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1. Ön Bilgi 

 

Günümüz bilgi çağında artan kamu ve vakıf üniversiteleri sayıları da dikkate alınarak 

sürdürülebilir rekabet avantajı kazanmak amacıyla Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi 

Bankacılık ve Finans Bölümü Stratejik Planı oluşturulma ihtiyacı duyulmuştur. Bu planın 

ortaya koyduğu eksik ve sorunlar irdelenip, sonuçlarını değerlendirilerek planda gerekli 

revizyon ve güncellemeler de yapılabilir. Programa ait çıktıların değerlendirilmesi için 

swot analizi yapılarak zayıf ve kuvvetli yönlerimiz, fırsat ve tehditlerin tespit edilmesiyle 

birlikte geçmişte planlanan stratejiler konusunda hangi faaliyetlerin gerçekleştirildiği, ilgili 

stratejilerin etkinliği, devam ettirilip ettirilmeyeceği ve yeni strateji ihtiyaçlarının gözden 

geçirilmiştir. Yapılan değerlendirmeler ışığında geçmişte kalmış ve güncellenmemiş 

tekniklerden ziyade geleceğe hitap edecek bir Bankacılık ve Finans öğretim programı 

tasarlanması ve programın bölgemizdeki potansiyel öğrencilerimize tanıtımının yapılması 

gerektiği sonucuna varılmıştır. Bu stratejik planın, programımızın bütün sorunlarını 

çözmesi beklenmemekte fakat sorunların tespit edilmesinde ve çözülmesinde bir rehber 

olarak kullanılması amaçlanmaktadır. Programımızın daha kaliteli ve çağdaş eğitime bir 

adım daha yaklaştırarak benimsemiş olduğumuz kurumsal misyonumuza belirlemiş 

olduğumuz vizyonumuz ile ulaşacağımıza inanıyoruz. 

 

 

2. Amaç 

 

Bu stratejik plan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga Uygulamalı bilimler 

Fakültesi, Bankacılık ve Finans Bölümü örgün ve ikinci öğretim programlarının 2018-2022 

akademik yıllarında eğitim öğretim kalitesini artırabilmesi ve günümüz bilgi çağında 

gerçekleşen değişimlere ayak uydurabilmesi için uygulaması gereken stratejileri ve bu 

stratejilere dayanan hedeflerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Dokümanın temel 

amacı; programımızın misyon ve vizyonunu oluşturmak ve programımızı günümüz rekabet 

koşullarıyla uyumlu hale getirip gelecekte ihtiyaç duyulan donanımlı işgücünü ve yönetim 

kadrosunu yetiştirmektir. 
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3. Kapsam           

 

Bu dokümanda sunulan stratejiler ve hedefler; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 

Biga Uygulamalı bilimler Fakültesi, Bankacılık ve Finans Bölümünü kapsamaktadır. 

Doküman program danışmanları ile programda ders veren öğretim elemanlarının önerileri 

ışığında hazırlanmıştır. Ayrıca, program danışmanları tarafından ileriye yönelik politikalar 

tartışılmış ve stratejik plan kapsamında bu politikaların gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. 

 

4. Planlama Süreci ve Uygulama Planı 

 

Bölüm başkanlığımızca yürütülen Stratejik Planlama süreci aşağıdaki aşamalardan 

oluşmaktadır; 

 

• Stratejik plan çalışmaları için verilerin elde edilmesi ve gerekli alt yapının 

sağlanması, 

• Bölümün Swot Analizinin yapılması, 

 1-Programın Güçlü Yönleri 

 2-Programın Zayıf Yönleri 

 3-Fırsatlar 

 4-Tehditler 

• Swot Analizinin değerlendirilmesi, 

• Misyon, vizyon, temel değerler ve politikaların belirlenmesi, 

• Fonksiyonel hedeflerin güncellenmesi ve yeni hedeflerin belirlenmesi, 

• Elde edilen sonuçların geri bildiriminin sağlanması ve gerekli düzenleme ile 

düzeltmelerin gerçekleştirilmesi. 

 

5. Bölümün Tanımı 

Bankacılık ve Finans programında temel amaç, gelişen ve küreselleşen dünyada çağdaş 

bilimin temel kural ve ilkelerini teorik ve uygulamalı biçimde sektörün yükselen talepleri 

doğrultusunda uygun biçimde vermek ve bunun sonucunda para ve sermaye piyasalarında 

çalışan ulusal ve uluslararası finans kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu donanıma sahip, analitik 

düşünebilen, sorgulayan ve araştırıcı  nitelikleri olan bireyler yetiştirmektir.  

Halen Örgün ve II. öğretimi bulunmaktadır. Her iki programda da eğitimine devam 

eden öğrencilerimiz vardır. Eğitim dili Türkçedir. 
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6. Bölümün Amacı 

 

Bankacılık ve Finans Programı ile; 

• Bankacılık ve Finans ile ilgili olarak dünya’da oluşmuş literatürün tamamını kazanmış 

ve iş yaşamına dâhil olduklarında karşılaşabilecekleri sorunları çözerken, iş hayatı ve 

günümüzün değişen koşullarına hızla ve kolaylıkla uyum sağlayabilen, 

• Bankacılık, finansal danışmanlık, finansal aracılık, yatırım proje yönetimi ve finans 

yöneticiliği gibi uzmanlık alanlarında hem teorik hem de uygulama bazında gerekli 

bilgi altyapısı ile donatılmış, 

• Yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimsemenin yanında uluslararası alanda 

öğrenilenleri çalıştıkları organizasyonlar bağlamında analiz etme, yorumlama, 

düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini ifade edebilen, 

• Finansal piyasalar ve finansal teknikler, türev ürünler, bankacılık işlem ve ürünleri, 

finansal risk yönetimi, işletme finansmanı gibi finansın çeşitli alanlarında 

uzmanlaşmış, 

• Finans alanının özellikle uluslararası kaynaklı olması nedeniyle, alanlarındaki 

gelişmeleri takip edebilecek ve uluslararası düzeyde iş ilişkileri kurup sürdürebilecek 

ve yabancı meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip, 

• İş etiğinin gereklerine uyan, toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olan, bireysel 

ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilen, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve 

özgüven sahibi 

mezunlar yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Böylece Bankacılık ve Finans alanında eğitim 

alan öğrencilere benzersiz bir eğitim ortamı sağlanacaktır.
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7. Bölümün Hedefi 

 

Bankacılık ve Finans Bölümü; 

 

• Türkiye’de bu alanda, lisans düzeyinde eğitim öğretim hizmeti sunan az sayıdaki 

bölümlerden biri olarak çıtayı hep yukarıda tutmayı, 

• Öğrencileri hayata geniş bir yelpazede hazırlamayı esas alarak, evrensel standartları 

kendine rehber edinen, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu teorik bilgi ve uygulama 

becerisine sahip, meslek etiği ile hareket edip işini iyi ve doğru yapan ve insiyatif 

alabilen istihdam olanakları yüksek bireyler kazanmayı, 

• Sadece bilimsel açıdan değil, aynı zamanda insanlığın ortak değerlerini paylaşmayı, 

analitik düşünceyi ve öğrencilerin kendi beceri ve motivasyonlarını kuvvetlendiren 

eğitim ve öğretim programlarını önemseyen, 

• Geleceğin teorisyen ve uygulamacılarının yetiştirildiği, ulusal ve uluslararası düzeyde 

tercih edilen lider bir bölüm olmayı hedefler. 

 

8. Kazanılan Derece 

 

Bankacılık ve Finans Bölümünü bitirenler Lisans Diploması almaya hak kazanırlar. 

Diplomada "Bankacılık ve Finans Lisans Programını tamamlamıştır" ibaresi yer alır. 

Bölüm mezunları, Maliye Bakanlığı, Sayıştay, TC Merkez Bankası gibi devlet 

kuruluşlarında, Uluslararası Finans ve Kredi Kuruluşlarında, Yatırım Danışmanlığı ve Portföy 

Yönetimi ile Uğraşan Şirketlerde, Danışmanlık Şirketlerinde, Leasing Şirketlerinde ve finans 

alanında çalışan pek çok özel şirkette, Kamusal Sermayeli ve Özel Sermayeli Mevduat 

Bankalarında, Kamusal Sermayeli ve Özel Sermayeli Kalkınma Bankalarında, Kamusal 

Sermayeli ve Özel Sermayeli Yatırım Bankalarında, Yabancı Sermayeli Bankalarda, Kamusal 

Sermayeli ve Özel Sermayeli Katılım Bankalarında çalışabilmektedirler. 
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9. Öğrencilerin Programı Seçerken Sahip Olması Gereken Yetkinlikler  

Sosyal bilimlere yatkınlık, analitik ve sayısal düşünebilme, gelişen ve değişen 

teknolojiye açık olma, üretken olma, sorunları çözebilme, yeni bir şeyler öğrenmekten 

keyif alma, üretimi sevme, alanındaki problemleri çözebilme. 

 

10. Öğrencilerin Sahip Olacağı Yetkinlikler     

  

Küreselleşen dünyada finans piyasaları ekonomik istikrar ve etkinliğin temelinde yer 

almaktadır. Bu noktada bankacılık ve finans sektörü piyasadaki diğer tüm sektörler ile 

etkileşim halindedir ve hemen her kurumsal şirketin bu alanda yetişmiş ve donanımlı bilgiye 

sahip elemana ihtiyacı doğmaktadır. Bu bağlamda Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi 

bünyesinde yer alan Bankacılık ve Finans Bölümü mezunları hem ulusal hem de uluslararası 

piyasalarda yoğun talep göreceklerdir. Öğrencilerimiz mezun olduklarında finansal piyasalar, 

bankacılık sistemi işleyişi, uluslararası finans ve bankacılık sistemi, ekonomi, ticaret, 

matematik konularında donanımlı bilgiye sahip olacaklarında geniş bir yelpazede istihdam 

olanaklarına sahip olacaklardır.  

 

11. Mevcut Öğrenci Profili 

Eşit Ağırlık öğrencilerinin alındığı bir lisans bölümü olan Bankacılık ve Finans 

bölümü, Marmara Bölgesi ağırlıklı olmak üzere ulusal ve uluslararası öğrenciler tarafından 

tercih edilmektedir. 

 

12. Mezunların Mesleki Profili 

Bölüm mezunları, Maliye Bakanlığı, Sayıştay, TC Merkez Bankası gibi devlet 

kuruluşlarında, Uluslararası Finans ve Kredi Kuruluşlarında, Yatırım Danışmanlığı ve Portföy 

Yönetimi ile Uğraşan Şirketlerde, Danışmanlık Şirketlerinde, Leasing Şirketlerinde ve finans 

alanında çalışan pek çok özel şirkette, Kamusal Sermayeli ve Özel Sermayeli Mevduat 

Bankalarında, Kamusal Sermayeli ve Özel Sermayeli Kalkınma Bankalarında, Kamusal 

Sermayeli ve Özel Sermayeli Yatırım Bankalarında, Yabancı Sermayeli Bankalarda, Kamusal 

Sermayeli ve Özel Sermayeli Katılım Bankalarında çalışabilmektedirler.
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13. Programımızın Paydaşları 

 

Bölümümüzün gelişebilmesi, eğitim kalitesini artırabilmesi, çağdaş ve modern eğitim 

teknolojileri ile donatılabilmesi ancak tüm paydaşlarının desteği ile mümkün olabilecektir. 

Bu amaçla paydaşları belirleyerek onların durumlarını da dikkate alacak şekilde 

stratejilerini belirlemiştir. Üniversitenin bu kapsamda paydaşları şu şekilde belirlenmiştir: 

 

• Valilik, Kaymakamlık ve diğer resmî kuruluşlar, 
 

• Yüksek Öğretim Kurulu, 
 

• Üniversitelerarası Kurul, 
 

• Ulusal ve Uluslararası Eğitim ve Araştırma Kurumları, 
 

• Özel Sektör Kuruluşları, 
 

• Sivil Toplum Kuruluşları, 

• Akademik personelimiz ve aileleri, 
 

• İdarî personelimiz ve aileleri, 
 

• Öğrencilerimiz ve aileleri, 
 

• Mezunlarımız. 

 

14. Merkezi Yerleştirme Puanlarımız, Kayıtlı ve Mezun Öğrenci Sayılarımız 
 

 

Bankacılık ve Finans Bölümü 2017-2018 eğitim öğretim yılında Eşit Ağırlık puan 

türünden ve dikey geçiş'ten öğrenci almaya başlamıştır. İlk mezunlarını 2020-2021 eğitim 

öğretim yılında verecektir. Halen aktif kayıtlı bulunan öğrencilerimiz ile bilgiler aşağıdaki 

tablolarda belirtilmiştir. 

 

Tablo 1. Programa Kayıtlı Öğrenci Sayısına Yönelik İstatistikler 

 

Kuruluşumuzdan Günümüze Kadar 

Kayıt Yaptıran Toplam Öğrenci Sayısı 

 

Bankacılık ve Finans (Örgün) 187 

Bankacılık ve Finans (İ.Ö.) 72 

Toplam Kayıtlı Öğrenci Sayısı 259 
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Tablo 2. Bölümden Mezun Olan Öğrenci Sayısına Yönelik İstatistikler 

 

Bankacılık ve Finans (Örgün) - 

Bankacılık ve Finans (İ.Ö.) - 

Toplam Mezun Öğrenci Sayısı -  
 
 
 
 
 

Tablo 3. Bölüme 2019 Yılında Merkezi Yerleştirme Sınavıyla Kayıt Olan 
 
 Öğrenci Sayısı 
Bankacılık ve Finans (Örgün) 60 

Bankacılık ve Finans (İ.Ö.) 40 

Toplam Öğrenci Sayısı 100 

 
 
 
 
 

 

Tablo 4. 2019 Girişli Öğrencilerin Derslere Devam Durumları 

 
 Öğrenci Sayısı 
Bankacılık ve Finans (Örgün) 60 

Bankacılık ve Finans (İ.Ö.) 40 

Toplam Öğrenci Sayısı 100 

  

 

 

 

 

 

Tablo 5. 2019 Yılı Merkezi Yerleştirme Sınavı Puanlarımız 

 

Bankacılık ve Finans Bölümü Taban Tavan 

Bankacılık ve Finans(Örgün) YKS 237,61966 268 

Bankacılık ve Finans (İkinci 

Öğretim) YKS 203,84757 

249,41 
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15. Programda Kadrosu Bulunan Öğretim Elemanlarının Dağılımı 
 
 
 

Tablo 6. Programdaki Öğretim Elemanlarının Dağılımı 

 

 Yaş Grupları 

 30-39 40-49 

 K E K E 

Öğr.Üyesi 3  1  

Öğr. Elemanı 1    

  
 

16. Öğretim Kadrosunun Mevcut Durum Analizi 

 

Tablo 7. Öğretim Kadrosunun Analizi 
 
 

 Son Mezun 

Olduğu Kurum 

ve Yılı 

Halen 

Öğretim 

Görüyorsa 

Hangi 

Aşamada 

Olduğu 

Deneyim Yılı Etkinlik Düzeyi (Yüksek, 

Orta, Düşük, Yok) 

Akademik 

Ünvan 

  Kamu, 

Özel 

Sektör 

Kaç 

Yıldır Bu 

Kurumda 

Öğretim 

Üyeliği 

Süresi 

Mesle

k 

Kurulu

şlarınd

a 

Kamu, 

Sanayi ve 

Özel 

Sektöre 

Verilen 

Bilimsel 

Danışman

lıkta 

Araştırmada 

Doç.Dr.Nur 

DİLBAZ 

ALACAHAN 

İSTANBUL 

ÜNİVERSİTESİ

-İKTİSAT 

DOKTORA-

2011 

- 16 16 6 - - Yüksek 

Doç.Dr. Ünzüle 

KURT 

ÇOMÜ-

İKTİSAT 

DOKTARA-

2016 

- 10 3 3   Yüksek 
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Dr.Öğr. Üyesi 

Barış 

ALBAYRAK 

ÇOMÜ-

MATEMATİK 

DOKTORA-

2016 

- 15 3 3 - - Orta 

Dr.Öğr. Üyesi 

Rukiye 

SÖNMEZ 

ÇOMÜ SBE 

İŞLETME 

DOKTORA-

2017 

- 12 12 2 - - Orta 

Arş. Gör Esra 

DEMİREL 

ÇOMÜ- 

MATEMATİK 

TEZLİ 

YÜKSEK 

LİSANS-2016 

ÇOMÜ-

İŞLETME 

DOKTOR

A 

8 8 - - - Düşük 

 
 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

Tablo 8. Öğretim Üyesi  Başına Düşen Öğrenci Sayısı 

 

 

Öğr. Üyesi Öğrenci 

4 65 
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Tablo 9.Öğretim Kadrosunun Ders Yükü Dağılımlarına Yönelik İstatistikler 

 

  
Sözleşmeye Esas Görev Tanımı Kapsamında Akademik Unvanlara Göre 

Olması Gereken Minumum Ders Yükü ve Mevcut Ders Yükü Dağılımları 

Akademik Ünvan Ad, Soyad En Az  Mevcut Ders Yükü 

Doç.Dr. 
Nur DİLBAZ 
ALACAHAN 10 38 

Doç.Dr. Ünzüle KURT 10 31 
Dr.Öğr. Üyesi Rukiye SÖNMEZ 10 23 
Dr.Öğr. Üyesi Barış ALBAYRAK 10 27 

 
 
 
 
 
 

 

 

Tablo 10. Öğretim Elemanlarının Akademik Yayınlarına Yönelik İstatistikler 

 

 

Akademik Unvan 

Ad, Soyad 
 

Uluslararası + Ulusal 

Hakemli Dergi, 

 

Kongre, Sempozyum 

 

vb. Yayınlanan 

 

Makale, Bildiri 

Sayısı 

  

Toplam Atıf Sayısı Akademik 

 

Ders Kitabı ve 

 

Kitap 

 

Bölümleri 

 

Doç.Dr. Nur DİLBAZ 

ALACAHAN 

45 95 4 

Doç.Dr.Ünzüle KURT 36 20 6 

Dr.Öğr.Üyesi Barış 

ALBAYRAK 

15 1 2 

Dr.öğr. Üyesi Rukiye 

SÖNMEZ 

15 34 2 

Arş. Gör. Esra 

DEMİREL 

6   
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Tablo 11. Öğretim Kadrosunun Tamamlanan Veya Halen Devam Etmekle Olan Projeleri 

 

Akademik Unvan - Ad, Soyad BAP, TÜBİTAK, 

GMKA, AB, BM 

vb. Proje Sayısı 

Proje Kapsamında Görevi 

Doç.Dr. Nur DİLBAZ 

ALACAHAN 

1 Araştırmacı 

Doç.Dr.Ünzüle KURT - - 

Dr.Öğr.Üyesi Barış ALBAYRAK 3 Yönetici, Araştırmacı 

Dr.öğr. Üyesi Rukiye SÖNMEZ - - 

Arş. Gör. Esra DEMİREL - - 

 

 

 

  
  

Tablo 12. Öğretim Elemanlarının Aldığı Burs ve Ödüller 

 

Akademik Unvan Ad, Soyad Burs, Ödül, Destek Adı / Tarihi / Veren 

Kurum 

Doç.Dr. Nur DİLBAZ ALACAHAN - 

Doç.Dr.Ünzüle KURT - 

Dr.Öğr.Üyesi Barış ALBAYRAK - 

Dr.öğr. Üyesi Rukiye SÖNMEZ - 

Arş. Gör. Esra DEMİREL - 

 

 

 

 

 

 

 Tablo 13. Öğretim Elemanlarının Marka, Tasarım, Patent Sayıları 

 

 
Doç.Dr. Nur DİLBAZ ALACAHAN Yok 

Doç.Dr.Ünzüle KURT Yok 

Dr.Öğr.Üyesi Barış ALBAYRAK Yok 

Dr.öğr. Üyesi Rukiye SÖNMEZ Yok 

Arş. Gör. Esra DEMİREL Yok 

Genel Toplam 0 
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17. Program Swot Analizi 

 

Bölümümüzün eğitim, öğretim ve yönetim faaliyetleri değişik açılardan incelenerek 

üniversitenin kuvvetli yönleri, zayıf yönleri, fırsatları ve tehditleri değerlendirilmiştir. 

Değerlendirme; 
 

• Eğitim-öğretim, 
 

• 4 Yarıyıllık ders planı, 
 

• Ders adları, içerikleri ve akts’lerin güncellenmesi, 
 

• Ders yükleri, 
 

• Etkin bir kariyer planlamasının yapılandırılması, 
 

• Öğrencilerin DGS ile lisansa geçiş olanakları, 
 

• Akademisyenlerin değerlendirilmesi, 
 

• Öğrenci/akademisyen iletişimi, 
 

• Destek birimleri kapsamında yapılmıştır. 

 

17.1. Bölümün Güçlü Yönleri 
 

 

•Ekonomi bilimi ile finans biliminin kavranması için gerekli bütün konuların ele alındığı 

derslerin yanı sıra temel işletme, muhasebe konularına yönelik dersler zorunlu ve seçmeli 

olarak işlenmektedir. 

•Ulusal ve uluslararası finans kurumları için nitelikli insan gücü yetiştirmeye odaklanmıştır. 

•Öğrenciler gerek teorik gerekse uygulamaya yönelik finansal analiz teknikleri ile 

donatılmaktır. 

•Çanakkale’nin en büyük ilçesinde bulunmamız, 

•Balıkesir İli’nin Bandırma gibi büyük ilçelerine olan yakınlığımız, 

•Alanında gerekli yetkinliğe sahip akademik kadronun varlığı, 

•Akademisyenlerimizin, konuları hakkında nitelikli eser üretme kapasitesine sahip olması, 

•Akademisyenlerimizin, konuları hakkında nitelikli proje üretme potansiyeline sahip olması, 

•Akademik personelin öğrencilere bilgi aktarımında yeterli formasyona sahip olması, 

•Akademik personel öğrenci iletişiminin istenilen düzeyde olması,     

•Akademik personel idari personel iletişiminin istenilen düzeyde olması, 

•İdari personel öğrenci iletişimin istenilen düzeyde olması, 

•Programımızın fiziki konumu ve teknolojik alt yapı noktasında bilgi kaynaklarına erişimin 

uygun olması 
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•Üniversitemizin bölgenin en büyük ve kapsamlı kütüphanelerinden birine sahip olması ve 

yerleşke dışı erişim için öğrencilerimize verilen kullanıcı adı ve şifre ile online kaynaklara ve 

veri tabanlarına anında erişim sağlaması, 

•Üniversitemizde ve Fakültemizde girişimcilik ve yenilik faaliyetleriyle ilgili gerekli 

organizasyonların yönetim tarafından desteklenmesi ve teşvik edilmesi, 

•Kongre, toplantı, mezuniyet, konser, tiyatro vb. organizasyonlar için ilçe belediyesinin, yeni 

yerleşkemizin ve üniversitemiz merkez kampüsünün yeterli fiziki imkânlara sahip olması, 

• Öğrencilerin istedikleri konularda öğrenci kulübü kurabilme ve organizasyon yapabilme 

imkânları, 

• YKS ile gelen öğrencilerin kavrama yeteneğinin eğitim ve öğretim düzeyi için yeterli 

olması, 

• YKS ile gelen öğrencilerin gerek teorik ve gerekse pratik bilgi akışını sağlamada daha istekli 

olmaları 

• Fakülte binasının çevresinde ve kaldırımlarda engelli öğrencilerin binaya giriş yapmalarını 

sağlayacak tekerlekli sandalye/araba geçişine olanak sağlayan rampalar olması 

• Bina içerisinde dersliklere ve öğretim elemanlarının ofislerine ulaşım sağlayan engelli 

kullanımına uygun asansör bulunması 

• Tüm temel derslikler ile seminer salonunda bilgisayar sistemi ve projeksiyon cihazı 

kullanıma hazır şekilde bulunması 

 
 

 

17.2. Bölümün Zayıf Yönleri 

 

• Uluslararası çalışmalarda akademik personele yeterince ekonomik destek verilmemesi, 

• Öğrencilere laboratuvarlarda yararlanabilecekleri bir çıktı alma hizmeti sunulmaması; 

öğretim üyelerine yazıcı ve toner tahsisindeki aksaklıklar 

• Fakülte binamızda bilgisayar laboratuvarı olmamasının öğrencilerin bilgisayara erişimleri 

sınırlaması 

• İngilizce kaynak kitaplar ve süreli yayınlar açısından kütüphanelerin eksik kalması 

• Biga kütüphanesinin 7/24 hizmet vermemesi 

• Öğrencilerin konaklama alanları ve kütüphane arasındaki mesafede günün her saati ulaşım 

olmayışı 

• Kütüphanede üye olunan bilimsel veri tabanı sayısının az olması ve bilimsel yayınlara 

ulaşım imkânlarının kısıtlı kalması 
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17.3. Fırsatlar 
 

 

• Yapılacak protokoller sonucunda öğrencilere sektörel staj olanakları sunulması, 

• 2023 yılında tamamlanması planlanan boğaz köprüsü sayesinde mevcut ulaşım ağının 

gelişmesi, 

• Türkiye’de bankacılık bölümlerinin akademisyenleriyle üst düzey sektör profesyonellerinin 

konferans/sempozyum/çalıştaylar ile bir araya getirilmesi, 

•Programımız öğretim elemanlarının güncel mevzuata hakim olması ve üniversite-sanayi, 

üniversite-kamu ilişkilerinin geliştirebilme potansiyelinin var olması 

•Programımız öğretim kadrosunun alanlarında yeterli bilgi ve donanıma sahip olması 

nedeniyle ulusal ve uluslararası akademik çevrede tanınmaları, 

•Türkiye’de bankacılık bölümleri akademisyen ve öğrencilerinin bankacılık sektörüyle yakın 

temas halinde olmasının sağlanması, 

• Aktif öğretim elemanlarına sahip olunması, 

•Fakültemizin aktif, yönetime katılımı sağlayan, paylaşımcı, eleştiri ve yeniliklere açık her 

konuda çalışanına ve kuruma destek olmaya çalışan idari bir yapıya sahip olunması, 

• Aktif idari personele sahip olunması, 

• Bölüm ve diğer üniversite öğretim üyeleri arasındaki ilişkinin yeterli olması, 

• Ulusal ve uluslararası projelerde çalışabilecek nitelikte yeterli akademik personele sahip 

olunması, 

• Bölümümüz öğretim kadrosunun tecrübe, yetenek ve gelişme arzusunun yeterli olması. 

• Üniversitemiz bünyesindeki Uzaktan Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen online 

seminerler ve kurslar öğretim elemanlarımızın kendilerini geliştirmeleri için iyi bir fırsat 

sunmaktadır. 

 

 

17.4. Tehditler 

 

•Tercih dönemlerinde il dışından gelen birçok üniversitenin il merkezinde, ilçemizde ve 

ilimizin diğer bölgelerindeki liselerde ve meydanlarda tercih danışmanlığı ile tanıtım 

yapmaları nedeniyle puanları taban puanımızdan daha yüksek olmasına rağmen potansiyel 

öğrencilerimizin il dışındaki vakıf üniversitelerini tercih etmeleri. 

•Yukarıda bahsedilen konularda bölüm danışmanı dışında öğrencilere psikolojik danışmanlık 

veya mentorluk yapabilecek bir departmanın fakültede olmayışı, 

• Diğer Üniversitelerde açılan Bankacılık ve Finans Bölümü sayısının artması 

• Bankacılık ve Finans Bölümü mezunlarının çoğalması dolayısıyla istihdamın kısıtlı kalması 
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18. Swot Matrisi 
 

 

Tablo 14. Swot Matrisi Tablosu 
Güçlü Yönleri 

•Ekonomi bilimi ile finans biliminin 

kavranması için gerekli bütün konuların ele 

alındığı derslerin yanı sıra temel işletme, 

muhasebe konularına yönelik dersler zorunlu 

ve seçmeli olarak işlenmektedir. 

•Ulusal ve uluslararası finans kurumları için 

nitelikli insan gücü yetiştirmeye odaklanmıştır. 

•Öğrenciler gerek teorik gerekse uygulamaya 

yönelik finansal analiz teknikleri ile 

donatılmaktır. 

•Çanakkale’nin en büyük ilçesinde 

bulunmamız, 

•Balıkesir İli’nin Bandırma gibi büyük 

ilçelerine olan yakınlığımız, 

•Alanında gerekli yetkinliğe sahip akademik 

kadronun varlığı, 

•Akademisyenlerimizin, konuları hakkında 

nitelikli eser üretme kapasitesine sahip 

olması, 

•Akademisyenlerimizin, konuları hakkında 

nitelikli proje üretme potansiyeline sahip 

olması, 

•Akademik personelin öğrencilere bilgi 

aktarımında yeterli formasyona sahip olması, 

•Akademik personel öğrenci iletişiminin 

istenilen düzeyde olması,    

•Akademik personel idari personel iletişiminin 

istenilen düzeyde olması, 

•İdari personel öğrenci iletişimin istenilen 

düzeyde olması, 

Zayıf Yönleri 
• Uluslararası çalışmalarda akademik 

personele yeterince ekonomik destek 

verilmemesi, 

•Öğrenciler için laboratuvarlarda çıktı alma 

hizmeti sunulmaması;  

•Öğretim üyelerine yazıcı ve toner 

tahsisindeki aksaklıklar 

• Fakülte binamızda bilgisayar laboratuvarı 

olmamasının öğrencilerin bilgisayara 

erişimleri sınırlaması 

• İngilizce kaynak kitaplar ve süreli yayınlar 

açısından kütüphanelerin eksik kalması 

• Biga kütüphanesinin 7/24 hizmet vermemesi 

• Öğrencilerin konaklama alanları ve 

kütüphane arasındaki mesafede günün her 

saati ulaşım olmayışı 

• Kütüphanede üye olunan bilimsel veri tabanı 

sayısının az olması ve bilimsel yayınlara 

ulaşım imkânlarının kısıtlı kalması 
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•Programımızın fiziki konumu ve teknolojik 

alt yapı noktasında bilgi kaynaklarına erişimin 

uygun olması 

•Üniversitemizin bölgenin en büyük ve 

kapsamlı kütüphanelerinden birine sahip 

olması ve yerleşke dışı erişim için 

öğrencilerimize verilen kullanıcı adı ve şifre 

ile online kaynaklara ve veri tabanlarına 

anında erişim sağlaması, 

•Üniversitemizde ve Fakültemizde girişimcilik 

ve yenilik faaliyetleriyle ilgili gerekli 

organizasyonların yönetim tarafından 

desteklenmesi ve teşvik edilmesi, 

•Kongre, toplantı, mezuniyet, konser, tiyatro 

vb. organizasyonlar için ilçe belediyesinin, 

yeni yerleşkemizin ve üniversitemiz merkez 

kampüsünün yeterli fiziki imkânlara sahip 

olması, 

• Öğrencilerin istedikleri konularda öğrenci 

kulübü kurabilme ve organizasyon yapabilme 

imkânları, 

• YKS ile gelen öğrencilerin kavrama 

yeteneğinin eğitim ve öğretim düzeyi için 

yeterli olması, 

• YKS ile gelen öğrencilerin gerek teorik ve 

gerekse pratik bilgi akışını sağlamada daha 

istekli olmaları 

• Fakülte binasının çevresinde ve kaldırımlarda 

engelli öğrencilerin binaya giriş yapmalarını 

sağlayacak tekerlekli sandalye/araba geçişine 

olanak sağlayan rampalar olması 

• Bina içerisinde dersliklere ve öğretim 

elemanlarının ofislerine ulaşım sağlayan 

engelli kullanımına uygun asansör bulunması 
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• Tüm temel derslikler ile seminer salonunda 

bilgisayar sistemi ve projeksiyon cihazı 

kullanıma hazır şekilde bulunması 

 
Fırsatlar 

•Yapılacak protokoller sonucunda öğrencilere 

sektörel staj olanakları sunulması, 

• 2023 yılında tamamlanması planlanan boğaz 

köprüsü sayesinde mevcut ulaşım ağının 

gelişmesi, 

• Türkiye’de bankacılık bölümlerinin 

akademisyenleriyle üst düzey sektör 

profesyonellerinin 

konferans/sempozyum/çalıştaylar ile bir 

araya getirilmesi, 

•Programımız öğretim elemanlarının güncel 

mevzuata hakim olması ve üniversite-sanayi, 

üniversite-kamu ilişkilerinin geliştirebilme 

potansiyelinin var olması, 

•Programımız öğretim kadrosunun alanlarında 

yeterli bilgi ve donanıma sahip olması 

nedeniyle ulusal ve uluslararası akademik 

çevrede tanınmaları, 

•Türkiye’de bankacılık bölümleri akademisyen 

ve öğrencilerinin bankacılık sektörüyle yakın 

temas halinde olmasının sağlanması, 

• Aktif öğretim elemanlarına sahip olunması, 

•Fakültemizin aktif, yönetime katılımı 

sağlayan, paylaşımcı, eleştiri ve yeniliklere 

açık her konuda çalışanına ve kuruma destek 

olmaya çalışan idari bir yapıya sahip olunması, 

• Aktif idari personele sahip olunması, 

• Bölüm ve diğer üniversite öğretim üyeleri 

arasındaki ilişkinin yeterli olması, 

• Ulusal ve uluslararası projelerde çalışabilecek 

nitelikte yeterli akademik personele sahip 

Tehditler 
•Tercih dönemlerinde il dışından gelen birçok 

üniversitenin il merkezinde, ilçemizde ve 

ilimizin diğer bölgelerindeki liselerde ve 

meydanlarda tercih danışmanlığı ile tanıtım 

yapmaları nedeniyle puanları taban 

puanımızdan daha yüksek olmasına rağmen 

potansiyel öğrencilerimizin il dışındaki vakıf 

üniversitelerini tercih etmeleri. 

•Yukarıda bahsedilen konularda bölüm 

danışmanı dışında öğrencilere psikolojik 

danışmanlık veya mentorluk yapabilecek bir 

departmanın fakültede olmayışı, 

•Diğer Üniversitelerde açılan Bankacılık ve 

Finans Bölümü sayısının artması 

•Bankacılık ve Finans Bölümü mezunlarının 

çoğalması dolayısıyla istihdamın kısıtlı 

kalması 
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olunması, 

• Bölümümüz öğretim kadrosunun tecrübe, 

yetenek ve gelişme arzusunun yeterli olması. 

• Üniversitemiz bünyesindeki Uzaktan Eğitim 

Merkezi tarafından düzenlenen online 

seminerler ve kurslar öğretim 

elemanlarımızın kendilerini geliştirmeleri için 

iyi bir fırsat sunmaktadır. 

 
 
 

 

19. Programımızın Misyon, Vizyon ve Temel Değerlerinin Belirlenmesi 
 
 

Bölümümüz, Bankacılık ve Finans alanlarındaki teorik bilgi ve uygulamayı birleştiren bir 

eğitim anlayışıyla, bilimsel yöntemleri etkin kullanabilen, dinamik ortamlara uyum 

sağlayabilen, karar mekanizmalarında katılımcı, şeffaf ve etik anlayışa sahip Bankacılık ve 

Finans mezunları yetiştirmeyi kendisine misyon edinmiştir.  

Vizyon 

Bankacılık ve Finans bölümünün vizyonu, sunduğu çağdaş eğitim programları ve sağladığı 

sosyal imkânlar ile öğrenciler tarafından öncelikli olarak tercih edilen ve finans sektörünün 

ihtiyaç duyduğu donanımlı bireyleri iş hayatına kazandıran bir bölüm olmaktır. 

Değerler 

• Bilimsellik 

• Etik          

• Girişimcilik 

• İşbirliği, Dayanışma ve Paylaşma 

• Kalite ve Verimlilik 

• Katılımcılık          

• Şeffaflık 

• Tanınırlık 

• Yaşam Boyu Öğrenme 

• Yenilikçilik ve Yaratıcılık 

 

 

20. Sorunlara Çözüm Önerileri Getirilmesi ve Uygun Stratejilerin Geliştirilmesi 
 
 

Bölümümüzün yaptığı SWOT analizleri neticesinde değerlendirilen zayıf/kuvvetli 

yönleri, önündeki fırsatlar/tehditler dikkate alınarak üniversitenin uyguladığı stratejiler 

değerlendirilmiştir. Bu stratejiler kapsamında yapılan çalışmalar gözden geçirilmiş ve 

stratejilerin devam edip etmemesi konusunda bir karar oluşturulmuştur. Yukarıda 

bahsedilen nedenler çalışan ve öğrenci performansını direkt ya da endirekt olarak 

etkileyebileceğinden çalışan ve öğrenci memnuniyetinin az da olsa düşük olduğu ve 

fakültemiz ile bölümümüzün yukarıda belirtilen nedenlerle merkezi sınav sonuçlarına göre 
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tercih edilirliğinin azaldığı düşünülmektedir. Bu kapsamda 2018-2022 Akademik Yılları 

için uygulanması düşünülen en temel çözüm önerileri ve stratejiler kısaca aşağıda 

bilgilerinize sunulmuştur. 

 

Strateji 1: Uluslararası yayınların daha yoğun desteklenmesi. 
 

 

Strateji 2: Bilimsel, girişimci ve yenilikçi bir üniversite olmak 
 

 

Strateji 3: Bilimsel, girişimci ve aynı zamanda yenilikçi çalışmaların geliştirilmesi 

Strateji 4: Demirbaş ve sarf malzeme konusunda çalışanlara yapılan katkının 

arttırılması. 
 

 

Strateji 5: Üniversite sanayi iş birliği protokolleri yapılması için çalışmar yapılarak 

gerekli bağlantıların kurulması. 

 

Strateji 6: Bilimsel çalışmalara ev sahipliği yapmak. 

 

Strateji 7: Girişimcilik ve yenilikçilik üzerine eğitim faaliyetleri yapmak 

Strateji 8: Kaliteli eğitim ve öğretim faaliyetleri sunmak İnternet Destekli Öğretimin 

ve sanal gerçeklik uygulamalarının desteklenmesi. 
 

 

Strateji 9: Bölgesel seminer, kongre, sempozyum ve fuarlarda öncü fakülteler 

arasında yer almak için çalışmaların gerçekleştirilmesi. 

 
 

Strateji 10: Öğrencilerin, teknik gezi, kongre vb. etkinliklere katılımın daha fazla 

teşvik edilerek piyasa uygulamalı eğitimin desteklenmesi. 

 

Strateji 11: Eğitim-öğretim faaliyetlerinin geliştirilmesi 

Strateji 12: Bölümümüz öğrencilerine gereken alt yapı sağlanarak öğrencilerin 

sektörel çalışmalara katılımının sağlanması.  

 

Strateji 13: Öğrencilere ve akademik personele yabancı dil öğreniminde gerekli 

kolaylığın sağlanması. Öğrenciler ve akademik personel için Fulbright, Erasmus, Sokrates,  
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Da Vinci Farabi, programları gibi değişim programları ile desteklenerek bu hususta 

gerekli imlanların sağlanması. 

 

Strateji 14: Akademik personelin ikinci bir yabancı dil edinmelerini desteklemek 

gerekmektedir. 

 

 Strateji 15: Ulusal ve uluslararası eğitim programlarıyla koordinasyon sağlamak 

 Strateji16: Eğitim-öğretim planına farklı alanlardan ders ve uygulamalar 

koymak 

 

 Strateji 17:  Paydaşlarla olan ilişkilerin geliştirilmesi 

 Strateji 18: Paydaşlarla olan ilişkileri etkin kılmak 

 Strateji 19:  Öğrenciler ve mezunlarla ortak faaliyetler yapılması 

 Strateji 20: Kamu ve özel sektörle ortak faaliyetler yapılması



24 
 

 
 
 
 
21. Ekler 

21.1. Mevcut 8 Yarıyıllık Öğretim Programı  
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