
   2020 YILI BİRİM ÖZ DEĞERLENDİRME RAPORU

                         BOZÜYÜK MESLEK YÜKSEKOKULU

                  BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI

 A. KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ 

1. Misyon ve Stratejik Amaçlar

1.1. Misyon

Meslek Yüksekokulumuzun, öğretim elemanı-öğrenci-sektör etkileşimini sağlayan, öğrenmeyi 

ve takım çalışmasını benimseyen, bilgi ve teknolojiyi etkili bir şekilde kullanan, iş dünyasının 

gereksinim duyduğu bilgi ve beceri ile donatılmış, uygulayıcı, problem çözücü, kendini 

yenileyen nitelikli meslek elemanı yetiştirme misyonuna katkıda bulunmak amacıyla; 1. Öz 

değerlere saygılı, 2. Akılcı, 3. Sorgulayan, 4. Düşünen, 5. Üreten, 6. İnsana ve ülkesine duyarlı, 

7. Çevresine duyarlı, 8. Sosyal ve girişimci ara elemanlar yetiştirmek Programımızın misyonu 

olarak belirlenmiştir.

1.2. Vizyon

Bölümün vizyonu; öğrencilerinin, ulusal ekonomi ve istihdamda önemli yer tutan Bankacılık 

ve Sigortacılık alanında, teori ve uygulamalarla yeterli bir şekilde donatılmış ara eleman 

ve/veya orta düzey yöneticiler olarak yetiştirilmesidir.

1.3.  Birimin stratejik plandaki hedefleri

Üniversitemizin stratejik planındaki “Amaç 2. İhtisaslaşmanın sağlanması” başlığı altındaki 

“Hedef 2.3. İhtisaslaşma alanlarındaki araştırmacıların bilimsel aktivitelerini artırmak” 

hedefine yönelik Üniversitemiz adresli yapılan bilimsel yayınların takibini yapmak ve detaylı 

analizler sayesinde bu bilimsel aktivitelerin artırılmasına katkı sağlayıcı mekanizmalar sunmak.

1.4.  İzleme ve değerlendirme şekli

Kurum dışından InCites (Web of Science), DergiPark, Scopus, ScienceDirect vb. indeks tarama 

araçlarını kullanmak. Kurum içi kontrol mekanizması olarak da Personel Veri Sistemi’nden 

(PVS) faydalanmak.



Kanıt Belgeler A.1:

A.1.1. http://w3.bilecik.edu.tr/bozuyuk-bankacilikvesigortacilik/hakkimizda/misyon-

ve-vizyon/

A.1.2. http://w3.bilecik.edu.tr/bozuyuk-bankacilikvesigortacilik/hakkimizda/misyon-

ve-vizyon/

2. İç Kalite Güvencesi

Birim Kalite Organizasyonu Yapısı

Adı Soyadı Unvanı
Kalite Temsilcisi Prof. Dr. Mehpare TOKAY ARGAN Müdür

Kalite Raportörü Battal YILMAZ Yüksekokul Sekreteri V.

Adı Soyadı Unvanı

Eğitim Öğretim Sorumlusu Burçin Öner Dr. Öğr. Üyesi 

Araştırma, Geliştirme ve Toplumsal Katkı 
Sorumlusu

Alp Polat Dr. Öğr. Üyesi

Yönetim Sistemleri Sorumlusu Cumhur Şahin Dr. Öğr. Üyesi

Stratejik Plan ve Performans Göstergeleri 
Sorumlusu

Önder Gürsel Dr. Öğr. Üyesi

Anket hazırlama ve değerlendirme 
Sorumlusu

Melih Ergen Öğr. Gör.

Akademik Veri İzleme ve Değerlendirme 
Sorumlusu

Ali Arıcı Dr. Öğr. Üyesi

http://w3.bilecik.edu.tr/bozuyuk-bankacilikvesigortacilik/hakkimizda/misyon-ve-vizyon/
http://w3.bilecik.edu.tr/bozuyuk-bankacilikvesigortacilik/hakkimizda/misyon-ve-vizyon/
http://w3.bilecik.edu.tr/bozuyuk-bankacilikvesigortacilik/hakkimizda/misyon-ve-vizyon/
http://w3.bilecik.edu.tr/bozuyuk-bankacilikvesigortacilik/hakkimizda/misyon-ve-vizyon/


2.1. Bölüm kalite organizasyon yapısı

Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Kalite Organizasyonu Yapısı

Adı Soyadı Unvanı İletişim

Kalite Kurul Başkanı Cumhur ŞAHİN Dr. Öğr.

Üyesi

0228 214 1571

cumhur.sahin@bilecik.edu.tr 

Kalite Raportörü Ayşe CÜCE 

KAPLAN
Sekreterlik 0228 214 1316

ayse.cuce@bilecik.edu.tr 

Eğitim Öğretim

Sorumlusu

Burçin ÖNER Dr. Öğr.

Üyesi

0228 214 1315

burcin.oner@bilecik.edu.tr 

Araştırma, Geliştirme 

ve Toplumsal Katkı 

Sorumlusu Alp POLAT

Dr. Öğr.

Üyesi

0228 214 1809

alp.polat@bilecik.edu.tr 

Akademik Veri 

İzleme ve 

Değerlendirme 

Sorumlusu

Emrah DEMİR

Öğr.

Gör.

0228 214 1572

emrah.demir@bilecik.edu.tr 

2.2.İş akışları

Birimimize ait tanımlı herhangi bir iş akış süreci bulunmamaktadır.

2.3. Görev tanımları

Üniversitemiz adresli yapılan akademik yayınları takip ederek Rektörlük Birimi’ne detaylı 

raporlar vermek.

Kanıt Belgeler A.2:

A.2.1.https://ebys.bilecik.edu.tr/DocumentModule/DOC_Document.aspx?value=S0jIM2j

MMmDgMM0FQEEVTPlJRGVdTmTEPBldV91QQQSZMPEZRPldU9kQUSCZM1X

RZVm5c9kwUvi4LyG9UsGFdzmFLgcHGEVR9UQSJCZNzD0R0jkN4jgMBlBJU0VRF

https://ebys.bilecik.edu.tr/DocumentModule/DOC_Document.aspx?value=S0jIM2jMMmDgMM0FQEEVTPlJRGVdTmTEPBldV91QQQSZMPEZRPldU9kQUSCZM1XRZVm5c9kwUvi4LyG9UsGFdzmFLgcHGEVR9UQSJCZNzD0R0jkN4jgMBlBJU0VRFVBWmTQPJ0ZVxD0RmDAOF0ZVDEVW9UQS4jUMwTgMXCZOYkVRTUNRQEVV9UQ&TaskRecurrenceID=6310492
https://ebys.bilecik.edu.tr/DocumentModule/DOC_Document.aspx?value=S0jIM2jMMmDgMM0FQEEVTPlJRGVdTmTEPBldV91QQQSZMPEZRPldU9kQUSCZM1XRZVm5c9kwUvi4LyG9UsGFdzmFLgcHGEVR9UQSJCZNzD0R0jkN4jgMBlBJU0VRFVBWmTQPJ0ZVxD0RmDAOF0ZVDEVW9UQS4jUMwTgMXCZOYkVRTUNRQEVV9UQ&TaskRecurrenceID=6310492
https://ebys.bilecik.edu.tr/DocumentModule/DOC_Document.aspx?value=S0jIM2jMMmDgMM0FQEEVTPlJRGVdTmTEPBldV91QQQSZMPEZRPldU9kQUSCZM1XRZVm5c9kwUvi4LyG9UsGFdzmFLgcHGEVR9UQSJCZNzD0R0jkN4jgMBlBJU0VRFVBWmTQPJ0ZVxD0RmDAOF0ZVDEVW9UQS4jUMwTgMXCZOYkVRTUNRQEVV9UQ&TaskRecurrenceID=6310492


VBWmTQPJ0ZVxD0RmDAOF0ZVDEVW9UQS4jUMwTgMXCZOYkVRTUNRQEV

V9UQ&TaskRecurrenceID=6310492

3. Paydaş Katılımı

3.1.   İç paydaş listesi

Rektörlük

Bozüyük Meslek Yüksekokulu

Bozüyük Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Öğrenciler

Akademik ve İdari Personeller

3.2.   Dış paydaş listesi

Bankalar

Sigorta Kuruluşları

Diğer Finansal Kuruluşlar

Ticaret ve Sanayi Odaları

3.3. İç paydaşlarla yapılan toplantılar

İç paydaşlar ile tutanaklı toplantı yapılmamaktadır. Yapılan görüşmeler genellikle 

telefonla ve e-posta üzerinden gerçekleştirilmektedir. Bu paydaşlarla ihtiyaca yönelik hızlı 

ve plansız sürekli temas söz konusudur.

3.4. Dış paydaşlarla yapılan toplantılar

Dış paydaşlar ile toplantı yapılmamaktadır. Bu paydaşların kamuoyu ile paylaştıkları 

verilerden yararlanılmaktadır.

https://ebys.bilecik.edu.tr/DocumentModule/DOC_Document.aspx?value=S0jIM2jMMmDgMM0FQEEVTPlJRGVdTmTEPBldV91QQQSZMPEZRPldU9kQUSCZM1XRZVm5c9kwUvi4LyG9UsGFdzmFLgcHGEVR9UQSJCZNzD0R0jkN4jgMBlBJU0VRFVBWmTQPJ0ZVxD0RmDAOF0ZVDEVW9UQS4jUMwTgMXCZOYkVRTUNRQEVV9UQ&TaskRecurrenceID=6310492
https://ebys.bilecik.edu.tr/DocumentModule/DOC_Document.aspx?value=S0jIM2jMMmDgMM0FQEEVTPlJRGVdTmTEPBldV91QQQSZMPEZRPldU9kQUSCZM1XRZVm5c9kwUvi4LyG9UsGFdzmFLgcHGEVR9UQSJCZNzD0R0jkN4jgMBlBJU0VRFVBWmTQPJ0ZVxD0RmDAOF0ZVDEVW9UQS4jUMwTgMXCZOYkVRTUNRQEVV9UQ&TaskRecurrenceID=6310492


B. EĞİTİM VE ÖĞRETİM 

1. Programların Tasarımı ve Onayı

İç ve dış paydaşların program tasarımı sürecine katkısı bulunmamaktadır.

Programlarda öğrenci iş yükünün belirlenmesinde öğrenci katılımının sağlandığına ilişkin 

belgeler ve mekanizmalar söz konusu değildir.

İş yükü temelli kredilerin, geribildirimler doğrultusunda güncellendiğine ilişkin kanıtlar 

bulunmamaktadır.

İş yükü temelli kredilerin transferi ve tanınmasına ilişkin tanımlı süreçleri içeren belgeler 

bulunmamaktadır.

2. Öğrenci Kabulü ve Gelişimi 

Paydaşların bilgilendirildiği başlıca mekanizmalar; okulumuzun web sayfası ve birimdeki 

akademisyenlerdir.

Öğrencinin akademik ve kariyer gelişimini izlemek üzere tanımlı süreçler ve mevcut 

uygulamalar; akademisyen hocalarımızla irtibata geçen mezun öğrenciler olduğundan dolayı 

akademisyenlerimizdir.

3. Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme

Kurumda öğrenci merkezli öğrenme (aktif) konusunda, öğrencilerin ilgi ve yetenekleri göz 

önünde bulundurularak buna uygun politikalar uygulanmaktadır.

Uzaktan eğitime özgü öğretim materyali geliştirme ve öğretim ilke, yöntem ve tekniklerine 

ilişkin uygulamalar, akademisyen hocalarımız tarafından yerine getirilmektedir.

Disiplinler arası çalışmayı teşvik eden uygulamalar, kültürel derinlik kazanımına yönelik ve 

farklı disiplinleri tanıma fırsatı veren seçmeli derslerin tercih edilmesinde, uygun derslerin 

açılması durumunda öğrenciler danışman öğretim elemanının yönlendirmesinden faydalanırlar.

Öğretim elemanlarının öğrenci merkezli öğretim konusunda sertifika ve belgeler 

bulunmamaktadır.



Uzaktan eğitimde öğrenci başarısını ölçme ve değerlendirmede kullanılan tanımlı süreçler 

yoktur.

Ders öğrenme çıktılarına ulaşılıp ulaşılmadığını değerlendirmek üzere kullanılan ölçme ve 

değerlendirme yöntemleri mevcut değildir.

Tanımlı öğrenci geri bildirim mekanizmaları bulunmamaktadır.

Öğrenci geri bildirimleri kapsamında gerçekleştirilen iyileştirmelere ilişkin uygulamalar 

bulunmamaktadır.

Öğrencilerin karar alma mekanizmalarına katılımının örnekleri olarak, öğrenci iş yüküne dayalı 

kredi değerlerinin belirlenmesinde öğrenci görüşlerinin alınma yöntemi öğrenci odaklı öğrenme 

esası uyarınca öğrenci görüş ve önerileri alınarak kredi değerleri ile belirlenmektedir.

Öğrenci danışmanlık sisteminde kullanılan tanımlı süreçler olmasa da öğrencilerin akademik 

başarılarını yönlendirmek ve onları motive etmek amacıyla uygulamaya konulan danışmanlık 

sistemi ile öğrencilerin başarıları teşvik edilmektedir.

Uzaktan eğitimde akademik ve teknik öğrenci danışmanlığı mekanizmaları ve tanımlı süreçler 

olmasa da öğrencilerle akademisyenler arasında aktif bir iletişim vardır.

Öğrencilerin danışmanlara erişimine ilişkin mekanizmalar olarak telefonla ya da elektronik 

posta aracılığıyla görüşme olanağı vardır.

4. Öğretim Elemanları 

Akademik kadronun uzmanlık alanları ile yürüttükleri derler arasında uyumun sağlanmasına 

yönelik uygulamalar, ders verme niteliğini haiz akademik kadro, doktora tez, doktora, yüksek 

lisans tez, yüksek lisans, doçentlik temel alanlarına göre ve yabancı dil yeterlilikleri dikkate 

alınarak yapılmaktadır.

Öğretim elemanlarının süreçlerin planlanması ve iyileştirilmesine katılımına ilişkin kanıtlar 

olarak müdür hocamızın başkanlığında yapılan istişare toplantıları sayılabilir. 

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

uygulamalar söz konusu değildir.



Kanıt Belgeler B4:

B4.1: 2019-2020 Eğitim – Öğretim Yılı Ders Programları (Birim ilgili dosya içeriğinde 

mahfuzdur)

5. Öğrenme Kaynakları  

Öğrenme kaynaklarına erişim, akademisyen hocalarımızın önerebileceği alternatif kaynaklar 

bağlamında dersle ilgili kitap, makale gibi kaynaklar olarak sayılabilir.

E-öğrenme uygulamaları, Korona Virüsü salgını sürecinden dolayı uzaktan eğitim şeklinde 

yapılan dersler olarak sayılabilir.

Öğrencilere sunulan hizmetlerle ilgili öğrenci geri bildirim araçları olarak her dönem sonunda 

öğrencilerin akademik personelle ilgili anketlere verdiği cevaplar olarak değerlendirilebilir.

Özel yaklaşım gerektiren öğrencilerle ilgili uygulamalar olarak, bölümümüzde (Mülteciler, 

engelli veya uluslararası öğrenciler vs. için) gerekli fiziksel önemler alınmaktadır. Sarı tırtıklı 

yol göstergeleri, engelliler için özel koltuklar gibi destekler sağlanmaktadır.

Geribildirimlerin iyileştirme mekanizmalarında kullanıldığına ilişkin belgeler 

bulunmamaktadır.

KanıtBelgelerB5: 

B5.1https://api.yokak.gov.tr/Storage/bilecik/2019/ProofFiles/2019_yili_odul_alan_universitel

er.pdf

B5.2.https://api.yokak.gov.tr/Storage/bilecik/2019/ProofFiles/B%205.4.%20Y%C3%B6nerge

.pdf

6. Programların İzlenmesi ve Güncellenmesi  

Programların, uzaktan eğitim yoluyla yürütülen program ve derslerin izlenmesi ve 

güncellenmesine ilişkin tanımlı süreçler, her dönem sonunda bölüm başkanları tarafından ders 

hocalarının özellikle uzaktan eğitimle ilgili olarak derslerin yapılıp yapılmadığı, ders yapıldıysa 

asgari süreye uyulup uyulmadığı ve ders materyalinin yüklenip yüklenmediğini kontrol 

etmeleri şeklinde sayılabilir.

https://api.yokak.gov.tr/Storage/bilecik/2019/ProofFiles/2019_yili_odul_alan_universiteler.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/bilecik/2019/ProofFiles/2019_yili_odul_alan_universiteler.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/bilecik/2019/ProofFiles/B%205.4.%20Y%C3%B6nerge.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/bilecik/2019/ProofFiles/B%205.4.%20Y%C3%B6nerge.pdf


Kurumun misyon, vizyon ve hedefleri doğrultusunda programlarını güncellemek üzere kurduğu 

mekanizma örnekleri olarak programı gözden geçirme ve güncelleme periyotları her güz ve 

bahar dönemi başında gözden geçirilip düzenlenmektedir.

Programların yıllık öz değerlendirme raporları ve yapılan iyileştirmeler, paydaşların görüş ve 

önerileri alınarak gözden geçirilip güncellenmesi suretiyle yapılmaktadır.

Yapılan iyileştirmeler ve değişiklikler konusunda tüm paydaşların bilgilendirildiği uygulamalar 

olarak iç paydaşlar EBYS, OBS, e-mail, internet sitesi, sosyal medya, telefon ve yüz yüze 

iletişim kanallarından bildirilmektedir. Dış paydaşlar ise birim kararları ve uygulamaları 

internet ortamındaki kanallar ve yüz yüze görüşmelerle paylaşılmaktadır.

Program ve ders öğrenme kazanımlarına ulaşılıp ulaşılmadığını izleyen sistemler program 

çıktılarına ulaşılıp ulaşılmadığının izlenmesi amacıyla kullanılan mekanizmalar Staj ve İş Yeri 

Uygulaması dersi alan öğrencilerin gittikleri iş yerlerindeki gelişimini paydaşlarla görüşme ve 

yaptığı faaliyetler ve sınavlarda alınan notlar ile izlenmektedir. 

Program izleme ve güncelleme çalışmalarının toplumsal katkısını gösteren kanıtlar olarak 

program çıktılarına ulaşılamadığı durumlarda paydaşların görüşleri doğrultusunda ders 

içeriklerinde iyileştirme ve güncelleme yapılması sunulabilir. Yapılan iyileştirmeler ve 

değişiklikler konusunda paydaşlar telefon görüşmesi, elektronik posta gönderimi ve ziyaretler 

yapılmak suretiyle bilgilendirilmektedir.

Programın eğitim amaçlarına ulaşıp ulaşmadığını, mezunlarının ve iş dünyasının görüşlerini 

içerecek şekilde gösteren kanıtlar olarak istihdam verileri, işten memnuniyet düzeyi vb. 

sayılabilir.

Paydaş katılımıyla ve görüşlerinden hareketle geliştirilen programlar bağlamında, iç 

paydaşların görüşleri toplantı ve görüşmelerde paydaşların katılımıyla alınması sunulabilir. 

Ayrıca dış paydaşlar ziyaret edilerek ve birime davet edilerek süreçlere dâhil edilmeye 

çalışılmaktadır.

Paydaş katılımıyla ve görüşlerinden hareketle programlarda yapılan iyileştirmeler olarak iç ve 

dış paydaşların iyileştirme süreçlerine katılımını gösteren uygulamaların yanı sıra mezun 

izleme sisteminin kalite güvence sistemine katkısını gösteren uygulamalar bulunmaktadır.



Programa münhasır herhangi bir akreditasyon uygulaması mevcut değildir. Akredite olmak 

isteyen programların üniversite tarafından desteklenme yöntemi bulunmamaktadır.

Üniversitemiz mezun bilgi sistemi kurulmuştur. Sistem vasıtasıyla mezunlarımızla iletişim 

kurulabilecek ve geri dönüş alınabilecektir.

Program mezunlarından 2020 yılı içerisinde geri dönüş alınması mümkün olmamıştır.

Programa dair mezun izleme sistemi üzerinden geri dönüş alınamadığından iyileştirme 

uygulamasına başvurulmamıştır.

Kanıt Belgeler B.6:

B6.1. http://bologna.bilecik.edu.tr/Ders_Plani.aspx?bno=330&bot=532

C. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME

C.1. Araştırma Stratejisi

Araştırma ve geliştirme faaliyetleri sonucunda toplum yaşamına katkıda bulunacak sonuçların 

ortaya çıkması için gerekli destekleyici politikalar üniversitemizce belirlenmiştir. Bankacılık 

ve Sigortacılık Programı olarak ortaya konulan hedeflere ulaşılması için gerekli çalışmalar 

yapılmaktadır.

Kanıt Belgeler C1:

C1.1. http://w3.bilecik.edu.tr/kalite/kurumsal-degerler/kalite-politikamiz/arastirma-ve-

gelistirme-politikasi/

C.2. Araştırma Kaynakları

C.2.1. Araştırma çerçevesinde yapılan stratejik ortaklıklar (Kamu veya özel) 

Bankacılık ve Sigortacılık Programı bünyesinde herhangi bir stratejik ortaklık 

bulunmamaktadır.

C.2.2. Post-doc programlara ilişkin uygulamalar 

Program özelinde post-doc programı uygulanmamaktadır. 

http://bologna.bilecik.edu.tr/Ders_Plani.aspx?bno=330&bot=532
http://w3.bilecik.edu.tr/kalite/kurumsal-degerler/kalite-politikamiz/arastirma-ve-gelistirme-politikasi/
http://w3.bilecik.edu.tr/kalite/kurumsal-degerler/kalite-politikamiz/arastirma-ve-gelistirme-politikasi/


C.3. Araştırma Yetkinliği

C.3.1. Eğitimler 

Eğitim-öğretim kadrosunun mesleki gelişimlerini sürdürmek ve öğretim becerilerini 

iyileştirmek için üniversite yönetimince sağlanan imkânlar çerçevesinde akademik personelin 

alanlarıyla ilgili akademik faaliyetlere (seminerler, konferanslar, kurslar, vb.) katılımı 

desteklenmektedir.

C.3.2. Eğitim Kazanımları 

Bölümümüzde eğitim kadrosunun performans ölçümüne yönelik yılsonunda faaliyet raporları 

hazırlanmaktadır. Bu raporlarda yer alan akademik çalışmalar ilgili yönetmeliğin belirlediği 

şartlarla öğretim elemanlarının bireysel performans puanlamaları, eğitim kazanımları ile 

güvence altına alınmaktadır.

C.3.3. Kurumun Dâhil Olduğu Araştırma Ağları 

Üniversitemiz bünyesinde araştırmacılara ve öğrencilerimize araştırmalarına uygun olarak 

gerekli laboratuvar, bilgisayar, salon vb. mekân ve materyal desteği sağlanmaktadır. 

Üniversitemizin dâhil olduğu araştırma ağlarına erişimleri teşvik edilmektedir.

C.3.4. Ortak Araştırmalardan Üretilen Çalışmalar 

Programımızda görevli öğretim elemanları özellikle BAP komisyonu tarafından desteklenen 

ulusal projelerde ortak çalışmalar gerçekleştirebilmektedir.

C.3.5. Kurumun Ortak Programları ve Araştırma Birimleri

Üniversite yönetiminin araştırma kadrosunun araştırma yetkinliğini geliştirmesi için sağladığı 

Bilim İnsanı Destekleme Koordinatörlüğü tarafından ulusal ve uluslararası bilimsel/sanatsal 

faaliyetler için araştırmacıları katılım desteği imkânları bulunmaktadır. Programın bağımsız 

olarak dâhil olduğu araştırma programı veya birimi bulunmamaktadır.  

Kanıt Belgeler C3:

C3.1: http://bapoto.bilecik.edu.tr/

http://bapoto.bilecik.edu.tr/


D. TOPLUMSAL KATKI

D.1. Toplumsal Katkı Stratejisi

D.1.1. Bilgi ve teknoloji transferleri (özel sektöre ve kamu kurumlarına yapılan araştırma 

ve danışmanlık hizmetleri, projeler, uzmanlık paylaşımları)

Program akademik personeli kümülatif veya bireysel olarak herhangi bir özel ya da kamu 

kurum-kuruluşuna danışmanlık hizmeti vermemektedir. 

D.1.2. Fikri mülkiyet ve patentler 

Program bünyesinden doğan tescilli veya tescilsiz fikrî mülkiyete konu herhangi bir hak veya 

patent mevcut değildir.

D.1.3. Özel sektöre ve kamu kurumlarına sunulan laboratuvar hizmetleri

Bankacılık ve Sigortacılık Programı münhasır bir laboratuvara sahip değildir. Birim 

laboratuvarlarından ortak kullanım mahiyetinde yararlanılmaktadır. 

E. YÖNETİM SİSTEMİ

E.1. Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı

Program Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Cumhur ŞAHİN

Üye Dr. Öğr. Üyesi Alp POLAT

Üye Dr. Öğr. Üyesi Burçin ÖNER

Üye Öğr. Üyesi Emrah DEMİR

Programımızda görevli öğretim elemanları 657 ve 2547 sayılı Kanun ve sair mevzuat 

kapsamında görevlerini ifa etmektedirler. Bu kapsamda Program bünyesinde görev dağılımı 

Program Başkanı tarafından paylaşım esasına göre gerçekleştirilmektedir.



E.2. Kaynakların Yönetimi

E.2.1. Yetkinliklerin artırılması verilen eğitimler

Program bünyesinde herhangi bir yetkinlik eğitimi verilmemektedir. Eğitimler Müdürlük esas 

alınarak verilmektedir.

E.2.2. Memnuniyet anketleri 

Üniversitemiz kalite koordinatörlüğünün anket süreç takvimine bağlı olarak hazırlanan 

memnuniyet ve diğer paydaş anketleri koordinatörlük onayı için birime gönderilmiştir. Program 

için 2020 yılında herhangi olumsuz bir geri dönüş olmamıştır. 

E.3. Bilgi yönetim sistemi

E.3.1. Bir yıl içerisinde tanzim edilen birim raporları 

Programın 2020 yılına ait faaliyetleri rapor halinde tanzim edilmiş ve Strateji Daire 

Başkanlığına gönderilmiştir.

E.3.2. Birimde kullanılan yazılımlar 

Bankacılık ve Sigortacılık Programı kapsamında kullanılan münhasır yazılımlar bulunmayıp 

Yüksekokul laboratuvarında mevcut MS Office programlarından yararlanılmaktadır.

Kanıt Belgeler E.3.:

E.3.1.: http://w3.bilecik.edu.tr/strateji/faaliyet-raporlari-2/Destek%20Hizmetleri

E.4. Destek Hizmetleri

Program tarafından Müdürlüğe 2020 yılına ilişkin herhangi bir satın alma talebinde 

bulunulmamıştır.

F. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Bankacılık ve Sigortacılık Programı bünyesinde misyon ve vizyon tanımları yapılmış, 

organizasyon şemaları, iş akış süreçleri ile yetki, görev ve sorumlulukların ve tanımların 

hazırlanması gerçekleştirilmiştir. 

http://w3.bilecik.edu.tr/strateji/faaliyet-raporlari-2/Destek%20Hizmetleri


Üniversiteye dair hazırlanan Kurumsal Geri Bildirim Raporu’nda, gelişmeye açık yönlerden 

Eğitim ve Öğretim Başlığı 1. maddesinde belirtilen “Akademik personelin katılımıyla düzenli 

olarak toplanan birim kalite komisyonlarına ilgili birimin idari personeli (birim sekreterleri 

hariç) ile öğrencilerinin henüz dâhil edilmemiş olması” hususu 2020 yılı içinde 

gerçekleştirilememiştir. İlgili raporun 6. maddesindeki “derslerin öğrenme çıktıları 

tanımlanmış olmakla birlikte bu kazanımların edinildiğine dair herhangi bir değerlendirme 

yapılmadığı gibi ders bazında öğrenci değerlendirme sistemi bulunmaması” ifadesi ile ilgili 

2020 döneminde uzaktan eğitime geçilmesine rağmen ödev, proje ve canlı sınavların öğrenme 

çıktılarını destekleyecek şekilde hazırlanmasına özen gösterilmiştir. 

Salgın döneminde öğrencilerle telefon ve elektronik posta vasıtasıyla iletişime geçmenin 

yanında, anlık mesajlaşma imkânı sağlayan OBS ve UZEM Platformu aracılığıyla akademik 

danışmalarına erişebilmeleri teşvik edilmiş ve iletişimin devamlılığı sağlanmıştır.

Bununla birlikte salgın sürecinde dış paydaşların katılımıyla yapılan görüşme ve bilgi paylaşımı 

düzenli bir biçimde gerçekleşememiştir. 

G. KANITLAR

Birimlerin, kalite güvencesi sistemi, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı 

ve yönetim sistemi süreçlerindeki faaliyetlerine ait toplantı tutanağı, raporlar vb. tüm belgeleri 

hem fiziki hem de internet ortamında bulunmaktadır. Fizikî olarak kanıtlayıcı belgeler ‘Kalite 

Odası’nda muhafaza edilmektedir.


