
ır. 

Kurumda 
öğrenci kabulü, 

önceki 
öğrenmenin 
tanınması ve 

kredilendirilmesi
ne ilişkin tanımlı 

kriterler ve 
süreçler tüm 
programlarda 

uygulanmaktadır
. Ancak bu 

uygulamaların 
sonuçlarının 

izlenmesi 
yapılmamaktadır

.

Öğrenci kabulü, 
önceki 
öğrenmenin 
tanınması ve 
kredilendirilmesi
ne ilişkin 
uygulamalardan 
elde edilen 
bulgular, 
sistematik olarak 
izlenerek 
paydaşlarla 
birlikte 
değerlendirilmek
te ve izlem 
sonuçlarına göre 
önlem 
alınmaktadır. 

Kurumsal 
amaçlar 

doğrultusunda 
ve 

sürdürülebilir 
şekilde 

yürütülen 
öğrenci kabulü 

ve önceki 
öğrenimin 

tanınması ve 
kredilendirilme

si 
uygulamaları 

kurumun 
tamamında 

benimsenmişti
r; kurumun bu 

kapsamda 
kendine özgü 

ve yenilikçi 
birçok 

uygulaması 
bulunmakta ve 

bu 
uygulamaların 
bir kısmı diğer 

kurumlar 
tarafından 

örnek 
alınmaktadır.

Kanıtlar
 https://www.bandirma.edu.tr/tr/www/Sayfa/Goster/201

B.2.2. Diploma, Derece ve Diğer Yeterliliklerin Tanınması ve Sertifikalandırılması
Olgunluk düzeyi

1 2 3 Düzey 4 5
Kurumda 
diploma, 

derece ve diğer 
yeterliliklerin 
tanınması ve 

sertifikalandırıl
ması kriterleri 
ve süreçleri 

Kurumda 
diploma, derece 

ve diğer 
yeterliliklerin 
tanınması ve 

sertifikalandırılma
sına ilişkin, 

yayımlanarak 
kamuoyu 

Diploma, derece 
ve diğer 

yeterliliklerin 
tanınması ve 

sertifikalandırılm
asına ilişkin 

açık, anlaşılır, 
kapsamlı ve 
tutarlı şekilde 

Diploma, 
derece ve 
diğer 
yeterliliklerin 
tanınması ve 
sertifikalandı
rılmasına 
ilişkin 
uygulamalar

Kurumsal amaçlar 
doğrultusunda ve 

sürdürülebilir 
şekilde yürütülen 

diploma, derece ve 
diğer yeterliliklerin 

tanınması ve 
sertifikalandırılması

na ilişkin 

https://www.bandirma.edu.tr/tr/www/Sayfa/Goster/201
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tanımlanmamış
tır.

erişimine açılmış 
tanımlı kriterler 

ve süreçler 
vardır. Ancak bu 

durum ve 
uygulamalar 

kurumdaki tüm 
programları 

kapsamamaktadı
r. 

tanımlanmış 
kriterler ve 

süreçler tüm 
programlarda 

uygulanmaktadır
. Ancak bu 

uygulamaların 
sonuçlarının 

izlenmesi 
yapılmamaktadır

.

dan elde 
edilen 
bulgular, 
sistematik 
olarak 
izlenerek 
paydaşlarla 
birlikte 
değerlendiril
mekte ve 
izlem 
sonuçlarına 
göre önlem 
alınmaktadır.

olgunlaşmış 
uygulamalar 

kurumun 
tamamında 

benimsenmiştir;  
kurumun bu 

kapsamda kendine 
özgü ve yenilikçi 

birçok uygulaması 
bulunmakta ve bu 
uygulamaların bir 

kısmı diğer 
kurumlar tarafından 
örnek alınmaktadır.

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

nadal_yonerge.pdf

B.3. Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme
Birimimiz öğrencilerin öğrenim süresince programların amaç ve öğrenme çıktılarını ulaşmasını 
sağlamak için aktif öğrenme strateji ve yöntemlerini içeren uygulamalar yürütmektedir.

B.3.1. Öğretim Yöntem ve Teknikleri (Aktif, disiplinler arası çalışma, etkileşimli, 
araştırma/öğrenme odaklı)
Öğretim programlarımızda yürütülen derslerin yapısına göre (teorik-uygulama) aktif öğretim 
yöntem ve teknikleri kullanılmaktadır. Teorik derslerde anlatım, tartışma, örnek olay inceleme 
gibi yöntemler ağırlıklı olarak kullanılırken, bireysel ya da grup teknikleri uygulanmaktadır. 
Beyin fırtınası, gösteri, drama, eğitsel oyunlar ders içeriklerine ve hedeflerine göre 
uygulanmaktadır. Uygulamalı dersler kapsamında laboratuvarlarımızda gösterip yaptırma 
yöntemi ile beceri kazanımı sağlanmaktadır. Ayrıca sınıf dışı etkinlikler kapsamında teknik 
geziler ve ödevler ile öğrenimler pekiştirilmektedir. Ders bilgi paketlerinde her derse yönelik 
öğretim yöntem ve teknikleri yer almaktadır.

Olgunluk düzeyi

1 2 3 Düzey 4 5
Öğrenme-
öğretme 

süreçlerinde 
öğrenci merkezli 

yaklaşımlar 
bulunmamaktadı

r.

Öğrenme-
öğretme 

süreçlerinde 
öğrenci 
merkezli 

yaklaşımlar 
uygulanmasına 

yönelik 
planlamalar 

vardır. Ancak 
bu planlar 

doğrultusunda 
yapılmış 

uygulamalar 
bulunmamaktad

ır veya tüm 
alanları 

kapsamayan 

Tüm 
programlarda 

öğrenme-
öğretme 

süreçlerinde aktif 
ve etkileşimli 

öğrenci katılımını 
sağlayan güncel, 
disiplinler arası 

çalışmaya teşvik 
eden ve 

araştırma/öğrenm
e ve öğrenci 

odaklı öğretim 
yöntem ve 
teknikleri 

uygulanmakta ve 
bu 

uygulamalardan 

Öğrenme-
öğretme 

süreçlerinde aktif 
ve etkileşimli 

öğrenci katılımını 
sağlayan güncel, 
disiplinler arası 

çalışmaya teşvik 
eden ve 

araştırma/öğrenm
e ve öğrenci 

odaklı öğretim 
yaklaşımı 

uygulamalarında
n elde edilen 

bulgular,  
sistematik olarak 

izlenerek 
paydaşlarla 

Kurumsal 
amaçlar 

doğrultusunda 
ve 

sürdürülebilir 
şekilde 

yürütülen 
öğretim 

yöntem ve 
tekniklerine 

ilişkin 
olgunlaşmış 
uygulamalar 

kurumun 
tamamında 

benimsenmişti
r;  kurumun bu 

kapsamda 
kendine özgü 

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

bazı sonuçlar 
elde edilmektedir. 

Ancak bu 
uygulamaların 
sonuçlarının 

izlenmesi 
yapılmamaktadır.

birlikte 
değerlendirilmekt

e ve izlem 
sonuçlarına göre 

önlem 
alınmaktadır.

ve yenilikçi 
birçok 

uygulaması 
bulunmakta ve 

bu 
uygulamaların 
bir kısmı diğer 

kurumlar 
tarafından 

örnek 
alınmaktadır.

Kanıtlar
 https://www.bandirma.edu.tr/tr/www/Sayfa/Goster/201
 https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/

B.3.2. Ölçme ve Değerlendirme (Öğrencilerin özelliklerine ve öğrenme düzeylerine göre 
farklılaştırılmış alternatif ölçme yöntem ve tekniklerine yer verme gibi)
Öğrencilerin öğrenim başarılarının ölçülmesi Üniversitemiz 9 Eylül 2016 tarih 29826 sayılı 
Resmi Gazetede yayınlanan “Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans 
Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği” ‘ne göre yapılmaktadır. Yönetmelik kapsamında 
belirtilen ara sınav, kısa sınav, mazeret sınavı, yarıyıl sonu sınavı, ek sınav, yaz okulu sonu 
sınavı, tek/ çift ders sınavı, muafiyet sınavı olmak üzere sekiz çeşit değerlendirme 
yapılmaktadır. Ölçme değerlendirmede kullanılan bu yöntemlerin değerlendirme kriter 
yüzdeleri öğrenci bilgi sisteminde ders sorumlu öğretim elemanı tarafından belirlenmekte ve 
öğrenciler bu kriterleri sistem üzerinden görebilmektedir. Ölçme yöntem ve teknikleri 
kapsamında yazılı sınavların yanı sıra, ödev, uygulamalı dersler kapsamında beceri 
değerlendirmesi yapılmaktadır.

Olgunluk düzeyi

1 2 3 Düzey 4 5
Programlarda 

öğrenci merkezli 
ölçme ve 

değerlendirmeye 
ilişkin 

planlamalar veya 
tanımlı süreçleri 

bulunmamaktadır
.

Programlarda 
tasarlanmış olan 
öğrenci merkezli 

ölçme ve 
değerlendirmeye 

ilişkin 
planlamalar ve 
tanımlı süreçler 
vardır. Ancak bu 

planlar 
doğrultusunda 

yapılmış 
uygulamalar 

bulunmamaktadı
r veya tüm 
programları 

kapsamayan 
uygulamalar 

vardır.

Tüm 
programlarda 

öğrenci merkezli 
ölçme ve 

değerlendirmeye 
ilişkin 

uygulamalar 
vardır ve bu 

uygulamalardan 
bazı sonuçlar 
elde edilmiştir. 

Ancak bu ölçme 
ve 

değerlendirme 
sisteminin 

sonuçlarının 
izlenmesi 

yapılmamaktadır
.

Tüm 
programlarda 

öğrenci 
merkezli ölçme 

ve 
değerlendirmey

e ilişkin 
olgunlaşmış 

uygulamalardan 
elde edilen 
bulgular, 

sistematik 
olarak 

izlenmekte ve 
izlem sonuçları 

paydaşlarla 
birlikte 

değerlendirilere
k önlemler 

alınmaktadır.

Kurumsal 
amaçlar 

doğrultusunda 
ve sürdürülebilir 

şekilde 
yürütülen 
öğrenci 

merkezli ölçme 
ve 

değerlendirmey
e ilişkin 

olgunlaşmış 
uygulamalar 

kurumun 
tamamında 

benimsenmiştir;  
kurumun bu 
kapsamda 

kendine özgü 
ve yenilikçi 

birçok 
uygulaması 

bulunmakta ve 

https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/
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bu 
uygulamaların 
bir kısmı diğer 

kurumlar 
tarafından 

örnek 
alınmaktadır.

Kanıtlar
 https://webyonetim.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/6/files

/B_1_%20Band%C4%B1rma%20Lisans%20ve%20Onlisans%20Yonetmeligi.pdf
 https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/

B.3.3. Öğrenci Geri Bildirimleri (Ders-öğretim üyesi-program-genel memnuniyet 
anketleri, talep ve öneri sistemleri)
Programlarımızda dersler, program yapısı, ölçme değerlendirme yöntemleri gibi konularda 
öğrencilerimizin fikirlerine yer verilmektedir.

Olgunluk düzeyi

1 2 3 Düzey 4 5
Kurumda 

öğrenci geri 
bildirimlerinin 
alınmasına 

yönelik 
mekanizmalar 
bulunmamakt

adır.

Kurumda 
öğrencilerin geri 

bildirimlerinin 
(ders, dersin 

öğretim 
elemanı, 
diploma 

programı, 
hizmet ve genel 

memnuniyet 
seviyesi, vb.) 
alınmasına 

ilişkin 
mekanizmalar 

oluşturulmuştur. 
Ancak hiç 

uygulama yoktur 
veya tüm 
birimleri 

kapsamayan 
uygulamalar 

vardır.

Öğrenci geri 
bildirimleri (ders, 
dersin öğretim 

elemanı, diploma 
programı, hizmet 

ve genel 
memnuniyet 
seviyesi, vb.) 

sistematik olarak 
(her yarıyıl ya da 

her akademik 
yılsonunda) 

alınmaktadır. 
Ancak alınan geri 

bildirimler 
iyileştirmeye 

yönelik karar alma 
süreçlerinde 

kullanılmamaktadı
r.

Tüm 
programlarda 
tüm öğrenci 

gruplarının geri 
bildirimlerinin 
alınmasına 

ilişkin 
uygulamalardan 

(geçerlilik ve 
güvenirliği 

sağlanmış, farklı 
araçlar içeren) 

elde edilen 
bulgular, 

sistematik 
olarak 

izlenmekte ve 
izlem sonuçları 

paydaşlarla 
birlikte 

değerlendirilerek 
önlemler 

alınmaktadır.

Kurumsal amaçlar 
doğrultusunda ve 

sürdürülebilir 
şekilde yürütülen 

öğrenci geri 
bildirimlerinin 

alınmasına ilişkin 
olgunlaşmış 
uygulamalar 

kurumun 
tamamında 

benimsenmiştir; 
kurumun bu 
kapsamda 

kendine özgü ve 
yenilikçi birçok 

uygulaması 
bulunmakta ve bu 
uygulamaların bir 

kısmı diğer 
kurumlar 

tarafından örnek 
alınmaktadır.

Kanıtlar
 Öğrenci Anketleri ile ilgili link: https://obs.bandirma.edu.tr/

B.3.4. Akademik Danışmanlık
Bölüm/Program başkanlığınca kaydını yaptıran her öğrenci için ilgili bölümün öğretim 
elemanları arasından bir akademik danışman atanmaktadır. Akademik danışmanlar, 
danışmanlık hizmetlerini rektörlükçe belirlenen esaslar ve ilgili mevzuat hükümlerine göre 
yürütmektedir. Bu yönergeye göre danışman eğitim-öğretim hayatı boyunca öğrencinin başarı 
durumunu ve gelişimini izlemekte, öğretim programları çerçevesinde öğrencinin alması 
gereken zorunlu ve seçmeli derslerle ilgili olarak öğrenciye önerilerde bulunmakta, öğrenciyi 
yönlendirmekte, mezuniyet için gerekli olan zorunlu ve seçmeli dersleri eksiksiz olarak ilgili 

https://webyonetim.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/6/files/B_1_%20Band%C4%B1rma%20Lisans%20ve%20Onlisans%20Yonetmeligi.pdf
https://webyonetim.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/6/files/B_1_%20Band%C4%B1rma%20Lisans%20ve%20Onlisans%20Yonetmeligi.pdf
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/
https://obs.bandirma.edu.tr/
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yönetmelik çerçevesinde almasını sağlamakta, bölümler tarafından müfredatlarda yapılan 
değişiklikler nedeni ile uygulanan intibaklarda öğrencileri yönlendirmekte, daha iyi çalışmasına 
ve yetişmesine yönelik olarak öğrencilerin karşılaştığı problemlerin çözümünü sağlamakta ve 
gerektiğinde ilgili mercilere iletilmesine yardımcı olmaktadır.

Olgunluk düzeyi

1 2 3 düzey 4 5
Kurumda tanımlı 

bir akademik 
danışmanlık 

süreci 
bulunmamaktadır.

Kurumda 
tanımlı bir 
akademik 

danışmanlık 
süreci 

bulunmaktadır.  
Ancak hiç 
uygulama 

yoktur veya 
tüm alanları 
kapsamayan 
uygulamalar 

vardır.

Kurumda 
akademik 
danışmanlık 
uygulamaları 
vardır ve bu 
uygulamalardan 
bazı sonuçlar 
elde edilmiştir. 
Ancak bu 
sonuçların 
izlenmesi 
yapılmamaktadır.

Kurumda 
akademik 

danışmanlığa 
ilişkin yürütülen 
uygulamalardan 

elde edilen 
bulgular, 

sistematik 
olarak 

izlenmekte ve 
izlem sonuçları 

paydaşlarla 
birlikte 

değerlendirilerek 
önlemler 

alınmaktadır.

Kurumsal 
amaçlar 

doğrultusunda 
ve sürdürülebilir 

şekilde 
yürütülen 
akademik 

danışmanlığa 
ilişkin 

olgunlaşmış 
uygulamalar 

kurumun 
tamamında 

benimsenmiştir;  
kurumun bu 
kapsamda 

kendine özgü 
ve yenilikçi 

birçok 
uygulaması 

bulunmakta ve 
bu 

uygulamaların 
bir kısmı diğer 

kurumlar 
tarafından 

örnek 
alınmaktadır.

Kanıtlar
 Öğrenci Danışmanlık atamaları ile ilgili öğretim elemanlarına tebliğ yazısı

B.4. Öğretim Elemanları
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Kurum, öğretim elemanlarının işe alınması, atanması, yükseltilmesi ve ders görevlendirmesi ile 
ilgili tüm süreçlerde adil ve açık bir şekilde yürütülmektedir. Öğretim elemanlarının eğitim-
öğretim yetkinliklerini sürekli iyileştirmek için olanaklar sunulmaktadır.

B.4.1. Atama, Yükseltme ve Görevlendirme Kriterleri
Yüksekokulumuz öğretim üyesi kadrosuna alım ve atamalar Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 
Atanma Yönetmeliği koşullarına uygun olarak yapılmaktadır. Öğretim görevlisi kadrosuna 
yapılacak atamalarda Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak 
Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelik maddeleri esas alınmaktadır. Öğretim görevlisi alım/atamalarda personelin gerekli 
yetkinliğe sahip olup olmadığını bireyin sahip olduğu mezuniyet alanına, kendisini geliştirmek 
için katılmış olduğu kurs, sertifika programı vb. belgelere, çalışma tecrübesine ve işe alımlarda 
ilgili mevzuata göre yapılan sınavlardaki puanlarına göre değerlendirilmektedir.

Olgunluk düzeyi

1 2 düzey 3 4 5
Kurumun atama, 

yükseltme ve 
görevlendirme 

kriterleri ve 
süreçleri 

tanımlanmamıştır
.

Kurumun 
atama, 

yükseltme ve 
görevlendirme 

kriterleri 
tanımlanmış; 

ancak 
planlamada 
alana özgü 
ihtiyaçlar 

irdelenmemiştir
.

Kurumun tüm 
alanlar için 
tanımlı ve 

paydaşlarca 
bilinen atama, 
yükseltme ve 
görevlendirme 

kriterleri 
uygulanmakta ve 
karar almalarda 
(eğitim-öğretim 
kadrosunun işe 

alınması, 
atanması, 

yükseltilmesi ve 
ders 

görevlendirmeler
i vb.) 

kullanılmaktadır. 
Ancak bu 

uygulamaların 
sonuçlarının 

izlenmesi 
yapılmamaktadır

.

Atama, 
yükseltme ve 

görevlendirmey
e ilişkin 

uygulanan 
kriterlerin 
sonuçları, 
sistematik 

olarak 
izlenmekte ve 
izlem sonuçları 

paydaşlarla 
birlikte 

değerlendirilere
k önlemler 

alınmaktadır.

Tüm alanlarda 
atama, 

yükseltme ve 
görevlendirmey

e ilişkin 
kurumsal 
amaçlar 

doğrultusunda, 
sürdürülebilir ve 

olgunlaşmış 
uygulamalar 

kurumun 
tamamında 

benimsenmiştir; 
kurumun bu 
kapsamda 

kendine özgü ve 
yenilikçi birçok 

uygulaması 
bulunmakta ve 

bu 
uygulamaların 
bir kısmı diğer 

kurumlar 
tarafından örnek 

alınmaktadır.
Kanıtlar

 https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.24672&MevzuatIliski=0&
sourceXmlSearch=%C3%B6%C4%9Fretim%20%C3%BCyeli%C4%9Fine

 https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.28947&MevzuatIliski=0&
sourceXmlSearch=%C3%B6%C4%9Fretim%20%C3%BCyesi%20d%C4%B1%C5%
9F%C4%B1

 https://pdb.bandirma.edu.tr/tr/pdb/Sayfa/Goster/59

https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.24672&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=%C3%B6%C4%9Fretim%20%C3%BCyeli%C4%9Fine
https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.24672&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=%C3%B6%C4%9Fretim%20%C3%BCyeli%C4%9Fine
https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.28947&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=%C3%B6%C4%9Fretim%20%C3%BCyesi%20d%C4%B1%C5%9F%C4%B1
https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.28947&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=%C3%B6%C4%9Fretim%20%C3%BCyesi%20d%C4%B1%C5%9F%C4%B1
https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.28947&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=%C3%B6%C4%9Fretim%20%C3%BCyesi%20d%C4%B1%C5%9F%C4%B1
https://pdb.bandirma.edu.tr/tr/pdb/Sayfa/Goster/59
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B.4.2. Öğretim Yetkinliği (Aktif öğrenme, ölçme değerlendirme, yenilikçi yaklaşımlar, 
materyal geliştirme, yetkinlik kazandırma ve kalite güvence sistemi)
Meslek Yüksekokulumuzda öğretim elemanlarına eğitim-öğretim süreçlerini aksatmayacak 
şekilde lisansüstü eğitim fırsatı verilmektedir. Ayrıca öğretim elemanları üniversitemiz 
Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği Esasları doğrultusunda 2547 sayılı kanunun 39. maddesi 
gereğince başvuru yaptıkları takdirde üniversitemiz Yönetim Kurulu kararı ile yurt dışı 
etkinliklere katılma konusunda desteklenmektedir. 2547 sayılı kanunun 39. Maddesi gereğince 
yurt içi bilimsel etkinliklere katılım başvuruları gerçekleştirilmektedir.

Olgunluk düzeyi

1 2 düzey 3 4 5
Kurumun öğretim 

elemanlarının 
öğretim 

yetkinliğini 
geliştirmek üzere 

planlamalar 
bulunmamaktadır

.

Kurumun 
öğretim 

elemanlarının 
yenilikçi 

yaklaşımlar, 
materyal 

geliştirme, 
yetkinlik 

kazandırma ve 
kalite güvence 

sistemi gibi 
öğretim 

yetkinliklerinin 
geliştirilmesine 
ilişkin planlar 

bulunmaktadır. 
Ancak bu planlar 
doğrultusunda 

yapılmış 
uygulamalar 

bulunmamaktadı
r veya tüm 

birimleri 
kapsamayan 

bazı uygulamalar 
(eğiticilerin 

eğitimi 
etkinlikleri) 

bulunmaktadır.

Kurumun 
öğretim 

elemanlarının 
öğretim 

yetkinliğini 
geliştirmek üzere 

uygulamalar 
vardır ve bunlar 

tüm birimleri 
kapsamaktadır.  

Ancak bu 
uygulamaların 
sonuçlarının 

izlenmesi 
yapılmamaktadır

.

Kurumun 
öğretim 

elemanlarının 
öğretim 

yetkinliğini 
geliştirmek 

üzere 
gerçekleştirilen 
uygulamalardan 

elde edilen 
bulgular 

sistematik 
olarak 

izlenmekte ve 
izlem sonuçları 

paydaşlarla 
birlikte 

değerlendirilere
k önlemler 

alınmaktadır.

Öğretim 
elemanlarının 

kurumsal 
amaçlar 

doğrultusunda 
öğretim 

yetkinliklerinin 
gelişimine 

ilişkin 
sürdürülebilir 

ve olgunlaşmış 
uygulamalar 

kurumun 
tamamında 

benimsenmiştir
; kurumun bu 

kapsamda 
kendine özgü 

ve yenilikçi 
birçok 

uygulaması 
bulunmakta ve 

bu 
uygulamaların 
bir kısmı diğer 

kurumlar 
tarafından 

örnek 
alınmaktadır.

B.4.3 Eğitim Faaliyetlerine Yönelik Teşvik ve Ödüllendirme
Öğretim elemanlarının bilimsel etkinlikleri Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği 
kapsamında üniversitemiz bünyesinde değerlendirilmekte ve ücretlendirilerek 
ödüllendirilmektedir.

Olgunluk düzeyi

1 2 düzey 3 4 5
Öğretim 

kadrosuna 
yönelik teşvik ve 
ödüllendirilme 
mekanizmaları 

Öğretim 
kadrosunu teşvik 
ve ödüllendirme 
mekanizmalarını

n 
oluşturulmasına 

Kurumun 
öğretim 

kadrosunu 
teşvik etme ve 
ödüllendirme 
uygulamaları 

Kurumun 
öğretim 

kadrosunun 
teşvik etme ve 
ödüllendirmeye 

ilişkin 

Kurumun tüm 
birimlerinde 

öğretim 
kadrosunu, 
kurumsal 
amaçlar 
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bulunmamaktadır
. 

yönelik planlar 
bulunmaktadır. 

Ancak bu planlar 
doğrultusunda 

yapılmış 
uygulamalar 

bulunmamaktadır 
veya tüm alanları 

kapsamayan 
bazı uygulamalar 
bulunmaktadır.

öğretim 
elemanlarının 

yetkinlikleri 
dikkate alınarak 

adil ve şeffaf 
şekilde 

sürdürülmektedi
r ve bunlar tüm 

alanları 
kapsamaktadır. 

Ancak uygulama 
sonuçları 

izlenmemektedir
.

uygulamalardan 
elde edilen 

bulgular 
sistematik 

olarak 
izlenmekte ve 
izlem sonuçları 

paydaşlarla 
birlikte 

değerlendirilere
k önlemler 

alınmaktadır.

doğrultusunda 
teşvik etme ve 
ödüllendirmeye 

ilişkin, 
sürdürülebilir 

ve olgunlaşmış 
uygulamalar 

kurumun 
tamamında 

benimsenmiştir
; kurumun bu 

kapsamda 
kendine özgü 

ve yenilikçi 
birçok 

uygulaması 
bulunmakta ve 

bu 
uygulamaların 
bir kısmı diğer 

kurumlar 
tarafından 

örnek 
alınmaktadır.

Kanıtlar
 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/20180627-6.pdf

B.5. Öğrenme Kaynakları
Kurumumuz, eğitim - öğretim faaliyetlerini yürütmek için uygun kaynakları ve altyapıya sahip 
olabilmek ve öğrenme olanaklarının tüm öğrencilere yeterli ve erişilebilir olması için gerekli 
çalışmaları yapmaktadır.

B.5.1. Öğrenme Kaynakları
Okulumuzun kendisine ait bir binası olmadığı için Merkezi Derslik binasındaki mevcut 
derslikler kullanılmaktadır. Her derslikte projeksiyon cihazı bulunmaktadır. Optisyenlik 
programına ait 1 adet laboratuvar bulunmaktadır.

Olgunluk düzeyi

1 2 düzey 3 4 5
Kurumun eğitim-

öğretim 
faaliyetlerini 

sürdürebilmek 
için uygun nitelik 

ve nicelikte 
öğrenme 

kaynağı (sınıf, 
laboratuvar, 
kütüphane, 
stüdyo gibi 

yapılar, ders 
kitapları, insan 

kaynakları, 
öğrenme 

desteği vb.) 

Kurumun eğitim-
öğretim 

faaliyetlerini 
sürdürebilmek 

için uygun nitelik 
ve nicelikte 
öğrenme 

kaynaklarının 
oluşturulmasına 
yönelik planları 

vardır. Ancak bu 
planlar 

doğrultusunda 
yapılmış 

uygulamalar 
bulunmamaktadı

Kurumun 
eğitim-öğretim 
faaliyetlerini 
sürdürebilmek 
için uygun 
nitelik ve 
nicelikte 
öğrenme 
kaynakları 
birimler arası 
denge 
gözetilerek 
sağlanmaktadır
. Ancak bu 
kaynakların 
kullanımına 

Kurumda tüm 
birimlerindeki 

uygun nicelik ve 
nitelikte, erişilebilir 

öğrenme 
kaynakları 

sağlamak üzere 
öğrenme 

kaynakları 
yönetilmektedir. 

Tüm bu 
uygulamalardan 

elde edilen 
bulgular, 

sistematik olarak 
izlenmekte ve 

Kurumun tüm 
birimlerindeki 
uygun nicelik 
ve nitelikte, 
erişilebilir 
öğrenme 

kaynakları, 
kurumsal 
amaçlar 

doğrultusunda 
ve 

sürdürülebilir 
şekilde 

yönetilmektedi
r; kurumun bu 

kapsamda 
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bulunmamaktadı
r.

r veya 
uygulamalar tüm 

birimleri 
kapsamamaktadı

r.

yönelik 
sonuçlar 
izlenmemektedi
r.

izlem sonuçları 
paydaşlarla birlikte 
değerlendirilerek 

önlemler 
alınmakta ve 

ihtiyaçlar/talepler 
doğrultusunda 

kaynaklar 
çeşitlendirilmekted

ir. 

kendine özgü 
ve yenilikçi 

birçok 
uygulaması 
bulunmakta 

ve bu 
uygulamaların 
bir kısmı diğer 

kurumlar 
tarafından 

örnek 
alınmaktadır.

Kanıtlar
 bandirma.edu.tr/tr/www/Sayfa/Goster/185

B.5.2. Sosyal, Kültürel, Sportif Faaliyetler
Olgunluk düzeyi

1 2 düzey 3 4 5
Kurumda uygun 

nitelik ve 
nicelikte sosyal, 
kültürel ve sportif 

faaliyetler 
bulunmamaktadı

r.

Kurumda uygun 
nicelik ve 

nitelikte sosyal, 
kültürel ve 

sportif faaliyetler 
yürütülmesine 
ilişkin (mekân, 

mali ve rehberlik 
desteği 

sağlamak gibi) 
planlamalar 

bulunmaktadır. 
Ancak bu 

planlar 
doğrultusunda 

yapılmış 
uygulamalar 

bulunmamaktad
ır veya tüm 

birimleri 
kapsamayan 
uygulamalar 

bulunmaktadır.

Kurumun tüm 
birimlerinde 

uygun nicelik ve 
nitelikte sosyal, 

kültürel ve 
sportif 

faaliyetler 
birimler arası 

denge 
gözetilerek 

yürütülmektedir. 
Ancak bu 

uygulamaların 
ve faaliyetlerin 

sonuçları 
izlenmemektedi

r.

Kurumun tüm 
birimlerinde uygun 
nicelik ve nitelikte 
sosyal, kültürel ve 
sportif faaliyetler 
kurumsal olarak 
yönetilmektedir 
(yürütmek üzere 

destekler 
sağlanmakta, idari 

örgütlenme 
bulunmakta vb.). 

Tüm bu 
uygulamalardan 

elde edilen 
bulgular, sistematik 
olarak izlenmekte 
ve izlem sonuçları 
paydaşlarla birlikte 
değerlendirilerek 

önlemler alınmakta 
ve 

ihtiyaçlar/talepler 
doğrultusunda 

kaynaklar 
çeşitlendirilmektedi

r.

Kurumun tüm 
birimlerindeki 
uygun nicelik 
ve nitelikte 

sosyal, kültürel 
ve sportif 
faaliyetler, 
kurumsal 
amaçlar 

doğrultusunda 
ve 

sürdürülebilir 
şekilde 

yönetilmektedi
r; kurumun bu 

kapsamda 
kendine özgü 

ve yenilikçi 
birçok 

uygulaması 
bulunmakta ve 

bu 
uygulamaların 
bir kısmı diğer 

kurumlar 
tarafından 

örnek 
alınmaktadır.

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

Olgunluk düzeyi

1 2 düzey 3 4 5
Kurumda uygun 
nitelik ve 
nicelikte tesisler 

Kurumda uygun 
nitelik ve nicelikte 

tesis ve 

Kurumda uygun 
nitelik ve 
nicelikte tesis 

Kurumun tüm 
birimlerinde uygun 
nitelik ve nicelikteki 

Kurumun tüm 
birimlerindeki 
uygun nicelik 
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ve altyapı 
(yemekhane, 
yurt, teknoloji 
donanımlı 
çalışma alanları; 
sağlık, ulaşım, 
bilişim 
hizmetleri) 
bulunmamaktadı
r.

altyapının 
kurulmasına 

ilişkin planlamalar 
bulunmaktadır.   

Ancak bu planlar 
doğrultusunda 

yapılmış 
uygulamalar 

bulunmamaktadır 
veya tüm birimleri 
kapsamamaktadır

, birimler arası 
denge 

gözetilmemektedi
r.

ve altyapı 
birimler arası 
denge 
gözetilerek 
kurulmuştur. 
Ancak bu tesis 
ve altyapının 
kullanımına 
yönelik 
sonuçlar 
izlenmemektedi
r.

tesis ve altyapı 
sağlamak üzere 
fiziksel kaynaklar 

ve mekânlar 
bütünsel olarak 
yönetilmektedir. 

Tüm tesis ve 
altyapıların 

kullanımına ilişkin 
sonuçlar sistematik 
olarak izlenmekte 
ve izlem sonuçları 
paydaşlarla birlikte 
değerlendirilerek 

önlemler alınmakta 
ve 

ihtiyaçlar/talepler 
doğrultusunda 

kaynaklar 
çeşitlendirilmektedi

r.

ve nitelikte, 
erişilebilir tesis 

ve altyapı 
imkânları, 
kurumsal 
amaçlar 

doğrultusunda 
ve 

sürdürülebilir 
şekilde 

yönetilmektedi
r; kurumun bu 

kapsamda 
kendine özgü 

ve yenilikçi 
birçok 

uygulaması 
bulunmakta ve 

bu 
uygulamaların 
bir kısmı diğer 

kurumlar 
tarafından 

örnek 
alınmaktadır.

B.5.4. Engelsiz Üniversite
Olgunluk düzeyi

1 2 düzey 3 4 5
Kurumda 
engelsiz 

üniversite 
uygulamalarına 

ilişkin 
planlamalar 

bulunmamaktadır
.

Engelsiz 
üniversite 

uygulamalarına 
ilişkin planlama 
vardır. Ancak bu 

planlar 
doğrultusunda 

yapılmış 
uygulamalar 

bulunmamaktadır 
veya tüm birimleri 
kapsamamaktadır

.

Kurumda 
engelsiz 

üniversite 
uygulamaları 
tüm birimleri 

kapsamaktadır. 
Ancak bu 

uygulamanın 
sonuçları 

izlenmemektedi
r

Kurumdaki tüm 
birimlerde 
sağlanan 
engelsiz 
üniversite 
uygulamasından 
elde edilen 
bulgular 
sistematik 
olarak 
izlenmekte ve 
izlem sonuçları 
paydaşlarla 
birlikte 
değerlendirilere
k önlemler 
alınmaktadır.

Kurumdaki tüm 
birimlerde 
sağlanan 
engelsiz 

üniversite 
uygulaması 
kurumsal 
amaçlar 

doğrultusunda 
ve sürdürülebilir 

şekilde 
yönetilmektedir; 

kurumun bu 
kapsamda 

kendine özgü ve 
yenilikçi birçok 

uygulaması 
bulunmakta ve 

bu 
uygulamaların 
bir kısmı diğer 

kurumlar 
tarafından örnek 

alınmaktadır 
veya kurum 

ödüllendirilmiştir
.  



26

B.5.5. Rehberlik, Psikolojik Danışmanlık ve Kariyer Hizmetleri
Olgunluk düzeyi

1 2 düzey 3 4 5
Kurumda uygun 

nitelik ve 
nicelikte 
rehberlik, 
psikolojik 

danışmanlık ve 
kariyer 

hizmetlerinin 
sağlanmasına 
ilişkin planlama 

bulunmamaktadı
r. 

Kurumda uygun 
nitelik ve 
nicelikte 
rehberlik, 
psikolojik 

danışmanlık ve 
kariyer 

hizmetlerinin 
sağlanmasına 
ilişkin planlama 
vardır. Ancak bu 

planlar 
doğrultusunda 

yapılmış 
uygulamalar 

bulunmamaktadı
r veya tüm 

alanları 
kapsamamaktadı

r.

Kurumda uygun 
nitelik ve 
nicelikte 
rehberlik, 
psikolojik 

danışmanlık ve 
kariyer 

hizmetleri tüm 
birimleri 

kapsayacak 
şekilde 

sağlanmaktadır
. Ancak bu 

uygulamanın 
sonuçları 

izlenmemektedi
r. 

Kurumdaki tüm 
birimlerde 

sağlanan uygun 
nitelik ve 
nicelikteki 

rehberlik, psikolojik 
danışmanlık ve 

kariyer hizmetleri 
bütünsel olarak 

yönetilmektedir (bu 
hizmetleri yöneten 

bir merkezin 
olması ve bu 

merkezi yöneten 
idari örgütlenme 
olması vb.). Bu 

hizmetlere ilişkin 
sonuçlar 

sistematik olarak 
izlenmekte ve 
izlem sonuçları 

paydaşlarla birlikte 
değerlendirilerek 

önlemler alınmakta 
ve 

ihtiyaçlar/talepler 
doğrultusunda 

kaynaklar 
çeşitlendirilmektedi

r.

Kurumun tüm 
birimlerindeki 
sağlanan 
uygun nitelik 
ve nicelikteki 
rehberlik, 
psikolojik 
danışmanlık ve 
kariyer 
hizmetleri, 
kurumsal 
amaçlar 
doğrultusunda 
ve 
sürdürülebilir 
şekilde 
yönetilmektedi
r; kurumun bu 
kapsamda 
kendine özgü 
ve yenilikçi 
birçok 
uygulaması 
bulunmakta ve 
bu 
uygulamaların 
bir kısmı diğer 
kurumlar 
tarafından 
örnek 
alınmaktadır.

B.6. Programların İzlenmesi ve Güncellenmesi
B.6.1. Program Çıktılarının İzlenmesi ve Güncellenmesi (Hazırlık okullarındaki dil 
eğitim programlarını da kapsamaktadır.)

Olgunluk düzeyi

1 2 düzey 3 4 5
Program 

çıktılarının 
izlenmesine ve 

güncellenmesine 
ilişkin herhangi 
bir mekanizma 

bulunmamaktadı
r.

Program 
çıktılarının 

izlenmesine ve 
güncellenmesine 

ilişkin 
mekanizmalar 

(süreç ve 
performans 
göstergeleri) 

oluşturulmuştur. 
Ancak hiçbir 
uygulama 

bulunmamaktadır 
veya tüm 

programları 

Tüm programlarda 
program çıktılarının 
izlenmesine ilişkin 

uygulamalar 
gerçekleştirilmiş ve 
bazı sonuçlar elde 
edilmiştir. Ancak bu 

sonuçların 
değerlendirilmesi, 
karar almalarda ve 
güncellemelerde 

kullanılması 
gerçekleştirilmemişti

r. 

Kurumda tüm 
programların 

çıktıları 
sistematik 

olarak (yıllık ve 
program 
süresinin 
sonunda 
periyodik 
olarak) ve 
kurumsal 
amaçlar 

doğrultusunda 
(eğitim-öğretim 

politikası ve 

Kurumda 
tüm 

programların 
çıktılarının, 
kurumsal 
amaçlar 

doğrultusund
a ve 

sürdürülebilir 
şekilde 

izlenmesi 
güvence 

altına 
alınmıştır;  

kurumun bu 
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kapsamamaktadı
r.

amaçları) 
izlenmektedir. 

Bu izleme 
sonuçları 

paydaşlarla 
birlikte 

değerlendirilere
k 

güncellemeler 
yapılmaktadır.

kapsamda 
kendine özgü 

ve yenilikçi 
birçok 

uygulaması 
bulunmakta 

ve bu 
uygulamaları

n bir kısmı 
diğer 

kurumlar 
tarafından 

örnek 
alınmaktadır.

B.6.2. Mezun İzleme Sistemi
Olgunluk düzeyi

1 düzey 2 3 4 5
Kurumda 

herhangi bir 
mezun izleme 

sistemi 
bulunmamaktadı

r.

Mezun izleme 
sistemine ilişkin 

planlar 
bulunmaktadır. 

Ancak bu planlar 
doğrultusunda 

yapılmış 
uygulamalar 

bulunmamaktadır 
veya tüm 

programları 
kapsamamaktadı

r. 

Mezun izleme 
sistemine ilişkin tüm 

programları 
kapsayan 

uygulamalar vardır 
ve bunlardan bazı 

sonuçlar elde 
edilmiştir. Ancak bu 

sonuçların 
değerlendirilmesi ve 

karar almalarda 
kullanılması 

gerçekleştirilmemişti
r.

Kurumda tüm 
programlarda 
Sistematik 
olarak ve 
kurumsal 
amaçlar 

doğrultusund
a (eğitim-
öğretim 

politikası ve 
amaçları) 
mezunlar 

izlenmekte 
ve izlem 

sonuçlarına 
göre tüm 

birimleri ve 
programları 
kapsayan 
önlemler 

alınmaktadır.

Kurum tüm 
programlarınd
a mezunların 

kurumsal 
amaçlar 

doğrultusunda 
izlenmesini 

güvence 
altına almış, 

mezunlar 
kurumun 

kalite güvence 
sisteminin bir 
parçası haline 

gelmiştir;  
kurumun bu 
kapsamda 

kendine özgü 
ve yenilikçi 

birçok 
uygulaması 
bulunmakta 

ve bu 
uygulamaların 
bir kısmı diğer 

kurumlar 
tarafından 

örnek 
alınmaktadır.


