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KURUM HAKKINDA BİLGİLER 

BİRİM İLETİŞİM BİLGİLERİ  
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kalite Güvence Sistemi Komisyonu üyelerinin iletişim bilgileri 

aşağıda verilmiştir:  

 

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Doruk MUTLU (Başkan)  

Adres: Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Atatürk Yolu 10. km. 66200 

Merkez/Yozgat 

Telefon: +90 354 242 10 40 Dahili: 6669 

E-posta: doruk.mutlu@bozok.edu.tr 

 

Öğr. Gör. Mazhar Çağrı AKAR (Üye) 

Adres: Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Atatürk Yolu 10. km. 66200 

Merkez/Yozgat 

Telefon: +90 354 242 10 40 Dahili: 6678 

E-posta: m.cagriakar@bozok.edu.tr 

 

Dr. Öğr. Üyesi Figen TOMBAK (Üye)  

Adres: Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Atatürk Yolu 10. km. 66200 

Merkez/Yozgat 

Telefon: +90 354 242 10 40 Dahili: 6609 

E-posta: figen.tombak@bozok.edu.tr 

 

Dr. Öğr. Üyesi Berkan KARAGÖZ (Üye)  

Adres: Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Atatürk Yolu 10. km. 66200 

Merkez/Yozgat 

Telefon: +90 354 242 10 40 Dahili: 6620 

E-posta: berkan.karagoz@bozok.edu.tr 

 

Dr. Öğr. Yaşar Pınar ÖZMEN (Üye)  

Adres: Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Atatürk Yolu 10. km. 66200 

Merkez/Yozgat 

Telefon: +90 354 242 10 40 Dahili: 6665 

E-posta: pinar.ozmen@bozok.edu.tr 

 

 

mailto:doruk.mutlu@bozok.edu.tr
mailto:m.cagriakar@bozok.edu.tr
mailto:figen.tombak@bozok.edu.tr
mailto:berkan.karagoz@bozok.edu.tr
mailto:pinar.ozmen@bozok.edu.tr
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Dr. Öğr. Mustafa ÖZALP (Üye)  

Adres: Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Atatürk Yolu 10. km. 66200 

Merkez/Yozgat 

Telefon: +90 354 242 10 40 Dahili: 6622 

E-posta: mustafa.ozalp@bozok.edu.tr 

 

Arş. Gör. Durmuş GÖKKAYA (Üye) 

Adres: Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Atatürk Yolu 10. km. 66200 

Merkez/Yozgat 

Telefon: +90 354 242 10 40 

 

Fakülte Sekreteri Yavuz METİN (Üye) 

Adres: Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Atatürk Yolu 10. km. 66200 

Merkez/Yozgat 

Telefon: +90 354 242 10 40 Dahili: 6702 

E-posta: yavuz.metin@bozok.edu.tr 

 

Mali İşler Memuru Yasin REYHAN (Üye) 

Adres: Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Atatürk Yolu 10. km. 66200 

Merkez/Yozgat 

Telefon: +90 354 242 10 40 Dahili: 6698 

E-posta: yasin.reyhan@bozok.edu.tr 

 
Tarihsel Gelişimi 
1995-1996 eğitim-öğretim yılında İşletme Bölümü’ne 52 öğrenci alarak başladığı eğitim ve 

öğretimine bugün (2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı itibari ile) toplam 1183 öğrencisi ile 

akademik faaliyetine devam etmektedir. İlk mezunlarını 1998-1999 eğitim-öğretim yılında 

veren fakültemizden bugüne kadar yaklaşık 2210 öğrenci mezun olmuştur. Mezun olan 

öğrencilerimizin İktisat ve İşletme Bölümleri mezunudur. 

Fakültemiz akademik kadrosunda 2 Profesör, 5 Doçent , 29 Doktor Öğretim Üyesi, 5 Öğretim Görevlisi, 

10 Araştırma Görevlisi olarak toplam 51 akademik personel yer almakta, idari kadrosunda ise 1 Fakülte 

Sekreteri,1 Şef, 1 Dekan Sekreteri, 1 Bölümler Sekreteri, 1 Mali İşler Memuru, 2 Öğrenci İşleri Memuru 

ile 1 Baskı ve Fotokopi İşleri Memuru, 1 Teknik Personel ve 3 Destek Personeli olmak üzere toplam 

12 idari personel görev yapmaktadır. 

mailto:mustafa.ozalp@bozok.edu.tr
mailto:yavuz.metin@bozok.edu.tr
mailto:yasin.reyhan@bozok.edu.tr
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Bozok Üniversitesi İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi, 2007 yılına kadar Erciyes Üniversitesi’nin 

Kayseri Kampüsü’nde faaliyet gösteren İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden öğretim elemanı 

desteği alarak yüksek düzeyde eğitim-öğretim verme çabası içinde olmuş, 2006 yılında Bozok 

Üniversitesi’nin kurulması ile öğretim elemanı kadrosunu güçlendirerek kendi kendine yeter bir yapı 

içerisinde aynı amaçlar içerisinde eğitim ve öğretimine devam etmektedir. 

2008-2009 eğitim ve öğretim yılından itibaren İşletme Bölümü ikinci öğretim programı ve İktisat 

bölümü, 2009-2010 eğitim öğretim yılından itibaren ise İktisat ikinci öğretim programı öğrenci alımına 

başlamıştır. Maliye ve Sağlık Yönetimi bölümleri ile 2016 yılında açılan Kamu Yönetimi ve Siyaset 

Bilimi ile Uluslararası İlişkiler Bölümlerine öğrenci alınmakta, yeni açılan Bankacılık ve Finans 

Bölümüne ise öğrenci alınması yakın zamanda planlanmaktadır. 

Fakültemizde bilgisayar destekli derslerin yapılabileceği 40'ar öğrenci kapasiteli iki bilgisayar 

laboratuvarı ve 20 öğrenci kapasiteli yabancı dil laboratuvarı vardır. 

Kampüs’e ulaşım, halk otobüsleri ve özel ulaşım araçlarıyla sağlanmaktadır. 

Öğrencilerimizin barınma ihtiyaçları, Kredi ve Yurtlar Kurumu ve özel kuruluşlara ait yurtlar tarafından 

karşılanmaktadır. 

Kampüs içerisinde yer alan ve öğrencilerin spor faaliyetlerini sürdürebilecekleri futbol, basketbol ve 

voleybol sahaları mevcuttur. Öğrencilerimizin yararlanabileceği öğrenci kantini her türlü ihtiyacı 

karşılayacak niteliktedir. 

Fakültemiz, aslî görevi olan eğitim ve öğretimle beraber, Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda, 

demokratik ve katılımcı bir öğretimi amaç edinmektedir. Bu doğrultuda bilgi toplumunun gereklerine 

uygun olarak yetiştirilen öğrencilerimiz, Fakültemizi her alanda en iyi şekilde temsil etmenin haklı 

gururunu taşımaktadırlar. 

Fakültemiz, eğitim ve öğretim faaliyetine İş adamı Sayın Erdoğan AKDAĞ tarafından 2003 yılında 

yaptırılan 6140 m2 alana sahip fakülte binası ile 2012 – 2013 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı başında 

2 adet ek binanın da (9500 m2) faaliyete geçirilmesi ile birlikte 15600 m2 kapalı alanda hizmet 

vermektedir. 
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A-KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ 
A.1 Misyon ve Stratejik Amaçlar 
A.1.1 Misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefler 
Kurum, misyon, vizyon, stratejik hedefleri ve performans göstergelerini nasıl belirlemekte, izlemekte ve 
iyileştirmektedir? 
Fakültemiz bünyesinde yer alan akademik, idari ve mali yetki ve sorumluluklar, 2547 sayılı 

Yüksek Öğretim Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile diğer ilgili 

yasa ve mevzuat ile düzenlenmektedir. Misyon, vizyon ve stratejik hedeflere ulaşılabilmesi için 

stratejiler belirlemek, geliştirmek, uygulamak ve sonuçlarını değerlendirmek amacıyla stratejik 

yönetim surecini benimsemiştir. Bu süreç ise Üniversitemiz Stratejik Planlama Ekibi tarafından 

katılımcı yöntemle hazırlanan Stratejik Plan doğrultusunda yürütülmektedir. 2017-2021 

dönemine ait Stratejik plan Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü’nün 27.04.2016 tarih ile 

genelge-1’in yayınlamasıyla oluşturulan Üniversitemiz Stratejik Planlama Ekibi tarafından 

hazırlanmıştır. 

Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri 

Fakültemizin misyonu; Dünya standartlarında ve ülkemizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayabilecek, 

nitelikli eğitim görmüş, en az bir yabancı dili çok iyi konuşabilen, dinamik bireyler yetiştirmektir. 

 

Fakültemizin vizyonu; Bünyesindeki tüm bölümlerin seçkin öğrenciler tarafından tercih edildiği, 

farklılıklarıyla Türkiye'deki diğer fakülteler arasında adından söz ettiren bir konuma gelmektir. 

Fakültemizin değerleri ise;  

• Öğrenci Odaklılık 

• Kalite 

• Ortak Akıl 

• Adalet 

• Liyakat’ tir 

Fakültemizin temel hedef ve öncelikleri şunlardır; 

• Eğitim ve öğretimde, sürekli gelişen evrensel ve bölgesel standartları dikkate almak ve 

geliştirmek, 

• Avrupa’da eğitim politikalarının uyumlaştırılması doğrultusunda başladığımız öğretim 

elemanı-öğrenci değişimi sürecine katılmaya devam ederek bu süreçte daha aktif rol 

almak, 

• Fakültemizin yoğunlaştığı bilim dallarında orijinal ve bilime katkı yapacak nitelikte hem 

Türkçe hem de diğer dillerde akademik eserler vermek, 
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• Öğretim elemanlarına gerek araştırma gerekse ders verme faaliyetlerinde fakültenin 

imkân ve kaynakları ölçüsünde en iyi desteği sağlamak, 

• Sanayiciler, esnaf ve sanatkârlar, saygın sivil toplum kuruluşları, öğrenci veli ve yakınları 

gibi paydaşlarla iyi ilişkilerin devamını sağlamak ve bu ilişkileri geliştirmek, 

• Öğrencilerimize sunduğumuz kaliteli ve çağdaş eğitimin sürdürülerek, evrensel ve 

bölgesel olumlu gelişme ve değişimler doğrultusunda eğitim müfredatımızın 

güncellenmesini sağlamak, 

• Öğrencilerimizle mezuniyetleri sonrası ilişkilerin geliştirilerek, bir yandan fakülteye 

aidiyet duygusunu geliştirmek, diğer yandan da kendilerine hem mesleğe girişlerinde hem 

de meslek yaşamlarında daha fazla yardımcı olmak, 

• Fakültemizde süregelen bilim ve sanat yaşamıyla ilgili söyleşi, panel ve konferans gibi 

etkinliklerin artarak sürmesini sağlamak, 

• Bölge ekonomisi, ticareti ve politikasına akademik faaliyetlerimizle destek olmaya devam 

etmek, 

• Değişen ve gelişen eğitim standartlarına uyum sağlayacak şekilde hem nitelikli hem de 

nicelik açısından akademik kadromuzla gerekli düzenlemeleri yapmak, 

• Öğretim elemanı ve öğrencilerimizin başarılarını desteklemek ve onları teşvik etmek, 

• Kütüphane ve bilgisayar laboratuvarı hizmetlerini devam ettirmek ve kalitesini 

geliştirmektir. 

A.1.2 Kalite güvencesi, eğitim öğretim, araştırma geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim sistemi 
politikaları (Eksik) 
 
Eğitim-Öğretim Hizmeti Sunan Birimleri 
İşletme, İktisat, Maliye, Uluslararası İlişkiler, Sağlık Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, 

Bankacılık ve Finans bölümlerimiz bulunmakta bölümlerimizde eğitim dili Türkçedir. Bölümlerimizde 

bazı mesleki dersler teorik/uygulamalı olarak yürütülmektedir.  
Araştırma Faaliyetinin Yürütüldüğü Birimler 
Fakültemiz bünyesinde AR-GE faaliyeti yürüten birim bulunmamaktadır. Yozgat Bozok Üniversitesi 

bünyesinde yer alan akademik, sosyal ve kültürel alanda çeşitli AR-GE merkezleri hizmet vermektedir. 

 
İyileştirmeye Yönelik Çalışmalar 
Birimimiz organizasyon şeması Grafik 1’de gösterilmiştir (Grafik 1 ek belge olarak yüklenmiştir).  

Fakülte Kurulu; Dekanımız başkanlığında 5’i bölüm başkanı ve 5’i seçilmiş üyeden olmak üzere 10 

üyeden oluşmaktadır. Fakülte Yönetim Kurulu ise Dekanımız ve 7 seçilmiş yönetim kurulu üyesinden 

oluşmaktadır. Fakültemiz bünyesinde bulunan komisyon ve ekipler aşağıda listelenmiştir:  

-Erasmus, Mevlâna ve Farabi Öğrenci Değişim Komisyonları,  

-Her bölüme ait Mezuniyet ve İntibak Komisyonu,  
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-Birim Kalite ve Güvence Sistemi Komisyonu,  

-Ders ve Sınav Programı Hazırlama Komisyonu,  

-Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu, 

-Sportif, Sosyal, Kültürel Faaliyetler Komisyonu,  

-Web Sitesi Geliştirme ve Sosyal Medya Yönetim Ekibi,  

- Fakülte Tanıtım ve Geliştirme Komisyonu 

 

A.1.3 Kurumsal performans yönetimi 
İçeriği hazırlanmaktadır… 

A.2 İç Kalite Güvencesi 
A.2.1 Kalite Komisyonu 
Kurumun Kalite Komisyonunun kalite güvencesi sisteminin kurulması ve işletilmesi kapsamındaki yetki, 
görev ve sorumlulukları nedir? Komisyon, kalite güvencesi surecini nasıl işletmektedir? 

• Fakültemiz strateji ve politikalarını gözden geçirmek, 

• Akademik standartlar oluşturmak, bu standartlara uygun idari ve akademik faaliyetleri 

planlamak, yönetimini izlemek ve geliştirmek, 

• Paydaşlardan alınan geri bildirim doğrultusunda programların geliştirilmesi ve güncellenmesi 

konusunda tavsiyelerde bulunmak, 

• Stratejik amaç ve hedeflere göre oluşturulmuş süreçleri geliştirmek, 

• Paydaşlardan ve değerlendirmelere ilişkin geri bildirim süreçlerini oluşturmak, raporlarını 

incelemek ve sonuçlarını değerlendirmek, 

• Fakültemizin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri 

ile idarî hizmetlerinin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi, kurumsal göstergeleri 

tespit etmek, 

• İç değerlendirme çalışmalarını yürütmek ve kurumsal değerlendirme ve kalite geliştirme 

çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık kurumsal değerlendirme raporunu hazırlamaktır. 

 

Fakültemizin kalite anlayışı; kalite kültürünün oluşturulması, kişisel ve akademik gelişim, 

sürekli iyileştirme gibi toplam kalite yönetimi esaslarına dayanmaktadır. Fakültemizde 

akreditasyon ve/veya değerlendirme birimlerinin kurulması, Think Tank kalite çemberlerinin 

oluşturulması, değerlendirme ve kalite geliştirme kurullarının kurulması, çeşitli alanlarda 

yetkinleştirme eğitimlerinin verilmesi, görev tanımlarının yapılması, eğitim standartlarının 

belirlenmesi, kalite çalışmalarını yürütecek ve sorumlu olacak yönetici ve öğretim 

elemanlarının görevlendirilmesi, veri toplama kaynaklarından biri olan dilek ve öneri 

kutularının işlevsel olarak kullanılması, öğrencilere ve öğretim elemanlarına değerlendirme 

anketlerinin uygulanması vb. kalite güvence çalışmalarının yapılması planlanmaktadır. 

Admin
Kalite komisyonuna eklenen diğer çalışma grupları, görev paylaşımı ve organizasyon şemasının revizyonu.
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Belgeler 
 Kalite Komisyon Üyeleri 

 Grafik-2 Kalite Komisyonu Organizasyon Şeması 

 Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları 

 Kalite Politikamız 

 Kalite Komisyon Karaları 

 Think Tank (Kalite Çemberi) Ekibi 

 

A.2.2 İç kalite güvencesi mekanizmaları (PUKÖ çevrimleri, takvim, birimlerin yapısı) 
 

Kurum, kurumsal performansının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi için 

nasıl bir strateji izlemektedir? 

Araştırma geliştirme, toplumsal katkı, eğitim öğretim performans hedeflerine ulaşma düzeyleri; 

kalite ve akreditasyon süreçlerinin bakış açısıyla takip edilmekte ve stratejik plan kapsamında 

değerlendirilmektedir. Üniversitemiz eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve öncelikli 

alanlarda ölçme, değerlendirme ve sürekli iyileştirme faaliyetleri için Planlama, Uygulama, 

Kontrol Etme, Önlem Alma (PUKÖ) döngüsünü (Şekil-1) benimsemiş olup, Fakültemiz de bu 

doğrultuda çalışarak Bölümlerimiz tarafından yıllık faaliyet raporları düzenlenmekte ve buna 

göre Fakültemizce Yıllık Faaliyet Raporu hazırlanmaktadır. Geçmiş yıllarda yürütülen 

faaliyetler ve ortaya konulan stratejik hedeflerde performans ölçümü yapılması 

planlanmaktadır. Fakültemiz stratejik hedeflerine ulaşmak ve sürekli iyileştirmek için toplam 

kalite yönetiminde kullanılan süreç haritaları ve iş akış şemaları, sebep-sonuç şemaları, beyin 

fırtınası, istatistiksel analizler, geri bildirimlerin kaydı, ağaç diyagramı gibi araçlardan 

faydalanmayı planlamaktadır. 

 
Şekil-1 

 

https://iibf.bozok.edu.tr/sayfa/fakulte-kalite-komisyonu,tr-1319.aspx
https://iibf.bozok.edu.tr/sayfa/kalite-komisyonu-organizasyon-semasi,tr-1504.aspx
https://iibf.bozok.edu.tr/sayfa/calisma-usul-ve-esaslari,tr-1502.aspx
https://iibf.bozok.edu.tr/sayfa/kalite-politikamiz,tr-1062.aspx
https://iibf.bozok.edu.tr/sayfa/komisyon-kararlari,tr-1503.aspx
http://iibf.bozok.edu.tr/thinktank/sayfa/think-tank-hakkinda,tr-1377.aspx
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A.2.3 Liderlik ve kalite güvencesi kültürü 
İçeriği hazırlanmaktadır… 

A.3 Paydaş Katılımı 
 
A.3.1 İç ve dış paydaşların kalite güvencesi, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, yönetim 
ve uluslararasılaşma süreçlerine katılımı 
 

İç paydaşlar (akademik ve idari çalışanlar, öğrenciler) ve dış paydaşların (işverenler, 

mezunlar, meslek örgütleri, araştırma sponsorları, öğrenci yakınları vb.) kalite güvencesi 

sistemine katılımı ve katkı vermeleri nasıl sağlanmaktadır? 

İç paydaşların kalite güvence sistemine katılımları veri toplama süreçleriyle sağlanmaya 

çalışılmaktadır. Ayrıca üniversitemizin Kalite Yönetim Kurulu raporları da dikkate alınarak, bu 

kurul aracılığı ile her yıl sonunda düzenli olarak akademik ve idari çalışanlar ile öğrencilere 

yönelik memnuniyet anketleri yapılması planlanmaktadır. Topluma yönelik eğitimlerde 

değerlendirme formları aracılığıyla da dış paydaş değerlendirmeleri alınması planlanmaktadır. 

A.4 Uluslararasılaşma  
İçeriği Hazırlanmaktadır… 
A.4.1 Uluslararasılaşma Politikası 
A.4.2 Uluslararasılaşma süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısı 
A.4.3 Uluslararasılaşma kaynakları 
A.4.4 Uluslararasılaşma performansının izlenmesi ve iyileştirilmesi 
Kalite Belgeleri (Web Sitesi Bağlantı Adresleri): 

 Tablo 1 (Öğrenci Sayısının Bölümlere Göre Dağılımı) 

 Grafik 1 (Faküle Organizasyon Şeması) 

 Kalite Komisyon Üyeleri 

 Grafik-2 Kalite Komisyonu Organizasyon Şeması 

 Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları 

 Kalite Politikamız 

 Kalite Komisyon Kararları 

 Think Tank (Kalite Çemberi) Ekibi 

B-EĞİTİM VE ÖĞRETİM 
B.1. Programların Tasarımı ve Onayı 
B.1.1. Programların tasarımı ve onayı 
Fakültemizde eğitim ve öğretim faaliyetleri 21.07.2018 tarihli Resmi Gazete Sayısı: 30485 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yozgat Bozok Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-
Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne uygun olarak yürütülmektedir. Eğitim-öğretim programları, 
bu yönetmeliğin 13. Maddesine göre düzenlenmiştir. Buna göre Fakültemizde ders geçme ve 

http://iibf.bozok.edu.tr/sayfa/organizasyon-semasi,tr-1501.aspx
https://iibf.bozok.edu.tr/sayfa/fakulte-kalite-komisyonu,tr-1319.aspx
https://iibf.bozok.edu.tr/sayfa/kalite-komisyonu-organizasyon-semasi,tr-1504.aspx
https://iibf.bozok.edu.tr/sayfa/calisma-usul-ve-esaslari,tr-1502.aspx
https://iibf.bozok.edu.tr/sayfa/kalite-politikamiz,tr-1062.aspx
https://iibf.bozok.edu.tr/sayfa/komisyon-kararlari,tr-1503.aspx
http://iibf.bozok.edu.tr/thinktank/sayfa/think-tank-hakkinda,tr-1377.aspx
http://bozok.edu.tr/upload/dosya/y.pdf
http://bozok.edu.tr/upload/dosya/y.pdf
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kredi sistemi ile birlikte AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) kredi sistemi uygulanmaktadır. 
Zorunlu ve seçmeli dersler, teorik ve/veya uygulamalı olarak yapılır. Bu dersler Fakültemiz 
öğretim programlarında yer alan dersler, derslerin yarıyıllara dağılımı ve içeriklerinde, ders 
öğrenme kazanımları ve ders kredilerinde gerek duyulması halinde yapılacak değişiklikler 
Bölüm Başkanlıklarının önerisi üzerine ilgili kurullar tarafından düzenlenmekte ve Senatonun 
onayına sunulmaktadır. Fakültemizle ilgili yüksek lisans programları, 11.12.2016 tarihli 29915 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yozgat Bozok Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve 
Sınav Yönetmeliği 5. maddesine uygun olarak Fakültemiz Bölüm Başkanlıklarının teklifi ile 
açılabilmektedir. 
Derslerin kodu, adı, içeriği, kredi değeri, türü, ön koşulları ve eş değer dersleri içeren öğretim 
programlarının tanıtımları ve çıktıları ile ilgili bilgiler üniversitemiz öğrenci bilgi sisteminde 
yer almaktadır. Veriler Bologna Süreci Koordinatörlüğü aracılığıyla sunulan bir bilgi paketi 
çerçevesinde toplanmakta ve Bölüm Başkanlıkları derslerle ilgili verilerin girişinden sorumlu 
olmaktadır. Bu bilgilere üniversitemiz ana sayfasında ÖĞRENCİ bölümündeki bağlantılardan; 
öğrenci bilgi sisteminden ve DERS KATOLOĞU bölümünden ulaşılabilir (bkz. Şekil B.1.1).  
Şekil B.1.1. Programlar ve Ders Kataloğu 

 
Bu bilgilere fakültemiz web sitesinde (http://iibf.bozok.edu.tr/#) ÖĞRENCİ KILAVUZU 
bölümünde DERSLER ve PROGRAMLAR başlığı altından da erişilebilmektedir. Bölümler ve 
öğretim yılları itibariyle müfredatlar aynı başlık altında yayımlanmaktadır.  
Fakültemiz öğretim programlarında görev alacak öğretim elemanları ile haftalık okutulacak 
ders ve uygulamalara ilişkin çizelgeler her yarıyılın başında Fakültemiz yönetim kurulu 
tarafından düzenlenerek ilan edilir. Her yarıyıl için ders programları, sınav programları ile ilgili 
bilgiler ve varsa yapılan değişiklikler fakültemiz web sitesinde öğrenci duyuruları bölümünde 
duyurulmaktadır. Ayrıca web sitesinin ÖĞRENCİ KILAVUZU bölümünde DERSLER ve 
PROGRAMLAR başlığı altından erişilebilmektedir. 
B.1.2. Program amaçları, çıktıları ve programın TYYÇ uyumu 
Öğrenci bilgi sisteminde programlarla ilgili olarak kuruluşu, kazanılan derece, kabul ve kayıt 
koşulları (önceki öğrenmenin tanınması hakkında kurallar), program profili, sınavlar, ölçme ve 
değerlendirme, mezuniyet koşulları, yeterlilik koşulları ve kuralları, bölümün akademik 
olanakları ve kapasitesi ile ilgili bilgiler bulunmaktadır. Ayrıca mezunların istihdam profilleri 
ve üst derece programlarına geçiş durumları bu bölümde yer almaktadır. Programların amaçları 
ve çıktıları belirtilmiş, Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇÇ) ile 
ilişkilendirilmiştir.   
Fakülte bünyesinde programların eğitim amaçları ve öğrenme çıktılarına ulaşılmasını güvence 
altına alan bir süreç tanımlanmamıştır. Programların tasarımında öğrenci görüşlerinin alınması, 
her yarıyılın sonunda öğretim elemanlarının değerlendirilmesi için bir anketin yapılması 

http://bozok.edu.tr/upload/dosya/950yeniyonetmelik.pdf
http://bozok.edu.tr/upload/dosya/950yeniyonetmelik.pdf
http://iibf.bozok.edu.tr/
http://iibf.bozok.edu.tr/sayfa/ders-programlari,tr-1313.aspx
http://iibf.bozok.edu.tr/sayfa/ders-programlari,tr-1313.aspx
http://iibf.bozok.edu.tr/sayfa/ders-programlari,tr-1313.aspx
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planlanmaktadır. Mezun öğrencilerinin geri bildirimlerini değerlendirerek mezunların yeterlik 
düzeylerinin belirlenmesi doğrultusunda yapılacak bir çalışmanın fayda sağlayacaktır. 
B.1.3. Ders kazanımlarının program çıktıları ile eşleştirilmesi 
Programların çıktıları ile ders öğrenme çıktıları arasındaki ilişkilendirme üniversitemiz öğrenci 
bilgi sisteminde yer almakta ve hem program yeterlilikleri hem de öğrenme çıktılarının 
geliştirme ve güncelleme çalışmaları yürütülmektedir.  
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 
imkânları) 
Zorunlu dersler programın genel amacına uygun temel ve uzmanlık derslerini içermekte ve 
seçmeli dersler ise öğrencinin farklı disiplinlerle kendi programı arasındaki ilişkileri 
kavramasına yönelik seçilmektedir. Zorunlu dersler ve seçmeli ders havuzuna öğrenci bilgi 
sisteminden ve DERS KATOLOĞU’ndan ulaşılabilmektedir. 
Erişim: https://obs.bozok.edu.tr/ogrenci/ebp/organizasyon.aspx?kultur=tr-
TR&Mod=1&Menu=0  
Öğretim programlarında yer alan derslerin yarıyıllara dağılımı ve içeriklerinde, ders öğrenme 
kazanımları ve ders kredilerinde gerek duyulması halinde yapılacak değişiklikler için Yozgat 
Bozok Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 13. 
Maddesinin 4. fıkrasına göre Bölüm Başkanlıklarının gerekçeli önerisi hazırlanarak ilgili 
kurulların incelemesine ve Senatonun onayına sunulmaktadır. 
B.1.5. Öğrenci iş yüküne dayalı tasarım 
Öğrenci bilgi sisteminde programlardaki derslerin AKTS kredileri ile öğrencinin yapacağı 
etkinliklerin birlikte değerlendirilerek hesaplandığı bir sistem mevcuttur.   
Şekil B.1.5.  Öğrenci iş yüküne dayalı tasarım 

 
Öğrencilerin ders yükü ve ders alma ile ilgili uygulamalar Yozgat Bozok Üniversitesi Ön 
Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 20. Maddesine göre yapılmaktadır.  
B.1.6. Ölçme ve değerlendirme 
Sınavlar ve değerlendirme sistemi ile ilgili esaslar Yozgat Bozok Üniversitesi Ön Lisans, Lisans 
Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 3. Bölümünde (Sınavlar ve Değerlendirme) ayrıntılı 
olarak açıklanmıştır. Fakültemiz bu esaslara uymakla yükümlüdür. Her ders için ölçme ve 

https://obs.bozok.edu.tr/ogrenci/ebp/organizasyon.aspx?kultur=tr-TR&Mod=1&Menu=0
https://obs.bozok.edu.tr/ogrenci/ebp/organizasyon.aspx?kultur=tr-TR&Mod=1&Menu=0
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değerlendirmeye etkili olacak diğer etkinlikler (ödev, uygulama, sunum vb.) ile ilgili bilgiler 
ders döneminde öğretim elemanı/ları tarafından öğrencilere duyurulmaktadır. Sınavlar 
dışındaki ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin ve başarı notuna katkılarının bilgi paketinde 
yer alan Ders Öğretim Planı'nda öğretim elemanları tarafından tanımlanması gerekmektedir. 
Lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik 
derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamış olması ve 4,00 üzerinden 
en az 2,00 genel not ortalamasına sahip olması gerekir. Ayrıca, öğrenciler mezun olabilmek 
için son sınıfın güz ya da bahar döneminde alacakları "Bitirme Ödevi / Staj" dersini de 
tamamlamış olmalıdır. Staj ve bitirme ödevi ile ilgili yönerge, uygulama esasları ve formlara 
fakültemiz web sitesinde (http://iibf.bozok.edu.tr/#) ÖĞRENCİ KILAVUZU bölümünde STAJ 
VE BİTİRME ÖDEVİ başlığı altından erişilebilmektedir.  
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) 
Öğrenci kabulü ve gelişimi ile ilgili esaslar Yozgat Bozok Üniversitesi Ön Lisans, Lisans 
Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 2. Bölümünde (Öğrenci Kayıt ve Kabul İşlemleri, 
Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar) ve 4. Bölümünde (Kayıt Dondurma, İlişik Kesme, Ayrılma ve 
Diplomalar) ayrıntılı olarak belirtilmiş olup Fakültemiz bu esaslara uygun işlem yapmaktadır.  
Yozgat Bozok Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 15. 
Maddesinde belirtilen yönetmeliklere (Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans 
Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi 
Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Meslek Yüksekokulları Ve Açıköğretim 
Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik) ve 
YÖK kararlarına uygun olarak işlem yapılmaktadır. Birim içi ya da başka üniversite veya 
yüksekokullardan Fakültemize dikey ve yatay geçiş için başvuran öğrencilerin dosyası ilgili 
bölümdeki öğretim elemanlarından oluşan Yatay ve Dikey Geçiş Komisyonları tarafından 
değerlendirilmektedir.  
Fakültemize kayıt yaptıran öğrencilerin ders muafiyetleri ve intibak esasları Yozgat Bozok 
Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 19. Maddesine göre 
yürütülmektedir. Öğrencinin başvurusu ilgili bölümdeki öğretim elemanlarından oluşan 
Muafiyet ve İntibak Komisyonu tarafından değerlendirilmektedir.   
B.2.2. Diploma, derece ve diğer yeterliliklerin tanınması ve sertifikalandırılması 
Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini Yozgat Bozok Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-
Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre başarıyla tamamlayan, programa ilişkin tüm 
yükümlülükleri yerine geren ve Genel Akademik Not Ortalaması (GANO) 2,00 veya daha 
yüksek olan öğrenciler başarılı sayılır ve diploma almaya hak kazanırlar. İlgili Yönetmelik 
hükümleri gereğince Fakültemiz öğrencileri mezun olabilmek için son sınıfın güz ya da bahar 
döneminde alacakları "Bitirme Ödevi / Staj" dersini de başarı ile tamamlamış olmalıdır. 
Diploma, mezuniyet derecesi ve diploma eki ile ilgili bilgiler Yozgat Bozok Üniversitesi Ön 
Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 44, 45 ve 46. Maddesinde düzenlenmiştir. 
Öğrenci kabulü ve gelişimi ilgili bazı bilgilere üniversitemiz ana sayfasında ÖĞRENCİ 
bölümündeki bağlantılardan; öğrenci bilgi sisteminden ve DERS KATOLOĞU bölümünden 
ulaşılabilir.  
B.3. Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme 
2019-2020 eğitim-öğretim yılında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bölümlerine yeni yerleşen 
öğrencilerin, üniversite ve çevreyle uyum sağlamalarını kolaylaştırmak, bölümlerin yapısını ve 
olanaklarını tanımalarına yardımcı olmak amacıyla oryantasyon programı 24.09.2019 tarihinde 
düzenlenmiştir. Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ’ın katılımı ile İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen uyum programı çerçevesinde öğrencilerimiz 

http://iibf.bozok.edu.tr/
http://iibf.bozok.edu.tr/sayfa/staj-ve-bitirme-odevi,tr-1130.aspx
http://iibf.bozok.edu.tr/sayfa/staj-ve-bitirme-odevi,tr-1130.aspx
https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.13948&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=Y%C3%BCksek%C3%B6%C4%9Fretim%20Kurumlar%C4%B1nda%20%C3%96nlisans%20ve%20Lisans%20D%C3%BCzeyindeki%20Programlar%20Aras%C4%B1nda%20Ge%C3%A7i%C5%9F%2C
https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.13948&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=Y%C3%BCksek%C3%B6%C4%9Fretim%20Kurumlar%C4%B1nda%20%C3%96nlisans%20ve%20Lisans%20D%C3%BCzeyindeki%20Programlar%20Aras%C4%B1nda%20Ge%C3%A7i%C5%9F%2C
https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.13948&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=Y%C3%BCksek%C3%B6%C4%9Fretim%20Kurumlar%C4%B1nda%20%C3%96nlisans%20ve%20Lisans%20D%C3%BCzeyindeki%20Programlar%20Aras%C4%B1nda%20Ge%C3%A7i%C5%9F%2C
https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.8315&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=Meslek%20Y%C3%BCksekokullar%C4%B1%20ve%20A%C3%A7%C4%B1k%C3%B6%C4%9Fretim%20%C3%96n
https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.8315&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=Meslek%20Y%C3%BCksekokullar%C4%B1%20ve%20A%C3%A7%C4%B1k%C3%B6%C4%9Fretim%20%C3%96n
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yeni arkadaşlarla birlikte olmanın yanı sıra, fakülte ve hocalarını tanıma fırsatı yakalamıştır. 
Programda öncelikli olarak Yozgat şehrinin ve üniversitemizin sunduğu sosyal, kültürel ve 
eğitim imkânlarından bahsedilmiş, üniversitemizin öğrencilerimizin hizmetine sunmuş olduğu 
kütüphane, sağlık ve yurtdışı eğitim olanakları hakkında bilgi verilmiştir. Bölüm öğretim 
elemanlarının bölüm tanıtımları ve bilgilendirme sunumları yapılmıştır. 
(http://iibf.bozok.edu.tr/basin/haber/iibf-konferans-salonunda-oryantasyon-programi-
duzenlendi,tr-998.aspx) 
17.10.2019 tarihinde ikinci bir oryantasyon programı gerçekleştirilmiş, eğitim öğretimlerine 
yeni başlayan fakültemiz öğrencilerine, öğrenim süreleri boyunca karşılaşabilecekleri olası 
durumlar hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ERTEM tarafından 
verilen Zaman Yönetimi konulu seminerde ise zamanı etkin ve verimli yönetme, ders çalışma 
motivasyonu ve kariyer planlaması hakkında önemli bilgiler verildi. Programa İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi bölümlerine bu yıl başlayan öğrencilerin yanı sıra mevcut öğrenciler ve 
fakülte öğretim elemanları katıldı (http://iibf.bozok.edu.tr/basin/haber/iibf-konferans-
salonunda-oryantasyon-ii-programi-ve-zaman-yonetimi-semineri-yapildi,tr-1002.aspx) 
Dekanımız Prof. Dr. Kürşad ZORLU 19 Aralık 2019 Perşembe günü saat 15:00'de fakültemiz 
konferans salonunda İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerimiz ile bir araya gelmiş, 
toplantıda öğrencilerimizin fakültemiz ile ilgili görüş ve önerilerini dinlemiş ve sorularını 
cevaplandırmıştır. Toplantı tüm öğrencilerimize fakültemiz web sayfasından 
(http://iibf.bozok.edu.tr/etkinlik/dekanimiz-prof-dr-kursad-zorlu-iibf-ogrencileriyle-bir-araya-
geliyor,tr-18.aspx) ve duyuru panolarından duyurulmuştur.  
B.3.1. Öğretim yöntem ve teknikleri (Aktif, disiplinlerarası çalışma, etkileşimli, 
araştırma/öğrenme odaklı) 
Fakültemizde öğretim yöntem teknikleri öğretim elemanları tarafından dersin içeriğini ve 
öğrencilerin tercihlerini göz önüne alarak belirlenmektedir.  
B.3.2. Ölçme ve değerlendirme (Öğrencilerin özelliklerine ve öğrenme düzeylerine göre 
farklılaştırılmış alternatif ölçme yöntem ve tekniklerine yer verme gibi) 
Fakültemizde ölçme ve değerlendirme ile ilgili olarak Yozgat Bozok Üniversitesi Ön Lisans, 
Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin esaslara uyulmaktadır. Fakat her ders için 
öğrencilerin bireysel profiline akademik gelişimlerine katkıda bulunacak diğer etkinliklere 
(ödev, uygulama, sunum, mini sınav vb.) ölçme ve değerlendirmeye etkili olacak şekilde yer 
verilmektedir. Öğretim elamanı/ları tarafından öğrencilere ders döneminde duyurulmaktadır. 
Sınavlar dışındaki ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin ve başarı notuna katkılarının bilgi 
paketinde yer alan Ders Öğretim Planı'nda öğretim elemanları tarafından tanımlanması 
gerekmektedir.  
B.3.3. Öğrenci geri bildirimleri (Ders-öğretim üyesi-program-genel memnuniyet anketleri, talep 
ve öneri sistemleri) 
Fakülte bünyesinde öğrenci geri bildirimlerinin sistematik olarak elde edilmesine ilişkin 
çalışmalar yürütülmektedir. Programların tasarımında öğrenci görüşlerinin alınması, her 
yarıyılın sonunda öğretim elemanlarının değerlendirilmesi ve genel öneri ve şikâyetlerin 
öğrenilebilmesi için bir anketin yapılması planlanmaktadır. Özellikle programın performansı 
ile ilgili olarak mezun öğrencilerinin geri bildirimlerini değerlendirmek için de benzer bir 
sistemin kurulması faydalı olacaktır. 
B.3.4. Akademik danışmanlık 
Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere kayıtlı olduğu bölümün 
önerisi ile ilgili akademik birim yönetim kurulu tarafından görevlendirilen öğretim 
üyesini/öğretim görevlisidir. Akademik danışmanlar kayıt döneminde bölümde bulunmak 
zorundadır. Ayrıca belirlenmiş öğrenci görüşme saatlerinde danışmanlığını yaptığı öğrencilerin 

http://iibf.bozok.edu.tr/basin/haber/iibf-konferans-salonunda-oryantasyon-programi-duzenlendi,tr-998.aspx
http://iibf.bozok.edu.tr/basin/haber/iibf-konferans-salonunda-oryantasyon-programi-duzenlendi,tr-998.aspx
http://iibf.bozok.edu.tr/basin/haber/iibf-konferans-salonunda-oryantasyon-ii-programi-ve-zaman-yonetimi-semineri-yapildi,tr-1002.aspx
http://iibf.bozok.edu.tr/basin/haber/iibf-konferans-salonunda-oryantasyon-ii-programi-ve-zaman-yonetimi-semineri-yapildi,tr-1002.aspx
http://iibf.bozok.edu.tr/etkinlik/dekanimiz-prof-dr-kursad-zorlu-iibf-ogrencileriyle-bir-araya-geliyor,tr-18.aspx
http://iibf.bozok.edu.tr/etkinlik/dekanimiz-prof-dr-kursad-zorlu-iibf-ogrencileriyle-bir-araya-geliyor,tr-18.aspx
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sorunları ile ilgilenmektedir. Öğrenciler sorunlarını danışmanlarına sistem üzerinden elektronik 
posta ile gönderebilmekte ve yine bu yöntemle yanıt alabilmektedir.  
Şekil B.3. Öğretim Elemanları Ders Bilgileri ve Öğrenci Görüşme Saatleri 

 
 
BELGELER: 
Yozgat Bozok Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 
Yozgat Bozok Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 
Ders Programları 
Sınav Programları 
Bölümler ve Yıllar İtibariyle Müfredat Programları 
Program Tanımları ve Program Çıktıları  
Staj Yönergesi 
Bitirme Ödevi / Staj Uygulama Esasları 
Sınıf Dışı Etkinlik Dersi Yönergesi 
Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans Ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esasları 
Yozgat Bozok Üniversitesi Çift Anadal Programı ve Yandal Programı Uygulama Esasları 
Ders Muafiyeti ve İntibak İşlemleri Uygulama Esasları 
Yozgat Bozok Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği 
Yükseköğretim Kurumlarında Yürütülen Yaz Okulları Programları Uygulama Esas ve Usulleri 
Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Başvuru ve Kayıt Kabul Esasları 
Yozgat Bozok Üniversitesi Eğitim-Öğretim Komisyonu Yönergesi 
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği 
Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması 
Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik 
 

B.4. Öğretim Elemanları 
B.4.1. Atama, Yükseltme ve Görevlendirme Kriterleri 
Bozok Üniversitesi, öğretim üyesi kadrolarına atama ve yükseltme kriterleri 2547 sayılı 
yükseköğretim kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkarılan ölçütlere dayanmaktadır. Öğretim 

http://bozok.edu.tr/upload/dosya/y.pdf
http://bozok.edu.tr/upload/dosya/950yeniyonetmelik.pdf
http://iibf.bozok.edu.tr/sayfa/ders-programlari,tr-1313.aspx
http://iibf.bozok.edu.tr/sayfa/sinav-programlari,tr-1396.aspx
http://iibf.bozok.edu.tr/sayfa/mufredatlar,tr-1457.aspx
https://obs.bozok.edu.tr/ogrenci/ebp/organizasyon.aspx?kultur=tr-TR&Mod=1&Menu=0
http://iibf.bozok.edu.tr/upload/dosya/kqck.pdf
http://iibf.bozok.edu.tr/upload/dosya/n5v7.docx
http://bozok.edu.tr/upload/dosya/sinif_disi_etkinlik.docx
http://bozok.edu.tr/upload/dosya/pndm.doc
http://bozok.edu.tr/upload/dosya/yandal.doc
http://bozok.edu.tr/upload/dosya/ders_muafiyeti.doc
http://bozok.edu.tr/upload/dosya/yazokulu.doc
http://bozok.edu.tr/upload/dosya/yaz_okullari_2009.pdf
http://bozok.edu.tr/upload/dosya/ykke2010.doc
http://bozok.edu.tr/upload/dosya/E%C4%9Fitim-%C3%96%C4%9Fretim%20Komisyonu%20Y%C3%B6nergesi.docx
http://bozok.edu.tr/upload/dosya/disiplin.doc
http://bozok.edu.tr/upload/dosya/4w9b.docx
http://bozok.edu.tr/upload/dosya/4w9b.docx
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üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına atamalar ise "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim 
Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile 
Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" esas alınarak yapılmaktadır. Bahsi 
geçen belgeler ekte sunulmuştur.  

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ   

ÖĞRETİM ÜYESİ  DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA NAKLEN VEYA AÇIKTAN YAPILACAK 
ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZİ  SINAV İLE GİRİŞ SINAVLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 
HAKKINDA  YÖNETMELİK 

B.4.2. Öğretim Yetkinliği (Aktif Öğrenme, Ölçme Değerlendirme, Yenilikçi Yaklaşımlar, Materyal 
Geliştirme, Yetkinlik Kazandırma ve Kalite Güvence Sistemi) 
Kurumumuz eğitim-öğretim kadrosu genç ve dinamik bir yapıya sahiptir. Fakültemiz akademik 
kadrosunda 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı itibari ile 2 profesör, 5 doçent, 29 doktor öğretim 
üyesi, 5 öğretim görevlisi, 10 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 51 akademik personel 
yer almaktadır. Fakültemizde bölümlerin fazla olması nedeni ile öğretim elemanı yetersizliği 
vardır. 
Fakültemizde, eğitim ve öğretim faaliyetleri Akademik birimlerin ilgili kurullarının kararı ve 
Senatonun onayı ile YÖK’ün belirlediği esaslar doğrultusunda, birinci ve ikinci öğretim ve yaz 
öğretimi programları açılabilmektedir. Fakültemizde eğitim-öğretime başlama tarihi ve 
öğretim faaliyetlerinin üç dönemi aşmamak üzere yıl içinde kaç döneme ayrılarak 
sürdürüleceği; YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak senato tarafından 
belirlenmektedir. 
Fakültemizde, eğitim ve öğretim programı çerçevesinde yer alacak dersler ve programda 
yapılan değişiklikler her eğitim-öğretim yarıyılı/yılı başlamadan en geç on beş gün önce 
akademik birimler tarafından öğrencilere ilan edilmektedir. 
Fakültemizde ölçme değerlendirme çerçevesinde, her yarı yıl vize, final ve bütünleme sınavları 
düzenlenmektedir.  Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersin ara sınav ve 
yarıyıl/yılsonu sınav sonuçları sayısal puan ile gösterilir. Öğrencinin girmediği sınavların puanı 
sıfırdır.Ara sınav notu ne olursa olsun, yarıyıl/yılsonu veya bütünleme sınavından yüz 
üzerinden 50 puanın altında not alan öğrenciler başarısız sayılır. 
Bozok Üniversitesi, Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği  çerçevesinde teorik ve/veya uygulamalı 
dersler içinde; seminer, uygulama, klinik uygulama, klinik çalışması, atölye çalışması, 
laboratuvar çalışması ve inceleme, araştırma gezisi, ödev, bireysel çalışma, mesleksel beceri 
uygulamaları, probleme dayalı öğretim, kanıta dayalı uygulamalar, ileşim becerileri, hasta başı 
vizitleri, sınava hazırlanma, alan çalışması, kütüphane çalışmaları, mezuniyet tezi, proje gibi 
diğer etkinlikler yer alabilir. Fakültemizde bu kapsamda öğrenci topluluklarının düzenlediği 
etkinliklerle seminer ve araştırma gezileri düzenlenmektedir. Fakültemiz kapsamında ekonomi 
ve finans topluluğu,  fikir ve aksiyon topluluğu,  sağlık yönetimi topluluğu, uluslararası ilişkiler 
topluluğu, siyaset bilimi topluluğu, bozok maliye topluluğu, İİBF sanat ve tiyatro topluluğu, 
kaiba topluluğu ve genç fikirler ve liderler topluluğu akademik danışmanları çerçevesinde 
fakğültemizde faaliyetlerini yürütmektedir. Böylece, akademik eğitimin yanında 
öğrencilerimize öğrendikleri teorik bilgileri sahada uygulamalı bir şekilde görmelerinin yanısıra 
sosyal faaliyetler içerisinde yer alarak kişisel gelişimlerine yardımcı olmaktadır. Bu kapsamda 

https://bozok.edu.tr/upload/dosya/hjbw.pdf
https://bozok.edu.tr/sayfa/yonetmelikler,tr-162.aspx
https://bozok.edu.tr/sayfa/yonetmelikler,tr-162.aspx
https://bozok.edu.tr/sayfa/yonetmelikler,tr-162.aspx
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Dr. Öğr. Üyesi Sümeyra Gazel’in danışmanlılğını yürüttüğü ekonomi finans topluluğu 2018-
2019 eğitim ve öğretim döneminde Borsa İstanbul (BİST)’a teknik gezi düzenlemiştir.  
 

Fotoğraf 1. Borsa İstanbul’da İşlemler Açılırken  

 

Topluluk, faaliyetler kapsamında, 2019-2020 eğitim ve öğretim dönemi içerisinde  “Katılım 
Bankacığılı’nda Kariyer İmkanı” başlıklı panel düzenlemiştir (Fotoğraf 2). Ayrıca, bir haftasonu Yozgat 
Çamlık Milli Parkı’nda “Doğa Yürüyüşü ve Kahvaltı” konulu bir etkinlik  (Fotoğraf 3) düzenlemiştir.  

  



 19 

Fotoğraf 2. Katılım Bankacılığı’nda Kariyer İmkanları  

 

 

Fotoğaf 3. Yozgat Çamlık Milli Parkı’nda Doğa Yürüyüşü’nden 

 

 

Fakültemiz, öğretim görevlilerinden Sevil Zengin, “Türkiye’nin Anayasal Düzeni” dersi kapsamında 
öğrencilerini Fotoğraf 4.’te görüldüğü gibi Yozgat Adalet sarayı’na götürmüştür. Öğretim açısından 
teorik dersin yanı sıra uygulamanın da önemini ortaya koymuştur. Ayrıca öğretim faaliyetleri 
kapsamında öğrencilere fotoğraf 5.’te görüldüğü gibi güncel konular kapsamında konferans vermiştir.  
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Fotoğraf 4. Yozgat Adliye Sarayı Gezisinden  

 

Fotoğraf 5.  
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Ayrıca, genç fikirler ve liderler topluluğu, merkez valisi Mustafa Taşkesen’i kariyer günleri kapsamnıda 
söyleşi düzenlemiştir.   

Fotoğraf 6. Söyleşi  

 

 

BOZOK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS, LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ (2018 Sonrası) 

 

B.4.3. Eğitim Faaliyetlerine Yönelik Teşvik ve Ödüllendirme 
Bozok Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği gereğince Ön 
lisans/lisans öğrenimini tamamlayan ve genel ağırlıklı not ortalaması 3.00 ile 3.49 arasında 
olan öğrenciler, onur öğrencisi; genel ağırlıklı not ortalaması 3.50 veya üstü olan öğrenciler ise 
yüksek onur öğrencisi olarak mezun olurlar. Bu bilgi, öğrencinin not döküm belgesi ve diploma 
ekinde belirtilir. Başarılı öğrencilerin kuruma/programlara kazandırılması hususunda ise henüz 
herhangi bir teşvik ve ödül sistemi/programı bulunmamaktadır. 
 

 

 

 

 

 

https://iibf.bozok.edu.tr/sayfa/yonetmelikler,tr-1129.aspx
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B.5. Öğrenme Kaynakları 
B.5.1. Öğrenme Kaynakları 
Fakültemiz, eğitim ve öğretim faaliyetine İşadamı Sayın Erdoğan AKDAĞ tarafından 2003 
yılında yaptırılan 6140 m2  alana sahip fakülte binası ile  2012 – 2013 eğitim-öğretim yılı bahar 
yarıyılı başında 2 adet ek binanın da  (9500 m2) faaliyete geçirilmesi ile birlikte 15600 m2 kapalı 
alanda hizmet vermektedir. Fakültemizde bilgisayar destekli derslerin yapılabileceği 40'ar 
öğrenci kapasiteli iki bilgisayar laboratuvarı ve 20 öğrenci kapasiteli yabancı dil laboratuvarı 
vardır. Fakültemizde yürütülen eğitim-öğretimin etkinliğini arttıracak öğrenme ortamları 
(derslik, bilgisayar laboratuvarı, toplantı salonu, okuma salonları vb.) Üniversitemiz 
Rektörlüğünce uygun donanımlarla desteklenmekte olup (makine teçhizat, internet, yazılım 
üretime yönelik mal malzeme v.b.) öğrenme kaynaklarında ve uygulama alanlarında yeterlilik 
sağlanmaya çalışılmaktadır. Fakültemiz, bünyesinde kütüphane bulunmadığı için 
öğrencilerimiz Üniversitemiz merkez kütüphanesinden yararlanmaktadır. Fakültemiz, binası 
fotokopi ve kırtasiye ile öğrencilerin çalışma alanları bakımından yetersizdir. Yan dal ve çift 
anadal yönetmelikleri uygulanmamaktadır. Öğrencilerin fakültemizi tercih etmeleri için gerekli 
olduğu düşünülmektedir. 

 
B.5.2. Sosyal, Kültürel, Sportif Faaliyetler 
Öğrenci gelişimine yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler; Üniversitemiz Öğrenci Konsey 
Başkanlığı ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı öğrenci toplulukları tarafından 
sürdürülen sosyal, kültürel ve sportif alanlardaki faaliyetleriyle sağlanmaktadır. Öğrencilerin 
ilgi duydukları kültürel ve sportif alanlarda potansiyellerini hayata geçirebilmeleri için 
üniversitemizce mekan, danışman ve bütçe tahsisi yapılmaktadır. Üniversitede kapalı spor 
salonu ve futbol, basketbol ve voleybol sahaları öğrencilerin hizmetine sunulmaktadır. Bunlara 
ek olarak, üniversitede düzenlenen bahar şenliklerinin ve mezuniyet törenlerinin giderleri 
(ikram, yolluk, yevmiye, konaklama) bütçe imkânları oranında ve ilgili sponsorlarca 
karşılanmaktadır. Fakültemiz 3. katta mevcut ve atıl bir şekilde duran masa tenisi ve 
malzemelerinin öğrencilerin kullanımına açılması için fakültenin giriş katında öğrencilerin 
ulaşabileceği bir alana konulmasının uygun olabilecektir. 
 
B.5.3. Tesis ve Altyapılar (Yemekhane, Yurt, Teknoloji Donanımlı Çalışma Alanları, Mediko vs.) 
Fakültemiz öğrencilerine merkez yemekhanesinde günlük yemek hizmeti verilmektedir. 
Öğrencilerimizin barınma ihtiyaçları, Kredi ve Yurtlar Kurumu ve özel kuruluşlara ait yurtlar 
tarafından karşılanmaktadır. Kampüste merkezi kütüphane bulunmaktadır. Üniversitemizde 
öğrenim gören öğrencilerimize Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı ve Esentepe 
mevkiinde bulunan dört bloktan oluşan 882 öğrenci kapasiteli bir kız yurdu ile Erdoğan Akdağ 
Kampüsü’nde bulunan 544 öğrenci kapasiteli erkek yurdu ve yeni yapılan 1000 yatak kapasiteli 
yurt binaları ile hizmet verilmektedir. Yurtlar kaloriferli ve banyolu olup binalarda sosyal 
ihtiyaçları giderecek imkanlar bulunmaktadır. Bunların dışında öğrencilerimiz, özel yurtlarda 
kalabilmekte ve şehir merkezinde ev kiralayabilmektedirler. Fakültemizde kırtasiye ve fotokopi 
hizmetleri yetersizdir. Öğrencilerin bu hizmetlere ulaşabilmesi için fotokopi ve kırtasiye 
odasının açılması yerinde olacaktır.  Fakültemizde kantin hizmetleri yemek çeşitliliği, kalitesi 
ve fiyat bakımından iyileştirilmelidir.   
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B.5.4. Engelsiz Üniversite 
Üniversitemizde Engelli Öğrenci Birimi yer almaktadır. Birim, 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı 
Engelliler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanunun 15. maddesine dayanılarak hazırlanan Yükseköğretim Kurumları Engelliler Danışma 
ve Koordinasyon Yönetmeliği çerçevesinde 2009-2010 öğretim Güz döneminde Engelsiz Bozok 
adıyla kurulmuş, çalışma usul ve esasları ise sözü edilen Yönetmelik ile düzenlenmiştir. 2015 
yılında YÖK kararı ile Engelli Öğrenci Birimi adını almıştır. Engelli Öğrenci Birimi merkezi 
yemekhane binası birinci katta hizmet vermektedir. Fakültemizde ise sadece bir adet asansör 
bulunmaktadır. Görme engelliler için sarı çizgiler yoktur.  
 
B.5.5. Rehberlik, Psikolojik Danışmanlık ve Kariyer Hizmetleri 
Üniversitemiz Erdoğan Akdağ Kampüsü’nde bulunan Sağlık  Merkezi’nde öğrencilerimizin 
sağlık hizmetlerinden faydalanması sağlanmaktadır. Merkezde bir aile hekimi hizmet 
vermektedir. Ayrıca, öğrencilerimizin karşılaştıkları ruh sağlığı ile ilgili sorunları çözümleme, 
kendilerini tanıma ve geliştirme, çevre ile daha iyi iletişim kurabilme ve uyum sağlama 
konularında yardımcı olabilmek için bir psikolog görev yapmaktadır. Ayrıca, tıp fakültesine 
bağlı üniversite hastanesi kampüs alanı içerisinde hizmet vermektedir.  

 

B.6. Programların İzlenmesi ve Güncellenmesi 
B.6.1. Program Çıktılarının İzlenmesi ve Güncellenmesi (Hazırlık Okullarındaki Dil Eğitim 
Programlarını da kapsamaktadır.) 
Programların çıktılarının izlenmesi ve güncellenmesi üniversitemiz öğrenci bilgi sisteminde yer almakta 
ve hem program yeterlilikleri hem de öğrenme çıktılarının geliştirme ve güncelleme çalışmaları 
yürütülmektedir.  

B.6.2. Mezun İzleme Sistemi 
Bozok Üniversitesi, Mezunlar Birliği Yönergesi, 2547 sayılı Kanun’un, 47-b maddesine dayanarak 
hazırlanmıştır. Üniversite ana sayfasında Mezunlar Birliği adı ile ayrı bir web sayfası ve veri tabanı 
oluşturulması amaçlanmakatadır. Böylece, hem mezunlar kendi aralarında, hem de üniversite ile 
mezunlar arasındaki iletişimin devamı sağlanabilecektir.  

Bozok Üniversitesi Mezunlar Birliği Yönergesi  

C-ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME 
C.1 Kurumun Araştırma Stratejisi ve Hedefleri 
C.1.1. Kurumun araştırma politikası, hedefleri ve stratejisi 
Kurumumuzun araştırma stratejisi, hedefleri ve bu hedeflerin kimler tarafından 
gerçekleştirileceği 2017-2021 yılları için oluşturulan Üniversitemiz Stratejik Plan kapsamında 
belirlenmiştir. Kurumumuz araştırma politikası, stratejik planda “Stratejik amaç-2” 
doğrultusunda, sonuçları toplumsal ve ekonomik faydaya dönüşebilen nitelikli bilimsel 
araştırma ve proje sayısını arttırmak olarak belirtilmiştir. Söz konusu araştırma politikası 
doğrultusunda söz konusu hedefler şunlardır: 
*SSCI gibi uluslararası indekslere giren yayın sayısını arttırmak 
*Ulusal ve uluslararası destekli projeler yapmak ve bu proje sayılarını arttırmak 
*Gerekli araştırma altyapılarını oluşturmak 

http://bozok.edu.tr/eob/sayfa/hakkimizda,tr-861.aspx
https://mezun.bozok.edu.tr/Sayfa.aspx?Id=4
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*Öğretim elemanlarının yurt içi ve yurt dışı bilimsel toplantılarına katılmasını sağlamak ve 
arttırmak 
*Bölümler arası işbirliği arttırmak ve sinerjiyi geliştirmek 
*Fakülte bünyesinde çıkartılan “Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi’nin tanınırlığını arttırmak ve 
saygın indeksler arasına sokmak. 
C.1.2. Araştırma-Geliştirme süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısı 
Kurumumuzda araştırma-geliştirme süreçleri dekanlık koordineliğinde fakültemiz nezdinde 
bulunan yedi bölüm başkanlığı yönetiminde gerçekleştirilmektedir. Araştırma-geliştirme 
fırsatları noktasında kurumsal, ulusal ve uluslararası destekler hakkında kurum personelimiz 
resmi yazışmalar, elektronik posta yolu ve üniversitenin ve fakültemizin web sayfası 
aracılığıyla bilgilendirilmektedir. 
C.1.3. Araştırmaların yerel/ bölgesel/ulusal kalkınma hedefleriyle ilişkisi 
Fakültemiz yerel/bölgesel/ulusal kalkınma hedeflerine uygun olarak, bölgenin temel 
özelliklerini dikkate almakta, ülkenin ve bölgesinin beklentileri ve kalkınması arasında güçlü 
bir bağ kurma yolunda olup; bu amaçla çalışmalarda bulunmaktadır. Fakültemiz bünyesinde 
yapılan araştırmaların ekonomik ve sosyo-kültürel katkısının gözlenmesi ve gerçek anlamda 
toplumsal faydaya dönüştürülebilmesi önemli bir önceliktir. Üniversitemiz BAP birimi 
tarafından desteklenen projeler aracılığıyla bölgenin ekonomik ve sosyo-kültürel gelişimine 
katkı sağlanabilmektedir. Birimimiz, yerel/bölgesel/kalkınma hedefleriyle araştırma stratejileri 
arasında bir bağ kurabilmektedir. Örneğin; Uluslararası İlişkiler Bölümü öncülüğünde 24-26 
Ekim 2018 tarihlerinde Yerel-Bölgesel-Küresel Krizler başlıklı bir kongre düzenlenmiştir. 
Takip eden yıllarda diğer bölümlerin de kongre düzenlemesi öngörülmüştür. Türkiye Siyaset 
Bilimi Dergisi ile sosyo-ekonomik kültürel yapıya katkı sağlanmaktadır. Birimimiz öğretim 
elemanlarınca yapılan çalışmalarla da sosyo-ekonomik kültürel dokuya katkılar verilmektedir. 
Birimimizde araştırmacıların iç ve dış paydaşlarla işbirliği kongre faaliyetleri, paydaşların 
davet edildiği toplantılar ve kariyer günleri ile sağlanmaktadır. Birimimiz bölge ekonomisine 
katkılar sunmaktadır.  
 
C.2 Araştırma Kaynakları 
C.2.1. Araştırma kaynakları: fiziki, teknik, mali 
Araştırma öncelikleri kapsamındaki faaliyetleri için gerekli fiziki/teknik altyapının ve mali 
kaynakların oluşturulmasına ve uygun şekilde kullanımına yönelik politikalar Üniversitemiz 
2017-2021 stratejik planı ile belirlenmiştir. Bu bağlamda, Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) 
Birimi, araştırmalara ilgili Yönerge ile destek vermektedir. Fakültemiz, bilgisayar 
laboratuvarları ve kullanıma hazır lisans-üstü sınıfların varlığı yeterli fiziki altyapıya sahip 
olunduğunu göstermektedir. Birimimizde araştırmacıların kongre faaliyetlerinin maliyetlerini 
karşılamaya yönelik yeni politikalara ihtiyaç vardır. Bilimsel yayınların, lisans ve lisansüstü 
çalışmaların intihal taramaları çeşitli yazılım programları vasıtasıyla yapılması ve bu şekilde 
çalışmaların etik yönünden kontrolünün sağlanması kütüphane hizmetleri tarafından 
karşılanmaktadır.  
C.2.2. Üniversite içi kaynaklar (BAP) 
Kurum içi kaynakların araştırma faaliyetlerine tahsisine ilişkin öncelikli alan destekleme 
şartları Üniversitemiz BAP komisyonu tarafından belirlenmektedir. Araştırma faaliyetlerine 
verilen desteklerde, özgün değer, yaygın etki, projenin gerçekleştirilebilirliği ve disiplinler arası 
olması temel kriterlerdir. Bu kriterler, hemen her disiplinin temsil edildiği bir komisyon 
tarafından belirlenmekte ve gerektiğinde gerekli revizyonlar yapılmaktadır. 
C.2.3. Üniversite dışı kaynaklara yönelim (Destek birimleri, yöntemleri) 
Kurum dışından sağlanan mevcut dış destek kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu ancak son 
derece düşük ve yetersizdir. 
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C.2.4. Doktora programları (mezun sayıları, eğilimler) ve post-doc imkanları 
Yozgat Bozok Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Doktora Programı, 
2016-2017 Eğitim – Öğretim yılında 5 öğrenci kontenjanıyla açılmıştır. Eğitim dili Türkçedir. 
İşletme Anabilim Dalı Doktora programına öğrenci kabul koşulları her yıl güz dönemi 
başlamadan önce üniversitemiz tarafından kendi web sayfasında duyurulur. Başvuracak 
adayların, tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın 
puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla ilgili senato kararı ile belirlenecek ALES 
puanına sahip olmaları gerekir. Doktora programına aday öğrenciler, Yükseköğretim Kurulu 
tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası 
yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen 
uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur. Fakülte 
araştırma elemanlarının post-doc imkanları vardır ancak politika geliştirilmesi gerekmektedir. 
 
C.3 Araştırma Kadrosu 
C.3.1. Öğretim elemanlarının araştırma yetkinliği ve araştırma yetkinliğinin geliştirilmesi 
Araştırma kadrosunun yetkinliğinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için imkanlar dahilinde 
kongre, seminer, sempozyum, çalıştay ve panel gibi bilimsel etkinliklere katılımları mali 
imkanlar çerçevesinde desteklenmektedir. Ayrıca, Üniversitemiz BAP birimi bilimsel 
çalışmalara yurt içi ve yurt dışı destek sunmaktadır. Bunun yanında, kurumumuzda Erasmus 
programı dâhilinde bilim insanlarının değişim programlarına katılımı teşvik edilebilmektedir.  
C.3.2. Öğretim elemanlarının araştırma yetkinliğini geliştirmeye yönelik Ortak programlar, ortak 
araştırma birimleri 
Öğretim elemanlarının araştırma yetkinliğine yönelik disiplinlerarası ve çok disiplinli 
araştırmaya ortam sağlayacak biçimde yapılanma stratejisi birimimizce oluşturulmaktadır. 
Disiplinlerarası çalışmalar, araştırma elemanlarının araştırma sinerjilerini arttıracak ana 
yollardan biri olup disiplinler arası çalışma kültürü kurumumuzda oluşmaya başlamıştır. 
Bölümlerin araştırma projelerinde farklı kesişim kümeleri ile yer almaları ve işbirliği içerisinde 
hareket etmelerini teşvik edici politikalar oluşturulmaktadır.  
 
 
C.4 Araştırma Performansının İzlenmesi ve İyileştirilmesi 
 
C.4.1. Öğretim elemanı performans değerlendirmesi 
İşe alınan/atanan personelin gerekli yetkinliğe sahip olmasının güvencesi, ölçülmesi ve 
değerlendirilmesi Yükseköğretim Kanunu ve Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyeliğine 
Yükseltilme ve Atanma Yönergesi kapsamında sağlanmaktadır. Birimimizde araştırma 
kadrosunun yetkinliği her yıl düzenli olarak alınan yıllık faaliyet raporları ve Akademik Teşvik 
Yönetmeliği aracılığıyla izlenmektedir. Birim Faaliyet Raporuna işlenmek üzere her yıl bir 
akademik personelden yapmış oldukları yayınlarla ilgili Bölüm Başkalıklarımızdan bilgi 
istenmektedir. Ayrıca birimimiz çerçevesinde yıllar itibariyle yayınlarımız fakültemizin web 
sayfasında “akademik faaliyetler” adlı sekmede ilan edilmektedir. Araştırma performansı, 
öğretim elemanının birime tekrar atanmasında en önemli kriterdir. Fakülte bazında işe alım-
tekrar atama kriterleriyle ilgili bir kurul toplantısı yapılmış ve işe alım-tekrar atama kriterleri 
gözden geçirilmiştir. Birimimizde atama ve yükseltme usullerinde performansın yeri açıkça 
belirtilmiştir. 
C.4.2. Araştırma performansının değerlendirilmesi ve sonuçlara dayalı iyileştirilmesi 
Araştırma kalitesi ağırlıklı olarak nicel verilere dayalı kayıtlar üzerinden Üniversitemizce takip 
edilmekte, nitel değerlendirme hususunda ise araştırma sonuçlarının yayınlandığı bilimsel 
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kaynağın kalitesi ve indeks sıralamasındaki yer esas alınmaktadır. SSCI endeksli dergilerde 
basılmış makale sayısının kadrolu öğretim üyesi (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi) 
sayısına oranı ve SSCI endeksli dergilerde yapılan ortalama yıllık atıf sayısının toplam öğretim 
üyesi sayısına bölümü sonucunda ortaya çıkan veri, fakülte araştırma performansını gösteren 
en önemli değerlerdir. Bunun yanında Fakültemiz araştırma faaliyetlerinin performansı yıllık 
faaliyet raporu değerlendirilerek yapılır. Araştırma performansının yeterliliği stratejik planda 
belirtilen hedefler dikkate alınarak gözden geçirilmekte ve bunları yıllık performans planları 
ortaya konularak değerlendirilmektedir. Bu değerlendirmeler sonucunda ise var olan eksiklikler 
tespit ederek iyileştirme yoluna gidilmektedir. 
C.4.3. Araştırma bütçe performansı 
Ulusal ve Uluslararası bilimsel organizasyonlara katılan araştırmacıların masrafları birimimiz 
bütçe imkânları çerçevesinde desteklenmektedir. Bu organizasyonlar sonucu oluşan bilimsel 
faaliyetlere yapılan atıflar, bütçe performansını ortaya koymaktadır.  

D. TOPLUMSAL KATKI 
D.1. Toplumsal Katkı Stratejisi 
D.1.1. Toplumsal katkı politikası, hedefleri ve stratejisi: 
Fakültemizin tolumsal katkı sağlamak ve toplumsal strateji hedefleri  üretmek çerçevesindeki 
politikası, öcelikle bölgesinden başlayarak yerel ve ulusal odaklı, yüksek katma değerli ürün ve 
iş üretebilecek insan kitlesini ulusal ve uluslararası düzeyde insan kitlesiyle buluşturabilmektir. 
Buradaki temel hedef, yüksek katma değerli ÜRÜN ve FAYDA üretebilmek için öncelikle 
kişinin kendisini HEDEF odaklı ve DONANIMLI yetiştirmesi gerekir.  

Fakültemizin temel stratejisi ise YENİ GELİŞİM VE OLUŞUMLARA DAİMA AÇIK ve 
kendisini daima yenileyen bir gençliğin gelişimine ve oluşumuna katkıda bulunmaktır. Blimsel 
faliyetler içerisinde aktif bir şekilde yer alamak ve bilim insanları ile daima koordineli bir 
şekilde çalışmak, fakültemizin stratejik hedefleri arasında yer almaktadır. 

Fakültemiz akademisyenleri bilime daha fazla katkıda bulunmak esası çerçevesinde üç farklı 
dilde (Türkçe, Almanca ev İngilizce) yayın yapan Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi’ni yılda iki 
kez olmak üzere yayınlamaktadırlar. Fakültemizin ulusal ve uluslararası stratejik hedefleri 
arasında bulunan bu çalışma toplumsal katkı çerçevesinde yürütülen en önemli faliyetlerden 
birisidir. Dergimiz basılı ve online olarak yayınlanmaktadır. Basılı olan dergimiz fakültemizde 
düzenlenen konferans vb. etkinliklerde, etkinliğe katılan kişilere, toplumsak katkı sağlamak 
dedefi doğrultusunda ücretsiz olarak dağıtılmaktadır. Dergimizin gelecek ve geçmişe dönük 
sayıları online olarak bu linktedir: http://iibfdergi.bozok.edu.tr/ 

http://iibfdergi.bozok.edu.tr/
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Fakültemizin toplumsal katkı stratejilerinden biri de iki yılda bir düzenlenmesi planlanan 
uluslararası kongrelerdir. 24-26 Ekim 2018 tarihinde I. Bozok Uluslararası Siyaset Bilimi 
Kongresi, "Geçmişten Günümüze Yerel, Bölgesel ve Küresel Kriz" başlığı altında 
düzenlenmiştir. Daha kapsamlı bilgi için: https://iibf.bozok.edu.tr/uluslararasi/sayfa/1-bozok-
uluslararasi-siyaset-bilimi-kongresi,tr-1187.aspx 

2020-2021 eğitim ve öğretim yılının başlangıcında fakültemiz tarafından, “Türk Dünyası” 
başlığı altında uluslarararası bir konğre daha düzenlenmesi planlanmaktadır. Fakültemiz 
tarafından ikincisi yapılacak olan uluslararası nitelikteki bu konğreler, fakültemizin bilimsel 
çerçevede, insanlığa sunmuş olduğu en büyük toplumsak katkı değerlerinden biridir.   

D.1.2. Toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısı: 
Bu süreçte yıl içersinde iç paydaşlarımız (akademik ve idari personel, öğrencilerimiz) ve dış 
paydaşlarımızla (mezun öğrencilerimiz, meslek örgütleri, iş verenler) zama zaman bir araya 
gelerek, çeşitli toplantı ve çalıştaylar düzenlemekteyiz. Buralardan almış olduğumuz geri 
bildirimlerle toplumsal katkı ve katma değer sağlama durmumuzu arttırmaya çalışmaktayız.  

Bu sürecin yönetim ve organizasyon yapısını ağırlıklı olarak başta üniversitemiz olmak üzere, 
fakültemizdeki Kalite Yönetim Kurulu’nda görev alan akademik ve idari personel 
oluşmaktadır. Buradaki ilgili kurulların yaptığı toplantılarla kalite güvence sistemi arttırılmaya 
çalışılmakla birlikte toplumsal katkının artması için veri toplanmaya çalışılmaktadır.  

Örnegin Dekanımız Prof. Dr. Kürşad Zorlu 19 Aralık 2019 Perşembe Günü Saat 15.00'de 
Konferans Salonumuzda düzenlenen toplantı ile öğrencilerimizle bir araya gelmiştir. Burada 
öğrencilerimizin görüş ve önerileri dinlenerek, memnuniyet ve memnuniyetsizlik durumları 
tespit edilmeye çalışılmıştır. Yepılan etkinliğe yönelik daha detaylı bilgiler bu likte mevcuttur: 
http://iibf.bozok.edu.tr/basin/haber/dekanimiz-prof-dr-kursad-zorlu-iibf-ogrencileri-ile-bir-
araya-geldi,tr-1028.aspx 

https://iibf.bozok.edu.tr/uluslararasi/sayfa/1-bozok-uluslararasi-siyaset-bilimi-kongresi,tr-1187.aspx
https://iibf.bozok.edu.tr/uluslararasi/sayfa/1-bozok-uluslararasi-siyaset-bilimi-kongresi,tr-1187.aspx
http://iibf.bozok.edu.tr/basin/haber/dekanimiz-prof-dr-kursad-zorlu-iibf-ogrencileri-ile-bir-araya-geldi,tr-1028.aspx
http://iibf.bozok.edu.tr/basin/haber/dekanimiz-prof-dr-kursad-zorlu-iibf-ogrencileri-ile-bir-araya-geldi,tr-1028.aspx
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2019-2020 eğitim ve öğretim yılının başlangıcında, bizzat rektörümüzün ve  tüm akademik ve 
idari personelin katılımı ile akademik kurul toplantısı yapılmıştır. Bu toplantıda fakültemizin 
toplumsal katkı düzeyinin arttırılması başta olmak üzere, eğitim-öğretim ve öğrenimin 
kalitesinin arttırılmasına yönelik mini çalıştay düzeyinde, geniş kapsamlı beyin fırtınası 
yapılmıştır. İlgili akademik akademik kurul toplantısına yönelik detaylı bilgi ve materyaller bu 
linkte bulunmaktadır: http://iibf.bozok.edu.tr/basin/haber/iibf-konferans-salonunda-akademik-
genel-kurul-toplantisi-yapildi,tr-1000.aspx 

 Yine 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı başında öğrencilere yönelik oryantasyon proğramı 
düzenlenmiştir. Bu proğram kapsamında öğrencilerin ders seçmeleri, derslere kayıt 
yaptırmaları ve şehrin tanıtımına yönelik bilgiler sunulmuştur. İlgili linkten daha detaylı bilgiye 
ulaşılabilinir: http://iibf.bozok.edu.tr/basin/haber/iibf-konferans-salonunda-oryantasyon-
programi-duzenlendi,tr-998.aspx 

Ayrıca 2019 yılının Aralık ayı içerisinde fakültemiz dekanı ile birlikte fakültemizin akademik 
ve idari personeli bir akşam yemeginde bir araya gelerek yemek yemişlerdir. Fakültemizin tüm 
personelinin birbirleri ile kaynaşmasının arttırılması ve öğrencilere yönelik daha verimli 
çalışmanın yürütülmesi kapsamında oldukça anlamlı olan bu beraberlikte, toplumsal katkı 
süreçlerine yönelik, yönetim anlamında süreç ve işleyişler konuşulmuştur. İlgili yemekli 
toplantıya dair ayrıtılı bilgiler bu linkte mevcuttur:  
http://iibf.bozok.edu.tr/basin/haber/fakultemiz-ogretim-elemanlari-dekanimizla-aksam-
yemeginde-bir-araya-geldi,tr-1029.aspx 

 

D.2. Toplumsal Katkı Kaynakları 
D.2.1. Kaynaklar: 
 

Fakültemiz öğrencilerinin topluma yönelik katkılarının artması ve kendilerinin ilerleyen 
yıllarda topluma daha fazla fayda sağlayıp daha fazla katkı sunabilmeleri için eğitim öğretimin 

http://iibf.bozok.edu.tr/basin/haber/iibf-konferans-salonunda-akademik-genel-kurul-toplantisi-yapildi,tr-1000.aspx
http://iibf.bozok.edu.tr/basin/haber/iibf-konferans-salonunda-akademik-genel-kurul-toplantisi-yapildi,tr-1000.aspx
http://iibf.bozok.edu.tr/basin/haber/iibf-konferans-salonunda-oryantasyon-programi-duzenlendi,tr-998.aspx
http://iibf.bozok.edu.tr/basin/haber/iibf-konferans-salonunda-oryantasyon-programi-duzenlendi,tr-998.aspx
http://iibf.bozok.edu.tr/basin/haber/fakultemiz-ogretim-elemanlari-dekanimizla-aksam-yemeginde-bir-araya-geldi,tr-1029.aspx
http://iibf.bozok.edu.tr/basin/haber/fakultemiz-ogretim-elemanlari-dekanimizla-aksam-yemeginde-bir-araya-geldi,tr-1029.aspx
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başladığı ilk dönemin başlangıcında (güz dönemi ilk haftası) öğrencilere yönelik oryantasyon 
çerçevesinde programlar düzenlenmektedir. Bunlarla birlikte zaman zaman gerek öğrenci 
toplulukları tarafından, gerekse hocalarımız tarafından kariyer günleri etkinliği çerçevesinde, 
alanında uzman iş dünyasından ve kamuda çalışanlardan olmak üzere alanında yetkin kişiler 
davet edilerek konferanslar düzenlenmektedir. Ayrıca ulusal ve uluslararası kongre 
organizasyonları da bu kapsamdaki yürütülen çalışmalar içerisinde yer almaktadır.  

Fakültemizin ilgili bölümlerinin staj yönergeleri kapsamında öğrenciler staj yapabilmekteler. 
Staj kapsamında dış paydaşlarımızla özellikle işverenlerle daha aktif katılımlı çalışmalara 
ağırlık verilmektedir. Bu kapsamda 2019 yılının Aralık ayı içerisinde fakültemiz konferans 
salonunda Yozgat valisi Kadir Çakır’ın katılımı ile İŞKUR KAMPÜSTE etkinliği 
düzenlenmiştir. İşkur’dan yetkililerin katılımı ile düzenlenen etkinlikte, İşkur yetkilileri 
öğrencilere yönelik iş bulma staj yapma imkan ve olanakları ile ilgili ayrıntılı bilgiler 
sunmuşlardır. Daha sonra ise Vali Kadir Çakır’ın “Bir Vali Nasıl Yetişir” konulu sunumu ile 
devam etmiştir. Sunumun sonlarına doğru öğrencilerimizin şehirde yaşanana problemlerine 
yönelik fikir alış verişinde bulunulmuştur. Fakültemişde gerçekleştirilen bu proğram toplumsal 
katkının arttırılması yönünde oldukça geniş kapsamlı bir kaynak ve/veya bir etkimlik olmuştur. 
İlgili etkinliğin linki: http://iibf.bozok.edu.tr/basin/haber/fakultemizde-yozgat-valisi-kadir-
cakirin-katilimlariyla-iskur-kampuste-programi-duzenlendi,tr-1025.aspx 

 

 

Fakültemiz öğrencilerinin topluma yönelik katma değerlerinin arttırılması yönünde, 
TOPLUMSAL KATKI kaynakları ve/veya toplumla bütünleşme, toplumu analiz etme, 
toplumla iç içe yaşama, toplum için ve kendileri içim DEĞER-ÜRÜN üretme olarak 
nitelendirilebilecek etkinlik ve çalışmalar başlıkları ile birlikte aşağıdaki linklerde mevcuttur. 
Toplumsal katkı kaynakları ve etkinliği çerçevesinde düzenlenen bu çalışmaların tamamı 2019-
2020 eğiti-öğretim yılının başlangıcından itibaren gerçekleştirilmiştir.  

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğrencilerinden Yukarısarıkaya Ortaokuluna Ziyaret: 
http://iibf.bozok.edu.tr/basin/haber/siyaset-bilimi-ve-kamu-yonetimi-ogrencilerinden-
yukarisarikaya-ortaokuluna-ziyaret,tr-1027.aspx 

http://iibf.bozok.edu.tr/basin/haber/fakultemizde-yozgat-valisi-kadir-cakirin-katilimlariyla-iskur-kampuste-programi-duzenlendi,tr-1025.aspx
http://iibf.bozok.edu.tr/basin/haber/fakultemizde-yozgat-valisi-kadir-cakirin-katilimlariyla-iskur-kampuste-programi-duzenlendi,tr-1025.aspx
http://iibf.bozok.edu.tr/basin/haber/siyaset-bilimi-ve-kamu-yonetimi-ogrencilerinden-yukarisarikaya-ortaokuluna-ziyaret,tr-1027.aspx
http://iibf.bozok.edu.tr/basin/haber/siyaset-bilimi-ve-kamu-yonetimi-ogrencilerinden-yukarisarikaya-ortaokuluna-ziyaret,tr-1027.aspx
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Maliye Bölümü Öğrencileri Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi III. Mülkiye 
Ekonomi Kongresine Katıldı: http://iibf.bozok.edu.tr/basin/haber/maliye-bolumu-ogrencileri-
ankara-universitesi-siyasal-bilgiler-fakultesi-iii-mulkiye-ekonomi-kongresine-katildi,tr-
1026.aspx 

Fakültemizde “Türkiye-Ermenistan İlişkileri” Konferansı Düzenlendi: 
http://iibf.bozok.edu.tr/basin/haber/fakultemizde-turkiye-ermenistan-iliskileri-konferansi-
duzenlendi,tr-1024.aspx 

Bozok Maliye Topluluğu Tanışma Kahvaltısı Düzenledi: 
http://iibf.bozok.edu.tr/basin/haber/bozok-maliye-toplulugu-tanisma-kahvaltisi-duzenledi,tr-
1021.aspx 

Ekonomi ve Finans Topluluğu Abdullah Gül Üniversitesi Finans Sektöründe Değişim ve 
Kariyer Paneline Katıldı: http://iibf.bozok.edu.tr/basin/haber/ekonomi-ve-finans-toplulugu-
abdullah-gul-universitesi-finans-sektorunde-degisim-ve-kariyer-paneline-katildi,tr-1020.aspx 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğrencilerinden Türkiye Büyük Millet Meclisi ve 
Cumhuriyet Müzesi (II. Meclis) Gezisi: http://iibf.bozok.edu.tr/basin/haber/siyaset-bilimi-ve-
kamu-yonetimi-ogrencilerinden-turkiye-buyuk-millet-meclisi-ve-cumhuriyet-muzesi-ii-
meclis-gezisi,tr-1019.aspx 

MERHUM MAHMUT ŞABAN AFSAL’IN İSMİ İİBF AMFİSİNDE YAŞATILACAK: 
http://iibf.bozok.edu.tr/basin/haber/merhum-mahmut-saban-afsalin-ismi-iibf-amfisinde-
yasatilacak,tr-1018.aspx 

Fakültemizde “ABD Dış Politikasında Değişim Ve Dönüşüm: D. Trump Dönemi ABD Dış 
Politikası” Konferansı Düzenlendi: http://iibf.bozok.edu.tr/basin/haber/fakultemizde-abd-dis-
politikasinda-degisim-ve-donusum-d-trump-donemi-abd-dis-politikasi-konferansi-
duzenlendi,tr-1017.aspx 

Katılım Bankaları Ve Katılım Bankalarında Kariyer İmkanı Konulu Söyleşi Yapıldı: 
http://iibf.bozok.edu.tr/basin/haber/katilim-bankalari-ve-katilim-bankalarinda-kariyer-imkani-
konulu-soylesi-yapildi,tr-1013.aspx 

Genç Fikirler ve Liderler Topluluğu ile Uluslararası İlişkiler Topluluğu Etkinliği Düzenlendi: 
http://iibf.bozok.edu.tr/basin/haber/genc-fikirler-ve-liderler-toplulugu-ile-uluslararasi-
iliskiler-toplulugu-etkinligi-duzenlendi,tr-1006.aspx 

 

Ekonomi ve Finansa Topluluğu Kahvaltı ve Yürüyüş Etkinliği Düzenledi: 
http://iibf.bozok.edu.tr/basin/haber/ekonomi-ve-finansa-toplulugu-kahvalti-ve-yuruyus-
etkinligi-duzenledi,tr-1005.aspx 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğrencileri Yozgat Adliyesi Ağır Ceza Mahkemesi'nde 
Duruşma İzledi: http://iibf.bozok.edu.tr/basin/haber/siyaset-bilimi-ve-kamu-yonetimi-
ogrencileri-yozgat-adliyesi-agir-ceza-mahkemesinde-durusma-izledi,tr-1001.aspx 

 

http://iibf.bozok.edu.tr/basin/haber/maliye-bolumu-ogrencileri-ankara-universitesi-siyasal-bilgiler-fakultesi-iii-mulkiye-ekonomi-kongresine-katildi,tr-1026.aspx
http://iibf.bozok.edu.tr/basin/haber/maliye-bolumu-ogrencileri-ankara-universitesi-siyasal-bilgiler-fakultesi-iii-mulkiye-ekonomi-kongresine-katildi,tr-1026.aspx
http://iibf.bozok.edu.tr/basin/haber/maliye-bolumu-ogrencileri-ankara-universitesi-siyasal-bilgiler-fakultesi-iii-mulkiye-ekonomi-kongresine-katildi,tr-1026.aspx
http://iibf.bozok.edu.tr/basin/haber/fakultemizde-turkiye-ermenistan-iliskileri-konferansi-duzenlendi,tr-1024.aspx
http://iibf.bozok.edu.tr/basin/haber/fakultemizde-turkiye-ermenistan-iliskileri-konferansi-duzenlendi,tr-1024.aspx
http://iibf.bozok.edu.tr/basin/haber/bozok-maliye-toplulugu-tanisma-kahvaltisi-duzenledi,tr-1021.aspx
http://iibf.bozok.edu.tr/basin/haber/bozok-maliye-toplulugu-tanisma-kahvaltisi-duzenledi,tr-1021.aspx
http://iibf.bozok.edu.tr/basin/haber/ekonomi-ve-finans-toplulugu-abdullah-gul-universitesi-finans-sektorunde-degisim-ve-kariyer-paneline-katildi,tr-1020.aspx
http://iibf.bozok.edu.tr/basin/haber/ekonomi-ve-finans-toplulugu-abdullah-gul-universitesi-finans-sektorunde-degisim-ve-kariyer-paneline-katildi,tr-1020.aspx
http://iibf.bozok.edu.tr/basin/haber/siyaset-bilimi-ve-kamu-yonetimi-ogrencilerinden-turkiye-buyuk-millet-meclisi-ve-cumhuriyet-muzesi-ii-meclis-gezisi,tr-1019.aspx
http://iibf.bozok.edu.tr/basin/haber/siyaset-bilimi-ve-kamu-yonetimi-ogrencilerinden-turkiye-buyuk-millet-meclisi-ve-cumhuriyet-muzesi-ii-meclis-gezisi,tr-1019.aspx
http://iibf.bozok.edu.tr/basin/haber/siyaset-bilimi-ve-kamu-yonetimi-ogrencilerinden-turkiye-buyuk-millet-meclisi-ve-cumhuriyet-muzesi-ii-meclis-gezisi,tr-1019.aspx
http://iibf.bozok.edu.tr/basin/haber/merhum-mahmut-saban-afsalin-ismi-iibf-amfisinde-yasatilacak,tr-1018.aspx
http://iibf.bozok.edu.tr/basin/haber/merhum-mahmut-saban-afsalin-ismi-iibf-amfisinde-yasatilacak,tr-1018.aspx
http://iibf.bozok.edu.tr/basin/haber/fakultemizde-abd-dis-politikasinda-degisim-ve-donusum-d-trump-donemi-abd-dis-politikasi-konferansi-duzenlendi,tr-1017.aspx
http://iibf.bozok.edu.tr/basin/haber/fakultemizde-abd-dis-politikasinda-degisim-ve-donusum-d-trump-donemi-abd-dis-politikasi-konferansi-duzenlendi,tr-1017.aspx
http://iibf.bozok.edu.tr/basin/haber/fakultemizde-abd-dis-politikasinda-degisim-ve-donusum-d-trump-donemi-abd-dis-politikasi-konferansi-duzenlendi,tr-1017.aspx
http://iibf.bozok.edu.tr/basin/haber/katilim-bankalari-ve-katilim-bankalarinda-kariyer-imkani-konulu-soylesi-yapildi,tr-1013.aspx
http://iibf.bozok.edu.tr/basin/haber/katilim-bankalari-ve-katilim-bankalarinda-kariyer-imkani-konulu-soylesi-yapildi,tr-1013.aspx
http://iibf.bozok.edu.tr/basin/haber/genc-fikirler-ve-liderler-toplulugu-ile-uluslararasi-iliskiler-toplulugu-etkinligi-duzenlendi,tr-1006.aspx
http://iibf.bozok.edu.tr/basin/haber/genc-fikirler-ve-liderler-toplulugu-ile-uluslararasi-iliskiler-toplulugu-etkinligi-duzenlendi,tr-1006.aspx
http://iibf.bozok.edu.tr/basin/haber/ekonomi-ve-finansa-toplulugu-kahvalti-ve-yuruyus-etkinligi-duzenledi,tr-1005.aspx
http://iibf.bozok.edu.tr/basin/haber/ekonomi-ve-finansa-toplulugu-kahvalti-ve-yuruyus-etkinligi-duzenledi,tr-1005.aspx
http://iibf.bozok.edu.tr/basin/haber/siyaset-bilimi-ve-kamu-yonetimi-ogrencileri-yozgat-adliyesi-agir-ceza-mahkemesinde-durusma-izledi,tr-1001.aspx
http://iibf.bozok.edu.tr/basin/haber/siyaset-bilimi-ve-kamu-yonetimi-ogrencileri-yozgat-adliyesi-agir-ceza-mahkemesinde-durusma-izledi,tr-1001.aspx
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D.3. Toplumsal Katkı Performansı 
D.3.1. Toplumsal katkı performansının izlenmesi ve iyileştirilmesi: 
 

Fakültemizde araştırma-geliştirme ve eğitim-öğretim-öğrenim faaliyetleri kapsamında 
performans ölçme, değerlendirme ve sürekli iyileştirme çalışmaları: Planlama, Uygulama, 
Kontrol Etme, Önlem Alma (PUKÖ) döngüsü çerçevesinde yürütülmektedir. Bu kapsamda 
Fakültemizin ilgili bölümleri tarafından yıllık faaliyet raporları oluşturulmakta ve bu faaliyet 
raporlarına göre bir önceki yıl ve yıllar karşılaştırılarak performans ölçümünde 
bulunulmaktadır. Ayrıca fakültemizdeki akademisyenlerin akademik faaliyet sayılarına yönelik 
yıllık veri toplanarak bu veriler bir önceki yıl ve yıllarla karşılaştırılıp bu kapsamda da bir 
performans değerlendirilmesi yapılmaktadır.   

E-YÖNETİM SİSTEMİ 
E.1 Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı 
E.1.1. Yönetim modeli ve idari yapı 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi akademik ve idari olmak üzere iki kademeli bir yönetim 
modeli uygulamaktadır. Akademik birimler dekanlığa, idari birimler Fakülte sekreterliğine 
bağlı olarak çalışmaktadır. Eğitim-öğretim süreçlerini Dekanlık bünyesinde bulunan Fakülte 
Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilirken, İdari ve Teknik destek hizmetlerini ise Fakülte 
Sekreterliği çatısı altında yapılmaktadır. 
Kuruma ait Belgeler: 
Fakültemiz Organizasyon şeması; http://iibf.bozok.edu.tr/sayfa/organizasyon-semasi,tr-
1501.aspx 
E.1.2 Süreç Yönetimi 
Operasyonel süreçler (eğitim-öğretim ve araştırma) akademisyen ve öğrenci merkezli olarak iç 
ve dış paydaşların görüş, öneri ve desteklerine açık olarak yürütülmektedir. İdari ve destek 
süreçlerinde; İdari birimler iki şekilde faaliyet göstermektedir. Öncelikli olarak Stratejik 
hedefler çerçevesinde üst yönetim tarafından alınan kararların uygulanmasında ve faaliyetlerin 
gerçekleştirilmesinde çalışmaktadır. Ayrıca akademik birimlerin eğitim/öğretim, araştırma ve 
topluma hizmet çerçevesinde ihtiyaç duyduğu hizmetlerin karşılanması için çalışmaktadır. 
Akademik birimlerden gelen ihtiyaçlar aşağıdan yukarıya doğru iletilirken, stratejik hedefler 
çerçevesinde yapılan faaliyetler üst yönetimden idari birimlere talimat verilerek gerçekleştirilir. 
E.2 Kaynakların Yönetimi 
E.2.1. İnsan Kaynakları Yönetimi 
Fakültemizde görev yapan akademik personel 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 2914 
sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, idari personel 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 
çerçevesinde istihdam edilmektedir. Her yıl bölümler tarafından tespit edilen personel 
ihtiyaçları Rektörlük Personel Daire Başkanlığına bildirilerek personel planlaması yapılmakta 
ve bu doğrultuda personel görevlendirme ve atamaları gerçekleştirilmektedir. İnsan Kaynakları 
Yönetimi akademik personel için Dekanlık tarafından yerine getirilirken ve İdari personelin ise 
Fakülte Sekreteri tarafından yerine getirilmektedir.  İdari personel sayısının artırılması yönünde 
çalışılmaktadır. İdari ve destek hizmetleri sunan birimlerde görev alan personelin eğitim ve 
liyakatlerinin üstlendikleri görevlerle uyumunu sağlamak üzere yürüttüğümüz bir sistem 
bulunmamaktadır. Personel görevlendirmeleri birimlerimizin iş yükü göz önüne alınarak 
yapılmakta olup, yapılan görevlendirmeler doğrultusunda personellerimizin görev yetki ve 
sorumlulukları belirlenmiştir. İdari ve destek hizmeti sunan birimlerde çalışan personelin 

http://iibf.bozok.edu.tr/sayfa/organizasyon-semasi,tr-1501.aspx
http://iibf.bozok.edu.tr/sayfa/organizasyon-semasi,tr-1501.aspx
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çalıştığı birimle ilgili gerekli belgelerin bulunup bulunmadığına, çalıştığı birim için yeterli 
uygunluğa sahip olup olmadığına bakılarak çalıştırılmaktadır. 
E.2.2. Finansal Kaynakların Yönetimi   
Mali kaynakların yönetimi, ödenek tahsis edilen birimdeki en üst yöneticinin sorumluluğunda 
olması yani harcama yetkilisi olarak fakülte dekanının sorumluluğundadır. Taşınır ve taşınmaz 
kaynakların yönetimi fakülte taşınır yetkilisi tarafından yerine getirilmektedir. İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi taşınır ve taşınmaz kaynakların kullanılmasında açısından ödenekler verimli 
bir şekilde uygun hizmetler için kullanılmaktadır. Taşınır ve taşınmaz kaynakların yönetimi 
Muhasebat Genel Müdürlüğüne bağlı “Taşınır Kayıt Kontrol Yönetim Sistemi” aracılığıyla 
gerçekleştirilmektedir.  
İİBF’ nin harcama birimi ile muhasebe birimi arasındaki veri transferinde kâğıt kullanımı en 
aza indirilecek, harcama sürecinde kullanılan ve elektronik ortama taşınması, takip edilmesi ve 
denetime elverişli şekilde muhafazası mümkün olan belgelere ilişkin uygulama birliği 
sağlanacak, harcama sürecinin bütçe aşamasından başlayarak ödenek, tahakkuk, harcama, 
muhasebe, raporlama ve kesin hesaba kadar olan tüm aşamaları izlenerek, yönetilebilir, iç 
kontrol ile elektronik denetime elverişli, hızlı ve güvenlikli bir ortamda işleyen bir sistem olan 
“Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi” (KBS) üzerinde yürütülmektedir. 
 
 
Kuruma ait Belgeler: 
http://bozok.edu.tr/upload/dosya/hans.pdf 
Yozgat Bozok Üniversitesi 2019 Mali Yılı Performans Programı 
 
E.3 Bilgi Yönetim Sistemi 
E.3.1. Entegre bilgi yönetim sistemi 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) sayesinde öğretim üyelerinin performansı ile ilgili yapılan 
anketlerin girdi ve çıktıların değerlendirilmesi yapılmaktadır. Kurum içi değerlendirme olarak; 
Öğretim Üyelerinin performansı ile ilgili olarak biri güz dönemi diğeri bahar dönemi olmak 
üzere yılda 2 defa anket yaptırılmaktadır. Öğrenciler ile ilgili tanımlayıcı istatistikler, başarı 
oranları, gelişimi ve program memnuniyeti bu bilgi sistemi içerisinde yer almaktadır. İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakültesi içerisindeki bilgi işlem merkezi sayesinde bu bilgilerin gizliliği 
sağlanmaktadır. Ayrıca performans göstergeleri her yıl bölümlerden istenen faaliyet raporlarına 
göre belirlenmektedir. Faaliyet raporlarındaki verilerin stratejik planda yer alan amaç ve 
hedeflerle karşılaştırması yapılmaktadır. 
Öğretim üyelerinin ve elemanlarının ulusal/uluslararası makaleler, projeler, kitap, sempozyum 
ve konferanslara ilişkin istatistiki bilgileri web sitesinde mevcuttur. Bu bilgiler Personel Kimlik 
Sistemi aracılığı ile YÖKSİS’ten eşanlı alınarak yayınlanmaktadır. 
Belgelerin akışı fakültemizde (Elektronik Belge Yönetim Sistemi-EBYS) üzerinden 
yapılmaktadır.  
Kuruma ait Belgeler: 
https://obs.bozok.edu.tr 
https://yeniebys.bozok.edu.tr/Giris.aspx 
https://pbs.bozok.edu.tr 
 
E.3.2. Bilgi güvenliği ve güvenirliği 
Toplanan verilerin güvenliği, gizliliği (kişisel bilgiler gibi gizlilik gerektiren verilerin güvenliği 
ve üçüncü şahıslarla paylaşılmaması) ve güvenilirliği (somut ve objektif olması) Üniversitemiz 
Bilgi-İşlem Daire Başkanlığı kontrolündedir. 

http://bozok.edu.tr/upload/dosya/hans.pdf
https://obs.bozok.edu.tr/
https://yeniebys.bozok.edu.tr/Giris.aspx
https://pbs.bozok.edu.tr/
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E.4 Destek Hizmetleri 
E.4.1 Hizmet ve malların uygunluğu, kalitesi ve sürekliliği 
Fakültemiz, kurum dışından sağlanan her bir hizmet için hizmetin özelliklerine göre 
prosedürler, teknik şartnameler hazırlandıktan sonra 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca 
ihale ya da doğrudan temin yoluyla tedarik sürecini gerçekleştirmektedir. Bu aşamada işleyen 
sürecin şeffaf ve hesap verilebilir bir şekilde yürütülmesine azami özen gösterilmektedir. 
E.5 Kamuoyunu Bilgilendirme ve Hesap Verebilirlik 
 
E.5.1. Kamuoyunu Bilgilendirme 
İİBF ve üniversitemiz web sayfasında, fakülte ile ilgili bilgiler, üniversitenin ve fakültenin 
yetkilendirmiş olduğu birimlerce ve üst yönetim ya da bilginin kaynağı tarafından verilen onay 
doğrultusunda kamuoyuyla paylaşılmaktadır. Kaynağından güncelliği, güvenilirliği ve 
geçerliliği teyit edilmemiş hiçbir bilgi kamuoyuyla paylaşılmamaktadır.  
Kuruma ait Belgeler: 
http://iibf.bozok.edu.tr/ 
E.5.2. Hesap verme yöntemleri 
Fakültemizin, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ve bu faaliyetleri ile ilgili 
esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırmak üzere Fakülte Kurulu; 
Fakülte Kurulunun kararları ile tespit ettiği esasları uygulamak, yatırım, program, bütçe tasarısı, 
öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları, eğitim-öğretim ve sınavlara ait işlemleri 
yürütmek üzere Fakültemiz Yönetim Kurulu periyodik olarak toplanmaktadır.  5018 sayılı 
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’ndan kaynaklı hesap verilebilirliğe yönelik hükümleri 
yerine getirmektedir. Fakültemiz şeffaflık ilkesi çerçevesinde hareket ederek yönetim 
süreçlerini diğer paydaşlarla birlikte yürütmeye özen göstermektedir. Bu anlayış aynı zamanda 
hesap verebilirlik ilkesinin yerine getirilmesini sağlamaktadır. 
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