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1. KURUM HAKKINDA BĠLGĠLER 

 

1.1. ĠletiĢim Bilgileri 

Müdür 

Dr. Öğr. Üyesi Yakup ÖZTÜRK  

0 228 214 14 20 

yakup.ozturk@bilecik.edu.tr 

 

1.2. Tarihsel GeliĢimi 

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, 09.02.2010 tarih ve  27488 sayılı Resmi Gazete‟de 

yayınlanarak yürürlüğe giren ve 09.06.2012 tarih ve 28318 sayılı Resmi Gazete‟de yayınlanan 

değişiklik ile son şeklini alan yönetmelik çerçevesinde kurulmuştur. 

Merkez, Müdür ve Müdür Yardımcısı olmak üzere 2 akademik personel ile Üniversitemiz Kütüphane 

ve Bilgi Merkezi 3. Katında 1 sınıf (20 kişilik) ve 2 idarî oda ile konferans, kurs, seminer vb. 

faaliyetlerine devam etmektedir.   

 

1.3. Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri 

 1.3.1. Stratejik Plan 

Üniversitemiz 2017-2021 Stratejik Planı‟na aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşılabilir: 

http://w3.bilecik.edu.tr/strateji/wp-content/uploads/sites/53/2017/01/STRATEJ%C4%B0K-PLAN-2017-

2021-g%C3%BCncel.pdf 

 1.3.2. Misyon, 

İnsanlığın ortak değerlerine duyarlı, çevre, kültür ve estetik bilinci gelişmiş, çok yönlü, katılımcı ve 

sorumlu bireyler yetiştirmek, toplumun gelişmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak amacıyla, ihtiyaç 

duyulan alanlarda, eğitim, bilim, teknoloji ve sanat birikiminden yararlanarak gelişen teknolojiyi 

kullanan, kaliteli, güncel ve yenilikçi programlar hazırlamak, geliştirmek ve ulusal ve uluslararası 

düzeyde sanayi, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyası ile Üniversite arasında bir köprü 

oluşturmak, genel yaşam kalitesinin yükselmesine katkıda bulunmak, Üniversitemizin kurumsal 

deneyimi ve donanımını, yaşamın gereksinim duyulan her alanında etkin olarak toplumun yararına 

sunmak. 

 1.3.3. Vizyon, 

Sunulan eğitim hizmetleri ile toplumun yaşam kalitesini yükseltmek, bilgi toplumuna geçiş sürecinde; 

eğitim alanlarının çeşitliliği ve yüksek hizmet kalitesiyle, kişi ve kurumlara yaşam boyu eğitim, 

araştırma ve danışmanlık desteği veren alanında öncü bir merkez olmak, bireylerin ve kurumların 

potansiyellerini en etkili şekilde geliştirmelerine ve kullanmalarına yardımcı olmak, kamu/özel sektör, 

sanayi, yerel yönetim, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirlikleri yaparak Üniversite‟nin 

topluma temas etmesi sürecine katkı sağlamak, toplumun çağdaş anlamda sanatsal, sosyal ve kültürel 

bilincini yükseltmek için faaliyetler yürütmek. 

 1.3.4. Değerler, 

Merkez tarafından yürütülen tüm programların nicelikten ziyade nitelikten ödün vermeyen bir görüntü 

arz etmesi, bilimsel temellere dayanması, tüm insanlığın hem fikir olduğu değerlere saygı çerçevesinde 

geliştirilmesi, başta içinde bulunduğu toplum olmak üzere tüm insanlığın hizmetine sunulabilir ölçütlere 

sahip olması, girişimciliği ve yenilikçiliği teşvik eder bir yapıda olması ve şeffaf, katılımcı ve hesap 
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verilebilir olması üzerinde mutabık kalınması gerekli olan temel değerler olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 1.3.5. Hedefler, 

Merkez aşağıda belirtilen amaç ve hedefleri benimsemektedir: 

 Merkez üniversitemizin eğitim ve öğrenim olanaklarını bölgeye açmayı, toplumun geniş bir kitlesine 

yaymayı ve bunu sürekli gerçekleştirebilmeyi hedeflemektedir. 

 Üniversitede, lisans ve lisansüstü program dışında gerçekleştirilen bilimsel ve teknolojik gelişmelerden 

küçük, orta ve büyük sanayi, ticaret, hizmet, tarım, hayvancılık ve diğer işletmeler ile kamu ve özel 

kuruluşların yararlanmalarını, üretim ve verimliliklerini arttırmalarını sürekli eğitim programı yoluyla 

sağlamayı hedeflemektedir. 

 Üniversitenin, diğer kamu ve özel kurum ve kuruluşların hizmet içi eğitim ile mesleki eğitim taleplerini 

karşılamak amacıyla eğitim programları düzenlemeyi planlamaktadır. 

 Türkiye‟nin ekonomik ve toplumsal gelişimine ve dünya ekonomisiyle rekabet edebilmesine katkıda 

bulunmayı amaçlamaktadır. 

 Yeni bilimsel ve teknolojik bilgi ve gelişmeleri takip ederek, bunları talep eden kişi, kurum ve 

kuruluşlara aktarmayı hedeflemektedir. 

 Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili konularda ortaya çıkan sorunlara çözümler üretmek için gerekli 

faaliyetleri planlamayı, düzenlemeyi ve yürütmeyi amaçlamaktadır. 

 Toplumu bilgilendirmek ve beceri kazandırmak için eğitim malzemelerinden başlayarak sunuma, eğitim 

yerinin düzenine kadar, en yüksek eğitim verimliliğini sağlayacak düzenlemeleri yapmayı 

planlamaktadır. 

 

1.4. Eğitim-Öğretim 

Merkez bünyesinde yükseköğretime yönelik eğitim-öğretim faaliyetleri bulunmamakla birlikte 

toplumun tüm kesimlerine hitap edebilen çok çeşitli alan ve konu başlıklarında eğitim, kurs, seminer, 

konferans vb. faaliyetler yürütülmektedir. 

 

1.5. Ar-Ge 

Yönetmelik çerçevesinde belirlenen amaç ve faaliyet alanlarına yönelik daha nitelikli ve verimli bir 

sürecin icra edilebilmesi için Merkez‟in yetkili tüm birimleri ile birlikte çalışmalar yapılmaktadır 

 

1.6. Organizasyon ġeması 

 REKTÖR 

                   ↓                                     YÖNETİM KURULU 

            MÜDÜR                       → 

                   ↓                                     DANIŞMA KURULU 

MÜDÜR YARDIMCISI 
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2. KALĠTE GÜVENCESĠ SĠSTEMĠ 

 

2.1. Kalite Politikası 

2.1.1. Değerler Yansıması 

Gerçekleştirilen faaliyetler nitelikten ödün vermeyen bir görüntü ile bilimsel temellere 

dayanarak insanlığın hem fikir olduğu değerlere saygı çerçevesinde geliştirilmekte, başta içinde 

bulunduğu toplum olmak üzere tüm insanlığın hizmetine sunulabilir ölçütlere sahip, 

girişimciliği ve yenilikçiliği teşvik eder bir yapıdaki değerler bütünü olarak karşımıza 

çıkmaktadır. 

2.1.2. Strateji Yansıması 

Yönetmelik çerçevesinde belirlenen amaç ve faaliyet alanlarına yönelik olarak Merkez 

tarafından gerçekleştirilen tüm faaliyetler belirlenmiş olan misyon ve vizyon çerçevesinde ve 

Üniversitemizin ilan etmiş olduğu Stratejik Plan‟a uyumlu bir şekilde icra edilmektedir. 

2.1.3. Misyon FarklılaĢması  

Misyon Farklılaşması yaklaşımının benimsenmesi Üniversitelerin bulundukları bölgeye olan 

katkılarını arttırmak ve belirli alanlarda ihtisaslaşmaya teşvik etmek amacıyla Yükseköğretim 

Kurulu Başkanlığı (YÖK) ve Kalkınma Bakanlığı eşgüdümü ile başlatılan “Üniversitelerimizin 

Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması” temalı proje çalışması 

kapsamında birbirine benzemeyen, rekabet gücü yüksek, bölgesel kalkınma odaklı farklı 

alanlarda ihtisaslaşmaya çalışarak ülkemizin kalkınması ve uluslararası tanınırlık ve saygınlığa 

sahip olması için gerekli çalışmaların belirli bir plan ve çerçeve içerisinde yürütülmesini temin 

etmektedir. 

2.1.4. Dengeler 

Merkez‟in gerçekleştirdiği faaliyetlerden elde edilen maddi kaynaklar Üniversitemiz Döner Sermaye 

İşletme Müdürlüğü tarafından takip edilmektedir.  , kaynakların paylaşımında kurduğu dengeler; 

2.1.5. Kalite Politikası 

Üniversitemiz Kalite Koordinatörlüğü‟nün belirlemiş olduğu „‟Üniversitemizin misyon, vizyon, 

amaç ve hedefleri doğrultusunda; uluslararası tanınırlık ve saygınlığa sahip, üstün performans 

odaklı girişimci bir dünya üniversitesi olmak amacı ile toplam kalite yönetimi anlayışına uygun 

bir kalite kültürü oluşturmak, iç ve dış paydaşlarımızın tüm gereksinim ve beklentilerini 

karşılamak için eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, idari ve topluma hizmet alanlarında etkin ve 

verimli bir değişim ve gelişim için süreklilik sağlamaktır.‟‟ Şeklindeki politikasına uyum 

sağlanmaktadır. 

2.1.6. Kalite Yayılımı 

Merkez‟in kullanmakta olduğu tüm resmi iletişim kanalları aracılığıyla söz konusu süreç 

şekillendirilmektedir. 

2.1.7. ĠçselleĢtirme 

Kalite Politikası temel alınarak belirlenmiş olan misyon, vizyon, amaç ve hedefler 

doğrultusunda stratejiler tespit edip, bu minvalde kurs, konferans, eğitim, seminer vb. faaliyetler 

yürütülmektedir. 

2.1.8. Uygunluk 
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Üniversitemizin kurumsal deneyimi ve donanımını, yaşamın gereksinim duyulan her alanında 

etkin olarak toplumun yararına sunma amacı çerçevesinde Kalite Politikası‟nca belirlenmiş olan 

amaç ve standartlara uygun bir kalite kültürü/yapısı oluşturulmaya çalışılmaktadır.  

 2.1.9. Entegrasyon 

Merkez tarafından gerçekleştirilen faaliyetler, yönetmelik tarafından belirlenmiş olan amaçların 

hayata geçirilmesi noktasındaki Stratejik Yönetim ile Merkez‟in  Kalite Yönetimi uygulamaları 

ve Üniversitemiz Kalite Koordinatörlüğü‟nün çalışmaları ile arasındaki entegrasyon ve 

süreklilik kapsamında icra edilmektedir. 

2.1.10. Stratejik Entegrasyon 

Merkez bünyesinde uygulanan stratejik yönetim ile bütçe izleme, iç kontrol, iç denetim gibi 

uygulamaların entegrasyonu Merkez‟in yetkili yönetim organları, Üniversitemiz Kalite 

Koordinatörlüğü‟nün belirlemiş olduğu kriterler ve Üniversitemiz Döner Sermaye İşletme 

Müdürlüğü çerçevesinde sağlanmaktadır. 

2.1.11. Performans Göstergeleri 

Merkez‟in stratejik planıyla uyumlu olarak izlemesi gereken performans göstergeleri her yıl 

içerisinde 6 aylık periyotlarla hazırlanan İzleme ve Değerlendirme Raporları ile kayıt altına 

alınmakta ve söz konusu veriler Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı resmî 

internet sitesinde ilan edilmektedir. 

2.1.12. Anahtar Göstergeler 

Merkez‟in stratejik planıyla uyumlu olarak izlemesi gereken performans göstergelerine temel 

teşkil edecek olan veriler, Üniversitemizin ürettiği bilim ve değerin Üniversitemiz Stratejik 

Planı ile uyumlu bir şekilde toplumun tüm kesimlerine hitap edebilecek bir mahiyette 

düzenlenmesi ile çok farklı konu başlıkları altında hayata geçirilmektedir. 

2.1.13. Birim Kültürü 

Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından Üniversite Yönetim Kurulunca önerilen adaylar 

arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen Müdür, Merkez‟in çalışmalarının 

düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesi amacıyla Yönetim ve Danışma Kurulları ile 

koordineli bir şekilde Yönetmelik çerçevesinde faaliyetler gerçekleştirmekte ve altındaki 

birimleri Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmektedir. Diğer birimler ile Merkeze ilişkin 

programlar ve faaliyetler ile ilgili koordine sağlanmakta, ihtiyaç duyulan eğitim, kurs, seminer 

ve benzeri programlar, faaliyet ve projelerin düzenlenmesi, yürütülmesi, yönlendirilmesi ve 

denetimi kalite standartları ile uyumlu kalite ve performans süreçlerinin tam olarak yerine 

getirilmesine yönelik güvence sağlayabilmek amacıyla planlı ve sistemli bir şekilde 

yürütülmektedir. 

2.1.14. UluslararasılaĢma 

Üniversitemiz Stratejik planda belirtilen amaç ve hedeflerin gerçekleştirebilmesi için alınacak 

kararlar noktasında Merkez, Üniversite‟nin bir birimi olarak belirlenen stratejileri 

benimsemekte ve söz konusu stratejilere azami düzeyde uyum sağlamak için çaba sarf 

etmektedir. 

2.1.15. Ġzleme 

Merkeze ait bir izleme süreci olmamakla birlikte Üniversitemizin belirlediği gösterge, yöntem 
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ve sonuçlar takip edilmektedir. 

2.1.16. ĠĢbirlikleri 

Merkeze ait herhangi bir uluslararası protokol ve işbirliği bulunmamaktadır. 

 

2.2. Kalite Komisyonlarının Görev, Sorumluluk ve Faaliyetleri; 

 

2.2.1. Periyodik Yönetim Süreçleri 

Merkeze ait tanımlı, periyodik olarak gerçekleştirilen ve sürekli iyileştirme bakış açısıyla 

yürütülen Kalite Yönetim süreçleri bulunmamaktadır. 

2.2.2. Gruplar 

Üniversitemiz bünyesinde Kalite komisyonu yanı sıra, birimlere ait Kalite Kurulları 

bulunmaktadır. 

2.2.3. ĠliĢkiler 

Merkeze ait Kalite Kurulu Üniversitemiz Kalite Komisyonu ile resmî kanallar aracılığıyla temas 

halinde çalışmalar yürütmektedir. 

2.2.4. Temsil 

Yönetmelik çerçevesinde belirlenen Merkez‟e ait tüm yönetim organları Kalite Yönetimi 

çalışmalarına kendilerine tanınan yetkiler çerçevesinde dahil olmaktadır. 

2.2.5. Değerlendirmeler 

Merkez herhangi bir dış değerlendirme sürecine tâbi olmamış, program ve laboratuvar 

akreditasyonları, sistem standartları deneyimleri vb. gibi faaliyetlerde bulunmamıştır. 

2.2.6. Kalite Kültürü 

Üniversitemiz Kalite Koordinatörlüğü çatısı altında gerçekleştirilmekte olan tüm resmî 

düzenlemeler yakından takip edilerek Merkez bünyesinde de hayata geçirilmektedir. 

2.2.7. Ortak Hedefler 

Üniversitemiz Stratejik Planı ile uyumlu bir şekilde Merkez Müdürü, Yönetmelikte belirtilen 

amaçlar ve hizmet alanları çerçevesinde tüm birimleri Merkez‟in çalışmalarının düzenli olarak 

yürütülmesi ve geliştirilmesi için yönetmektedir. Diğer birimler ile Merkeze ilişkin programlar 

ve faaliyetler ile ilgili temas kurulmakta, ihtiyaç duyulan eğitim, kurs, seminer ve benzeri 

programlar, faaliyet ve projelerin düzenlenmesi, yürütülmesi, yönlendirilmesi ve denetimi 

sağlanmaktadır. 

2.2.8. PUKO (eğitim-öğretim) 

Merkez bünyesinde yükseköğretime yönelik bir eğitim-öğretim süreci olmadığından PUKÖ 

döngüsü sağlama yöntemi bulunmamaktadır. 

2.2.9. PUKO (Ar-Ge) 

Merkez‟in yönetmelik çerçevesinde belirlenmiş olan amaç ve hizmet alanlarına yönelik 

yürütülen faaliyetlerden elde edilen sonuçların daha verimli ve nitelikli olabilmesi için Merkez 

yönetim organları tarafından süreç takip edilmektedir 

2.2.10. PUKO (Toplumsal) 

Merkez bünyesinde gerçekleştirilen faaliyetlerin topluma sunmuş olduğu katkının tespit 

edilebilmesini teminen anket çalışmaları yapılması planlanmaktadır. 
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2.2.11. PUKO (Yönetsel) 

Merkez‟e ait yönetim organlarının gerek kendi içinde gerekse de Üniversitemiz bünyesindeki 

çalışma şekillerinin/ortamlarının daha hızlı ve verimli hale getirilmesi için çalışmalar yapılması 

planlanmaktadır. 

  

2.3 PaydaĢ Katılımı 

 

2.3.1. PaydaĢ Analizi 

Çağımızın ulaştığı iletişim ve yönetişim anlayışı çerçevesinde toplumun her kesimine bilginin 

elde edilmesi ve paylaşılması noktasında fayda sağlayacak faaliyetler hayata geçirilmeye 

çalışıldığı için toplumun tüm kesimlerine hitap edilmektedir. 

2.3.2. PaydaĢ Katılımı 

Merkez yönetim organları olan Müdür, Yönetim Kurulu, Danışma Kurulu ve Müdür Yardımcısı 

yönetmelik çerçevesinde belirlenmiş olan tüm yetki ve sorumluluklarını resmi kanallar 

aracılığıyla gerçekleştirmektedirler. 

2.3.3. Ġ.P. Bilgilendirme 

Merkez‟e ait her türlü resmî iletişim kanalı ile söz konusu bilgilendirme süreci yürütülmektedir. 

2.3.4. Ġ.P. Geri Bildirimi 

Merkez‟e ait her türlü resmî iletişim adresleri veya Üniversitemiz EBYS sistemi üzerinden geri 

bildirim alınabilmektedir. 

2.3.5. DıĢ PaydaĢ 

Merkez‟in dış paydaşları bulunmamaktadır. 

2.3.6. D.P. Bilgilendirme 

Merkez‟in dış paydaşları bulunmamaktadır. 

2.3.7. D.P. Geri Bildirim 

Merkez‟in dış paydaşları bulunmamaktadır 

2.3.8. D.P. Katılımı 

Merkez‟in dış paydaşları bulunmamaktadır 

2.3.9. Mezunlar 

 Merkez‟e kayıtlı yükseköğretim öğrencileri bulunmadığı için öğrenci mezun edilmemektedir. 

2.3.10. Öğrenci Katılımları  

Merkez‟e kayıtlı yükseköğretim öğrencisi bulunmamaktadır.; 

2.3.11. DıĢ Katkılar 

Merkez‟in gelişimine ve sürdürülebilirliğine yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri, ilgili 

bakanlıklar vb. katkıları bulunmamaktadır. 

 

 

 

 

 

3. EĞĠTĠM - ÖĞRETĠM 



 ( KİDR Sürüm 1.4 ) 
8/17 

 

Merkez bünyesinde yükseköğretime yönelik herhangi bir eğitim-öğretim faaliyeti yapılmamaktadır.  

 

3.1. Programların Tasarımı ve Onayı; 

3.1.1. Program Tasarımı 

 Birimde eğitim-öğretim programlarının tasarlama yöntemleri;  

3.1.2. PaydaĢ Katılımı 

 Program tasarımında paydaş görüşlerini alma yöntemleri; 

3.1.2.1. Yansımalar 

 Paydaş görüşlerinin program tasarımına yansıtılma yöntemleri; 

3.1.2.2. Bilgilendirme 

 Tasarlanan programlar konusunda paydaşları bilgilendirme araçları; 

3.1.3. Faaliyetler 

 Eğitim-öğretimin her seviyesinde öğrencilere araştırma yetkinliğini kazandırmak üzere 

projelerle desteklenen faaliyetler; 

3.1.4. Ġç-DıĢ PaylaĢımlar 

 Her seviyede öğretim programı için hazırlanmış olan program ve ders bilgi paketleri ile 

programların eğitim amaçları ve kazanımlarının Birim içinde/dışında ortamlarda/araçlarla 

paylaşılma araçları; 

3.1.5. Çıktı-TYYÇ Uyumu 

 Program çıktılarının TYYÇ ile uyumunu sağlama yöntemleri; 

3.1.6. Uygulama/Alan ÇalıĢmaları 

 Programda öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışındaki iş yeri ortamlarında gerçekleşen 

mesleki uygulama/alan çalışmaları ve staj iş yüklerinin programa yansıtılma yöntemi; 

3.2. Programların Sürekli Ġzlenmesi ve Güncellenmesi; 

3.2.1. Güncelleme 

 Programı gözden geçirme ve güncelleme periyotları; 

3.2.2. Yöntemler 

 Programı gözden geçirme ve günceleme yöntemleri; 

3.2.3. PaydaĢ Katkıları 

 Program güncelleme çalışmalarına paydaş katkıları ve bunu tanımlayan süreç; 

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 Dosyalarındadır. 

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), 
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 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 kağıdı 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 Önerilier (Bölüm ve program çıktılarının 

sağlanmasına yönelik değerlendirme ve öneriler), 

3.2.5. Ġzlemeler 

 Program çıktılarına ulaşılıp ulaşılmadığının izlenmesi amacıyla kullanılan 

mekanizmalar; 

3.2.6. ĠyileĢtirmeler 

 Program çıktılarına ulaşılamadığı durumlarda gerçekleştirilen iyileştirme çalışmaları; 

3.2.7. Bilgilendirmeler 

 Yapılan iyileştirmeler ve değişiklikler konusunda paydaşların bilgilendirme yöntemi; 

3.2.8. Akreditasyon Destekleri 

 Akredite olmak isteyen programların üniversite tarafından desteklenme yöntemi; 

3.3. Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme; 

3.3.1. Politikalar 

 Kurumda öğrenci merkezli öğrenme (aktif) konusunda uygulanan politikalar; 

3.3.1.1. Eğitim Politikası 

 Birimin öğrenci merkezli eğitim konusundaki politikası; 

3.3.2. Yayılımlar 

 Öğrenci merkezli eğitim politikası doğrultusunda yapılan uygulamaların yayılımı; 

3.3.2.1. Bilinirlik 

 Bu politikanın Birimdeki bilinirlik düzeyi; 

3.3.3. Yetkinlikler 

 Birimde öğrenci merkezli eğitim modeli ve/veya aktif öğrenme konusunda öğretim 

üyelerinin yetkinliklerini geliştirilme yöntemleri; 

3.3.4 ĠĢ Yükleri 

 Ders bilgi paketlerinde öğrenci iş yüküne dayalı kredi değerlerinin belirlenme yöntemi; 

3.3.5. Öğrenci Katılımı 

 Öğrenci iş yüküne dayalı kredi değerlerinin belirlenmesinde öğrenci görüşlerinin alınma 

yöntemi; 

3.3.6. Uluslararası Hareketlilik 

 Öğrenci iş yükü esaslı kredi transfer sisteminin uluslararası hareketlilik programlarında 
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kullanılma yöntemi; 

3.3.7. Deneyimleme 

 Staj ve işyeri eğitimi gibi Birim dışı deneyim kazanma programlarının yürütülme 

yöntemi;  

3.3.7.1. Süreçler 

 Staj ve işyeri eğitimleri için tanımlı süreçler;  

3.3.7.2. Paydaş Güvenceleri 

 Paydaşların katılımını güvence altına alma yöntemleri; 

3.3.8. Seçmeli Dersler 

 Kültürel derinlik kaz anımına yönelik ve farklı disiplinleri tanıma fırsatı veren seçmeli 

derslerin mevcudiyeti ve öğrencileri bu derslere yönlendirme yöntemleri; 

3.3.8.1. Disiplinlerarası Seçmeli Dersler 

 Kültürel derinlik kazanımına yönelik ve farklı disiplinleri tanıma fır satı veren 

seçmeli derslere öğrenciler yönlendirilme yöntemi; 

3.3.9. Seçmeli Derslerin Yönetimi 

 Birimde seçmeli derslerin yönetimi ve bu konuda uygulanan mekanizmalar; 

3.3.9.1. Seçmeli Ders Uygulamaları 

 Birimde uygulanan mekanizmalar; 

3.3.10. Öğrenci DanıĢmanları 

 Birimde öğrenci danışmanlık sistemi uygulamalarının yürütülme yöntemi; 

3.3.10.1. Etkinlikler 

 Öğrenci danışmanlık sistemi etkililiği değerlendirme yöntemi; 

3.3.10.2. Değerlendirme 

 Öğrenci danışmanlık sistemi değerlendirme sonuçlarına göre yapılan işlemler; 

3.3.10.3. Başarı Ölçümleri 

 Öğrencinin başarısını ölçme ve değerlendirmek (BDY) için tanımlı süreçler; 

3.3.10.4. İlan 

 BDY süreçlerin öğrencilere ilan edilme yöntemi; 

3.3.10.5. Güvence 

 Programda BDY süreçleri uygulanması için güvence yöntemi; 

3.3.11. Mezuniyet KoĢulları 

 Öğrenci mezuniyet koşullarının tanımlanması; 

3.3.12. Çıktı Ölçümleri 

 Program ve ders öğrenme çıktıları BDY yoluyla ölçülme yöntemi; 

3.3.13. BDY 

 BDY konusunda Birimde yapılan bilgilendirme ve eğitimler; 

3.3.14. Öğrenci Hakları 

 Birimde, öğrencinin devamsızlığı veya sınava girmeyi engelleyen haklı ve geçerli 

nedenlerin oluşması durumunu kapsayan açık düzenlemeler; 

 

3.3.15. Öğrenci ġikâyetleri 
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 Öğrenci şikâyetlerini alma mekanizmaları;  

3.3.15.1 Şikayet Giderme Politikaları 

 Öğrenci şikâyetlerini gidermek için uygulanan politikalar; 

3.3.16. Alan DıĢı Öğrenme 

 Öğrencilerin genel (alana özgü olmayan) program öğrenme çıktılarını kazanmaları için 

güvence altına alma yöntemi; 21. yüzyıl yetkinliklerinin program kazanımlarına yansıtılması 

3.4. Öğrencinin Kabulü ve GeliĢimi, Tanıma ve Sertifikalandırma; 

3.4.1. Kabul 

3.4.1.1. Birim, öğrenci kabullerinde kullanılan açık ve tutarlı kriterler; 

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

 3.4.1.2.1. Kabul, 

3.4.1.3. Uyum (Yeni öğrenci uyumu), 

 3.4.1.3.1. Mentörler 

3.4.1.4. Başarılar (Öğrenci başarıları), 

3.4.1.5. Danışmanlar (Akademik), 

3.4.1.6. Öğrenci Hareketliliği, 

3.4.1.7. Diğer Kabuller 

 Merkezi yerleştirmeyle gelen öğrenci grupları dışında kalan yatay geçiş, YÖS, 

ÇAP, yandal öğrenci kabullerinde uygulanan kriterler; 

3.4.2. Formal Öğrenme 

 Birimde önceki “formal” öğrenmelerin tanınması için tanımlı süreçler; 

3.4.3. Ġnformal Öğrenme 

 Birimde önceki non -formal ve informal öğrenmelerin tanınması için tanımlı süreçler 

(yönerge, senato kararı vb.); 

3.5. Eğitim-Öğretim Kadrosu; 

3.5.1. ÖzgeçmiĢler (Öğretim elemanları özgeçmiĢleri), 

3.5.2. Yetkinlikler, 

3.5.3. Mesleki GeliĢim, 

3.5.4. Eğitsel Performanslar, 

3.5.5 Mesleki GeliĢim 

 Eğitim-öğretim kadrosunun mesleki gelişimlerini sürdürmek ve öğretim becerilerini 

iyileştirmek için sağlanan imkanlar;  

3.5.5.1. Güvence 

Tüm öğretim üyelerinin katılımı için güvence yöntemleri; 

3.5.6. Ders Görevlendirmeleri 

 Birimdeki ders görevlendirmelerinde eğitim-öğretim kadrosunun yetkinlikleri ile ders 

içeriklerinin örtüşmesini sağlama ve güvence altına alma yöntemleri; 

3.5.7. Eğiticilerin Eğitimi 

 Birimdeki eğiticinin eğitimi programı ve birim hedefleri doğrultusunda günceleme 

yöntemleri; 

3.5.8. Ders Verme (dıĢ kaynaklı)  
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 Birime dışarıdan ders vermek üzere öğretim elemanı seçimi ve davet edilme yöntemleri; 

3.5.8.1. İlan 

 Kuralları ilan etme yöntemi; 

3.6. Öğrenme Kaynakları, EriĢilebilirlik ve Destekler; 

3.6.1. Altyapılar 

 Öğrenci kullanımına yönelik tesis ve altyapılar; 

3.6.2. Faaliyetler 

 Kurumda öğrenci gelişimine yönelik sosyal, kültürel, sportif faaliyetler ve desteklenme 

yöntemleri; 

3.6.3. Kurumsal Hizmetler 

Kurumda öğrencilere sunulan rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri; 

3.6.3.1. Birimsel Hizmetler 

 Birimde öğretim elemanları tarafından sağlanan rehberlik ve destek hizmetleri 

nelerdir? 

3.6.4. Özel Öğrenciler 

 Birimde özel yaklaşım gerektiren öğrenciler (Mülteciler, engelli veya uluslararası 

öğrenciler gibi) için mevcut düzenlemeler ile sağlanan özel hizmetler; 

3.6.5. Planlama 

 Birimde öğrenciye sunulan hizmet ve desteklerin planlama yöntemi; 

3.6.6. Bütçe Dağılımı 

 Yıllık bütçenin öğrenim kaynakları ve öğrencilere sunulan destekler açısından % 

dağılımına karar verme yöntemi; 

 

4. ARAġTIRMA, GELĠġTĠRME  ve TOPLUMSAL  KATKI 

 

4.1. Birimin AraĢtırma Stratejisi ve Hedefleri; 

 

4.1.1. AraĢtırma Stratejisi 

Üniversitemizin hazırlamış olduğu Stratejik Plan‟da belirtilen hususlar, amaçlar ve hedeflerle 

uyumlu bir araştırma stratejisi benimsenmektedir. 

4.1.1.1. Ar-Ge Politikası, 

Merkez‟in düzenlediği faaliyetlerin daha nitelikli ve verimli olması adına yetkili tüm organlar 

araştırmalar yapmakta ve olası geri bildirimler ve yapılan değerlendirmelerle birlikte süreç takip 

edilmektedir. 

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

Üniversitemizin belirlemiş olduğu yerel/bölgesel/ulusal kalkınma hedeflerine uyumlu bir şekilde 

stratejilerimizi tayin etmeye çalışıyoruz. 

4.1.1.3. Araştırma Fırsatları,  

Üniversitemizin başta yerel olmak üzere bölgesel ve nihayetinde ulusal çapta tesis etmeye 

çalıştığı alanlar başta olmak üzere kalkınma sürecine yönelik araştırma ortamları tespit 

edilmekte ve bunlarla ilgili çalışmalar yapılmaktadır. 

4.1.1.4. Öncelikli Alanlar, 
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Üniversitemizin belirlemiş olduğu Stratejik Plan‟a uygun bir şekilde süreç şekillendirilmekte 

olup toplumun tüm kesimlerine hitap edebilen faaliyetler gerçekleştirilmektedir. 

4.1.1.5. Ortak Araştırma Faaliyetleri, 

Ortak araştırma faaliyetlerimiz bulunmamaktadır. 

4.1.1.6. Araştırma Platformları, 

Merkez bünyesinde oluşturulmuş bir araştırma platformu bulunmamaktadır. 

4.1.1.7. Etik Değerler, 

Merkez bünyesinde gerçekleştirilen tüm çalışmalar bilimsel etik değerlere bağlıdır. 

4.1.1.8. Araştırma Çıktıları, 

Elde edilen çıktılar Merkez‟in daha sonraki çalışmalarına yön verme noktasında yardımcı 

olmaktadır. 

4.1.2. BütünleĢik Politikalar 

Merkez tarafından gerçekleştirilen faaliyetler yönetmelik çerçevesinde belirlenen amaç ve 

hizmet alanlarına göre şekillendirilmektedir. 

4.1.3. Katkısal Politikalar 

Merkez bünyesinde gerçekleştirilen faaliyetler toplumun tüm kesimlerinin faydasına 

sunulmaktadır. 

4.1.4. Kalkınma Hedefleri 

Üniversitemizin yerel/bölgesel/ulusal kalkınma hedeflerini gerçekleştirmek için belirlemiş 

olduğu ihtisaslaşma politikasına katkı sunacak şekilde bir süreç yürütülmektedir. 

4.1.5. Kültürel Katkılar 

Merkez tarafından gerçekleştirilen faaliyetler sosyal, eğitim ve kültür anlamında başta yerel 

olmak üzere bölgesel ve ulusal çapta topluma katkı sunmaktadır 

 

4.2. AraĢtırma Kaynakları; 

 

4.2.1. Planlama 

Üniversitemiz Döner Sermeye İşletme Müdürlüğü üzerinden faaliyetler ile ilgili kaynakların 

planlanması ve tedarik süreci gerçekleştirilmektedir. 

4.2.2. PaydaĢlar 

Merkez‟in araştırma-geliştirme faaliyetlerine herhangi bir paydaş katılmamaktadır. 

4.2.3. Ġzleme 

Merkez‟in gerçekleştirmiş olduğu faaliyetlerin sonuçlarına dair belirli aralıklarla faaliyet 

raporları hazırlanmakta ve bu rapordaki verilere istinaden değerlendirmeler yapılmaktadır. 

4.2.4. Fon Stratejileri 

Merkez‟in araştırma çalışmaları için üniversite dışı fonlamalar kullanılmamaktadır. 

4.2.5. Personel TeĢvikleri 

Merkez‟de birim dışı fonlar kullanılmamaktadır 

4.2.6. DıĢ Destekler 

Merkez‟in dış kaynaklardan sağladığı destek bulunmamaktadır. 
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4.3. AraĢtırma Kadrosu; 

 

4.3.1. Yetkinlikler 

Yönetim organları olan Müdür, Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu yönetmelik çerçevesinde 

kendilerine tanımlanan yetki ve sorumluluklarını yerine getirmektedirler 

4.3.2. Yetkinlik Ölçümleri 

Yönetmelik çerçevesinde Müdür ve Yönetim Kurulu atamaları Üniversite Yönetim Kurulu‟nun 

önerileri üzerine Rektör tarafından gerçekleştirilmektedir. 

4.3.3. Olanaklar ve Destekler 

 Merkez için gerekli olan koşullar yönetmelik ve mevzuat gereğince Üniversite‟nin ilgili 

birimleri ile resmî işlemler üzerinden sağlanmaktadır. 

4.3.3.1. Fiziksel, Teknolojik ve Finansman 

Her türlü fiziksel, teknolojik ve finansman olanak ve destekler Üniversite çatısı altında 

gerçekleşmektedir. 

4.3.3.2. Laboratuvarlar, 

Merkez‟in faaliyetleri için kullanmakta olduğu herhangi bir laboratuar bulunmamaktadır. 

4.3.3.3. Projeler, 

Merkez‟in dahil olduğu herhangi bir proje bulunmamaktadır. 

4.3.3.4. Etik Kural Destekleri,  

Merkez‟in faydalandığı herhangi bir etik kural desteği bulunmamaktadır. 

4.3.3.5. Ölçme-Değerlendirme 

Sağlanan destek ve imkanların yeterliliği ve etkiliği Merkez‟in yetkili yönetim organları 

tarafından değerlendirilmektedir 

4.3.4. TeĢvikler 

 Merkez bünyesinde herhangi bir teşvik sistemi bulunmamaktadır. 

4.3.4.1. Karar Yöntemleri 

 Teşvik için karar verme yöntemleri;  

4.3.4.2. Teşvik Ölçümleri 

 Teşviklerin yeterliliği ve etkililiği ölçme ve sonuçları değerlendirme yöntemi; 

 

4.4. Birimin AraĢtırma Performansının Ġzlenmesi ve ĠyileĢtirilmesi; 

 

4.4.1. Performans 

 Merkez‟in yetkili yönetim organları tarafından takip edilmekte ve resmî süreç 

işletilmektedir. 

4.4.2. Yayımlar 

 Belirli zaman aralıkları ile düzenlenen faaliyet raporları çerçevesinde sonuçlar 

yayımlanmaktadır. 

4.4.3. Ranking Yöntemi 

Merkez‟in bölge, ülke ve dünya ekonomisine katkısını ölçmeye yönelik herhangi bir 

uygulaması bulunmamaktadır. 
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4.4.3.1. Katkı Yeterliliği 

 Merkez‟in katkıların yeterliliğini değerlendirme yöntemi bulunmamaktadır. 

4.4.4. Ranking Derecesi 

Merkez‟in bölge, ülke ve dünya ekonomisine nasıl ve hangi düzeyde katkı sağladığını gösteren 

bir derecelendirme ağı bulunmamaktadır. 

  

5. YÖNETĠM SĠSTEMĠ 

 

5.1. Yönetim ve Ġdari Birimlerin Yapısı; 

 

5.1.1. Yönetim Sistemi 

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, 09.02.2010 tarih ve  27488 sayılı Resmi 

Gazete‟de yayınlanarak yürürlüğe giren ve 9.6.2012 tarih ve 28318 sayılı Resmi Gazete‟de 

yayınlanan değişiklik ile son şeklini alan yönetmelik çerçevesinde kurularak yine söz konusu 

yönetmelik içerisinde belirtilen amaç ve hizmet alanlarına yönelik faaliyetlerine devam 

etmektedir. 

5.1.2. Ġç Kontrol Eylem Planı 

Üniversitemiz Kalite Koordinatörlüğü bünyesinde takibi yapılan İç Kontrol Standartları Uyum 

Eylem Planı çerçevesinde gerekli olan süreçler fiiliyata geçirilmektedir. 

İlgili ölçüte ait beklenen kanıtlar aşağıda listelenmektedir:  

 

5.2. Kaynakların Yönetimi; 

 

5.2.1. Etkililik 

Merkez‟in yetkili organları sıfatı ile görev yapmakta olan kişiler yetki ve sorumlulukları 

çerçevesinde faaliyetleri yürütmektedirler. 

5.2.2. Etkinlik 

Merkez bünyesinde çalışmakta olan personelin gerekli yetkinliğe sahip olması hususunda 

yönetmelik çerçevesinde hareket edilmektedir. 

5.2.3. Liyakat 

Personelin eğitim ve liyakatlerinin üstlendikleri görevlerle uyumunu sağlayan tanımlı süreçler 

Üniversitemiz Kalite Koordinatörlüğü tarafından ilan edilen Görev Tanımları bünyesinde ifade 

edilmektedir. 

5.2.4. Finansal Yönetim 

Merkezin sahip olduğu Mali kaynakların yönetimi yönetmelik çerçevesinde belirlenen yetki ve 

sorumluluklar dikkate alınarak Üniversitemiz Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından 

etkin bir şekilde takip edilmektedir. 

5.2.5. Kaynakların Yönetimi 

Merkeze ait Taşınır ve taşınmaz kaynakların yönetimi Üniversitemiz ilgili birimleri tarafından 

takip edilmekte ve etkin bir şekilde kullanımı sağlanmaktadır. 
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5.3. Bilgi Yönetimi Sistemi; 

 

5.3.1. Bilgi Yönetimi 

Merkez tarafından gerçekleştirilen her türlü faaliyet ve süreçlere ilişkin veriler başta Merkez 

tarafından arşivlenmekte olup aynı zamanda Üniversitemizin kullanmakta olduğu mevcut ilgili 

sistemleri aracılığıyla da takip edilmektedir. 

5.3.2. Performans Göstergeleri 

Söz konusu göstergeler belirli zaman aralıkları ile hazırlanan Faaliyet Raporları ve İzleme ve 

Değerlendirme Raporları gibi işlemler aracılığıyla kayıt altına alınmakta ve paylaşılmaktadır. 

5.3.2.1. Desteklemeler 

Merkez tarafından kullanılan Bilgi Yönetim Sistem adı altında bir mekanizma 

bulunmamakla birlikte Üniversitemizin mevcut diğer ilgili sistemleri 

kullanılabilmektedir. 

5.3.3. Süreç Destekleri 

Merkez tarafından kullanılan Bilgi Yönetim Sistemi bulunmamaktadır. 

5.3.4. Veri Toplama 

Belirli zaman aralıkları ile oluşturulan raporlara esas teşkil etmesi adına Merkez‟e ait veriler 

yılda bir kez toplanmaktadır. 

5.3.5. Güvenlik ve Gizlilik 

Merkez‟e ait toplanmış olan veriler yönetmelik çerçevesinde yetki ve sorumluluğu bulunan 

kişiler tarafından takip ve kontrol edilmekte ve güvenliği sağlanmaktadır. 

5.3.6. Birim Hafızası 

Merkez‟e ait tüm resmî işlemler Üniversitemiz EBYS üzerinden gerçekleştirilerek muhafaza 

edilmesi ve sürdürülebilir olması sağlanmaktadır. 

   

5.4. Birim DıĢından Tedarik Edilen Hizmetlerin Kalitesi; 

 

5.4.1. Tedarik Kriterleri 

Merkez için dışarıdan alınması muhtemel idarî veya destek hizmetlerinin tedarik kriterleri 

yönetmelik ve ilgili mevzuata bağlı bir şekilde resmî kanallar aracılığıyla belirlenmiştir. 

5.4.2. Tedarik Güvencesi 

Merkez için dışarıdan temin edilen hizmetlerin uygunluğunu, kalitesini ve sürekliliğini güvence 

altına almak için yine yönetmelik ve ilgili mevzuat çerçevesinde tanınan yetki ve sorumluluklar 

çerçevesinde resmî yazışma, şartname, protokol, sözleşme gibi belgeler ile süreç takip 

edilmektedir. 

 

5.5. Yönetimin Etkinliği ve Hesap Verebilirliği, Kamuoyunu Bilgilendirme; 

 

5.5.1. Etkinlik PaylaĢımı 

Merkez tarafından gerçekleştirilen tüm faaliyetler ile ilgili güncel bilgiler ve veriler resmî 

internet sayfamız üzerinden kamuoyu ile paylaşılmaktadır. 
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5.5.2. Güvence 

Merkez kamuoyuna sunduğu bilgilerin tarafsızlığını ve nesnelliğini hazırlamış olduğu faaliyet 

raporları ile güvence altına almaktadır. 

5.5.3. Liderlik Ölçümleri 

Merkez bünyesinde birim yöneticileri için liderlik özellikleri ölçme, izleme ve yetkinlik 

geliştirme benzeri uygulamalar bulunmamaktadır. 

5.5.4. ġeffaflık Politikaları 

Merkez tarafından gerçekleştirilen tüm faaliyetlerin belirli zaman aralıkları ile hazırlanmakta 

olan Faaliyet Raporları, İzleme ve Değerlendirme Raporları gibi belgeler sayesinde hesap 

verebilirlik ve şeffaflık kriterlerinin temin edilmesi sağlanmaya çalışılmaktadır. 

5.5.5. Kamuoyu PaylaĢımı 

Merkez bünyesinde gerçekleştirilen tüm faaliyetler başta Merkezin resmi internet adresi, 

Üniversitemizin resmi internet adresi, resmi sosyal medya hesapları aracılığıyla olmak üzere 

afiş ve broşür gibi materyaller aracılığıyla da toplumun tüm kesimlerine duyurulmaktadır. 

 

 

6. SONUÇ ve DEĞERLENDĠRME 

 

 “Ürün veya hizmetin kalite konusunda belirlenen istekleri karşılamak amacıyla yeterli güveni 

sağlaması için gereken planlı ve sistematik faaliyetler bütünü” olarak tanımlanan Kalite Güvencesi 

Sistemi ve Eğitim-Öğretim, Araştırma, Geliştirme ve Toplumsal Katkı ve Yönetim Sistemi‟nin 

gereklilikleri doğrultusunda Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma 

Merkezi‟nin yılın bütün aylarını kapsayıcı biçimde eğitim faaliyetlerine açık olması, Üniversite 

personelinden alınan destekle kurum içerisindeki ders faaliyetlerine paralel ya da ders faaliyetleri 

dışında zamanın gereklilikleri ile meydana çıkan ihtiyaçların karşılanması birimin güçlü 

yönlerindendir. Üniversite dışında başka bir kurumda eğitim alan ya da eğitimini tamamlamış, 

üniversite öğrencisi yaş grubu haricindeki kişilerin eğitim hayatlarını tamamlayıcı, kariyerlerini 

bütünleyici eğitimlerin verilebilmesi Merkezimizin talep edici yönlerini artırmaktadır.  

 

 

 

 


