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1. KURUM HAKKINDABİLGİLER 

 
1.1. İletişimBilgileri 

 

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü, Akademik Veri İzleme ve Değerlendirme 

Koordinatörlüğü 

 
 

Adı Soyadı Ünvanı İletişim 

Kalite Temsilcisi Musa ÖZKAN Dr. Öğr. Üyesi 0228 214 17 88 

Kalite Raportörü Ferruh KAYALAN Bilg. İşlet. 0228 214 16 30 

 

AKADEMİK VERİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ KALİTE 

KOMİSYON ÜYELERİ 

  ADI SOYADI UNVANI İLETİŞİM BİLGİLERİ 

Eğitim Öğretim Sorumlusu Musa ÖZKAN Dr. Öğr. 

Üyesi 

0228 214 17 88 

musa.ozkan@bilecik.edu.tr 

Araştırma, Geliştirme ve 

Toplumsal Katkı 

Sorumlusu 

Musa ÖZKAN Dr. Öğr. 

Üyesi 

0228 214 17 88 

musa.ozkan@bilecik.edu.tr 

Yönetim Sistemleri 

Sorumlusu 

Görkem 

ALTINÖRS 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

0228 214 2164 

gorkem.altinors@bilecik.edu.tr 

Stratejik Plan ve 

Performans Göstergeleri 

Sorumlusu 

Görkem 

ALTINÖRS 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

0228 214 2164 

gorkem.altinors@bilecik.edu.tr 

Anket Hazırlama ve 

Değerlendirme Sorumlusu 

Demet DENİZ 

DÜLGER 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

0228 214 21 18 

deniz.dulger@bilecik.edu.tr 

Akademik Veri İzleme ve 

Değerlendirme Sorumlusu 

Demet DENİZ  

DÜLGER 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

0228 214 21 18 

deniz.dulger@bilecik.edu.tr 
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1.2. Tarihsel Gelişimi 

 

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi,Akademik Veri İzleme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü, 

üniversitemiz Rektörlük makamının talimatıyla Ekim 2018’de kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır 

 

 

1.3. Misyonu, Vizyonu, Değerleri veHedefleri 

 

1.3.1. StratejikPlan, 

 

Stratejik planda belirtilen amaç ve hedeflerin gerçekleştirebilmesi için alınacak kararlar, GZFT 

analizinde ortaya konulan analizler doğrultusunda, zayıf yönler ve tehditlerin asgariye indirilmesi, güçlü 

yanlardan faydalanılarak fırsatlardan azami düzeyde yararlanılması, şeklinde belirlenmektedir. 

 

1.3.2. Misyon, 

 

Üniversitemiz bünyesinde yapılan tüm akademik çalışmaları izleyip, derleyerek raporlar 

oluşturmak ve üniversitemiz yönetiminin planlama ve kontrol mekanizmasına bu raporlar ile destek 

olarak üniversitemizi ulusal ve uluslararası başarı sıralamalarında üst sıralara taşımaktır. 

 

1.3.3. Vizyon, 

 

Üniversitemizin eğitim-öğretim ve bilimsel araştırmalar konularındaki vizyonunu paylaşmakla 

birlikte, üniversitemiz personelinin çalışmalarını çeşitli duyurular ve törenler ile ödüllendirerek 

akademisyenlerimiz arasındaki motivasyonu arttırmak ve kurumsal kimliğin ve aidiyet duygularının 

oluşumuna bu sayede katkı sağlamaktır. 

 

1.3.4. Değerler, 

 

-Dürüstlük ve Güvenilirlik 

 

-Bilimselik, Liyakat ve Adalet 

 

-Yenilikçilik, Verimlilik ve Kalite 

 

-Paylaşımcılık Katlımcılık ve Değerlere Saygı 

 

-Sosyal Sorumluluk ve Çevreye Duyarlılık 

 

1.3.5. Hedefler, 

 
-Üniversitemizin fiziki ve beşeri kaynakların geliştirilmesi ve iyileştrilmesi ile nitelik ve niceliklerinin 
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arttrılmasına katkı sağlamak. 

 

-Üniversitemizde ihtisaslaşmanın sağlanmasına katkı sağlamak. 

 

-Üniversitemizde iç ve dış paydaşlarla ilişkileri geliştirmek ve ulusal/uluslararası tanınırlığın 

arttırılmasına katkı sağlamak. 

 

 

1.4. Eğitim-Öğretim 

Birimimizde eğitim-öğretim faaliyeti yürütülmemektedir. 

 
1.5. Ar-Ge 

Birimimizde Ar-Ge faaliyeti yürütülmemektedir. 

 
1.6. Organizasyon Şeması 

Organizasyon yapısı şeması aşağıdaki gibidir. 
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2. KALİTE GÜVENCESİSİSTEMİ 

 
2.1. Kalite Politikası 

 

Birimimizde herhangi bir program ve akreditasyonu bulunmamaktadır. 

Birimimizde herhangi bir laboratuvar ve akreditasyonu bulunmamaktadır. 

Kalite standartlar kapsamında çalışmalar yapılacaktır. 

 
2.1.1. DeğerlerYansıması 

 

Misyon, vizyon ve hedefleri birimsel duruşu, önceliği ve tercihleri konusunda çalışmalar 

yapılmaktadır. 

 

2.1.2. StratejiYansıması 

 

Birimin stratejileri ve bu stratejileriyle ilişkili hedeflerinin misyon ve vizyon ile ilişkileri üzerine 

çalışmalar yapılmaktadır. 

 

2.1.3. MisyonFarklılaşması 

 

Birimimizde misyonumuz doğrultusunda çalışmalar devam etmektedir. Akademik verilerin en 

verimli ve doğru olarak elde edilmesi ve raporlanarak değerlendirilmesi yönünde, birimimiz misyonunu 

sürekli olarak iyileştirme çalışmalarımız devam etmektedir. 

 

2.1.4. Dengeler 

 

Birimin, kaynakların paylaşımında kurduğu dengelerin nasıl olacağı üzerine çalışmalar devam 

etmektedir. 

 

2.1.5. Kalite Politikası 

 

Birimin kalite politikasının belirlenmesi ve etkin bir şekilde uygulanması için gereken çalışmalar 

yapılmaktadır. 

 

2.1.6. Kalite Yayılımı 

 

Birim, kalite politikasını tüm paydaşlarına duyurma, birim içi ve dışında yayılım bölümün internet 

sitesi aracılığı ile yapılmaktadır. 

 

2.1.7. İçselleştirme 

 

Bu birimde Kalite Politikasının benimsenmesi adına yapılacak uygulamalar üzerine araştırmalar 

yapılmaktadır. 
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2.1.8. Uygunluk 

 

Standartlara ve amaca uygunluk konuları üzerinde araştırmalar devam etmektedir. 

 

2.1.9. Entegrasyon 

 

Stratejik Yönetim ile Birimde geçerli olan Kalite Yönetimi uygulamalarının entegrasyonu ve 

sürekliliğinin sağalanabilmesi için çalışmalar devam etmektedir. 

 

2.1.10. StratejikEntegrasyon 

 

Birimde uygulanan stratejik yönetim ile bütçe izleme, iç kontrol, iç denetim gibi uygulamaların 

entegrasyonunu sağlamak adına gerekli düzenlemeler üzerine araştırmalar yapılmaktadır. 

 

2.1.11. Performans Göstergeleri 

 

Birimin stratejik planıyla uyumlu olarak izlemesi gereken performans göstergeleri üzerine 

araştırmalar devam etmektedir. 

 

2.1.12. AnahtarGöstergeler 

 

Birim, izlediği performans göstergeleri içindeki anahtar performans göstergeleri hakkında 

çalışmalar sürmektedir. 

 
2.1.13. BirimKültürü 

 

Birimimiz Ekim 2018’de kurulmuş olduğunda birim kültürünün oluşturulması çalışmaları henüz 

devam etmektedir. 

 
2.1.14. Uluslararasılaşma 

 

Birim uluslararasılaşma kapsamında üniversitemiz bünyesinde yapılmış olan uluslararası 

akademik verileri takip etmektedir. 

 

2.1.15. İzleme 

 

Uluslararasılaşma stratejisini başarmak üzere hedeflerini ve izlemesi gereken performans 

göstergelerinin takibi birimimiz tarafından yapılmaktadır. 

 

2.1.16. İşbirlikleri 

 

Birimiz, Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı ile işbirliği içerisinde akademik verilerin 



( KİDR Sürüm 1.4 ) 
7/23 

 

takibi çalışmalarını yürütmektedir. 

 

 

2.2. Kalite Komisyonlarının Görev, Sorumluluk veFaaliyetleri; 

 
2.2.1. Periyodik Yönetim Süreçleri 

 

Birimimizde her ay periyodik olarak düzenlenen toplantılarımızsürekli iyileştirme bakış açısı ve 

fikir alışverişleri ile yürütülmektedir. 

 
2.2.2. Gruplar 

 

Birimimizde kalite komisyonu dışında herhangi bir çalışma grubu bulunmamaktadır. 

 
2.2.3. İlişkiler 

 

Birim yöneticisi koordinatörümüz, birim kalite temsilcisi olarak Kalite Yönetiminden sorumlu 

komisyonun da başkanı olarak ilişkilendirilmektedir. 

 

2.2.4. Temsil 

 

Birimimizde görev yapan tüm personelimiz birim kalite komisyonunda görev alarak katılımı ve 

temsiliyeti sağlamaktadır. 

 
2.2.5. Değerlendirmeler 

 
Birimimiz yeni kurulduğu için henüz herhangi bir dış değerlendirmeden geçmemiştir. 

 
2.2.6. Kalite Kültürü 

 

Birim personelimizin tüm kalite çalışmalarında yer alması, birimde kalite kültürünün oluşmasını 

sağlamaktadır. 

 
2.2.7. Ortak Hedefler 

 

Birim lideri, personeli koordineli olarak çalışmaya teşvik ederek ve de istişare kültürünü birime 

yayarak akademik verilerin toplanması ve derlenmesi çalışmalarının yürütülmesi aşamasını ortak bir 

hedef olarak benimsetmektedir. Bu ortak hedefin üniversitemizin tüm birimlerine de yayılması 

çalışmaları da devam etmektedir. 

 
2.2.8. PUKO (eğitim-öğretim) 

Birimimizde eğitm-öğretim süreci bulunmamaktadır. 
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2.2.9. PUKO (Ar-Ge) 

Birimimizde Ar-Ge çalışması yürütülmemektedir. 

 

2.2.10. PUKO (Toplumsal) 

 

Toplumsal katkı süreçlerinde PUKÖ döngüsü tam olarak uygulanmamaktadır ancak konuyla ilgili 

gerekli araştırmalar yapılmaktadır. 

 
2.2.11. PUKO  (Yönetsel) 

 

Yönetsel/idari süreçlerde PUKÖ döngüsü tam olarak uygulanmamaktadır ancak konuyla ilgili 

gerekli araştırmalar yapılmaktadır 



( KİDR Sürüm 1.4 ) 
9/23 

 

2.3 Paydaş Katılımı 

 
2.3.1. Paydaş Analizi 

 

Birimimizin paydaşları, birim personelimizin yanı sıra üniversitemiz akademik personelidir. 

Üniversitemizin tüm birimlerinden temsilcilerin katılımının sağlandığı veri toplama çalışmaları 

yürütülmektedir. Kalite güvence sistemi kapsamında paydaş analizi konusunda iyileştirme çalışmalarına 

devam edilmektedir. 

 
2.3.2. Paydaş Katılımı 

 

Birim, iç paydaşlarının karar alma ve iyileştirme süreçlerine katılımları düzenlenen 

istişaretoplantıları ile sağlanmaktadır. 

 
2.3.3. İ.P.Bilgilendirme 

 

Birimdeki kararlar ve uygulamalar konusunda iç paydaşların bilgilendirilmesi e-mail, web sayfası ve 

telefon üzerinden yapılmaktadır. 
 

2.3.4. İ.P. Geri Bildirimi 

 

Birimde iç paydaşların görüş ve önerileri, e-mail ve telefon ilealınmaktadır. 

2.3.5. Dış Paydaş 

 

Birim dış paydaşlarının karar alma ve iyileştirme süreçlerine katılımı bilgilendirme toplantıları ile 

sağlanmaktadır. 

 
2.3.6. D.P.Bilgilendirme 

 

Birimdeki kararlar ve uygulamalar konusunda dış paydaşların bilgilendirmesi e-mail ve web 

sayfasında duyuru yoluyla yapılmaktadır. 

2.3.7. D.P. GeriBildirim 

 

Birimde dış paydaşların görüş ve önerilerini almak için toplantılar yapılmaktadır. 

2.3.8. D.P.Katılımı 

 

Kalite komisyonu çalışmalarına dış paydaşların katılımını sağlama yöntemi üzerine çalışmalar 

yürütülmektedir. 
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2.3.9. Mezunlar 

 

Birimimizde eğitim-öğretim yapılmadı için mezunlarımız da yoktur. 

2.3.10. Öğrenci Katılımları 

 

Birimimizde öğrenci yoktur. 

2.3.11. Dış Katkılar 
 

Bölüm gelişimine ve sürdürülebilirliğine yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri, ilgili bakanlıklar 

ile yürütülmesi gereken ilişkiler üzerine çalışmalar yapılmaktadır. 
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3. EĞİTİM -ÖĞRETİM 

 
3.1. Programların Tasarımı veOnayı; 

 
3.1.1. Program Tasarımı 

Birimimizde eğitim-öğretim programı yoktur. 
 

3.1.2. Paydaş Katılımı 

Birimimizde eğitim-öğretim programıolmadığı için paydaş katılımı da yoktur. 

 

3.1.2.1. Yansımalar 

Birimimizde eğitim-öğretim programı ve dolayısıyla paydaş yoktur. 

 

3.1.2.2. Bilgilendirme 

Birimimizde eğitim-öğretim programı ve dolayısıyla paydaş yoktur. 

 
3.1.3. Faaliyetler 

Birimimizde eğitim-öğretim faaliyeti yoktur. 
 

3.1.4. İç-DışPaylaşımlar 

Birimimizde eğitim-öğretim faaliyeti yoktur. 

 
3.1.5. Çıktı-TYYÇUyumu 

Birimimizde eğitim-öğretim faaliyeti yoktur. 

 
3.1.6. Uygulama/AlanÇalışmaları 

Birimimizde eğitim-öğretim faaliyeti yoktur.
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3.2. Programların Sürekli İzlenmesi veGüncellenmesi; 

 
3.2.1. Güncelleme 

Birimimizde eğitim-öğretim programı yoktur. 

 

3.2.2. Yöntemler 

Birimimizde eğitim-öğretim programı yoktur. 

 

3.2.3. Paydaş Katkıları 

Birimimizde eğitim-öğretim programı ve dolayısıyla paydaş yoktur. 

 

3.2.4. Güvenceler 

Birimimizde eğitim-öğretim programı yoktur. 

 

Ders Bilgi paketleri, 

3.2.4.1. Bilgi formları(Ders), 

3.2.4.2. Uygulama dosyaları(Ders), 

3.2.4.2.1. Uygulamaçizelgesi, 

3.2.4.2.2. Değerlendirme raporları (Öğretimüyesi), 

3.2.4.2.3. Anket sonuçları (Öğrencideğerlendirme), 

3.2.4.2.4. Sınavdosyaları, 

3.2.4.2.5. Sınav soruları vepuanları, 

3.2.4.2.6. Sorularınçözümleri, 

3.2.4.2.7. En yüksek-orta-en düşük cevap kağıdıfotokopisi, 

3.2.4.2.8. Ders ile ilgili projedosyaları, 

3.2.4.2.9. En iyiproje/uygulama, 

3.2.4.2.10. Resmi notlistesi, 

3.2.4.3. Ders UygulamaDosyaları, 

3.2.4.3.1. Program çıktıları değerlendirmeraporu, 

3.2.4.3.2. Dersin program çıktıları matrisi, 

3.2.4.3.3. Öğrenim çıktıları değerlendirmeanketi, 

3.2.4.3.4. Değerlendirme ve Önerilier (Bölüm ve programçıktılarının 

sağlanmasına yönelik değerlendirme veöneriler), 

3.2.5. İzlemeler 

Birimimizde eğitim-öğretim programı yoktur. 

3.2.6. İyileştirmeler 

Birimimizde eğitim-öğretim programı yoktur. 

3.2.7. Bilgilendirmeler 

Birimimizde eğitim-öğretim programı yoktur. 

3.2.8. AkreditasyonDestekleri 

Birimimizde eğitim-öğretim programı yoktur. 
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3.3. Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme veDeğerlendirme; 

 
3.3.1. Politikalar 

Birimimizde eğitim-öğretim programı yoktur. 

 

3.3.1.1. EğitimPolitikası 

Birimimizde eğitim-öğretim programı yoktur. 

 

3.3.2. Yayılımlar 

Birimimizde eğitim-öğretim programı yoktur. 

 

3.3.2.1. Bilinirlik 

Birimimizde eğitim-öğretim programı yoktur. 

 

3.3.3. Yetkinlikler 

Birimimizde eğitim-öğretim programı yoktur. 

 

3.3.4 İş Yükleri 

Birimimizde eğitim-öğretim programı yoktur. 

 

3.3.5. ÖğrenciKatılımı 

Birimimizde eğitim-öğretim programı yoktur.  

 

3.3.6. UluslararasıHareketlilik 

Birimimizde eğitim-öğretim programı yoktur. 

 
3.3.7. Deneyimleme 

Birimimizde eğitim-öğretim programı yoktur. 

 

3.3.7.1. Süreçler 

Birimimizde eğitim-öğretim programı yoktur. 

 

3.3.7.2. PaydaşGüvenceleri 

Birimimizde eğitim-öğretim programı yoktur. 

 

3.3.8. Seçmeli Dersler 

Birimimizde eğitim-öğretim programı yoktur. 

 

3.3.8.1. Disiplinlerarası SeçmeliDersler 

Birimimizde eğitim-öğretim programı yoktur. 
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3.3.9. Seçmeli DerslerinYönetimi 

Birimimizde eğitim-öğretim programı yoktur. 

 

3.3.9.1. Seçmeli DersUygulamaları 

Birimimizde eğitim-öğretim programı yoktur. 

 

3.3.10. Öğrenci Danışmanları 

Birimimizde eğitim-öğretim programı yoktur. 

 

3.3.10.1. Etkinlikler 

Birimimizde eğitim-öğretim programı yoktur. 

 

3.3.10.2. Değerlendirme 

Birimimizde eğitim-öğretim programı yoktur. 

 

3.3.10.3. BaşarıÖlçümleri 

Birimimizde eğitim-öğretim programı yoktur. 

 

3.3.10.4. İlan 

Birimimizde eğitim-öğretim programı yoktur. 

 

3.3.10.5. Güvence 

Birimimizde eğitim-öğretim programı yoktur. 

 
3.3.11. Mezuniyet Koşulları 

Birimimizde eğitim-öğretim programı yoktur. 

 
3.3.12. Çıktı Ölçümleri 

Birimimizde eğitim-öğretim programı yoktur. 

 
3.3.13. BDY 

Birimimizde eğitim-öğretim programı yoktur. 

 
3.3.14. Öğrenci Hakları 

Birimimizde eğitim-öğretim programı yoktur. 

 
3.3.15. Öğrenci Şikâyetleri 

Birimimizde eğitim-öğretim programı yoktur. 

 
3.3.15.1 Şikayet Giderme Politikaları 

Birimimizde eğitim-öğretim programı yoktur. 
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3.3.16. Alan Dışı Öğrenme 

Birimimizde eğitim-öğretim programı yoktur. 

 

3.4. Öğrencinin Kabulü ve Gelişimi, Tanıma veSertifikalandırma; 

 
3.4.1. Kabul 

3.4.1.1. Birimimizde eğitim-öğretim programı yoktur. 

 

3.4.1.2. Öğrenci (kabul, gelişim, tanınma vesertifikalar), 

3.4.1.2.1. Kabul, 

3.4.1.3. Uyum (Yeni öğrenciuyumu), 

3.4.1.3.1. Mentörler 

3.4.1.4. Başarılar (Öğrencibaşarıları), 

3.4.1.5. Danışmanlar(Akademik), 

3.4.1.6. ÖğrenciHareketliliği, 

3.4.1.7. DiğerKabuller 

 
3.4.2. FormalÖğrenme 

Birimimizde eğitim-öğretim programı yoktur. 

 
3.4.3. İnformalÖğrenme 

Birimimizde eğitim-öğretim programı yoktur. 

 

3.5. Eğitim-ÖğretimKadrosu; 

 
Birimimizde eğitim-öğretim programı yoktur. 

3.5.1. Özgeçmişler (Öğretim elemanları özgeçmişleri), 

3.5.2. Yetkinlikler, 

3.5.3. Mesleki Gelişim, 

3.5.4. EğitselPerformanslar, 

3.5.5 Mesleki Gelişim 

3.5.5.1. Güvence 

3.5.6. DersGörevlendirmeleri 

3.5.7. EğiticilerinEğitimi 

3.5.8. Ders Verme (dışkaynaklı) 

3.5.8.1. İlan
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3.6. Öğrenme Kaynakları, Erişilebilirlik veDestekler; 

 
3.6.1. Altyapılar 

Birimimizde eğitim-öğretim programı yoktur. 

3.6.2. Faaliyetler 

Birimimizde eğitim-öğretim programı yoktur. 

3.6.3. Kurumsal Hizmetler 

Birimimizde eğitim-öğretim programı yoktur. 

3.6.3.1. BirimselHizmetler 

3.6.4. ÖzelÖğrenciler 

Birimimizde eğitim-öğretim programı yoktur. 

3.6.5. Planlama 

Birimimizde eğitim-öğretim programı yoktur. 

3.6.6. BütçeDağılımı 

Birimimizde eğitim-öğretim programı yoktur. 
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4. ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME ve TOPLUMSALKATKI 

 
4.1. Birimin Araştırma Stratejisi veHedefleri; 

 
4.1.1. AraştırmaStratejisi 

 
Birimimizde araştırma ve geliştirme faaliyeti yürütülmemektedir. 

 
4.1.1.1. Ar-GePolitikası, 

4.1.1.2. Ar-Ge Stratejisi, (yerel/bölgesel/ulusal kalkınma hedefleri ileuyumu), 

4.1.1.3. AraştırmaFırsatları, 

4.1.1.4. ÖncelikliAlanlar, 

4.1.1.5. Ortak AraştırmaFaaliyetleri, 

4.1.1.6. AraştırmaPlatformları, 

4.1.1.7. EtikDeğerler, 

4.1.1.8. AraştırmaÇıktıları, 

 
4.1.2. BütünleşikPolitikalar 

Birimimizde araştırma ve geliştirme faaliyeti yürütülmemektedir. 

 
4.1.3. KatkısalPolitikalar 

Birimimizde araştırma ve geliştirme faaliyeti yürütülmemektedir.  

 
4.1.4. KalkınmaHedefleri 

Birimimizde araştırma ve geliştirme faaliyeti yürütülmemektedir. 
 

4.1.5. KültürelKatkılar 

Birimimizde araştırma ve geliştirme faaliyeti yürütülmemektedir.
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4.2. AraştırmaKaynakları; 

 
4.2.1. Planlama 

Birimimizde araştırma ve geliştirme faaliyeti yürütülmemektedir.  

4.2.2. Paydaşlar 

Birimimizde araştırma ve geliştirme faaliyeti yürütülmemektedir. 

4.2.3. İzleme 

Birimimizde araştırma ve geliştirme faaliyeti yürütülmemektedir. 

4.2.4. FonStratejileri 

Birimimizde araştırma ve geliştirme faaliyeti yürütülmemektedir. 

4.2.5. PersonelTeşvikleri 

Birimimizde araştırma ve geliştirme faaliyeti yürütülmemektedir. 

4.2.6. DışDestekler 

Birimimizde araştırma ve geliştirme faaliyeti yürütülmemektedir. 

 

4.3. AraştırmaKadrosu; 

 
4.3.1. Yetkinlikler 

Birimimizde araştırma ve geliştirme faaliyeti yürütülmemektedir. 

4.3.2. YetkinlikÖlçümleri 

Birimimizde araştırma ve geliştirme faaliyeti yürütülmemektedir. 

4.3.3. Olanaklar ve Destekler 

Birimimizde araştırma ve geliştirme faaliyeti yürütülmemektedir. 

4.3.3.1. Fiziksel, Teknolojik veFinansman 

4.3.3.2. Laboratuvarlar, 

4.3.3.3. Projeler, 

4.3.3.4. Etik KuralDestekleri, 

4.3.3.5. Ölçme-Değerlendirme 

 

4.3.4. Teşvikler 

Birimimizde araştırma ve geliştirme faaliyeti yürütülmemektedir. 

4.3.4.1. KararYöntemleri 

4.3.4.2. TeşvikÖlçümleri 

 

4.4. Birimin Araştırma Performansının İzlenmesi veİyileştirilmesi; 

 
4.4.1. Performans 

Birimimizde araştırma ve geliştirme faaliyeti yürütülmemektedir. 

4.4.2. Yayımlar 

Birimimizde araştırma ve geliştirme faaliyeti yürütülmemektedir. 
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4.4.3. RankingYöntemi 

Birimimizde araştırma ve geliştirme faaliyeti yürütülmemektedir. 

4.4.3.1. KatkıYeterliliği 

 

4.4.4. RankingDerecesi 

Birimimizde araştırma ve geliştirme faaliyeti yürütülmemektedir. 
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5. YÖNETİMSİSTEMİ 

 
5.1. Yönetim ve İdari BirimlerinYapısı; 

 
5.1.1. YönetimSistemi 

 

Birimimiz,üniversite stratejik planında yer alan amaçlar ve hedeferi doğrultusunda yönetim ve 

idari yapılanmasında işlemlerine devam etmektedir. Konuyla ilgili iyileştirme çalışmaları devam 

etmektedir. 

5.1.2. İç Kontrol Eylem Planı 

 

İç kontrol eylem planı hazırlama, izleme ve değerlendirme süreçleri Elektronik Kamu Bilgi 

Yönetim Sistemi (KAYSİS) içerisinde yer alacak şekilde hazırlanması onaylanması ve 

güncelleştrilmesine ilişkin standartların belirlendiği Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi KAYSİS Belgesi 

Hazırlama Prosedürüne göre oluşturulur. 

 

5.2. KaynaklarınYönetimi; 

 
5.2.1. Etkililik 

 

Birimimizde kaynakların yönetiminde etkililik çalışmaları devam etmektedir. 

 

5.2.2. Etkinlik 

Birimimizde kaynakların yönetiminde etkinlilik çalışmaları devam etmektedir. 

 

5.2.3. Liyakat 

İdari ve destek kısımlarında görev alan personelin eğitim ve liyakatlerinin üstlendikleri 

görevlerle uyumunu sağlayacak süreçler üzerine çalışmalar devam etmektedir. 

 

5.2.4. FinansalYönetim 

Mali kaynakların yönetimi ve etkinlik düzeyi üzerinde çalışmalar devam etmektedir. 

 

5.2.5. KaynaklarınYönetimi 

Taşınır ve taşınmaz kaynakların yönetimi ve etkinlik düzeyi üzerinde çalışmalar devam 

etmektedir. 
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5.3. Bilgi YönetimiSistemi; 

 
5.3.1. BilgiYönetimi 

 

Kurumumuzda, Bilgi Yönetm Sistemi bulunmamak ile beraber, Personel Veri Sistemi, 

Elektronik Belge Yönetm Sistemi, Öğrenci Bilgi Sistemi, Personel Bilgi Sistemi, Bilimsel 

Araştırma Projeleri Otomasyonu vb. gibi sistemler birbirinden bağımsız olarak mevcutur. 

 

5.3.2. Performans Göstergeleri 

 

Birimin izlemesi gereken anahtar performans göstergelerinin değerleri 6 aylık periyotlarla 

toplanmakta ve yıllık olarak da faaliyet raporunda belirtilmektedir. 

5.3.2.1. Desteklemeler 

 

Bilgi Yönetim Sistemi’nin Birimi desteklemesi üzerinde çalışmalar yapılacaktır. 

5.3.3. SüreçDestekleri 

 

Birimde kullanılan bilgi sistemi, başta kalite yönetim süreçleri olmak üzere diğer tüm 

süreçleri destekleme yöntemleri üzerinde çalışmalar yapılacaktır. 

 

5.3.4. VeriToplama 

 

Birimsel iç ve dış değerlendirme surecine yönelik bilgilerin planlama ve ilan sıklığı 

üzerinde çalışmalar yapılacaktır. 

 

5.3.5. Güvenlik veGizlilik 

 

Verilerin güvenliği, gizliliği ve güvenilirliği konusunda imkanlar dahilinde tedbirler 

alınmaktadır. Kişilerin sadece ihtyacı kadar yetki sahibi olmasına özen gösterilmektedir. Yetkisiz 

kişilerin verilere erişmesini engellemek için; parola denetimleri, güvenlik duvarı sistemi, saldırı 

engelleme sistemi (IPS), antvirüs sistemi, sistemlerin güncel tutulması, düzenli ve otomatk 

yedekleme sistemleri, ağ katmanında anahtarlarda uygulanan denetimler gibi sistemler 

kullanılmaktadır. 

 

5.3.6. BirimHafızası 

 

Birim hafızasını korumak ve sürdürülebilirliğini güvence altına almak üzere mevcut EBYS 

sistemi içerisinde iş akış süreçleri oluşturularak sistem daha etkin ve verimli kullanılacaktır. 
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5.4. Birim Dışından Tedarik Edilen HizmetlerinKalitesi; 

 
5.4.1. TedarikKriterleri 

 
Birim dışından alınan idari ve/veya destek hizmetlerinin tedarik sürecine ilişkin kriterler, 

ilgili mevzuatlar ve koordinatörlüğümüz yönetmeliğine göre belirlenir. 
 

5.4.2. TedarikGüvencesi 

 
Birim dışından alınan hizmetlerin uygunluğu, kalitesi ve sürekliliğini güvence altına alma 

hakkındaki çalışmalar devam etmektedir. 
 

 

 

5.5. Yönetimin Etkinliği ve Hesap Verebilirliği, KamuoyunuBilgilendirme; 

 
5.5.1. Etkinlik Paylaşımı 

 

Birim, paydaşlarına karşı sorumlulukları gereği tüm faaliyetlerine ilişkin güncel verileri 

birim internet sayfasında duyurmaktadır. 

 
5.5.2. Güvence 

 

Birim, kamuoyuna sunduğu bilgilerin tarafsızlığını ve nesnelliğini faaliyet raporlarıyla 

güvence altına almaktadır. 

 

5.5.3. LiderlikÖlçümleri 

 

Liderlik özelliklerinin ölçülmesine ve izlenmesine dair herhangi bir uygulama 

bulunmamaktadır. 

 

5.5.4. ŞeffaflıkPolitikaları 

 

Birim yönetimi her türlü çalışma ve faaliyetlerinden bağlı bulunduğu rektör yardımcısı ve 

üniversitemiz rektörüne karşı sorumludur. Yürüttüğü çalışmaları faaliyet raporları ile 

raporlayarak şeffaflık sağlamaktadır. 

 
5.5.5. KamuoyuPaylaşımı 

 

Birim, tüm faaliyetleri ile ilgili güncel bilgileri web sayfası aracılığı ile kamuoyuyla 

paylaşmaktadır. 

 
 



( KİDR Sürüm 1.4 ) 
23/23 

 

6. SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 

 
Akademik Veri İzleme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü yeni kurulmuş olan bir koordinatörlük 

olduğu için henüz bir dış değerlendirme sürecinden geçmemiştir. Birimimizde kalite çalışmaları 

oluşturulan Kalite Komisyonu tarafından,  Birim Kalite Temsilcisinin yönetiminde devam etmektedir. 

 

 



 

 

 

 
 

     

 

T.C. 
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 

 

AKADEMİK VERİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ 

        
        

 

No Gösterge Ölçme Yöntemi 2016 2017 2018 

 

1 
Önlisans programlarına kabul edilen 
öğrencilerin niteliği 

(Yerleşme sırası toplamı / Yerleşme sırası olan öğrenci 
sayısı) 

- - - 

 

2 
Lisans programlarına kabul edilen 
öğrencilerin niteliği 

(Yerleşme sırası toplamı / Yerleşme sırası olan öğrenci 
sayısı) 

- - - 

 

3 
Yüksek lisans programlarına kabul edilen 
öğrencilerin niteliği 

[(ALES puanlarının yüz üzerinden ortalaması)+ (Lisans 
mezuniyet notlarının yüz üzerinden ortalaması)] / 2 

- - - 

 

4 
Doktora programlarına kabul edilen 
öğrencilerin niteliği 

[(ALES puanlarının yüz üzerinden ortalaması) + (Lisans 
mezuniyet notlarının yüz üzerinden ortalaması) + 
(Yükseklisans mezuniyet notlarının yüz üzerinden 
ortalaması)] / 3 

- - - 

 

5 
Kadrolu öğretim üyesi başına öğrenci 
sayısı 

Öğrenci sayısı / Kadrolu öğretim üyesi sayısı - - - 

 

6 
Kadrolu ders veren öğretim elemanı 
(Öğretim üyesi, öğretim görevlisi, 
okutman) başına düşen öğrenci sayısı 

Öğrenci sayısı / Kadrolu ders veren öğretim elemanı 
sayısı 

- - - 

 

7 Yan dal ve/veya çift ana dal program sayısı   - - - 

 

8 
Yan dal ve/veya çift ana dal programlarına 
katılan öğrenci oranı 

(Yan dal ve çift ana dal programların katılan öğrenci 
sayısı / toplam lisans öğrencisi sayısı) x 100 

- - - 

 

9 
Lisansüstü programlara kaydolan kendi 
mezun oranı 

a) (Yüksek lisans programlarına kaydolan mezun sayısı 
/ toplam mezun sayısı) x 100 

- - - 

 

    
b) (Doktoraya kaydolan lisans ve yüksek lisans mezun 
sayısı / Toplam mezun sayısı) x 100 

- - - 

 

10 Normal sürede mezun olan öğrenci oranı 
(Normal sürede mezun olan öğrenci sayısı / Normal 
sürede mezun olması gereken öğrenci sayısı) x 100 

- - - 

 

  (a) Önlisans, 
 

- - - 

 

  (b) Lisans, 
 

- - - 

 

  (c) Yüksek lisans, 
 

- - - 

 

  (d) Doktora, 

 

- - - 

 

11 
Mezun olan öğrencilerin değerlendirme 
yılı içersinde işe yerleşme oranı 

(İşe yerleşen mezun sayısı / toplam mezun sayısı) x 
100 

- - - 

 

12 
Uluslararası öğrenci değişim 
programlarına katılım oranı 

a) (Gelen öğrenci sayısı/toplam öğrenci sayısı) x 100 - - - 

 

    b) (Giden öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı ) x 100 - - - 



 

 

13 
Uluslararası öğretim elemanı değişim 
programlarına katılım oranı 

c) (Gelen öğretim elemanı sayısı/toplam öğretim 
elemanı) x 100 

-  -  -  

 

    
d) (Giden öğretim elemanı / Toplam öğretim elemanı) 
x 100 

-  -  -  

 

14 Program başına ortalama ders sayısı 
Mezun olmak için alınması gereken ders sayısı toplamı 
/ Program sayısı 

- - - 

 

  (a) Önlisans, 
 

- - - 

 

  (b) Lisans,   - - - 

 

15 Seçmeli derslerin oranı a) (Seçmeli derslerin sayısı / Toplam ders sayısı) x 100 - - - 

 

    
b) (Mezun olmak için alınması gereken seçmeli ders 
sayısı / toplam ders sayısı) x 100 

- - - 

 

16 
Yeni açılan ders (lisans ve lisansüstü 
seviyesinde girişimcilik, teknoloji yönetimi 
ve inovasyon yönetimi v.b) oranı 

(Yeni açılan ders sayısı / Toplam ders sayısı) x 100 - - - 

 

17 
Öğretim üyesi başına bitirilen yüksek 
lisans tez sayısı 

Yüksek lisans tez sayısı / Öğretim üyesi sayısı - - - 

 

18 
Öğretim üyesi başına bitirilen doktora tez 
sayısı 

Doktora tez sayısı / Öğretim üyesi sayısı - - - 

 

19 
Öğretim üyesi başına düşen yayın (SCI, 
SSCI ve AHCI) sayısı 

Yayın sayısı (SCI, SSCI ve AHCI) / Öğretim üyesi sayısı -  -  -  

 

20 
Öğretim üyesi başına düşen toplam yayın 
ve bilimsel faaliyetin (sergi, konser, 
performans vb) sayısı 

Toplam yayın ve bilimsel faaliyet sayısı / Öğretim üyesi 
sayısı 

-  -  -  

 

21 Atıf sayısı / Öğretim üyesi 
İndeksli dergilerdeki toplam atıf sayısı /  Öğretim üyesi 
sayısı 

-  -  -  

 

22 
Öğretim üyesi başına düşen kazanılan 
bilimsel ve sanatsal ödül sayısı 

Kazanılan bilimsel ve sanatsal ödül sayısı / Öğretim 
üyesi sayısı 

-  -  -  

 

23 Alınan patent sayısı   -  -  -  

 

24 
Birim tarafından düzenlenen  ulusal ve 
uluslararası bilimsel konferans, seminer, 
panel ve v.b. faaliyetlerin sayısı 

  -  -  -  

 

25 
Öğretim elemanlarının teknoparklarda, 
kuluçka merkezlerinde, TEKMER’lerde 
ortak veya sahip olduğu faal firma sayısı 

  -  -  -  

 

26 
Öğretim üyesi başına düşen Üniversite 
Dışı Mali Kaynak (SANTEZ, TUBİTAK v.b) 
finanslı projelerin sayısı 

Toplam proje sayısı / Öğretim üyesi sayısı -  -  -  

 

27 
Öğretim üyesi başına düşen Üniversite 
Dışı Mali Kaynak (SANTEZ, TUBİTAK v.b) 
finanslı proje ödeneği (TL) 

Toplam proje ödenekleri / Öğretim üyesi sayısı -  -  -  

 

28 Uluslararası ortaklı / destekli proje sayısı   -  -  -  

 

29 
Birim öğrencileri tarafından düzenlenen 
ulusal proje sayısı 

  -  -  -  

 

30 
Birim öğrencileri tarafından düzenlenen 
uluslararası proje sayısı 

  -  -  -  

 

31 
Topluma katkı amaçlı düzenlenen bilimsel, 
sosyal, kültürel etkinliklerin sayısı 

  -  -  -  

 

32 
Topluma hizmet uygulamalarına yönelik 
proje sayısı 

  -  -  -  

 

33 
Ulusal Akreditasyon çalışmaları (birim, 
bölüm, laboratuvar, test-analiz vb) 

  -  -  -  

 

34 
Uluslararası Akreditasyon çalışmaları 
(birim, bölüm, laboratuvar, test-analiz vb) 

  -  -  -  

 


