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KALİTE POLİTİKAMIZ VE 
KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ

• Bir yükseköğretim kurumu olarak, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme
faaliyetleri ile yönetim süreçlerinin gerektirdiği misyonu üstlenen, planlama
aşamasında paydaş katılımını, ihtiyaç ve beklentilerini esas alan, bölgesel
kalkınmaya katkı sağlamayı, kalite süreçlerini genele yaymayı hedefleyen, sürekli
iyileştirme ve gelişmeyle süreçlerini yenileyen bir kalite sistemi kurmak ve
uygulamak kalite politikamızın temel amacını oluşturmaktadır.

• Kurum iç değerlendirme raporunun hazırlanması aşamasında üniversitemizin
stratejik planı henüz tamamlanmamış olduğundan özellikle kalite güvencesine
ilişkin olarak süreçlerin iyileştirilebilmesi açısından raporun tamamlanmasını
takiben bazı çalışmalar gerçekleştirilmiştir.



KALİTE POLİTİKAMIZ VE KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ

• Yükseköğretim kurumlarında kalite güvencesinin anahtarı durumunda olan
PUKÖ (Planla -Uygula - Kontrol Et - Önlem Al) döngüsünün yönetsel,
operasyonel ve destek süreçlerinde tamamlanabilmesinin sağlanması amacıyla,
stratejik plana ilişkin çalışmalar sonuçlandırılarak, plan 2021 yılından itibaren
uygulamaya konulacak şekilde hazırlanmış ve onaya sunulmuştur.

• Üniversitemizde, Kurum İç Değerlendirme Raporlarının hazırlanması ve
değerlendirilmesi süreci Kalite Komisyonu, Kalite Çalışma Grupları ve Birim
Kalite Komisyonları aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.



KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ

• Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR) hazırlanaması öncesinde, birimlereve
alt çalışma gruplarına bilgilendirme toplantısı yapılmaktadır. Birimler
oluşturdukları «birim kalite değerlendirme raporlarını» , alt çalışma gruplarına
iletmekte, burada eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, yönetim başlıklarında
değerlendirilen raporlar tamamlanarak Kalite Komisyonuna sunulmaktadır.

• 2019 yılı, KİDR hazırlanması süreci sonrasında üniversitemizde, YÖKAK
tarafından rapora esas teşkil eden rubrik değerlendirme sistemi de baz alınarak;
birimlerden gelen değerlendirme raporları sonrası kalite güvencesini
güçlendirmek açısından bu sistemde bazı çalışmalar yapılması yoluna gidilmiştir.



KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ
• Bu çerçevede; mevcut Kalite Güvencesi Sistemi Yönergesi 31.08.2020 tarihinde

güncellenerek yeni yönerge ile çalışma gruplarının kurulma ve çalışma şekillerine
esneklik kazandırılmıştır. Yönerge değişikliğini takiben Kalite Komisyonu ve
Çalışma Grupları güncellenmiştir. Çalışma grubu sayısı arttırılarak; toplumsal
katkı, uluslararasılaşma, ölçme değerlendirme ve ISO çalışma grupları
oluşturulmuştur.

• Kalite Komisyonu ve çalışma grupları arasında koordinasyonun sağlanması ve
Kalite Komisyonun temel süreçlerle ilgili olarak belirlediği hedeflerin
sağlanmasıyla ilgili faaliyetleri yürütmek için Kalite Koordinatörlüğü
kurulmuştur.

• Tüm bu değişiklikler ile kalite süreçlerinin genele yayılımında bürokratik veri
yönetiminden ziyade süreç yönetimi yaklaşımı benimsenmiştir. Söz konusu
değişiklikler Kalite Koordinatörlüğümüz internet sayfasında kalite politikamıza
uygun şekilde güncel olarak ve şeffaf biçimde yayınlanmaktadır.



KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ
• Üniversitemiz yeni kurulmuş olması dolayısıyla özellikle iç kalite güvencesi

oluşturulmasına yönelik çalışmalar stratejik planla eş zamanlı yürütülmeye
çalışılmaktadır.

• Bununla birlikte; bilgi-belge düzeninin ve kontrolünün sağlanması ile operasyonel
süreçlerde kurumsal hafızanın oluşturulabilmesi açısından ISO-9001:2015 kalite
eğitimleri akademik ve idari tüm birimlerde gerçekleştirilmiş, belgelendirme
başvurusu için yetkili firmalarla görüşmeler yapılmıştır.

• Ayrıca üniversitemizde kalite güvencesi, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme,
toplumsal katkı ve yönetim sistemi gibi bazı temel alanlarda tanımlanmış
politikalar bulunmakla birlikte, bu politikaların tüm birimlerde karar alma
süreçlerinde etkin şekilde kullanımı stratejik planın yürürlüğe girmesi ile
mümkün olacaktır.



UZAKTAN EĞİTİMDE KALİTE GÜVENCESİ

• Üniversitemiz kalite güvence sisteminin bir parçası olarak paydaş katılımına da
karar alma süreçlerinde yer vermektedir.

• Yüzyüze eğitim döneminde iç ve dış paydaşların kalite güvence sistemine
katılım sağlamasının bir aracı olan, kariyer günleri, sempozyum ve kongreler,
uzaktan öğretim sürecine geçilen Mart/2020 döneminden itibaren de aynı
canlılıkla devam ettirilmiştir.

• İç paydaşlarımız olan öğrencilerimiz ve akademisyenlerimizin katılımıyla
gerçekleşen online etkinlik ve turnuvaların yanısıra, dış paydaşlarımızla da
gerçekleşen etkinlik ve görüşmeler pandemi koşullarına uygun şekilde online
veya yüzyüze gerçekleştirilerek internet sayfamızda paylaşılmıştır.



UZAKTAN EĞİTİMDE KALİTE GÜVENCESİ

• YÖKAK tarafından talep edilen Uzaktan Eğitimde Kalite Güvencesi Raporu,
Koordinatörlüğümüzce hazırlanmış, Eğitim-Öğretim Çalışma Grubu tarafından gözden
geçirilmiştir. Rapor ayrıca Kalite Komisyonun değerlendirmesine sunulmuştur.

• Uzaktan Öğretim geçiş süreci üniversitemizde YÖK tarafından eğitimin uzaktan
gerçekleşeceğinin açıklandığı 18 Mart 2020 tarihini takiben, 23 Mart 2020 tarihinde
öğrencilerimize iletişim ve zaman kaybı yaşatmaksızın başlamıştır.

• Üniversitemizde bu süreç öncesinde test dersleri ve eğitim programları yapılarak uzaktan
eğitimde yaşanabilecek olası sorunlar hakkında akademik personel bilgilendirilmiştir. Bu
sürecin tamamı uzaktan eğitim politikamıza uygun şekilde UZEM internet sayfasında
güncel ve şeffaf biçimde paylaşılmıştır.



UZAKTAN ÖĞRETİM SÜREÇLERİ

• Üniversitemizde, 19.02.2018 tarihli 30337 sayılı Resmi Gazete ile yayınlanan yönetmelik
ile faaliyetlerine başlamış olan Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (BANU-
UZEM), LMS (Learning Management System) altyapısı ile pandemi öncesi dönemde
ortak dersler olan Yabancı Dil, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili derslerinin
yürütülmesini gerçekleştirmektedir.

• Pandemi döneminde ise, uygulamalı eğitim içeren dersler hariç olmak üzere tüm dersler
uzaktan öğretim yöntemi ile gerçekleştirilmektedir. Bununla birlikte pandemi sonrası
dönemde de uzaktan öğretimin yaygınlaştırılması amacıyla bölümler bazında uazktan
öğretim ile verilen derslerin toplam derslere oranının %25’e çıkarılması planlanmıştır.



UZAKTAN ÖĞRETİM SÜREÇLERİ
• Üniversitemiz uzaktan öğretim sürecinde, ALMS, Perculus + ve Microsoft Teams

platformlarını kullanmaktadır. Bu sistemlerin ders notu paylaşımı, ödev ve sınav
işlemleri için kullanımı sağlanmıştır.

• Kurumun uzaktan eğitim öğretim faaliyetlerinin etkin bir şekilde
sürdürülebilmesi için akademik personel tarafından hazırlanan ders materyali
kullanılarak yapılacak olan canlı derslerin LMS üzerinden sanal sınıf yoluyla
sunulması ve ders kayıtlarının gerçekleştirilmesi imkanı sunulmuştur. Kullanılan
sistem üzerinde öğretim elemanları hem hazırladıkları ders materyalini PDF
olarak kaydetmekte hem de öğretim elemanlarının söz konusu ders
materyallerine kolay ulaşabilmesi için başta YÖK olmak üzere uluslararası
bağlantılar ve Türkiye’de diğer üniversiteler tarafından sağlanan ders
materyallari UZEM sayfasında derlenerek öğretim elemanları ve öğrencilerin
erişimine açık hale getirilmiştir.



UZAKTAN ÖĞRETİM SÜREÇLERİ
• Pandemi döneminde, Uzaktan öğretim sürecinde öğrencilerimiz ve öğretim

elemanlarımızın sisteme entegrasyonu sağlayabilmek açısından
pandemi.bandirma.edu.tr uzantılı ayrı bir internet erişim adresi oluşturularak Uzaktan
Eğitim Uygulama Araştırma Merkezi, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığı koordinasyonu ile, otomasyon sistemleri hakkında öğretim
elemanlarına ve öğrencilere yönelik kullanma kılavuzları videolar, öğretim
elemanlarına yönelik soru ve sınav hazırlama kılavuzları ve videoları, öğrencilerimizin
dersleri haftalık olarak takip edebilmeleri ve ders içerikleri hakkında bilgi alabilmeleri
için hazırlanan ders izlenceleri ve sunum dokümanları güncel olarak erişime açılmıştır.

• Üniversitemizde bu süreçte yaşanan öğrenci-öğretim elemanı, öğrenci-kurum arasında
yaşanabilecek olası iletişim kazalarının anında çözümü için öğrenci ile uzaktan eğitim
merkezi arasında çok hızlı dönüt sağlayabilen iletişim kanalları kullanılmakta olup,
ana sayfamızda yer alan canlı destek birimi bu amaçla hizmet sunmaktadır.



UZAKTAN ÖĞRETİM SÜREÇLERİ

• Öğrencilerimizin oluşabilecek her türlü soru ve sorunlarını anlık olarak
iletebilmeleri ve kariyer gelişimleri ile ilgili danışmanlık alabilmeleri için çeşitli
birimlerimizde telegram grupları oluşturulmuş olup bu gruplar aktif olarak
kullanılmaktadır. Telegram uygulamasında hem bölümler için genel gruplar hem de
ders özelinde oluşturulan gruplarda öğrencilere derslerle ilgili duyuruların yanı sıra
burs olanakları ve kariyer gelişimleri gibi konularda duyurular yapılmakta, derslerle
ilgili sürekli olarak ve karşılıklı etkileşim sağlanmaktadır.

• Uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerle öğretim elemanlarının yüz yüze iletişiminin
kısıtlanması nedeniyle, öğrencilerin kariyer gelişimlerine katkı sağlamak üzere Tüm
Fakülte ve Yüksek Okulların Ders Programlarına Uzaktan eğitim yoluyla yürütülen
Kariyer geliştirme dersi eklenmiştir.

• Ayrıca, her program için belirlenen program temsilcileri vasıtasıyla, öğrencilerimize
süreçte yaşanan aksaklıkları e-posta yoluyla da iletme imkanı sunulmuştur.



EĞİTİM VE ÖĞRETİM
• Üniversitemiz yeni kurulan bir üniversite olduğundan, pek çok birime öğrenci

alımı 2019 yılı da dahil olmak üzere aşamalı bir şekilde planlanmıştır.
Programların tasarlanması ve içeriklerinin belirlenmesinde akademik ve idari
personel ile öğrenciler olarak tanımlanan iç paydaşlar ile mezunlar, işverenler,
diğer üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluşları (STK), Yükseköğretim Kurulu
(YÖK), Meslek Odaları ve ilgili kamu kuruluşu çalışanları olarak tanımlanan dış
paydaşların beklenti ve görüşlerinin dikkate alınmasına çalışılmaktadır.

• Bu çerçevede Bandırma OSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, üniversitemiz
ve ilgili paydaşların (Gönen OSB, Ticaret Odası, Sanayi Odası vb.) ihtiyaç ve
önerileri doğrultusunda kurulmuştur.

• Üniversitemizde, öğretim elemanlarına İşyükü Temelli Kredi Sistemi (AKTS)
hakkında bilgilendirme yapılmakta, bir sonraki yıla ait ders planlarının, AKTS
Kredileri,ders ve program çıktıları, değerlendirme kriterleri açısından en sağlıklı
şekilde oluşturulması sağlanmaktadır.



EĞİTİM VE ÖĞRETİM

• Üniversitemiz programlarına üstün başarıyla devam eden öğrenciler çift anadal
ya da yandal programından yararlanabilmektedir. Yandal programı ayrı bir lisans
programı anlamı taşımazken, çift anadal programı ile ikinci bir dalda lisans ve ön
lisans diploması alma imkanı sunulmaktadır.

• Erasmus ve Farabi programları kapsamında öğretim elemanları, yetkinliklerini
geliştirme amacı ile yurt dışındaki bir üniversiteye ya da yurt içindeki bir
üniversiteye belirli bir süre için gönderilmektedir. Bu programlar hakkında belirli
periyotlarla bilgilendirme toplantıları düzenlenmektedir.

• Diploma derece ve yeterliliklerinin tanınması ve sertifikalandırılmasına ilişkin
açık, anlaşılır, kapsamlı ve tutarlı şekilde tanımlanmış kriterler ve süreçler
Üniversitemiz yönerge ve yönetmeliklerine uygun şekilde yürütülmekte ve
Üniversitemiz Bologna internet sayfası aracılığıylapaylaşılmaktadır.



EĞİTİM VE ÖĞRETİM

• Üniversitemizin eğitim-öğretim yapılan tüm birimlerinde, yeni gelen öğrencilerin,
kayıt yaptırdıkları programa ve üniversitemize uyumlarının sağlanması için, her
eğitim-öğretim yılı başında oryantasyon eğitimleri düzenlenmektedir. Bu eğitimlere,
bölüm başkanları, öğretim elemanları ve daire başkanları veya temsilcileri de
katılmaktadır. Bu eğitimlerde, öğrencilere üniversitede yaşam, öğrencilerin hakları ve
sorumlulukları vb. konularda bilgiler verilmekte, öğrencilerin soruları
cevaplandırılmakta ve böylece uyumları kolaylaştırılmaktadır.

• Üniversitemizde ara sınav, yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavı olmak üzere üç
temel sınav uygulanmaktadır. Ara sınavlara geçerli mazeretleri nedeniyle
katılamayan öğrenciler için ayrıca mazeret sınavı da yapılmaktadır. Uzaktan öğretim
sürecinde de aynı temel sınav sistemi uygulanmıştır.



EĞİTİM VE ÖĞRETİM
• Üniversitemizde her eğitim- öğretim dönemi başında, ilgili dersin işleyişine

ilişkin takvim internet sitesinden ilan edilmekte ve öğrencilere duyurulmaktadır.
Öğretim elemanlarımız, değerlendirme kriterlerini (ara sınav, ödev, sözlü sınav,
proje, final sınavı vb) ve bunlara ait oranları öğrenci bilgi sistemi üzerinden
dönem başında öğrencilere duyurmaktadır. Uzaktan öğretim sürecinde bu
bilgiler ders izlenceleri yoluyla öğrencilerle paylaşılmıştır.

• Tüm programlarda öğrenci gruplarının geri bildirimlerinin alınmasına ilişkin
uygulamalar Üniversitemiz bünyesinde anketler uygulanarak
gerçekleştirilmektedir. Üniversitemizde verilen derslerin niteliğini, öğretim
kalitesini ve etkinliğini değerlendirebilmek ve eğitim-öğretimin kalitesini
yükseltmek amacıyla, öğrencilerimiz tarafından her yıl güz ve bahar
yarıyıllarında, Üniversitemiz öğrenci otomasyon sistemine entegre edilmiş olan
“Öğretim Elemanı ve Ders Değerlendirme Anketi” doldurulmaktadır.



EĞİTİM VE ÖĞRETİM
• Akademik danışmanlık uygulamaları Üniversitemizin ön lisans, lisans ve lisansüstü

eğitim ve öğretim faaliyetleri ilgili Yönetmelikler çerçevesinde Öğrenci Bilgi Sistemi
üzerinden yürütülmektedir. Programlarına kayıt yaptıran tüm öğrencilere ilgili
ABD/bölüm/program başkanlığı tarafından bir danışman atanmaktadır. Akademik
danışmanlar, öğrenciyi eğitim-öğretim hayatı boyunca takip etmekte ve gerek ders
kayıtları gerekse diğer sorunları ile ilgili karşılaşacakları sorunları çözmekte yardımcı
olmaktadırlar.

• Üniversitemizde Birimlerin ve programların eğitim-öğretim amaçlarına ulaşıp ulaşmadığı
düzenli olarak izlenmektedir. Bölüm Akademik Kurulları belirli aralıklarla programlarını
öğretim elemanları ve ilgili kurumların, öğrenci temsilcilerinin görüşleri doğrultusunda
gözden geçirmekte ve güncelleştirilmektedir.

• Her akademik yılın ve akademik yıldaki dönemlerin başında ve sonunda, anabilim dalı
ve bölüm başkanlıkları kendi içerisinde toplantılar yaparak dönemin değerlendirilmesini
ve gelecek dönemin planlamasını yapmaktadır.



EĞİTİM VE ÖĞRETİM
• Mezun veren birimlerde Mezun İzleme Sistemi kurulması çalışmaları

sürdürülmektedir. Ancak bazı birimlerimiz yeni kurulmuş olduklarından ve
henüz mezun vermediğinden bu kapsamda bir faaliyetleri bulunmamaktadır.

• Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde 2019 yılı itibari ile 352 akademik
personel bulunmakta olup, akademik personelin 26’sı profesör, 34’ü doçent, 119’u
doktor öğretim üyesi, 87’si araştırma görevlisi, 86’sı öğretim görevlisidir

• Eğitim öğretim kadrosunun nicelik olarak sürdürülebilirliği için akademik
birimlerden talepler toplanmakta ve bu talepler temel alınarak kadro talebinde
bulunulmaktadır. Üniversitemizde atama, yükseltme ve görevlendirmeler,
YÖK’ün ve Üniversitemizin ilgili mevzuatı çerçevesinde yapılmaktadır.
Üniversitemizin “Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Kriterleri” 01.01.2021
yılında uygulamaya girecektir.



EĞİTİM VE ÖĞRETİM
• Üniversitemiz bünyesindeki programların gereksinim duyduğu özel ilgi –uzmanlık

gerektiren ya da ilgili uzmanlık alanı kapsamında eksikliği duyulan konularda gerek
kamu- üniversite ve kurum-kuruluşları gerekse özel sektörden ders vermek üzere
öğretim elemanı seçimi, her dönem ilgili bölümün Anabilim/Bölüm Kurul Kararına
dayanan talebi, Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ve Rektörlük Makamı onayı ile
gerçekleştirilmektedir

• Üniversitemiz merkez yerleşkesinde yer alan 2019 yılında yenilenen kütüphane,
öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak nitelik ve nicelikte yayın sağlama hizmeti
sunmak üzere gerekli çalışmalarını sürdürmektedir.

• Üniversitemiz yemekhane hizmetleri Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
tarafından yürütülmektedir. 2019 yılı itibariyle Öğrenci Yaşam Merkezi içinde yapımı
devam eden Öğrenci Yemekhanesi inşaatı 2020 yılında tamamlanmıştır. Bandırma
Meslek Yüksek Okulu yemekhanesi yenilenmiş ve hizmete açılmıştır. Üniversitemizde
maddi zorluk içerisinde olan öğrencilere imkanlar dahilinde yemek bursu
verilmektedir.



EĞİTİM VE ÖĞRETİM

• Öğrencilerin sağlık hizmetleri Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde
hizmete başlayan BANU Aile Sağlığı Birimi tarafından yürütülmektedir. Ayrıca Sağlık
Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na bağlı Psikolojik Danışma ve Rehberlik Biriminde
üniversitedeki öğrencilere psikolojik danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.

• Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi Üniversitemiz Senatosunda kabul edilmiş olup,
Engelsiz Üniversite yolunda ilk adım atılmıştır. Bu çerçevede, Üniversitemiz Engelli
Öğrenciler Koordinatörlüğünde alınacak kararların uygulanması, birimlerdeki engelli
öğrencilerin tespiti ve ihtiyaçlarının karşılanabilmesine yönelik olarak tüm
birimlerimizde görevli birer Öğretim Üyesi/Görevlisi Temsilci (Engelli Öğrenci
Danışmanı) belirlemiştir.



ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME

• Üniversitemiz araştırmaya bakış açısını, araştırma faaliyetlerinde izleyeceği
ilkeleri, araştırmadaki önceliklerini ve araştırma kaynaklarını yönetmedeki
tercihlerini ifade eden araştırma politikası ve hedefleri doğrultusunda 2019 yılı
içinde kurulan 12 adet uygulama ve araştırma merkeziyle birlikte toplam 19
uygulama araştırma merkeziyle faaliyetini sürdürmektedir. Bu araştırma
merkezleri aracılığıyla konferanslar ve çeşitli eğitimler düzenlenmektedir.

• Üniversitemiz bünyesinde, akademisyenler,araştırmacılar, girişimciler,
yatırımcılar ve sanayiciler ile araştırma merkezleri ve özel sektör arasında
gereksinim duyulan köprünün kurulmasını sağlamak amacıyla 2019 yılında
Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) kurulmuştur.



ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME
• BANÜ TTO, 2019 yılı içinde üniversitemizin öğretim elemanlarının proje eğitim ihtiyacını

belirlemek üzere düzenlediği anket sonuçları doğrultusunda, çeşitli dönemlerde proje
yazma eğitimleri düzenlemiştir.

• Yeni kurulmuş bir üniversite olmamıza rağmen üniversitemiz bilimsel araştırma
projelerine önem vermektedir. Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi
2018 yılı desteklenecek projelere 519.000,00 ₺ bütçe ayırırken 2019 yılında 487.000,00 ₺
ayrılmıştır. Ayrıca 2018 yılında yürürlükte olan BAP yönergesinde üniversitemizin
araştırma faaliyetlerini düzenlemek ve geliştirmek adına çeşitli düzenlemeler yapılmış ve
yeni yönerge 2019 yılında yürürlüğe girmiştir.

• Üniversitemizin BAP Yönergesinde belirtildiği üzere araştırma projelerinde öncelik
olarak Üniversite Senatosu’nun belirlediği üniversite bilim politikasına, Bölgesel
Kalkınma Planında öncelikli alanlara ve Beş Yıllık Kalkınma Planında belirtilen ülke
bilim politikasına uygun projeler (2019 yılında 160 adet proje) desteklenmiştir.



ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME

• Üniversitemiz lisansüstü öğrencilerinin proje yazma ve araştırma yapma
becerilerini geliştirebilmek için çalışmanın sonuçlarını ulusal ve uluslararası
indeksler kapsamındaki yayın organlarında yayınlamaya ya da patent almaya
özendirebilecek, yönlendirebilecek veya bir özgün üretim sağlayabilecek
nitelikteki araştırma projelerini öncelikli olarak desteklemektedir. Bu doğrultuda
2019 yılında tez projelerini teşvik etmek amacıyla Lisansüstü Tez Projeleri üst
limitleri arttırılmıştır

• 2019 yılında toplam yayın sayısı önceki yıla göre %25.45 artarak 1518 adet
olmuştur. Toplam yayın sayısında meydana gelen bu artışın %59.42’si BAP
bütçesinden desteklenmiş ve tamamlanmış projelerden üretilen yayınlardan
kaynaklanmaktadır .



ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME

• Üniversitemiz TÜBİTAK, GMKA, Avrupa Birliği (AB) Programları’nca
desteklenen disiplinler arası araştırmalara destek sağlamakta ve işbirliğini
özendirmektedir. 2019 yılında üniversitemiz akademik personeli tarafından
yürütücü ya da araştırmacı olarak 6 adet TÜBİTAK, 4 adet GMKA ve 2 adet AB
Projesi başvurusu yapılmıştır.

• Üniversitemizin BAP birimi ve Teknoloji Transfer Ofisi başta olmak üzere birim
faaliyetlerinde; yerel, bölgesel ve ulusal kalkınma hedefleri doğrultusunda
çalışmalar gerçekleştirilmekte ve bu kapsamda işbirliği protokolleri imzalanarak,
araştırmaların bölgesel kalkınma hedeflerine hizmet etmesi amaçlanmaktadır.
Stratejik Planın yürürlüğe girmesi ile birlikte, bu noktada daha hızlı gelişme
sağlanacağı düşünülmektedir.



TOPLUMSAL KATKI

• Üniversitemizin toplumsal katkı hedefleri doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren
Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (Çocuk Üniversitesi) toplum
açısından bilimsel bilginin erişilebilirliğini artırma ve okul öncesi, ilköğretim ve
ortaöğretim çağındaki öğrencilerin ilgi duydukları bilimsel alanlarla ilgili güvenilir
ve güncel bilgiyi, o alanın önde gelen bilim insanlarından almasını sağlama amaçları
ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

• Üniversitemiz Kariyer Geliştirme Merkezi (KAGEM) ve İŞKUR Bandırma Hizmet
Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile yerleşkemizde açılan ofis sayesinde haftaiçi hergün
öğrenci ve mezunlarımıza hizmet verecek olan hizmet noktasına randevulu ve
randevusuz görüşme imkanı sunulmaktadır.



YÖNETİM SİSTEMİ
• Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SEM) ile İş Sağlığı ve Güvenliği

Koordinatörlüğü işbirliğinde mezunlara ve isteğe bağlı staj yapmak isteyen
öğrencilerimize yönelik olarak iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmiştir. Ayrıca SEM
birimi organize ettiği yabancı dil kursları ve mesleki eğitim seminerleri ile
Üniversitemizin toplumsal katkı hedeflerine ulaşmasına destek olmaktadır.

• Üniversitemizin organizasyonel yapısı ana yönetmeliğimizde yer almaktadır. Görev
ve sorumlulukların tanımı, görev yetkileri 2547 Sayılı Kanun ve Üniversitemiz ana
yönetmeliğinde belirtilmiş olup, bu mevzuat gereğince organizasyon şemaları
oluşturulmuştur.

• Üniversitemiz faaliyetlerini tanımlamış olduğu vizyonu, misyonu, değerleri ve
stratejik hedefleri ışığında sürdürmektedir. Bu hedeflere ulaşabilmek için hazırlanan
2021-2024 Stratejik planı çalışmaları üniversitemiz iç paydaşları katılımıyla
tamamlanmıştır.



YÖNETİM SİSTEMİ
• Üniversitemiz birimlerinin faaliyet alanlarına bağlı olarak süreç yönetimlerinde

farklı sistemler kullanılmaktadır. Muhasebe işlemleri için Muhasebe Yönetim
Sistemi, öğrenci işlemleri için Öğrenci Bilgi Sistemi, personel için Personel Bilgi
Sistemi, KYS-Kimlik Yönetim Sistemi, KBS – Kamu Hesapları Bilgi Sistemi,
Elektronik Belge Yönetim Sistemi bunlardan bazılarıdır. Ayrıca, kurumsal
hafızanın korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için SIEM yazılımı
kullanılmaktadır. Bu bilgi sistemleri sayesinde kullanıcılar, erişim yetkileri
çerçevesinde ilgili kaynaklardan doğru ve eksiksiz bilgiye erişilebilmektedir.
Ancak bu bu sistemlerin birbirine entegrasyonu bulunmamaktadır.

• Bu sistemlerin yanısıra, Üniversitemiz ayrıca EDUROAM platformunun bir üyesi
olarak, bu platforma üye diğer kurumlar ile (yurtiçi ve yurtdışı) akademik
personel ve öğrenciler için bir kayıt işlemine gerek duymaksızın internet
hizmetlerinden (ağ erişimi, kütüphane veri tabanlarına erişim) faydalanmaktadır.



• Standart uygulamalar ve mevzuatın yanısıra, üniversitemizin ihtiyaçları
doğrultusunda geliştirdiği özgün yaklaşımlar ve uygulamalar bulunmaktadır.

• Üniversitemiz’de Öğrenci Bilgi Sistemine hızlı erişim, sistemin etkin ve verimli
kullanımı, zamandan tasarruf sağlanması amacıyla BANÜ-Mobil uygulaması
geliştirilmiştir. Türkçe ve İngilizce dil seçenekleri bulunan uygulama
üniversitemizin duyurularına ve akademik birimlere ait bilgilere ulaşma olanağı
sağlamaktadır. Akademisyenlerimizin de kullanabildiği uygulama Android ve
iOS işletim sistemine sahip tüm mobil cihaz ve telefonlarda kullanılabilmektedir.

• Üniversitemiz genelinde süreç yönetimine ilişkin çalışmalar kapsamında ilk pilot
uygulama Denizcilik Fakültemiz tarafından TS EN ISO 9001:2015 bağlamında
gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede Kalite El Kitabı ve Süreç Kartları tanımlanmıştır.
Bu fakültemiz 2018 yılında kalite sertifikası almıştır. Üniversite genelinde ise, TS
EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi oluşturulması için çalışmalar
başlatılmış olup, süreç devam etmektedir.

YÖNETİM SİSTEMİ



YÖNETİM SİSTEMİ

• Üniversitemizde bilgi güvenliği ile ilgili süreçler ise, tanımlanan bilgi güvenliği
politikası ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Bilgi Güvenliği Yönergesi çerçevesinde
yürütülmektedir. Bu kapsamda bilgi güvenliğinin sağlanması amacıyla Felaket
Kurtarma Merkezi (FKM) kurulmuştur. Yeni inşa edilen Merkez Kütüphanede
bulunan sistem odasının veri yedeklemesi, sürekliliğini sağlamak amacıyla
FKM’ye dönüştürülmesi sağlanmıştır.

• 2019 yılında, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı odalarına ve güvenlik kamera izleme
odasına, yaşanan elektrik kesintilerinden etkilenmemesi için yeni bir UPS
alınarak, bu UPS üzerinden elektrik bağlantıları yapılmıştır. Bu şekilde yaşanan

kısa süreli elektrik kesintilerinin etkilenilmesinin önüne geçilmesi sağlanmıştır.



YÖNETİM SİSTEMİ
• Üniversitemiz, topluma karşı sorumluluğunun gereği olarak, akademik, idari

personel ve öğrencilerin düzenlediği etkinlikler, bilimsel projeler hızlı şekilde web
sitesinden kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

• Ayrıca üniversitemizin iç ve dış paydaşları tarafından üniversitemize ve CİMER’e
iletilen tüm talepler değerlendirilerek mevzuat çerçevesinde en kısa sürede
bilgilendirme yapılmaktadır. Bilgilendirme tek taraflı olmayıp, üniversitemiz
hakkında bilgi almak isteyenler Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde ya da web
sitesimiz ana sayfasında iletişim menüsü ile doğrudan mesaj gönderebilmekte,
telefonla ya da e-posta aracılığıyla üniversitemize ulaşabilmektedir.

• Bununla birlikte, üniversitemizin kurumsal kimliğini ulusal ve uluslararası düzeyde
tanıtmak, iç ve dış paydaş memnuniyetinin sağlanması için gerekli basın ve halkla
ilişkiler çalışmalarını yürütmek ve sosyal medya hesaplarını yönetmek üzere
rektörlüğe bağlı olarak Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü kurulmuştur.



SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Üniversitemizde;

-Programların çeşitliliği, Kalite Güvencesi Sistemleri Yönergesinin güncellenmesi ve bu
kapsamda gereken organizasyonun tamamlanması, ISO EN9001:2015 Serifikası alma
sürecine yönelik çalışmaların başlaması,

-Akademik ve idari personelin özverili ve yüksek motivasyonlu çalışması, önlisans, lisans
ve lisansüstü düzeyde program çeşitliliği yüksekliği ve bu programların bölgesel
ihtiyaçlarla uyumlu seçilmiş olması,kütüphane imkanlarının geliştirilmiş olması, modern
ve kapsamlı bir kütüphanenin oluşturulmuş olması

-Teknoloji Transfer Ofisinin kurulması ve faaliyete geçmesi, iç ve dış paydaşlarla iyi ilişkiler
kurulmuş olması ve Ar-Ge konularının karşılıklı fikir alışverişi ile destekleniyor olması,
üniversitenin bölgesel konumunun avantajlı olması ve bölgenin de üniversiteye pozitif
bakışla yaklaşımı, Bilimsel Araştırma Projeleri biriminin etkin şekilde çalışıyor olması
güçlü yönlerimiz olarak ön plana çıkarken,



SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
-Raporun hazırlandığı dönem itibariyle Stratejik Planın henüz tamamlanmış olması,
buna bağlı olarak çeşitli politika ve prosedürler ile anahtar göstergelerin
belirlenmemiş olmaması, iç kontrol sisteminin yeterli olmaması,

-Öğretim üyesi sayısının azlığı ve öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısının fazla
olması, üniversite internet sayfasının tam donanımlı şekilde faaliyete geçirilememesi,
öğrencilere yönelik danışmanlık sisteminin etkinliğinin istenilen seviyede olmaması,

-Ar-Ge faaliyet çıktılarının üniversite tarafından ayrıca ödüllendirilmesine yönelik
bir sistemin henüz kurulmamış olması, toplumsal katkı süreçlerine ilişkin yıllık öz
değerlendirme raporları ve iyileştirme çalışmalarının yetersizliği, bölgesel
kurumlardan sosyal sorumluluk projeleri için sağlanan katkının azlığı,

-Çok sayıda kurumsal yapının tek bir binada toplanmış olması, kurumsallaşmanın
henüz tamamlanamamış olması, üniversite bütçesinin ve finansal kaynakların
yetersizliği iyileşmeye açık yönler olarak öne çıkmaktadır.
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