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1. KURUM HAKKINDA BİLGİLER 
 
1.1. İletişim Bilgileri 

Dr. Öğretim Üyesi Selma GÖKTÜRK ÇETİNKAYA 
selma.cetinkaya@bilecik.edu.tr  
Tel: (0228) 214 1390 
Adres: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Fen–Edebiyat Fakültesi, F Blok Kat: 2 Gülümbe 
Kampüsü/BİLECİK 
 
Öğr. Gör. Sinem ARSLAN 
Tel: (0228) 214 1724 
sinem.arslan@bilecik.edu.tr  
 

 
1.2. Tarihsel Gelişimi 
 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü; üniversitemizde faaliyet gösteren ön lisans ve lisans 
programlarında birimlerin Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ve II derslerini yürütmek üzere, 
Rektörlüğe bağlı bir bölüm olarak 17 Mayıs 2007’de kabul edilip 29 Mayıs 2007 tarihinde yürürlüğe 
giren 5662 sayılı kanunun 7. Maddesinin 81. Ek Maddesi kapsamında Bilecik Üniversitesi’nin 
kurulmasıyla faaliyete başlamıştır. Bu minvalde müteakip yarıyıl içerisinde eğitim-öğretim faaliyetine 
başlamıştır. YÖK tarafından tüm üniversitelerin ön lisans ve lisans programlarında zorunlu ders olarak 
kabul edilen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II dersleri, Bölüm 
Başkanlığımız tarafından yürütülmektedir. Uzaktan eğitim yoluyla verilen ATA I ve ATA II kodlu bu 
derslerin eğitim öğretim sürecinde ve sınav uygulamalarında Açık ve Uzaktan Öğrenme Uygulama ve 
Araştırma Merkezi (BAUM) ile işbirliği içinde çalışılmaktadır.   
 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü bünyesinde 1 Dr. Öğr. Üyesi (Bölüm Başkanı) ve 1 
Öğretim Görevlisi olmak üzere toplam 2 personel görev yapmaktadır.  
 
1.3. Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri 

1.3.1. Stratejik Plan: Bölümün orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, 
hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile 
kaynak dağılımlarını içeren 2018–2021 dönemi arasındaki stratejik planı, Stratejik Plan 
Hazırlama Komisyonu tarafından oluşturulmuş olup Birim arşivinde muhafaza edilmektedir.   
 
1.3.2. Misyon: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersleri ile öğrencilerin yakın tarihimiz 
konusunda yorum gücü ve eleştirel yaklaşımlarının artırılması hedeflenmektedir. Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kuruluş sürecini 19. Asrın dinamikleri doğrultusunda öğretmeyi 
amaçlamaktadır.   
http://w3.bilecik.edu.tr/aiit/2019/03/13/misyon/  
 
1.3.3. Vizyon: Atatürk İlkeleri ve İnkılap tarihi dersinin anlaşılırlığını artırarak farklı 
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birimlerden öğrencileri dersin konuları dahilinde bir araya getirebilmek, disiplinler arası 
çalışmalar yapabilmelerini sağlayabilmek   
http://w3.bilecik.edu.tr/aiit/2019/03/13/vizyon/  

 
 1.3.4. Değerler:  

-Bilimsel etik anlayışıyla eğitim sağlamak 
-Öğrenci odaklı ders anlatmak 
-Açık ve doğru öğretimi ilke edinmek 
-Öğrencilerin sorumluluğunun bilincinde ve tarihin farkında olan bireyler olmasını sağlamak 
http://w3.bilecik.edu.tr/aiit/2019/03/13/degerler/  

 
1.3.5. Hedefler:  
-Ülkesinin tarihsel geçmişini idrak edebilen öğrenciler yetiştirmek 
-Öğrencilere yorumlama, analiz etme yetisini kazandırmak 
-Mesleki alanda ilerlemesinde gereken tarihi doneleri öğretmek 
http://w3.bilecik.edu.tr/aiit/2019/03/13/hedefler/  
 

1.4. Eğitim-Öğretim 
(1) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersleri, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5’inci 

maddesinin (ı) bendi uyarınca okutulması zorunlu olan derslerden olup ön lisans ve lisans 
programlarının 1 ve 2. yarıyıllarında ve en az iki yarıyıl olarak okutulur. Atatürk İlkeleri ve 
İnkılap Tarihi dersleri, her yarıyılda teorik 2 saat ve 2 AKTS’den az olmayacak şekilde 
düzenlenir. Zorunlu Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersleri dışında, öğrenciler için daha 
sonraki yarıyıllarda Bölüm Başkanlığı koordinesinde seçmeli veya zorunlu dersler de 
açılabilir.  

(2) Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilere uygulanan seviye tespit (muafiyet) sınavından 
en az 50 puan alan öğrenciler Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi derslerinden muaf olurlar ve 
öğrencilerin aldığı puanlar, ilgili yönetmelikte belirtilen en yakın katsayı karşılığındaki 
başarı notuna dönüştürülür. Seviye tespit sınavında başarısız olan veya sınava girmeyen 
öğrencilere yeni bir sınav açılmaz. 

 
1.5. Ar-Ge 
 Bölümümüz bünyesinde yürütülen herhangi bir Ar-Ge faaliyeti bulunmamaktadır. 
 
1.6. Organizasyon Şeması 
 Bölümümüzde 1 öğretim üyesi (Bölüm Başkanı) ve 1 öğretim görevlisi olmak üzere toplam 2 
akademik personel görev yapmaktadır. Bölümde görev yapan akademik personel, Bölüm Başkanına 
bağlı olup Bölüm Başkanının izin ve yetkilendirmesi ile faaliyetlerini yürütmektedir. Birimin evrak, 
yazışma gibi işlerini yürütmek üzere görevlendirilmiş herhangi bir idari personel bulunmamaktadır. 
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Dr. Öğr. Üyesi Selma GÖKTÜRK ÇETİNKAYA Bölüm Başkanı 

Öğr. Gör. Sinem ARSLAN Bölüm Başkanı Yardımcısı 

 
 
2. KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ 
 
2.1. Kalite Politikası 

! Program akreditasyonu 
Program akreditasyonumuz bulunmamaktadır. 
! Laboratuvar akreditasyonu 
Laboratuvar akreditasyonumuz bulunmamaktadır. 
! Kalite standartları (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO50001 vb.), ödül süreçleri 

(EFQM, …)  
Birimimizde kalite standartları ve belgelendirmeye yönelik çalışmalar yapılmamaktadır. 

 
2.1.1. Değerler Yansıması 

Birimimiz, daha önce Bölüm Başkanlığımız tarafından eğitim-öğretim faaliyetlerinin 
hedefleri, birimin misyon ve vizyonunun belirlenmesi kapsamında ortaya koyulan misyonuna 
paralel bir şekilde faaliyetlerini yürütmektedir. 

http://w3.bilecik.edu.tr/aiit/2018/11/10/degerler-yansimasi/  
 
2.1.2. Strateji Yansıması 
 Bölümümüz, gerçekleştirmeyi hedeflediği stratejileri daha önce belirlenmiş olan misyon, 
vizyon ve hedefler doğrultusunda yürüterek eğitim öğretim faaliyetlerini bu doğrultuda icra 
etmektedir.  
 
2.1.3. Misyon Farklılaşması * 
 Üniversite öğrencisinin, okuduğu bölüm ne olursa olsun tarihini bilmesini sağlayarak 
bilinçli bir vatandaş olmasını amaçlanmaktadır.  
 
2.1.4. Dengeler 

Bölümümüz birimde bulunan her türlü kaynağı ortak ve eşit dağılım ile kullanmaktadır. 
Öğretim elemanlarına verilen ders sayısı, kaynak kitaplar, ofis çalışma saatlerinin eşit olması 
için gerekli çaba gösterilmektedir. Her öğretim elemanı belirlenmiş olan bir alt birimde görev 
almaktadır ve birime katkı sağlamaktadır. 

 
2.1.5. Kalite Politikası 
 Bölümümüzün kalite politikası, Bölüm bünyesinde çalışan akademik personel tarafından 
oluşturulan Bölüm Kalite Kurulu tarafından düzenlenmektedir.  
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2.1.6. Kalite Yayılımı * 
 Bölüm, kalite politikasını tüm paydaşlarına elektronik iletişim kanalları ve ihtiyaç 
hâlinde toplantılar, konferanslar gibi yüz yüze görüşme yöntemleri ile duyurur. 
 
2.1.7. İçselleştirme * 
 Birim Kalite Politikası, Bölüm akademik personelinin öncülüğünde, iç ve dış 
paydaşların katılımı ile belirlenmektedir. Özellikle öğrencilerin ve birimin doğrudan ilişkili 
bulunduğu diğer birimlerin kalite ile ilgili görüş ve talepleri, anketler ve yüz yüze görüşmeler 
yoluyla alınarak Kalite Politikasının belirlenmesinde göz önünde bulundurulur. 
 
2.1.8. Uygunluk * 
 Birimin temel amaçları arasında bilimsel etik anlayışını daima göz önünde tutarak açık 
ve doğru öğretimi öncelemek; toplumsal değerleri ve beklentileri göz önünde bulundurmak ve 
bu doğrultuda tarihi bilince sahip, milli kimliğini tanıyan ve benimseyen bireyler yetiştirmektir. 
Birim, kalite politikasını bu doğrultuda belirler ve gerekli görüldüğünde iç ve dış paydaşların 
görüş ve katkıları doğrultusunda kalite politikasını ve hedeflerini günceller. 
 
2.1.9. Entegrasyon * 
 Birimde geçerli olan stratejik hedefler ile kalite politikasının entegrasyonu ve 
sürekliliğinin güvencesi, Birim bünyesinde kurulan Komisyonlar tarafından sağlanmakta ve 
sürekli olarak denetlenmektedir. Birimin kalite politikası, Stratejik Plana uygun olacak şekilde 
belirlenmiştir. 
 
2.1.10. Stratejik Entegrasyon * 
 Bölümde uygulanan stratejik yönetim ile bütçe izleme, iç kontrol, iç denetim gibi 
uygulamaların entegrasyonu; Birim bünyesinde oluşturulan Komisyonlar tarafından 
sağlanmaktadır. 
 
2.1.11. Performans Göstergeleri 
 Kurum tarafından hazırlanmış olan Stratejik Plan 2018-2021 yılları arasında Bölüm 
Başkanlığımızca uygulanması planlanan stratejileri ve hedefleri de kapsamaktadır. Planda 
belirtilen amaç ve hedeflerin izlenmesi Bölüm Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecektir. Amaç 
ve hedeflerin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği raporlarla izlenecektir. Bu süreçte ara 
değerlendirme raporları düzenlenebileceği gibi sürecin sonunda final raporu ile hedef ve 
amaçlarla ilgili performans değerlendirmesi yapılacak ve kurum için ilgili paydaşlarla 
paylaşılacaktır. 
 
2.1.12. Anahtar Göstergeler 
 Bölümümüzün izlediği performans göstergeleri içindeki anahtar performans göstergeleri 
ile ilgili ayrıntılar, Üniversitemiz tarafından hazırlanan Bolonya süreci kapsamında yer 
almaktadır. 
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http://bologna.bilecik.edu.tr/default.aspx 
 
2.1.13. Birim Kültürü 
 Bölümümüzün kurumsal kültürünü şu ilkeler oluşturmaktadır:  
Milli değerlere bağlılık, çalışanlarına değer verme, bilgi üretme ve paylaşma, akademik başarı 
odaklı çalışma, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin yönetmelik ve yönergelerine, temel 
ilkelerine uyma, iç ve dış paydaşlarla iş birliği içerisinde çalışma, etik değerlere bağlılık, 
öğrenci merkezli eğitim anlayışı, hoşgörülü ve emeğe saygılı olma.  
 
2.1.14. Uluslararasılaşma 
 Üniversitemizin web sayfası kapsamında yer alan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 
Bölüm Başkanlığına ait web sayfasının yabancı dile (İngilizce) aktarımının sağlanması. 

Uluslararası hakemli dergilerin, sempozyum ve kongrelerin birimde görev yapmakta 
olan akademik personel tarafından takip edilmesinin ve belirtilen alanlara personelin bilimsel 
çalışmalarıyla katılımının sağlanması. 
 
2.1.15. İzleme 
 Birimin uluslararasılaşma stratejisini başarmak üzere belirlenen amaç ve hedeflerin 
izlenmesi Bölüm Başkanlığı bünyesinde kurulan Kalite Komisyonu tarafından 
gerçekleştirilecek olup amaç ve hedeflerin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği raporlarla 
izlenecektir. 
 
2.1.16. İşbirlikleri * 
 Bölümümüz tarafından imzalanan uluslararası protokol veya işbirliği girişimi 
bulunmamaktadır. 
 
İlgili ölçüte ait beklenen kanıtlar aşağıda listelenmektedir: 
 
Birime Ait Belgeler 
" Birimin geçerli olan Stratejik Planı, Hedefleri, Performans Göstergeleri, İzleme Yöntemleri 
" Birimin Anahtar Performans Göstergeleri (eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal 

katkı, uluslararasılaşma ve yönetim sistemi) 
" Anahtar performans göstergelerini izleme yöntemleri ve periyotları, sorumlu birimler 
" Birimin eğitim-öğretim, araştırma ve idari süreçleri kapsayan Kalite Politika Belgesi 
" Birimin stratejik planına paydaş katılımının sağlandığını gösteren belgeler 
" Uluslararasılaşma politikası 
 
İyileştirme Kanıtları 
" Birimin misyon ve vizyonundaki yıllar içerisindeki değişim 
" Stratejik planı gerçekleştirme düzeyi 
" Kalite politikasının ve kültürünün kurum içinde benimsenmesi ve yaygınlaştırılmasına 

yönelik uygulamalar ve örnekler 
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" Kurumsal hafıza, aidiyet ve kurum kültürünün korunmasına ilişkin uygulama örnekleri 
" Birimin dış değerlendirme ve akreditasyon deneyimlerinin iyileştirme mekanizmalarına 

katkısını gösteren uygulamalar 
" Kalite yönetiminin stratejik yönetime entegre edildiğini gösteren uygulamalar 
" Uluslararası protokoller ve elde edilen sonuçlar 

 
2.2. Kalite Komisyonlarının Görev, Sorumluluk ve Faaliyetleri; 
 

2.2.1. Periyodik Yönetim Süreçleri * 
 Birimde tanımlı kalite yönetim süreci, Bölüm Başkanlığı tarafından oluşturulan Bölüm 
Kalite Komisyonu tarafından yürütülmektedir. Kalite Komisyonu, eğitim-öğretim yılı içerisinde 
periyodik olarak toplantılar düzenlemekte, anketler ve yüz yüze görüşmeler vasıtasıyla başta 
öğrenciler olmak üzere, iç ve dış paydaşların görüşlerini de değerlendirerek kalite sürecini 
yönetmektedir. 
 
2.2.2. Gruplar 
 Bölümümüz, eğitim öğretim faaliyetlerini üniversitemiz bünyesinde kurulan Kalite 
Koordinatörlüğünün belirlediği prensipler doğrultusunda yürütmektedir. Buna ilaveten Bölüm 
Başkanlığımız bünyesinde kurulmuş olan Bölüm Kalite Kurulu, amaç ve hedeflerin 
belirlenmesi ve gerçekleştirilmesi yönünde çalışmalarını sürdürmektedir. 
http://w3.bilecik.edu.tr/kalite/  
 
2.2.3. İlişkiler * 
 Bölümümüz, eğitim öğretim faaliyetlerini Üniversitemiz bünyesinde kurulan Kalite 
Koordinatörlüğünün belirlediği prensipler doğrultusunda yürütmektedir. Buna ilaveten Bölüm 
Başkanlığımız bünyesinde kurulmuş olan Bölüm Kalite Kurulu, amaç ve hedeflerin 
belirlenmesi ve gerçekleştirilmesi yönünde çalışmalarını sürdürmektedir. Birimde Kalite 
Komisyonunda yer alan akademik personel ve görev dağılımı aşağıda gösterilmiştir: 
 
Kalite Temsilcisi: Dr. Öğr. Üyesi Selma Göktürk Çetinkaya 

Kalite Raportörü: Öğr. Görevlisi Sinem Arslan 

Eğitim Öğretim Sorumlusu: Dr. Öğr. Üyesi Selma Göktürk Çetinkaya 

Araştırma, Geliştirme ve Toplumsal Katkı Sorumlusu: Öğr. Görevlisi Sinem Arslan 

Yönetim Sistemleri Sorumlusu: Öğr. Görevlisi Sinem Arslan 

Stratejik Plan ve Performans Göstergeleri Sorumlusu: Dr. Öğr. Üyesi Selma Göktürk Çetinkaya 

Anket hazırlama ve değerlendirme Sorumlusu: Öğr. Görevlisi Sinem Arslan 

Akademik Veri İzleme ve Değerlendirme Sorumlusu: Dr. Öğr. Üyesi Selma Göktürk Çetinkaya 
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2.2.4. Temsil 
 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kalite Komisyonu Usul ve Esasları 
(https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/149411) doğrultusunda, birimimizde görev yapan 
öğretim görevlilerinin katılımıyla ve çeşitli iletişim yöntemleri kanalıyla iç ve dış paydaşların 
da görüş ve önerilerinin alınmasıyla kalite yönetim çalışmaları yürütülmektedir. 
 
2.2.5. Değerlendirmeler 
 Bölümümüzün geçmişten bugüne kadar geçirmiş olduğu bir dış değerlendirme ya da 
program ve laboratuvar akreditasyonu bulunmamaktadır. Birimin iç değerlendirme süreci ise 
devam etmektedir.  
 
2.2.6. Kalite Kültürü * 
 Birim içinde kalite kültürünün benimsenmesi ve yaygınlaşması için Üniversitemizin 
bünyesinde kurulmuş olan Kalite Koordinatörlüğü birimiyle koordinasyon sağlanmakta, kalite 
çalışmaları ve kalite kültürünün benimsenmesi ve içselleştirilmesi bu doğrultuda 
sürdürülmektedir. 
 
2.2.7. Ortak Hedefler 
 Bölüm Başkanlığımız tarafından çizilen vizyon ve misyon doğrultusunda ortaya koyulan 
amaç ve hedefler birim bazında ortak hedef olarak benimsenip gerçekleştirilmeye 
çalışılmaktadır. Birim yöneticisi belirlenen amaç ve hedeflere öncelik vermek suretiyle 
çalışmalarını sürdürmekte ve birim çalışanlarını bu doğrultuda yönlendirmektedir.  

 
2.2.8. PUKO (eğitim-öğretim) 
 Bölümümüz, Üniversitemiz tarafından belirlenen stratejik plan ve hedefler 
doğrultusunda ilerlemekte, eğitim öğretim faaliyetlerini önceden belirlenen amaç-hedefler 
doğrultusunda yürütmektedir. Bölümümüz tarafından daha önceden planlanan eğitim-öğretim 
hedeflerinin uygulanabilirliği denetlenmekte, eksik görülen noktalarda gerekli iyileştirmeler 
yapılarak önlem alınmaktadır.  
 
2.2.9. PUKO (Ar-Ge) 
 Bölüm Başkanlığımız tarafından yürütülen herhangi bir Ar-Ge faaliyeti 
bulunmamaktadır. 
 
2.2.10. PUKO (Toplumsal) 
 Toplumsal katkı süreçlerinde PUKÖ döngüsü uygulanmamaktadır. 
 
2.2.11. PUKO (Yönetsel) 
 Yönetsel/idari süreçlerde PUKÖ döngüsü uygulanmamaktadır. 



	   (	  KİDR	  Sürüm	  1.4	  )	  
9/34	  

 
 İlgili ölçüte ait beklenen kanıtlar aşağıda listelenmektedir:  
 
 Birime Ait Belgeler 

- Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları 

- Kalite Komisyonunun organizasyon yapısı ve üyeleri 

- Kalite Komisyonunun idari destek yapılanması  

- Kalite Birimlerinin bilgi paylaşımı ortamları (web sayfası vb.) ve bu kapsamda kullanılan 
bilişim sistemleriyle ilgili bilgiler (listesi, kullanım amaçları ve kapsamları) 

- Komisyon çalışmalarına paydaş katılımını gösteren belgeler  

 İyileştirme Kanıtları 

- Tüm süreçlerde PUKÖ çevrimlerinin nasıl kapatıldığına ilişkin izlenen yöntem ve uygulama 
örnekleri 

- Kalite komisyonunun çalışmaları hakkında iç ve dış paydaşların görüşleri ile bu görüşler 
doğrultusunda yapılan iyileştirmeler 

2.3 Paydaş Katılımı 
 

2.3.1. Paydaş Analizi 
 Birimimizin öncelikli paydaşları öğrenciler ve birimde görev yapan akademik 
personeldir. İç ve dış paydaşların eğitim-öğretim sürecine aktif katılımının sağlanması amacıyla 
anket çalışmaları ve toplantılar düzenlenmektedir. 
 
2.3.2. Paydaş Katılımı 
 Paydaşların karar almaya katılımları desteklenir.  Paydaşlardan gelen geri bildirimler; 
ortak çalışmalar, toplantılar ve yüz yüze görüşmeler gibi çeşitli mekanizmalar ile ölçülmekte ve 
bu bildirimlere sürekli iyileştirme döngüsünde yer verilmektedir. 
 
2.3.3. İ.P. Bilgilendirme 
 Birimdeki kararlar ve uygulamalar konusunda iç paydaşlar aşağıdaki yöntemlerle 
bilgilendirilir: 

-İlanlar    -Toplantılar ve yüz yüze görüşmeler   
-Sözlü ve yazılı duyurular -Web üzerinden duyurular 
 

2.3.4. İ.P. Geri Bildirimi 
 Birimde iç paydaşların görüş ve önerilerini almak üzere düzenli olarak kullanılan geri 
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bildirim mekanizmaları: 
-Yüz yüze toplantılar ve çalıştaylar 
-Konulara bağlı geri bildirim (vizyon, güçlü yanlar, zayıf yanlar, vs.) 
-Memnuniyet, iyileştirme ve geri bildirim anketleri. 

 
2.3.5. Dış Paydaş 
 Birim dış paydaşlarının karar alma ve iyileştirme süreçlerine katılımı; yüz yüze 
görüşmeler, toplantılar, anketler ve multimedya araçları vasıtasıyla sağlanmaktadır. 
 
2.3.6. D.P. Bilgilendirme 
 Birimdeki kararlar ve uygulamalar konusunda dış paydaşların bilgilendirilmesi, 
multimedya araçları ve birim web sayfası üzerinden yapılmaktadır. 
 
2.3.7. D.P. Geri Bildirim 
 Birimde dış paydaşların görüş ve önerilerini almak üzere yazışmalar ve yüz yüze 
görüşmeler kullanılır. 
 
2.3.8. D.P. Katılımı * 
 Kalite komisyonu çalışmalarına dış paydaşların katılımını sağlamak maksadıyla dış 
paydaşlar ile çeşitli kanallar vasıtasıyla iletişim kurmaya ve iletişimin sürekliliğinin 
sağlanmasına özen gösterilir. Birimde kalite faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında dış 
paydaşların görüş ve önerilerini almak üzere yazışmalar, yüz yüze görüşmeler ve anket 
çalışmaları gibi çeşitli iletişim kanalları kullanılır. 

 
2.3.9. Mezunlar 
 Bölümümüz, YÖK tarafından ön lisans ve lisans programlarında öğrenim gören 
öğrenciler için zorunlu kılınan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ve II derslerini tüm birimlerde 
yürütmekle görevli olup Bölüm bünyesinde kayıtlı ya da Bölümden mezun olan öğrencimiz 
bulunmamaktadır. 
 
2.3.10. Öğrenci Katılımları * 
 Karar alma süreçlerine öğrenci katılımını sağlamak üzere anket, görüş ve öneri formu 
vb. süreçlerin işletilmesi, bunun yanında talep eden öğrenciler ile yüz yüze görüşme gibi 
uygulamalar yürütülmektedir. 
 
2.3.11. Dış Katkılar 
 Bölüm gelişimine ve sürdürülebilirliğine yönelik herhangi bir dış katkı 
bulunmamaktadır. 

 
 İlgili ölçüte ait beklenen kanıtlar aşağıda listelenmektedir:  
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 Birime Ait Belgeler 

- Tanımlı iç ve dış paydaş listesi 

- Paydaşların şikayet/öneri/memnuniyetlerini iletebilmeleri için oluşturulmuş mekanizmalar 

- İç ve dış paydaşların karar alma süreçlerine katılımını gösteren uygulamalar  

- Mezun izleme sistemi 

- Danışma kurullarının kalite güvence sistemindeki rolü, katılımı 

 İyileştirme Kanıtları 
 

- İç ve dış paydaşların iyileştirme süreçlerine katılımını gösteren uygulamalar  

- Mezun izleme sisteminin kalite güvence sistemine katkısını gösteren uygulamalar 

3. EĞİTİM - ÖĞRETİM 
3.1. Programların Tasarımı ve Onayı: 
 

3.1.1. Program Tasarımı 
-Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü programlarının tasarlanması, iç ve dış paydaşlardan 
alınan görüşler ve birimde görev yapan akademik personelin sürece aktif katılımıyla 
gerçekleştirilmektedir. 
-Program ve ders bilgi paketleri Bölüm Başkanlığının web sayfasında yayınlanır. 
-Program tasarımında paydaş görüşleri katılım olarak alınır. 
 
3.1.2. Paydaş Katılımı 
 Programın tasarımında iç paydaş olarak bölümdeki akademik personelin görüşleri 
anketler, yüz yüze görüşmeler ve toplantılar aracılığıyla; öğrencilerin görüşleri ise anket 
düzenleme yoluyla yapılmaktadır. 
 

3.1.2.1. Yansımalar * 
 Akademik personelin ve öğrencilerin görüşlerinden elde edilen veriler ve bilgiler 
değerlendirilerek programın hedeflerinin, amacının ve içeriğinin düzenlenmesinde 
kullanılmakta, elde edilen geribildirimler doğrultusunda gerekli görülen güncellemeler 
yapılmaktadır. 
 
3.1.2.2. Bilgilendirme * 
 Hazırlanan ders programı ve izlencesi, ders içerikleri gibi unsurlar, web sayfası 
üzerinden yapılan duyurular ve öğrenci otomasyon sistemi aracılığıyla paylaşılmaktadır 
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3.1.3. Faaliyetler 
 Bölümümüzün yürütmekle yükümlü olduğu Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersleri 
uzaktan öğretim yoluyla yürütüldüğünden, öğrencileri araştırmaya yönlendirecek herhangi bir 
faaliyet yürütülmemektedir. 
 
3.1.4. İç-Dış Paylaşımlar 
 Öğretim programı için hazırlanmış olan ders programı ve ders bilgi paketleri ile 
programın eğitim amaçları ve kazanımları Bölüm Başkanlığımızın web adresinde 
(http://w3.bilecik.edu.tr/aiit/) ve Açık ve Uzaktan Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezinin 
web adresinde (http://uzem.bilecik.edu.tr/) paylaşılmaktadır. 
 
3.1.5. Çıktı-TYYÇ Uyumu 
 Program çıktıları, TYYÇ kapsamında belirlenen prensipler çerçevesinde düzenlenmekte, 
eğitim-öğretim yılının her yarıyılı sonunda öğrenme çıktılarının değerlendirilmesi bölümde 
görevli akademik personel tarafından yapılmaktadır. 
 
3.1.6. Uygulama/Alan Çalışmaları 
 Programda öğrencilerin mesleki uygulama/alan çalışmaları veya staj uygulamaları 
bulunmamaktadır. 
 
İlgili ölçüte ait beklenen kanıtlar aşağıda listelenmektedir:  

 Birime Ait Belgeler 

- Birimin öğretim politikası ve stratejik amaçları  

- Programların amaçları ve öğrenme çıktılarının TYYÇ ile ilişkisi 

- Program ve ders bilgi paketlerinin ilan edildiği web sayfaları 

- Program çıktıları ve ders kazanımlarının ilişkilendirilmesi 

- Program tasarımı, onayı ve güncellemesinde kullanılan tanımlı süreçler (yönetmelik, 
yönerge, süreç tanımı, rehber, kılavuz vb.) 

- Her seviyedeki programda öğrenci iş yükü kredilerinin tanımlanmış olması 

- Öğrenci iş yükü kredisinin mesleki uygulamalar, değişim programları, staj ve projeler için 
tanımlanması 

- Program kazanımları (jenerik-alana özgü olmayan yetkinlikler de dahil) ve kazandırmak 
üzere kullanılan ders içi/dışı etkinlikleri 

- Program tasarımına her seviyede paydaş katılımı 
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- Uygulamalı eğitimler, hareketlilik programları gibi rutin dışı uygulamaların kredilendirilmesi 

 İyileştirme Kanıtları  

- Birimin eğitim-öğretim politikasını ve stratejik amaçlarını uyguladığına dair 
uygulamalar/kanıtlar 

- Paydaş katılımıyla ve görüşlerinden hareketle geliştirilen programlar  

- Paydaş katılımıyla ve görüşlerinden hareketle programlarda yapılan iyileştirmeler 

3.2. Programların Sürekli İzlenmesi ve Güncellenmesi; 
 

3.2.1. Güncelleme * 
-Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanlığı tarafından uzaktan eğitim yoluyla 

yürütülen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II derslerinin 

programı her yarıyıl başında gözden geçirilir ve gerekli görüldüğü hâllerde güncellenir.  

    
3.2.2. Yöntemler * 
- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü programlarının tasarlanması, Bilecik Şeyh Edebali 

Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi’nden ve Birimde 

görev yapan akademik personelden alınan geri bildirimler doğrultusunda ve tüm akademik 

personelin sürece aktif katılımıyla gerçekleştirilmektedir. 

- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II dersinin programı, 
tüm bölüm elemanlarının katılımıyla gerçekleşen toplantılarda gözden geçirilir ve güncellenir.  
-Program ve ders bilgi paketleri Bölüm Başkanlığının web sayfasında yayınlanır. 

 
3.2.3. Paydaş Katkıları * 
- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü, iç paydaşı olan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 

Açık ve Uzaktan Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi’nden gelen geri bildirimleri eğitim-

öğretim yılı içerisinde ve akademik yıl süresince düzenlediği toplantılarda değerlendirmektedir.   

-Programın tasarımında iç paydaş olarak bölümdeki akademik personelin görüşleri dikkate 

alınmaktadır, yapılan toplantılarda güncellemelerin nasıl olacağına dair değerlendirmeler 

yapılmaktadır. 

 
3.2.4. Güvenceler 
-Birimin, eğitim amaçlarına ve öğrenme çıktılarına ulaşılmasını güvence altına alma yöntemi; 
Bilgi formları, uygulama dosyaları ve ders uygulama dosyalarından oluşan Ders Bilgi Paketleri 
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Dosyalarındadır. 
- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II derslerinin eğitim 
amaçları ve öğrenme çıktılarına uygun yürütülmesi Bölüm Başkanlığımız tarafından takip 
edilmektedir. Sınav soru ve puanlarına              

            www.sinav.edu.tr adresinden ulaşılabilmektedir.   
 

Ders Bilgi paketleri, 
3.2.4.1. Bilgi formları (Ders), 
3.2.4.2. Uygulama dosyaları (Ders), 
 3.2.4.2.1. Uygulama çizelgesi, 
 3.2.4.2.2. Değerlendirme raporları (Öğretim üyesi), 
 3.2.4.2.3. Anket sonuçları (Öğrenci değerlendirme), 
 3.2.4.2.4. Sınav dosyaları, 
 3.2.4.2.5. Sınav soruları ve puanları, 
 3.2.4.2.6. Soruların çözümleri, 
 3.2.4.2.7. En yüksek-orta-en düşük cevap kâğıdı fotokopisi, 
 3.2.4.2.8. Ders ile ilgili proje dosyaları, 
 3.2.4.2.9. En iyi proje/uygulama, 
 3.2.4.2.10. Resmi not listesi, 

3.2.4.3. Ders Uygulama Dosyaları, 
 3.2.4.3.1. Program çıktıları değerlendirme raporu, 
 3.2.4.3.2. Dersin program çıktıları matrisi, 
 3.2.4.3.3. Öğrenim çıktıları değerlendirme anketi, 

3.2.4.3.4. Değerlendirme ve Öneriler (Bölüm ve program çıktılarının 
sağlanmasına yönelik değerlendirme ve öneriler), 

 
3.2.5. İzlemeler 

- Her eğitim-öğretim yılı sonunda yapılan toplantılarda öğrencilerin almış olduğu dönem 

sonu notları değerlendirilmektedir.   

 
3.2.6. İyileştirmeler 

-Eğitim-öğretim yılı sonunda yapılan toplantılarda program çıktılarına ulaşılamadığının 

tespit edildiği durumlarda derslerde kullanılan ders notlarının yeniden gözden 

geçirilmesi ve gerekli görüldüğü hâllerde derste kullanılan materyallerin güncellenmesi 

gündeme getirilmektedir.  

 
3.2.7. Bilgilendirmeler 

-Paydaşlarımız yapılan iyileştirmeler ve değişiklikler konusunda e-posta yoluyla ve 

Birimimizin internet sayfasından (http://w3.bilecik.edu.tr/aiit/) yapılan ilanlar yoluyla 
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bilgilendirilmektedir.  

 
3.2.8. Akreditasyon Destekleri 
 Akredite olmak isteyen programların üniversite tarafından desteklenme yöntemi; 

 
 İlgili ölçüte ait beklenen kanıtlar aşağıda listelenmektedir:  

-Bölümümüzde böyle bir uygulama bulunmamaktadır.  

 
 Birime Ait Belgeler 

- Eğitim-Öğretim süreçlerinin yıllık öz değerlendirme raporları (eğitim-öğretim amaçları-
hedefleri açısından ders ve program öğrenim kazanımlarının değerlendirilmesi) 

- Programların yıllık öz değerlendirme raporları (program kazanımları açısından 
değerlendirme) 

- Program ve ders öğrenme kazanımlarına ulaşılıp ulaşılmadığını izleyen mekanizmalar (bilgi 
yönetim sistemi) 

- Kurumun misyon, vizyon ve hedefleri doğrultusunda programlarını güncellemek üzere 
kurduğu mekanizma örnekleri (yıllık izleme takvimi, program çıktılarına ulaşma düzeyinin 
senato gündemine alınması, program başarı düzeylerinin izlenmesi) 

- Programlar ve derslerle ilgili paydaş geri bildirimlerini almak için kullanılan mekanizmaların 
(belge, doküman, anket, form vb.) listesi ve örnekleri 

 
 İyileştirme Kanıtları 
 

- Programların yıllık öz değerlendirmelerinden hareketle yapılan iyileştirmeler 

- Yapılan iyileştirmeler ve değişiklikler konusunda tüm paydaşların bilgilendirildiği 
uygulamalar 

- Kurumun program izleme ve güncelleme çalışmalarının toplumsal katkısını gösteren kanıtlar 
(istihdam verileri vb.) 

- Programın eğitim amaçlarına ulaşıp ulaşmadığını, mezunlarının ve iş dünyasının görüşlerini 
içerecek şekilde gösteren kanıtlar 

- Akreditasyon çalışmalarının teşvik edildiğine ilişkin tanımlı süreçler, uygulamalar 

- Varsa İngilizce hazırlık okullarında/programlarında yapılan değerlendirme ve iyileştirme 
çalışmaları 
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3.3. Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme; 
 

3.3.1. Politikalar 
- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanlığı kurum kültürü olarak öğrenci merkezli 

öğrenmeyi ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin yönetmelik ve temel ilkelerine uymayı 

benimsemiştir. (Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kurum İçi Değerlendirme Raporu 2017, s. 

10). 

3.3.1.1. Eğitim Politikası 
-Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II derslerinin uzaktan 
eğitim yoluyla yürütülmesinden kaynaklanabilecek iletişim sorunlarının en aza indirilmesi 
amaçlanmaktadır. Öğrencilerin dersi yürütmekle yükümlü öğretim elemanına kolay 
erişimlerinin sağlanmasına çalışılmaktadır.  

    
3.3.2. Yayılımlar 
-Öğrenci merkezli eğitim politikası doğrultusunda yapılması planlanan uygulamalar EBYS 
üzerinden tüm bölümlere iletilmektedir.  
 
3.3.2.1. Bilinirlik 

Bu politikanın Birimdeki bilinirlik düzeyi; 
 

3.3.3. Yetkinlikler 
-Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi kendi bünyesinde bulunan akademik personelin yurt içi ve 

yurt dışı eğitimlere ve toplantılara katılmasını teşvik etmektedir (Bilecik Şeyh Edebali 

Üniversitesi Stratejik Plan 2017 – 2021, s. 75). 

 
3.3.4 İş Yükleri 
-YÖK tarafından hazırlanan çerçeve programda belirtildiği şekliyle Atatürk İlkeleri ve İnkılap 

Tarihi dersleri her yarıyılda teorik 2 saat ve 2 AKTS’den az olmayacak şekilde düzenlenir.  

 
3.3.5. Öğrenci Katılımı 
 Öğrenci iş yüküne dayalı kredi değerlerinin belirlenmesinde öğrenci görüşlerinin alınma 
yöntemi; 

-Birimimizde böyle bir uygulama bulunmamaktadır.  

 
3.3.6. Uluslararası Hareketlilik 

-Birimimiz öğrenci mezun etmediği için uluslararası hareketlilik programı yoktur.  

Bu konu ile ilgili bilgiler http://bologna.bilecik.edu.tr ve www.bilecik.edu.tr adreslerinde 
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bulunmaktadır. 

 
3.3.7. Deneyimleme 
 Staj ve işyeri eğitimi gibi Birim dışı deneyim kazanma programlarının yürütülme 
yöntemi;  
 
3.3.7.1. Süreçler  

-Bölümümüzde böyle bir uygulama bulunmamaktadır. 
 
3.3.7.2. Paydaş Güvenceleri 

-Bölümümüzde böyle bir uygulama bulunmamaktadır. 
 

3.3.8. Seçmeli Dersler 
 Kültürel derinlik kazanımına yönelik ve farklı disiplinleri tanıma fırsatı veren seçmeli 
derslerin mevcudiyeti ve öğrencileri bu derslere yönlendirme yöntemleri; 
            -Bölümümüzde böyle bir uygulama bulunmamaktadır. 
 
3.3.8.1. Disiplinlerarası Seçmeli Dersler 

Kü ltü rel derinlik kazanımına yönelik ve farklı disiplinleri tanıma fırsatı veren 
seçmeli derslere öğrenciler yönlendirilme yöntemi; 

-Bölümümüzde böyle bir uygulama bulunmamaktadır. 
 

3.3.9. Seçmeli Derslerin Yönetimi 
 Birimde seçmeli derslerin yönetimi ve bu konuda uygulanan mekanizmalar; 
     -Bölümümüzde böyle bir uygulama bulunmamaktadır. 

 
3.3.9.1. Seçmeli Ders Uygulamaları 

               -Bölümümüzde böyle bir uygulama bulunmamaktadır. 
 

3.3.10. Öğrenci Danışmanları * 
-Bölümümüzün öğretim görevlileri kendi belirledikleri gün ve saatlerde öğrencilerle yüz yüze 

görüşme gerçekleştirmektedir. Öğrenciler ayrıca ilgili öğretim görevlisi ile e-posta, obs mesaj 

sistemi ve uzaktan eğitim üzerinden mesaj sitemi yolu ile de iletişim kurabilmektedirler.  

 
3.3.10.1. Etkinlikler 
 Öğrenci danışmanlık sistemi etkililiği değerlendirme yöntemi; 

                        -Bölümümüzde böyle bir uygulama bulunmamaktadır. 
  
3.3.10.2. Değerlendirme 
 Öğrenci danışmanlık sistemi değerlendirme sonuçlarına göre yapılan işlemler; 
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                         -Bölümümüzde böyle bir uygulama bulunmamaktadır. 
 
3.3.10.3. Başarı Ölçümleri 

        -Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanlığı tarafından yürütülen derslerde 

ölçme ve değerlendirme araçları olarak Kısa Sınav, Ara Sınav, Final Sınavı ve Bütünleme 

Sınavı kullanılmaktadır.  

 
3.3.10.4. İlan 
-BDY süreçleri Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) ile öğrencilere ilan edilmektedir.  

 
3.3.10.5. Güvence 

 -Bölümümüzdeki öğretim elemanlarına Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ve Atatürk 

İlkeleri ve İnkılap Tarihi II derslerinin ölçme ve değerlendirme kriterlerini belirlemeleri ve 

bunu sisteme tanımlamaları için belli bir tarih verilmekte ve o tarihe kadar bu kriterleri 

sisteme tanımlamaları istenmektedir.  

 
3.3.11. Mezuniyet Koşulları *** 

- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü, Üniversite bünyesindeki Fakülte ve 

Yüksekokulların ilk sınıflarındaki Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ve Atatürk İlkeleri 

ve İnkılap Tarihi II derslerini yürütmekle yükümlüdür. Dersi geçen öğrenci bölümündeki 

derslere devam etmektedir. Bölümümüzden öğrenci mezun olması gibi bir durum söz 

konusu değildir.  

 
3.3.12. Çıktı Ölçümleri 

-Üniversitemiz Bologna kriterlerine geçiş sürecinde olduğu için Program ve ders 

öğrenme çıktıları BDY yoluyla ölçülmesine yönelik çalışmalar hazırlık aşamasındadır.  

 
3.3.13. BDY 

-BDY konusunda Birimde yapılan bilgilendirme ve eğitimler hazırlık aşamasındadır.  

 
3.3.14. Öğrenci Hakları 

-Birimimizde öğrenci hakları ile ilgili düzenlemeler Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının hazırladığı yönergeler ve Lisans ve Lisansüstü Eğitim 

Öğretim ve Sınav Yönetmelikleri’ne göre düzenlenmektedir.   

(http://w3.bilecik.edu.tr/ogrenciisleri/ogrenci/yonetmelikker-yonergeler/ , 
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https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/87470). 

 
3.3.15. Öğrenci Şikâyetleri  

-Öğrenciler şikâyetlerini e-posta yoluyla ve öğrenci bilgi sistemi aracılığıyla kayıtlı 

oldukları birimlere iletebilmektedir.  

 
3.3.15.1 Şikâyet Giderme Politikaları 

   -Şikâyetler ilgili birimlerin Bölüm Kurullarında görüşülerek değerlendirilmektedir.  

 
3.3.16. Alan Dışı Öğrenme 

-Birimimizde alan dışı öğrenme çıktısı kazandırılmamaktadır.  

 
İlgili ölçüte ait beklenen kanıtlar aşağıda listelenmektedir:  

  

 Birime Ait Belgeler 

- Kurumun ilan edilmiş eğitim politikasında öğrenci merkezli eğitime yer vermiş olması 

- Öğrenci başarısını ölçme ve değerlendirmede kullanılan tanımlı süreçler (yönetmelik, 
yönerge, süreç tanımı, rehber, kılavuz vb.) 

- Öğrencinin devamsızlığı veya sınava girmeyi engelleyen haklı ve geçerli nedenlerin oluşması 
durumunu kapsayan açık düzenlemeler 

- Mezuniyet koşullarına dair düzenlemeler 

- Öğrenci danışmanlık sisteminde kullanılan tanımlı süreçler (yönetmelik, yönerge, süreç 
tanımı, rehber, kılavuz vb.) 

- Uygulamalı eğitimlerde (staj, mesleki uygulama vb.) ve hareketlilik programlarında 
kullanılan tanımlı süreçler (yönetmelik, yönerge, süreç tanımı, rehber, kılavuz vb.) 

- Öğrenme öğretme merkezi yapılanması 

- Öğrenci şikâyetleri ile görüşleri alma mekanizmaları  

 İyileştirme Kanıtları 

- Öğrenme ve öğretme merkezinde yürütülen uygulama örnekleri 

- Öğrenci merkezli eğitim uygulamaları  

- Öğrenci geri bildirimlerini içeren iş yükü anketleri 
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- Öğretim elemanlarının öğrenci merkezli eğitim konusundaki yetkinliği (öğrenme-öğretme ve 
ölçme değerlendirme yöntemleri) 

- Eğiticilerin eğitimi program içeriğinde öğrenci merkezli öğrenme-öğretme yaklaşımına 
ilişkin uygulamalar 

- Öğrenci iş yükü kredisinin mesleki uygulamalar, değişim programları, staj ve projeler gibi 
uygulamalarda kullanıldığını gösteren kanıtlar 

3.4. Öğrencinin Kabulü ve Gelişimi, Tanıma ve Sertifikalandırma; 
 

3.4.1. Kabul 
3.4.1.1. Birim, Öğrenci Kabullerinde Kullanılan Açık ve Tutarlı Kriterler; 

                -Öğrenci kabulü ile ilgili süreçler Fakülte ve Yüksekokullar tarafından yürütülmektedir.  

 
3.4.1.2. Öğrenci (kabul, gelişim, tanınma ve sertifikalar), 

           -Fakülte ve Yüksekokullar tarafından yürütülmektedir.  

 
3.4.1.2.1. Kabul 

           -Fakülte ve Yüksekokullar tarafından yürütülmektedir.  

 
3.4.1.3. Uyum (Yeni Öğrenci Uyumu) 

-Yeni öğrenci uyumu ile ilgili süreçler öğrencinin kayıt olduğu birim tarafından 

yürütülmektedir.  

3.4.1.3.1. Mentörler 
                      - Bölümümüzde mentör yoktur.  

 
3.4.1.4. Başarılar (Öğrenci başarıları) * 
- Öğrenciler Eğitim-Öğretim dönemi başında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Açık ve 
Uzaktan Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından organize edilen 
sınavlarda diğer ortak derslerle birlikte Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi derslerinin 
sınavlarına katılarak başarılı olduğu takdirde dersten muaf sayılır.  
Dönem başında yapılan sınava katılmayan ya da sınavda başarısız olan öğrenci dönem 
boyunca yapılan sınavlara katılmakla yükümlüdür. Dönem sonu notunun 
belirlenmesinde Kısa Sınav %10, Ara Sınav %40, Final Sınavı ise %50 etkilidir. 
Öğrencinin Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 
dersinde başarılı sayılabilmesi için Final Sınavından en az 50 alması gerekmektedir ve 
dönem sonu notunun en az 45 olması gerekmektedir. Aksi taktirde öğrenci Bütünleme 
Sınavına alınır.  
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3.4.1.5. Danışmanlar (Akademik) 
                        - Bölümümüz öğretim görevlileri danışmanlık yapmamaktadır.  

 
3.4.1.6. Öğrenci Hareketliliği 
-Bölümümüzde öğrenci hareketliliği yoktur.  
 
3.4.1.7. Diğer Kabuller * 

-Birimimiz tarafından yürütülen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ve Atatürk İlkeleri ve 

İnkılap Tarihi II derslerini tüm öğrencilerin alması zorunludur.  

 
3.4.2. Formal Öğrenme 

-Birimimizde formal öğrenmelerin tanınması için tanımlı bir sü reç bulunmamaktadır. 

3.4.3. İnformal Öğrenme 
-Birimimizde informal öğrenmelerin tanınması için tanımlı bir sü reç bulunmamaktadır. 

 
İlgili ölçüte ait beklenen kanıtlar aşağıda listelenmektedir:  

 

 Birime Ait Belgeler 

- Merkezi yerleştirmeyle gelen öğrenci grupları dışında kalan yatay geçiş, yabancı uyruklu 
öğrenci sınavı (YÖS), çift ana dal programı (ÇAP), yan dal öğrenci kabullerinde uygulanan 
kriterler) 

- Önceki formal, non-formal ve informal öğrenmelerin tanınmasına ilişkin tanımlı süreçler 
(yönetmelik, yönerge, süreç tanımı, rehber, kılavuz vb.) 

 İyileştirme Kanıtları 

- Öğrencinin akademik ve kariyer gelişimini izlemek üzere tanımlı süreçler ve mevcut 
uygulamalar 

3.5. Eğitim-Öğretim Kadrosu; 
 

3.5.1. Öz geçmişler (Öğretim Elemanları Öz Geçmişleri) 
Bölüm Başkanlığımızın eğitim-öğretim kadrosu ile ilgili bilgiler internet sayfamızda yer 

almaktadır.  

 
3.5.2. Yetkinlikler, * 
-Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde akademik atamalar yapılırken gözetilen kriterler ve 
şartlar ders görevlendirmeleri ve ders içeriklerinin hazırlanmasında da aranmaktadır. 
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3.5.3. Eğitsel Performanslar 
 
3.5.4. Mesleki Gelişim 

-Bölüm Başkanlığımızda görev yapmakta olan öğretim görevlilerinin yurt içi ve yurt 

dışında düzenlenen bilimsel sempozyum, konferans, çalıştay gibi akademik toplantılara 

katılımları desteklenmektedir.  

 
3.5.4.1. Güvence * 

               -Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi tarafından hazırlanan Bilimsel Araştırma Projeleri                  

                Hazırlama, Değerlendirme ve Uygulama Yönergesi (http://kaysis.gov.tr/Home/Goster/58958)        

                ile tüm öğretim elemanlarının katılımı güvence altına alınarak yeni yayınlar için teşvik    

                edilmektedir. 

 
3.5.5. Ders Görevlendirmeleri * 

-Birimdeki ders görevlendirmeleri tüm öğretim görevlilerinin katılımıyla yapılan 

toplantılarda Bölüm Başkanı tarafından gerçekleştirilmektedir. Görevlendirmelerde öğretim 

görevlilerin çalışma alanları ve yetkinlikleri göz önünde bulundurulur.  

 
3.5.6. Eğiticilerin Eğitimi * 
 Birimdeki eğiticinin eğitimi programı ve birim hedefleri doğrultusunda güncelleme 
yöntemleri; 

-Hazırlık aşamasındadır.  

 
3.5.7. Ders Verme (dış kaynaklı)  
  

3.5.7.1. İlan * 
-Birimin öğretim elemanı eksikliği durumunda dışarıdan ders vermek üzere öğretim 

elemanı görevlendirilmesi işlemi Kurumun uygun görüş yazısıyla birlikte Personel Daire 

Başkanlığınca yapılmaktadır. Buna göre 2018-2019 Bahar Döneminde Atatürk İlkeleri ve 

İnkılap Tarihi II dersini vermek üzere Öğr. Elemanı Elif Sucuoğlu 31. Madde kapsamında 

görevlendirilmiştir. 

            İlgili ölçüte ait beklenen kanıtlar aşağıda listelenmektedir:  
 

-Birimimizde ders vermek üzere dışarıdan görevlendirilecek öğretim elemanının alanında 
yetkin ve tecrübeli olması önemli bir kriterdir.   
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 Birime Ait Belgeler 

- Eğitim kadrosunun eğitim-öğretim performansını izlemek üzere geçerli olan tanımlı süreçler 
(atama-yükseltme kriterleri, yönetmelik, yönerge, süreç tanımı, rehber, kılavuz vb.) 

- Birime  dışarıdan ders vermek üzere görevlendirilen öğretim elemanı seçimi ve davet edilme 
usullerinde tanımlı kurallar 

 İyileştirme Kanıtları 

- Eğitim kadrosunun eğitim-öğretim performansını takdir-tanıma ve ödüllendirmek üzere 
yapılan uygulamalar  

- Eğiticilerin eğitimi uygulamalarına ilişkin kanıtlar (kapsamı, veriliş yöntemi, katılım 
bilgileri vb.) 

3.6. Öğrenme Kaynakları, Erişilebilirlik ve Destekler 
 

3.6.1. Altyapılar * 
Öğrenci kullanımına yönelik tesis ve altyapılar Üniversitemiz tarafından sağlanmaktadır. 
Üniversitemizde mevcut bulunan konferans salonları,  spor  salonları ve sahalar, kantinler , 
posta ve kargo hizmeti veren birimler, internet erişimi, bankamatikler, kütüphane, anaokulu ve 
yemekhane vb. Gibi çeşitli  tesis ve altyapılardan öğrencilerimiz faydalanmaktadır. Ayrıca 
öğrencilerimize yemek ve kısmi zamanlı çalışma bursu imkânları da sağlanmaktadır.   

 http://w3.bilecik.edu.tr/sks/hizmetlerimiz/burslar   
 

3.6.2. Faaliyetler * 
 Öğrencilerimizin katılabileceği  konferans, seminer, panel, kongre, sempozyum, konser, bahar 
 şenliği, gösteri ,sergi, tiyatro, gibi çok sayıda kültürel ve sanatsal etkinlik gerçekleştirilmektedir. 
 Ayrıca Üniversitemizde çeşiti öğrenci kulüpleri bulunmaktadır ve bu klüpler çeşitli zamanlarda 
 akademik, sosyal ve kültürel toplantılar düzenlemektedir. 

  
3.6.3. Kurumsal Hizmetler * 
Bölümümüzde öğrencilere sunulan herhangi bir rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmeti 
bulunmamaktadır.Öğrencilerimize rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerini kurumumuz 
tarafından sağlamaktadır. (http://w3.bilecik.edu.tr/sks/hizmetlerimiz/psikolojik-danismanlik-ve-
rehberlik-birimi/) 

 3.6.3.1. Birimsel Hizmetler * 
 Bölümümüzde öğretim elemanları tarafından sağlanan herhangi bir rehberlik ve destek 
 hizmetleri bulunmamaktadır; ancak dersi vermekle yükümlü öğretim görevlileri ile görüşme 
 saatleri mevcuttur. 
 

3.6.4. Özel Öğrenciler * 



	   (	  KİDR	  Sürüm	  1.4	  )	  
24/34	  

Bölümümüzde özel yaklaşım gerektiren öğrenciler (Mülteciler, engelli veya uluslararası 
öğrenciler gibi) için Üniversitemizin bu konulardaki ilgili birimleri hizmet vermektedir. 
 
3.6.5. Planlama * 
Bölümümüzde öğrenciye sunulan hizmet ve destekler, Bölümümüz ve Açık ve Uzaktan 
Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi http://w3.bilecik.edu.tr/uzem tarafından 
planlanmaktadır. 
 
3.6.6. Bütçe Dağılımı * 
Bölümümüzün herhangi bir bütçesi bulunmadığından bütçe dağılımı da yapılamamaktadır. 
 

 4. ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TOPLUMSAL KATKI 

 4.1. Birimin Araştırma Stratejisi ve Hedefleri; * 
Bölümümüzün amacı tarihini bilen gençler yetiştirmektir. YÖK tarafından tüm üniversitelerin 

ön lisans ve lisans programlarında zorunlu ders olarak kabul edilen Atatürk İlkeleri ve İnkılap 

Tarihi I ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II dersleri, Bölüm Başkanlığımız tarafından bu 

doğrultuda yürütülmektedir. Bu sebeple herhangi bir araştırma ve geliştirme stratejimiz 

bulunmamaktadır. 

 
4.1.1. Araştırma Stratejisi 

 Bölümümüzün tanımlı bir araştırma stratejisi ve hedefleri ve bunlar doğrultusunda izlediği 

 araştırma politikaları bulunmamaktadır. 

 

 4.1.1.1. Ar-Ge Politikası, 
 Bölümümüzün tanımlı bir  Ar-Ge politikası  bulunmamaktadır. 

 4.1.1.2. Ar-Ge Stratejisi, 
 Bölümümüzün tanımlı bir  Ar-Ge stratejisi bulunmamaktadır. 

 4.1.1.3. Araştırma Fırsatları, 
 Bölümümüzün herhangi bir araştırma fırsatı bulunmamaktadır. 
 4.1.1.4. Öncelikli Alanlar, 
 Bölümümüzün araştırmada öncelikli alanları bulunmamaktadır. 
 4.1.1.5. Ortak Araştırma Faaliyetleri, 
 Bölümümüzün ortak araştırma faaliyeti mevcut değildir. 
 4.1.1.6. Araştırma Platformları, 
 Bölümümüzün araştırma platformları mevcut değildir. 
 4.1.1.7. Etik Değerler, * 
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 Böümümüzde Ar-Ge faaliyetleri yürütülmemekte ancak Üniversitemizin etik değerleri 
çerçevesinde Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II ders faaliyetleri 
sürdürülmektedir. 
 4.1.1.8. Araştırma Çıktıları, 
 Bölümümüzde Ar-Ge faaliyetleri yürütülmediğinden araştırma çıktıları da mevcut değildir. 

4.1.2. Bütünleşik Politikalar 
Bölümümüzde araştırma-geliştirme süreçleri ile eğitim-öğretim süreçlerinin bütünleştirildiği 
alanlar bulunmamaktadır. 
4.1.3. Katkısal Politikalar 
Bölümümüzde araştırma-geliştirme süreçleri ile toplumsal katkı süreçlerinin bütünleştirildiği 
alanlar bulunmamaktadır. 
4.1.4. Kalkınma Hedefleri * 
Yerel/bölgesel/ulusal kalkınma hedeflerinin birimin araştırma ve geliştirme stratejilerine etkisi 
http://w3.bilecik.edu.tr/aiit/2019/03/13/misyon/ve 
http://w3.bilecik.edu.tr/aiit/2019/03/13/vizyon/ adreslerinde yer almaktadır. 

 4.1.5. Kültürel Katkılar 
Bölümümüzde verilen eğitimin sosyo-ekonomik kültürel dokuya katkısı    
http://w3.bilecik.edu.tr/aiit/yonetim-2/a-kurumsal/misyon-ve-vizyon/ adresinde yer alan misyon 
ve vizyonumuzda belirtildiği gibi tarih bilincinin sağlanması amaçlanmaktadır. 
 

 4.2. Araştırma Kaynakları; 

4.2.1. Planlama 
Bölümümüzün araştırma-geliştirme strateji ve hedefleri doğrultusunda araştırma-geliştirme 
faaliyetleri için gerekli kaynakların planlama, tedarik yöntemleri ve izlenen politikaları 
bulunmamaktadır. 
4.2.2. Paydaşlar 
Bölümümüzün araştırma-geliştirme faaliyetlerine paydaşların katılımını sağlama ve sürekliliğini 
güvence altına alma yöntemi bulunmamaktadır. 
4.2.3. İzleme 
Bölümümüzün araştırma-geliştirme faaliyetlerinin sonuçlarını izleme ve sonuçlandırma 
sistemi/yöntemi bulunmamaktadır. 
4.2.4. Fon Stratejileri 
Bölümümüzün araştırma çalışmaları için üniversite dışı fonlamaların miktarını arttırmaya 
yönelik izlediği stratejiler bulunmamaktadır. 
4.2.5. Personel Teşvikleri 
Bölümümüzde dışı fonları kullanmaları için araştırmacıları teşvik etmek üzere gerçekleştirilen 
faaliyetler bulunmamaktadır. 
4.2.6. Dış Destekler 
Bölümümüzde dış kaynaklardan sağladığı destekler (proje desteği, bağış, sponsorluk vb.) ve 
stratejik hedeflerine sağladığı katkılar bulunmamaktadır. 
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 4.3. Araştırma Kadrosu; 

4.3.1. Yetkinlikler 
Bölümümüz, yalnızca Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 

II derslerini koordine etmekle  görevli olduğu için akademik araştırma yapılmamaktadır. 

4.3.2. Yetkinlik Ölçümleri 
Bölümümüzde Ar-Ge faaliyetleri yürütülmediğinden, araştırma kadrosunun yetkinlikleri 
başarma düzeyleri için herhangi bir ölçme yöntemimiz de bulunmamaktadır. 
 
4.3.3. Olanaklar ve Destekler 
Bölümümüzde Ar-Ge faaliyetleri yürütülmediği için araştırma kadrosunun araştırma 
yetkinliğini geliştirmesi için sunulan olanaklar, imkânlar ve destekler; Bölüm araştırma 
kaynakları da mevcut değildir. 
 

 4.3.3.1. Fiziksel, Teknolojik ve Finansman kullanılmamaktadır. 
 4.3.3.2. Laboratuvarlar kullanılmamaktadır. 
 4.3.3.3. Projeler kullanılmamaktadır. 
 4.3.3.4. Etik Kural Destekleri kullanılmamaktadır. 
 4.3.3.5. Ölçme-Değerlendirme yapılmamaktadır. 
 

4.3.4. Teşvikler 
 Bölümümüzde Ar-Ge faaliyetleri yürütülmediği için herhangi bir teşvik bunlarla ilgili bir karar 
 yöntemi ve teşvik ölçümü de bulunmamaktadır. 
 
 4.3.4.1. Karar Yöntemleri mevcut değildir. 
 4.3.4.2. Teşvik Ölçümleri yapılmamaktadır. 

 
 4.4. Birimin Araştırma Performansının İzlenmesi ve İyileştirilmesi; 

4.4.1. Performans 
Bölümümüz Rektörlüğe bağlı Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap 
Tarihi II derslerini yürütmekle görevli bir birim olduğundan  Ar-Ge faaliyetleri 
gerçekleştirilmemektedir. 
4.4.2. Yayımlar 
Bölümümüzde araştırma faaliyetleri yapılmadığından, değerlendirme sonuçları da 
yayınlanmamaktadır. 
4.4.3. Ranking Yöntemi 
Bölümümüzde Ar-Ge faaliyetleri yürütülmediği için bölge, ülke veya dünya ekonomisine 
katkısını ölçme yöntemi de bulunmamaktadır. 

 4.4.3.1. Katkı Yeterliliği 
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 Bölümümüzde Ar-Ge faaliyetleri yürütülmediği için katkıların yeterliliğini 
 değerlendirilmemektedir. 

4.4.4. Ranking Derecesi 
Bölümümüzde Ar-Ge faaliyetleri yürütülmediği için bölge, ülke ve dünya ekonomisine nasıl ve 
hangi düzeyde katkı sağlamakta olduğu belirlenmemiştir. 

  

 5. YÖNETİM SİSTEMİ 
 
 5.1. Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı; 
 

5.1.1. Yönetim Sistemi 
Bölümümüz, Rektörlüğe bağlı bir birim olarak bir bölüm başkanı ve yardımcısı ile 
yönetilmektedir. 
 
5.1.2. İç Kontrol Eylem Planı * 
Birimimizde ders vermekle yükümlü öğretim görevlilerinin görev ve sorumlulukları birimde 
yapılan toplantılarda alınan ortak kararlar doğrultusunda belirlenmektedir. Eğitim süresi 
esnasında ve dışında olmak üzere yılda iki kere toplanılmakta ve çeşitli görevlerle ilgili (sınav 
sorularının hazırlanması, ders notlarının düzenlemesi ve güncellenmesi, ders sunularının 
hazırlanması) planlar yapılmaktadır. 
 
 

5.2. Kaynakların Yönetimi 
 

5.2.1. Etkililik 
 İnsan kaynakları yönetimi ve etkinlik düzeyi; 
Birimimiz, Üniversitemizin amaç ve hedeflerine paralel olarak, alanında yetkin, çeşitli ve 
nitelikli katkı sağlayacak bireylerin istihdam edilmesini hedeflemektedir. 
 
5.2.2. Etkinlik 
 Birim, işe alınan/atanan personelinin (alındığı alanla ilgili olarak) gerekli yetkinliğe 
sahip olmasını güvence altına alma yöntemi; 
Birimimizde yeni alınan bireylerin, sürece dâhil edildiği, gerektiğinde daha tecrübeli öğretim 
görevlileri tarafından danışmanlık hizmeti verildiği, hizmet içi eğitimler ve kurum içi öğrenme 
süreçleri ile desteklendiği bir sistem mevcuttur. 
 
5.2.3. Liyakat 
 İdari ve destek kısımlarında görev alan personelin eğitim ve liyakatlerinin üstlendikleri 
görevlerle uyumunu sağlayan tanımlı süreçler; 
Bölümümüzde, personelin bölüm başkanıyla bir araya gelip demokratik katılımı sağlanarak, 
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görev paylaşımına yönelik kararların kişilerin ilgi ve eğilimleri göz önünde bulundurularak, 
akademik personelimizin memnuniyet, verimi ve hizmet kalitesi yüksek tutulmaya 
çalışılmaktadır. Bu kararlar tutanaklar ile saklanır. 
 
5.2.4. Finansal Yönetim 
 Mali kaynakların yönetimi ve etkinlik düzeyi; 
Birimimizin mali kaynakları yoktur. 
 
5.2.5. Kaynakların Yönetimi 
 Taşınır ve taşınmaz kaynakların yönetimi ve etkinlik düzeyi; 
Rektörlüğe bağlı ilgili birimler tarafından yürütülmektedir. 
İlgili ölçüte ait beklenen kanıtlar aşağıda listelenmektedir:  

 

 Birime Ait Belgeler 

- İnsan Kaynakları politikası ve hedefleri 

Birimimize ait böyle bir belge bulunmamaktadır.  

- Mali kaynakların yönetimi  

Birimimize ait böyle bir belge bulunmamaktadır.  

- İşe alımlarda idari kadroların gerekli yetkinliğe sahip olduğunu gösteren kanıtlar 

Birimimize ait böyle bir belge bulunmamaktadır.  

- Taşınır/taşınmaz kaynakların yönetimine dair tanımlı süreçler (envanter vb. çalışmalar, 
yönergeler) 

Birimimize ait böyle bir belge bulunmamaktadır.  

- İdari personelin performanslarının değerlendirilmesinde kullanılan sistem ve tanımlı süreçler 

Birimimize ait böyle bir belge bulunmamaktadır.  

İyileştirme Kanıtları 
 

-  İnsan Kaynakları politikası ve hedefleri doğrultusunda yapılan uygulamalar 

Birimimizde böyle bir uygulama bulunmamaktadır. 

-  İdari personelin performans değerlendirilmeleri sonucunda yapılan iyileştirmeler 
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Birimimizde böyle bir uygulama bulunmamaktadır. 

- İdari personelin mevcut yeterliklerinin beklenen görevlere uyumunun sağlanması ve 
gelişimine yönelik hizmet içi eğitim uygulamaları (eğitim programının kapsamı, veriliş 
yöntemi, katılım bilgileri vb.) 

Birimimizde böyle bir uygulama bulunmamaktadır. 

5.3. Bilgi Yönetimi Sistemi; 
 

5.3.1. Bilgi Yönetimi 
 Birimin her türlü faaliyeti ve süreçlerine ilişkin verileri toplamak, analiz etmek ve 
raporlamak üzere kullandığı bilgi yönetim sistemi işletilme yöntemi; 
Birimimizde, Bilgi Yönetim Sistemi bulunmamak ile beraber, Elektronik Belge Yönetim 
Sistemi ve Öğrenci Bilgi Sistemi gibi sistemler birbirinden bağımsız olarak mevcuttur. Bu 
sistemlerin yönetimi Rektörlüğe bağlı ilgili birimler tarafından yürütülmektedir. 
 
5.3.2. Performans Göstergeleri * 
 Birimin izlemesi gereken anahtar performans gösterge değerleri toplama ve paylaşma 
yöntemi Elektronik Belge Yönetim Sistemi üzerinden izlenebilmektedir. 
 

5.3.2.1. Desteklemeler 
 Bilgi Yönetim Sistemi’nin Birimi destekleme yöntemi; 

Bilgi Yönetim Sistemimiz bulunmamakla beraber Personel Veri Sistemi, Elektronik Belge 
Yönetim Sistemi, Öğrenci Bilgi Sistemi, Personel Bilgi Sistemi gibi sistemler birime veri 
sağlamaktadır. 

 
5.3.3. Süreç Destekleri 
 Birimde kullanılan bilgi sistemi, başta kalite yönetim süreçleri olmak üzere diğer tüm 
süreçleri destekleme yöntemi; 
Birimimizde, bilgi sistemi, başta kalite yönetim süreçleri olmak üzere diğer tüm süreçleri 
destekleme yöntemi mevcut değildir. 
 
5.3.4. Veri Toplama * 
 Birimsel iç ve dış değerlendirme surecine yönelik bilgilerin planlama ve ilan sıklığı; 
Birimimizde yıl içerisinde eğitim-öğretim dönemlerinin sonlarında yaptığımız bölüm 
toplantılarında hedeflerimiz ve ulaştığımız sonuçlar tartışılmaktadır. 
 
5.3.5. Güvenlik ve Gizlilik 
 Toplanan verilerin güvenliği ve gizliliği ve güvenilirliği sağlama ve güvence altına alma 
yöntemi; 
Birimimizin topladığı en temel hassas veri sınav kağıtları ve sonuçlarıdır. Bu belgeler ders 
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verdiğimiz ilgili birimlerin arşivlerinde ve onların sorumluluğunda saklanmaktadır. 
 
5.3.6. Birim Hafızası 
 Birim hafızasını korumak ve sürdürülebilirliğini güvence altına almak için geliştirdiği 
uygulamalar; 
Kurumsal hafızayı korumak ve sürdürülebilirliğini güvence altına almak adına, mevcut EBYS 
sistemi içerisinde iş akış süreçleri oluşturulmakta ve resmi yazılar orada saklanmaktadır. 

 
 İlgili ölçüte ait beklenen kanıtlar aşağıda listelenmektedir: 
  
 Birime Ait Belgeler 

- Kurumun bilgi yönetimi konusundaki politikası 

Birimin böyle bir politikası bulunmamaktadır. 

- Kurumun kullandığı bilgi sistemi, fonksiyonları ve desteklediği süreçler 

Birimimizde, Bilgi Yönetim Sistemi bulunmamak ile beraber, Elektronik Belge Yönetim 
Sistemi ve Öğrenci Bilgi Sistemi gibi sistemler birbirinden bağımsız olarak mevcuttur. Kurum 
içi yazışmalar Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve Öğrenci Bilgi Sistemi ile yapılmakta 
ayrıca öğrenci not girişleri de Öğrenci Bilgi Sistemi vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir.  

- Kurumsal bilginin (performans göstergeleri, yönetmelikler, yönergeler, değerlendirme 
raporları vb.) elde edilmesi, kayıt edilmesi, güncellenmesi ve paylaşılmasında tanımlı süreçler 
ve uygulamalar 

Birimimizde böyle bir uygulama bulunmamaktadır.  

 İyileştirme Kanıtları 

- Toplanan bilgilerin güvenliği ve güvenirliğinin güvence altına alındığını gösteren 
uygulamalar 

Birimimizde böyle bir uygulama bulunmamaktadır.  

- Kurumsal hafızanın korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanmasına ilişkin uygulamalar 

Birim ile ilgili alınan tüm kararlar toplantı tutanakları halinde düzenlenmekte ve bölüm 
odasında muhavaza edilmektedir.  

- Yönetsel ve operasyonel faaliyetlere ilişkin periyodik analiz raporları  

Birimimizde böyle bir uygulama bulunmamaktadır.  

- BYS analiz sonuçlarının iyileştirme çalışmalarında kullanımına ilişkin örnekler 
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Birimimizde böyle bir uygulama bulunmamaktadır.  

5.4. Birim Dışından Tedarik Edilen Hizmetlerin Kalitesi; 
 

5.4.1. Tedarik Kriterleri 
 Birim dışından alınan idari ve/veya destek hizmetlerinin tedarik kriterleri; 
Birim dışından idari ve/veya destek hizmetleri tedarik edilmemektedir. 
 
5.4.2. Tedarik Güvencesi 
 Birim dışından alınan hizmetlerin uygunluk, kalite sağlama ve sürekliliğini güvence 
altına alma yöntemi; 
Birim dışından hizmet tedarik edilmediğinden, hizmetlerin uygunluk, kalite sağlama ve 
sürekliliğinin güvence altına alınması söz konusu değildir. 
 
İlgili ölçüte ait beklenen kanıtlar aşağıda listelenmektedir:  
 
Kuruma Ait Belgeler 
 

 - Tedarik edilen hizmetler ve tedarikçilerin listesi 

Birimimizde böyle bir uygulama bulunmamaktadır.  

 - Tedarikçilerin performansını değerlendirmek üzere tanımlı süreçler 

Birimimizde böyle bir uygulama bulunmamaktadır.  

 İyileştirme Kanıtları 

 - Tedarik hizmetlerinden iç paydaşların memnuniyet düzeyini gösteren kanıtlar  

Birimimizde böyle bir uygulama bulunmamaktadır.  

- İyileştirme uygulama örnekleri 

Birimimizde böyle bir uygulama bulunmamaktadır.  

5.5. Yönetimin Etkinliği ve Hesap Verebilirliği, Kamuoyunu Bilgilendirme; 
 

5.5.1. Etkinlik Paylaşımı 
 Birim, topluma karşı sorumluluğunun gereği olarak, eğitim-öğretim, araştırma-
geliştirme faaliyetlerini de içerecek şekilde tüm faaliyetleri ile ilgili güncel verileri kamuoyuyla 
paylaşma yöntemi; 
Birimimiz, eğitim-öğretim konusundaki tüm faaliyetleri ile ilgili güncel verileri, kamuoyuyla 
web sitemiz yoluyla paylaşmaktadır. 
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5.5.2. Güvence * 
 Birimin, kamuoyuna sunduğu bilgilerin tarafsızlığını ve nesnelliğini güvence altına alma 
yöntemi; 
Birimimiz, kamuoyuna sunduğu bilgiler web sitesinde devamlılık arz etmektedir. 
 
5.5.3. Liderlik Ölçümleri * 
 Birim yöneticileri için liderlik özellikleri ölçme, izleme ve yetkinlik geliştirme 
uygulamaları; 
Birimimizde, yöneticiler için liderlik özellikleri ölçme, izleme ve yetkinlik geliştirme 
uygulamaları mevcut değildir. 
 
5.5.4. Şeffaflık Politikaları * 
 Birimin hesap verebilirlik ve şeffaflık konusunda izlediği politika ve uygulamalar; 
Birimimiz, eğitim öğretim süreçlerinde şeffaflığı sağlamak için tüm değerlendirme kriterlerini 
http://obs.bilecik.edu.tr adresinde öğrenciler ile de açıkça paylaşmaktadır. Sınav cevap kağıtları 
ise BAUM (Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğrenme Uygulama ve 
Araştırma Merkezi)  http://w3.bilecik.edu.tr/uzem/ tarafından taratılarak 
http://sinav.bilecik.edu.tr/ adresinde ilan edilmektedir. 
 
5.5.5. Kamuoyu Paylaşımı 
 Birim, topluma karşı sorumluluğunun gereği olarak, eğitim-öğretim, araştırma-
geliştirme faaliyetlerini de içerecek şekilde tüm faaliyetleri ile ilgili güncel verileri kamuoyuyla 
paylaşma yöntemi; 
Birimimiz, eğitim-öğretim konusundaki tüm faaliyetleri ile ilgili güncel verileri, kamuoyuyla 
web-sitemiz yoluyla paylaşmaktadır. 
 
İlgili ölçüte ait beklenen kanıtlar aşağıda listelenmektedir:  
 
Birime Ait Belgeler 

- Kurumun kamuoyu ile paylaştığı bilgiler ve paylaşım kanalları (üniversite bültenleri, web 
sayfası vb.) 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanlığı hakkında bilgiler ve birimimizin misyon 
ve vizyonu, kamuoyu ile birim web sayfamız aracılığıyla paylaşılmaktadır.  

 İyileştirme Kanıtları 

- Yöneticilerin (rektör, dekanlar, enstitü müdürleri, Yüksekokul/MYO müdürleri) periyodik 
olarak düzenlediği değerlendirme toplantıları, basılı yayınlar vb. 

Birimimizde, Bölüm Başkanımızın koordinasyonunda düzenli olarak bölüm toplantıları 
düzenlenmekte ve toplantıda alınan kararlar tutanaklar ile kayda geçirilmektedir.  
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- Paydaş görüşlerinin yönetsel fonksiyonlara yansıdığına dair kanıtlar 

Birimimizde böyle bir uygulama bulunmamaktadır.  

 
6. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 
 
Tarihini bilmeyen toplumların gelecek kaygısı taşıyan ve gününü anlamlandıramayan halleri, bu dersin 
önemini ortaya koymaktadır. Üniversitemizdeki bütün bölümler için okutulması zorunlu olan Atatürk 
İlkeleri ve İnkılap tarihi I ve II dersleri öğrencilerimize tarih bilincini sağlamayı hedeflemektedir. 
Durmadan gelişen, değişen ve aynı zamanda küçülen dünyamızda bireylerin edindikleri mesleki 
eğitimin yanında kültürel yönden de gelişmiş olması gerekmektedir. Sadece kendi tarihini değil çağdaş 
devletlerle ilişkileri de bu derste öğrenmekte olan öğrencilere iç ve dış konularla ilgili 18. Yy. 
sonlarından 20. Yy. ortalarına kadar yaklaşık 150 yıllık bir süreçten oluşan müfredat sunulmaktadır. 

Farklı bölümlerden öğrencilerin mezuniyet sonrasında meslek hayatlarına atılacakları dönemde 
girecekleri sınavlarda karşılarına çıkan bu müfredatın üniversite eğitimleri sırasında verilmesi, bir nevi 
gençlerin geleceğe hazırlanmasında da bölümün rolünü göstermektedir. Birim, verdiği derslerden ayrı, 
yaptığı etkinlikler ile de konusunda uzmanlaşmış, farklı üniversitelerden akademisyenleri de davet 
ederek konferanslar düzenlemekte ve böylece tarihin dersten ibaret olmayıp kültürel yönden de kişiyi 
besleyen özelliği olduğu gösterilmek istenmektedir.  

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü, şimdiye kadar herhangi bir dış değerlendirme sürecinden 
geçmemiştir ve kuruma sunulmuş bir Kurumsal Geri Bildirim Raporu mevcut değildir. Ancak 
Birimimiz, Üniversitemizin stratejik planında ve Birimin stratejik planında belirlenen amaç ve hedefler 
doğrultusunda, gerekli görülen şartların sağlanması ve tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için çaba 
göstermektedir. Gerekli kalite koşullarını sağlamak ve Birimin yürüttüğü eğitim öğretim faaliyetlerini 
düzenlemek ve geliştirmek maksadıyla, Bölümde görevli akademik personelin kararıyla Birim Kalite 
Kurulu oluşturulmuştur.  

Oluşturulan Bölüm Kalite Kurulu, Birimin yürütmekle yükümlü olduğu derslerin içeriklerinin 
güncellenmesi ve iyileştirilmesi, yapılan faaliyetlerin şeffaflığını ve kamuoyu ile paylaşılması, paydaş 
görüşlerinin çeşitli yöntemlerle alınması ve değerlendirilmesi gibi birimin kalite düzeyinin artırılmasına 
yönelik faaliyetleri yürütmektedir. Birimimiz, akademik yılın başlangıcında ve sonrasında periyodik 
olarak işbirliği içinde bulunduğu BAUM ile değerlendirme toplantıları yapmakta ve yapılan bu 
toplantılarda birimin eğitim-öğretim kalitesinin nasıl yükseltilebileceğine dair görüş ve talepler 
toplanmakta, bu doğrultuda gerekli kararlar alınmakta, toplantı kararları da tutanaklar ile 
saklanmaktadır. 
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