
BİGA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 

FAKÜLTE KALİTE SÜREÇLERİNİN UYGULANMASI ALT KOMİSYONU 

RAPORU 

(1-31 EKİM 2021) 

Fakülte Yönetim Kurulu’nun 26.10.2021 tarihli ve 2021/40 sayılı toplantı kararına istinaden 

fakültemiz bünyesinde Fakülte Kalite Süreçlerinin Uygulanması Alt Komisyonu 

oluşturulmuştur.  

Komisyon, Bölüm Kalite Değerlendirme Komisyonlarından gelen raporlar doğrultusunda kalite 

güvence çalışmaları kapsamında Ekim ayına ait aşağıdaki raporu Dekanlığa sunmaktadır. 

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ: 

-31 Ekim 2021 Pazar günü, Kızılay Biga Şubesi’nin davetiyle 3. Sınıf Gönüllülük Çalışması 

dersi öğrencileriyle Kızılay Haftası Yürüyüşü etkinliğine katılım sağlanmıştır. 

http://ceei.biibf.comu.edu.tr/arsiv/haberler/kizilay-haftasi-yuruyus-etkinligi-r5.html  

-27 Ekim 2021 Cuma günü, Bölümümüz mezunları ile mezun buluşması etkinliği 

düzenlenmiştir.  

http://ceei.biibf.comu.edu.tr/arsiv/haberler/calisma-ekonomisi-ve-endustri-iliskileri-

mezunlari-r4.html 

-19 Ekim 2021 Salı Günü akademik ve idari personelin de katılımıyla Fakülte tarafından 

düzenlenen “uyum sağlama-fakülteye başlama oryantasyon toplantısı gerçekleştirildi”. 

https://biibf.comu.edu.tr/arsiv/haberler/biga-iktisadi-ve-idari-bilimler-fakultesi-uyum-sag-

r1508.html  

EKONOMETRİ BÖLÜMÜ 

-27.10.2021 tarihinde lisans öğrencileriyle iç paydaş toplantısı gerçekleştirildi. 

http://ekonometri.biibf.comu.edu.tr/arsiv/haberler/27102021-tarihinde-lisans-

ogrencilerimizle-ic-payd-r14.html  

-19 Ekim 2021 Salı Günü akademik ve idari personelin de katılımıyla Fakülte tarafından 

düzenlenen “uyum sağlama-fakülteye başlama oryantasyon toplantısı gerçekleştirildi”. 

https://biibf.comu.edu.tr/arsiv/haberler/biga-iktisadi-ve-idari-bilimler-fakultesi-uyum-sag-

r1508.html  

-Kalite güvence kapsamında Ekonometri bölüm öğrencilerine memnuniyet anketleri 

uygulanmış ve sonuçlar değerlendirmeye alınmıştır. 

İKTİSAT BÖLÜMÜ:  

-İktisat bölümü öğrencilerinin memnuniyet anketlerine katılımı sağlanmıştır.  

http://iktisat.biibf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi-ve-ic-kontrol/ic-ve-dis-paydaslar-anket-

sonuclari-r20.html  
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-İktisat bölümü öğrencileri, iktisat bölümü mezunlarıyla bir araya gelerek iş hayatı konusunda 

öneriler sunulmuştur.  

http://iktisat.biibf.comu.edu.tr/arsiv/haberler/biibf-iktisat-bolumu-mezunlariyla-bulustu-

r14.html  

-Kariyer yönetimi dersi kapsamında öğrencilerle bireysel kariyer hedefleri oluşturma planı 

doğrultusunda görüşmelere devam edilmiştir.  

 

İŞLETME BÖLÜMÜ: 

- Kalite Güvence Sistemi Çalışmaları Kapsamında Bölüm Web Sitesi İçeriği Oluşturulmuştur. 

- İşletme Bölümü Akademik Personeli ile “Bölüm Stratejik Planı Değerlendirme Anketi” 

yapılmıştır. 

- 23 Ekim tarihinde Mezun Öğrenciler ile İşbirliği Komisyon Toplantısı yapılmış, 

mezunlarımızın talep, istek ve görüşleri alınmış ve değerlendirme sürecine sokulmuştur.  

- 23 Ekim tarihinde Öğrenci Akademik Danışmanlık Komisyon toplantısı yapılmış, 

öğrencilerimizin talep, istek ve görüşleri alınmış ve değerlendirme sürecine sokulmuştur. 

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ: 

-6 Ekim 2021 tarihinde bölüm öğretim üyelerimizden Dr. Öğr. Üyesi Alper Bilgili’nin 

moderatörlüğünde, kadromuza 2020 yılı içerisinde katılan Dr. Öğr. Üyesi Nahit Bek ve Arş. 

Gör. Borahan Günver’e bölüm içi oryantasyon toplantısı gerçekleştirdik. 

 

-Bölüm Başkanımız Prof. Dr. Hikmet Yavaş ve bölümümüz öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi 

Nahit Bek moderatörlüğünde, diğer bölüm öğretim elemanlarının da katılımları ile 24.10.2021 

tarihinde “Mezunlar ve Akademisyenler” isimli toplantı bünyesinde mezun öğrencilerimizle iç 

paydaş toplantısı gerçekleştirdik.  

Link:https://cdn.comu.edu.tr/cms/biibf.kamu/files/24-mezunlar-ve-akademisyenler-

bulusmasi.pdf 

 

-Bölüm Başkanımız Prof. Dr. Hikmet Yavaş ve bölümümüz öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi 

Alper Bilgili moderatörlüğünde, diğer bölüm öğretim elemanlarının da katılımları 

ile 24.10.2021 tarihinde “Akademisyenler ve Öğrenciler Buluşması” isimli toplantı bünyesinde 

lisans öğrencilerimizle iç paydaş toplantısı gerçekleştirdik.  

Link:https://cdn.comu.edu.tr/cms/biibf.kamu/files/25-akademisyenler-ve-ogrenciler-

bulusmasi.pdf 

 

-19 Ekim 2021 Salı günü saat 13.00’de Entelektüel Etkinlik Merkezi Didem Yaman Amfisinde, 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Rektör Yardımcıları Prof. 

Dr. Bünyamin Bacak, Prof. Dr. Suat Uğur ve Akademik/İdari Personelin katılımı ile Fakültemiz 

birinci ve ikinci sınıf öğrencilerimize “Uyum Sağlama – Fakülteye Başlama (Oryantasyon)” 

toplantısını gerçekleştirdik. Bölümümüz adına konuşma sorumluluğunu Bölüm Başkanımız 

Prof. Dr. Hikmet Yavaş üstlendi. 

Link: https://biibf.comu.edu.tr/arsiv/duyurular/uyum-saglama-fakulteye-baslama-

oryantasyon-toplant-r1490.html 
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MALİYE BÖLÜMÜ: 

- Bölüm web sitesinde kalite güvence sekmesi düzenlenmiştir. 

-Bölüm personeli ile bölüm stratejik planı değerlendirme anketi yapılmıştır ve anket sonuçları 

web sitesine eklenmiştir.  

-Mezun öğrencilerle işbirliği komisyon toplantısı ve öğrenci akademik danışmanlık komisyon 

toplantısı yapılarak gerek mezun öğrencilerin gerekse aktif öğrencilerin talepleri alınmış ve 

ilgili talepler değerlendirme sürecine alınmıştır.  

http://maliye.biibf.comu.edu.tr/arsiv/etkinlikler/mezunlarla-isbirligi-komisyon-toplantisi-

r18.html  

http://maliye.biibf.comu.edu.tr/arsiv/etkinlikler/ogrenci-akademik-danismanlik-komisyon-

toplantisi-r17.html  

ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 

Üniversitemizin Kalite Güvencesi çalışmaları kapsamında bölümümüz gerekli görülen 

çalışmaları yerine getirmiştir. Bu bağlamda öncelikle bölüm web sayfamız güncellenerek kalite 

güvence standartlarına uygun şekilde düzenlenmiştir. 

 

Bölümüze ait 2020-21 SWOT Analizi yapılarak web sayfamıza koyulmuştur. 

 

http://uluslararasiiliskiler.biibf.comu.edu.tr/kalite-guvence-ve-ic-kontrol/swot-analizi-

r33.html  

 

Bölüm hocalarımıza “Performans Göstergeleri ve Stratejik Plan Değerlendirme Anketi” 

yapılarak sonuçları web sayfamızda yayınlanmıştır.  

 

http://uluslararasiiliskiler.biibf.comu.edu.tr/kalite-guvence-ve-ic-kontrol/anket-sonuclari-

r34.html  

 

19 Ekim 2021 Salı Günü akademik ve idari personelin de katılımıyla Fakülte tarafından 

düzenlenen “Uyum sağlama-fakülteye başlama oryantasyon toplantısı” gerçekleştirilmiştir. 

https://biibf.comu.edu.tr/arsiv/haberler/biga-iktisadi-ve-idari-bilimler-fakultesi-uyum-sag-

r1508.html  

 

23 Ekim 2021 saat 12:00’de Mezun Öğrencilerle Buluşma toplantısı gerçekleştirilmiştir. 

Toplantıda mezun öğrenci ağının ne şekilde oluşturulup yürütüleceği, birlikte ne gibi etkinlikler 

yapılabileceğine dair fikir alışverişinde bulunulmuştur. Oldukça verimli geçen toplantımızda 

mezun öğrencilerimiz için biibf_ulus_mezunlar kullanıcı adlı bir instagram hesabı ve yine 

mezunlara yönelik bir Telegram hesabı açılmıştır.  

 

http://uluslararasiiliskiler.biibf.comu.edu.tr/arsiv/etkinlikler/mezun-ogrencilerimizle-bulusma-

toplantisi-r49.html  
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23 Ekim 2021 saat 13.30’da Bölümümüzün öğrenci temsilcileriyle toplantı 

düzenlenmiştir.  Toplantıda öğrencilerimizin yaşadığı problemler ve bölüm müfredatı ile ilgili 

konularda fikir alışverişinde bulunulmuştur.  

 

http://uluslararasiiliskiler.biibf.comu.edu.tr/arsiv/etkinlikler/bolum-ogrenci-temsilcileri-ile-

toplanti-r50.html  

 

Mezunlara ve öğrencilere yönelik memnuniyet anketleri uygulanmış, anket sonuçları web 

sitemize koyulmuş ve sonuçlar raporlanarak dekanlığa sunulmuştur.  
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