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1. KURUM HAKKINDA BİLGİLER

1.1. İletişim Bilgileri

Yüksekokul Müdürü: Doç. Dr. Faruk Akın
Tel: 0 228 214 1722
E-posta: faruk.akin@bilecik.edu.tr

1.2. Tarihsel Gelişimi
Bozüyük Meslek Yüksekokulu 1992 yılında Anadolu Üniversitesi’ne bağlı olarak açılmış, 29 

Mayıs 2007 tarih ve 26536 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5662 sayılı kanun ile 
Bilecik Üniversitesi’ne bağlanmıştır. Teknik Programlar ile İktisadi ve İdari Bilimler Programları 
olarak yapılandırılan iki bölümde toplam yedi ayrı program bulunmaktadır. Yüksekokul bünyesindeki 
bütün programlar iki yıllık olup, öğrenim dili Türkçedir. Mezun olanlar Önlisans Diploması almaktadır.  

1.3. Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri
1.3.1. Stratejik Plan,

Üniversitemizin 2017-2021 stratejik planı aşağıdaki linkte yer 

almaktadır.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,
Öğretim elemanı-öğrenci-sektör etkileşimini sağlayan, öğrenmeyi ve takım çalışmasını öğreten, bilgi 

ve teknolojiyi kullanan, iş dünyasının gereksinim duyduğu bilgi ve beceri ile donatılmış, uygulayıcı, 

problem çözücü, kendini yenileyen nitelikli meslek elemanı yetiştiren bir okul olarak;

1. Öz değerlere saygılı,

2. Akılcı,

3. Sorgulayan,

4. Düşünen,

5. Üreten,

6. İnsana ve ülkesine duyarlı,

7. Çevresine duyarlı,

8. Sosyal ve girişimci, meslek elemanı yetiştirmektir.

 

1.3.3. Vizyon,

mailto:faruk.akin@bilecik.edu.tr
http://w3.bilecik.edu.tr/strateji/wp-content/uploads/sites/53/2017/01/STRATEJ%C4%B0K-PLAN-2017-2021-g%C3%BCncel.pdf
http://w3.bilecik.edu.tr/strateji/wp-content/uploads/sites/53/2017/01/STRATEJ%C4%B0K-PLAN-2017-2021-g%C3%BCncel.pdf
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Mesleki eğitim ve öğretimle bilgi üreten, paylaşan, kullanan, beceriler kazandıran, paydaşlık anlayışı 

içerisinde sektörle güçlü işbirliği yapan, yerel ve ülke kalkınmasına katkı veren; öncü, yenilikçi bir 

meslek eğitim kurumu olmaktır.

1.3.4. Değerler,
-Dürüstlük ve Güvenilirlik

-Bilimsellik,Liyakat ve Adalet

-Yenilikçilik,Verimlilik ve Kalite

-Payalaşımcılık, Katılımcılık ve Değerlere Saygı

-Sosyal sorumluluk ve Çevreye Duyarlılık

1.3.5. Hedefler,
Kalite kavramlarına ve üretim süreçlerine hakim olma,karmaşık sistemlerde karşılaşılan 

problemlerin çözümünde uygun çözüm yöntemlerini uygulayabilme. Güncel yönetim 

sistemlerine hakim olma ve sistemlerin gerektirdiği dokümantasyonları hazırlayabilme.

Üretim koşullarında gereken ölçüm aletlerini kullanabilme ve ölçüm yöntemlerini 

geliştirebilme.

Ekip çalışması gerçekleştirebilme ve liderlik.

Yeniliğe açık olma, sürekli kendini geliştirebilmek için yaşam boyu araştırma , öğrenme 

ve öğretme. Sistemi değişen şartlara ve çevreye adapte edebilme ve yönetebilme 

yeteneklerine kazandırmayı hedefler.

1.4. Eğitim-Öğretim
Programımızda eğitim örgün ve Türkçe olarak yapılmaktadır. Meslek yüksekokulumuzda eğitim gören 
öğrencilerimizin üç yarıyıl ön lisans eğitiminin ardından bir yarıyıl boyunca iş yeri uygulaması 
yapmalarını sağlayacak 3+1 eğitim modeli kullanılmaktadır. Buna göre öğrenciler okulda üç yarıyıl 
ders gördükten sonra bir yarıyılda programlarına göre işletmelerde iş yeri uygulaması yaparak iş 
hayatına daha hazır hale getirilmesine çaba gösterilmektedir. Bunlara ek olarak 30 günlük bir yaz stajı 
zorunludur.

1.5. Ar-Ge
Meslek yüksekokulumuzda Ar-Ge çalışmalarında kullanılmak üzere 2 adet bilgisayar laboratuvarı 1 
adet çizim atölyesi 1 adet baskı atölyesi kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra akademik personel 
tarafından yürütülen projeler, bilimsel çalışmalar ve yayınlar diğer kamu kurum kuruluşları ile yapılan 
işbirlikleri ve danışmanlık faaliyetleri ar-ge kapsamında bulunmaktadır.

1.6. Organizasyon Şeması
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2. KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ

2.1. Kalite Politikası
Üst yönetime bağlı kalarak kalite komisyonları oluşturulmuş ve çalışmalara başlanmıştır. 

Sürecin tamamlanmasının ardından kalite politikası duyurulacaktır
2.1.1. Değerler Yansıması

Kurumun misyon vizyon ve stratejik hedefleri üst yönetim tarafından kurumun öncelikle 
SWOT (Güçlü-Zayıf-Fırsat-Tehdit) analizinin yapılması ve bulgulara bağlı olarak gözden 
geçirilmesi ile belirlenir. Üniversitenin belirlemiş olduğu misyon ve vizyon politikalarına bağlı 
kalarak programımız özelinde de misyon vizyon ve hedefler belirlenmiş, kalite süreci, mezun 
takip sistemi ve anketleri, dış ve iç paydaş rapor analizleri ile misyon vizyon ve hedef içerikleri 
güncellenmekte ve sürekliliği sağlanmaktadır. 

2.1.2. Strateji Yansıması
Bu çalışmalar misyon, vizyon ve hedeflere bağlı kalarak  Yüksekokulun 4 yıllık Stratejik 

Planında yer almaktadır. Ayrıca bu çalışmaların denetlenmesi ve takibi daha önce belirlenen 
performans göstergeleri esas alınarak ilgili personel ve kurumlarca 3 aylık periyotlarla 
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yapılmaktadır.

2.1.3. Misyon Farklılaşması 
Programımızda meydana gelen güncel gelişmeler, sektörün istek ve ihtiyaçları 

doğrultusunda misyon farklılaşması önemli hale gelmiştir. Bu nedenlerden dolayı 
programımızda ortaya çıkan misyon farklılaşması bölüm başkanı liderliğinde bölüm öğretim 
üyeleri tarafından ortaya konmaktadır.
2.1.4. Dengeler

Birim, programlardan gelen istek ve talepler doğrultusunda başvuruda bulunan öğretim 
elemanlarının, kongre, konferans, eğitim, sempozyum vb. faaliyetlere katılımları için gereken 
görevlendirmelerini yapar ve katılım ücretlerini daha önce belirlenmiş olan bütçe dahilinde 
herkesin eşit bir şekilde yararlanmasını sağlamaktadır. 
Program öğrencilerinin de taleplerini birimlere iletmesi durumunda sosyal, kültürel ve bilimsel 
gezi ve programlara kontenjan dahilinde katılımları sağlanır.
Birimde bulunan derslik, laboratuvar, bilgisayar laboratuvarı, eğitim materyal ve malzemeleri 
birimde dersi seçen öğrenci sayılarına ve öğretim elemanlarının istek, ihtiyaç ve talepleri 
doğrultusunda her yıl akademik dönemin başında yönetim kurullarınca belirlenir. 
2.1.5. Kalite Politikası

Üst yönetime bağlı kalarak kalite komisyonları oluşturulmuş ve çalışmalara 
başlanmıştır. Sürecin tamamlanmasının ardından kalite politikası duyurulacaktır.
2.1.6. Kalite Yayılımı

Birim, kalite politikasını tüm paydaşlarına duyurma, birim içi ve dışında yayılımı 
dağlama yöntemi; Birim olarak hazırlanan kalite politikası, her programın iç ve dış paydaşlarla 
yaptığı toplantılar, anket ve çalıştaylarda belirlenmekte ve ilgili tüm taraflarla kalite politikası 
paylaşılmakta ve sonuçları yaygınlaştırılmaktadır.
2.1.7. İçselleştirme

Bu birimde Kalite Politikasının benimsendiğini gösteren uygulamalar; birimin kalite 
politikası doğrultusunda yapılan çalıştaylar, paydaş anketleri, yapılan etkinlik ve faaliyetler, 
oluşturulan kurul ve komisyonlar kalite politikasının benimsendiği ve uygulandığını 
göstermektedir.
2.1.8. Uygunluk

Birimin tercihlerini yansıtan bir kalite politikası (standartlara uygunluk, amaca uygunluk 
ya da her ikisi birlikte vb.);  Bu kapsamda birimin kalite politikasına uygun olarak üst yönetim 
ve üst kurum amaçları, kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler, kamu 
kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını sağlayacak 
politikalar, kurumda görev alan akademik ve idari personeller tarafından benimsenerek sürece 
yansıtılması ve kalite politikamızla uygun olması sağlanmıştır.

2.1.9. Entegrasyon
Üniversite genelinde tüm birimlerin dâhil edildiği ve görüşlerinin toplandığı bir sistemle 

işleyen kalite süreci kurumda kalite konusunda farkındalık ve aidiyet oluşumunu da sağlamış ve 
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takip eden süreçlerin de benzer şekilde katılımcı bir usulle yürütülmesinin gerekliliğini 
güçlendirmiştir.
2.1.10. Stratejik Entegrasyon

Birim tarafından uygulanan stratejiler üst yönetim ve kurumlarca hazırlanmış 
politikalarla bağlantılı olduğundan dolayı yapılan tüm faaliyetlerde stratejik entegrasyon 
sağlanmaktadır.
2.1.11. Performans Göstergeleri

Birim tarafından hazırlanan strateji raporlarının ilgili başlıkları altında bulunan 
performans göstergeleri izlenmesinde ve denetlenmesinde kullanılmaktadır. Bunlar; Öğretim 
Elemanlarının katıldığı konferans, sergi, sempozyum sayıları, üretilen yayın sayısı, öğrencilerin 
başarılı olduğu ders sayıları ve AKTS’leri, diğer kurum ve kuruluşlarla yapılan faaliyet sayısı, 
yapılan danışmanlık ve proje sayısı, sosyal kültürel etkinlik ve gezi sayısı, anketler, katılımcı 
sayısı performans göstergesi olarak kullanılmaktadır.
2.1.12. Anahtar Göstergeler

Akademik personelin yapmış olduğu projeler, yayınlar, yayınların almış olduğu atıflar, 
yazmış olduğu ulusal ve uluslar arası kitap, kitap bölümleri ve sunmuş olduğu bildiriler, mezun 
edilen öğrenci sayısı.

2.1.13. Birim Kültürü
Kurulduğu günden bu yana özel sektör, kamu, STK ve diğer ilgili paydaşlarla iş birliği 

ve iletişim halinde olan Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programı deneyimli akademik  ve 
idari personeli ile birlikte yıllardır süregelen bir kurum kültürüne sahiptir. Bu kurum kültürünün 
devam etmesi ve gelişmesi için üniversite geneli ile birlikte kalite sürecine girmiş ve Bologna 
sürecine de dahil olarak programın gelişmesini hedeflemektedir.
2.1.14. Uluslararasılaşma

Birim akademik personeli uluslararası konferanslara, sempozyumlara ve eğitimlere 
katılarak yurt dışında programımızı temsil etmektedir. Ayrıca öğrencilerimiz ve hocalarımız 
için Erasmus öğrenci ve personel değişim programımız var olup öğrencilerimizin program 
hocalarınca katılımları teşvik edilmektedir. Öğrencilerimiz bu sayede uluslararası platformda 
hem eğitim alma hem staj programlarına katılma imkanı bulmaktadır. Birimimizde ve 
programımızda Erasmus koordinatörleri sürece katkı sağlamaktadır. Ayrıca öğretim elemanları 
da Erasmus ders verme ve ders alma hareketliliklerine katılarak uluslararası meslektaşları ile 
iletişim kurma fırsatı yakalamaktadır. 
2.1.15. İzleme

Her yıl akademik personelden yapmış oldukları uluslararası projeler, yayınlar ve 
katılmış oldukları sempozyum, konferans ve sergi sayıları tespit edilmekte, Erasmus değişim 
programlarına katılan öğrenciler ve akademik personel de idare tarafından kayıt altına 
alınmaktadır.
2.1.16. İşbirlikleri

Her yıl uluslararası ilşkiler ofisi ile uluslararası etkinliklere ve Erasmus değişim 
programlarına katılan öğretim elemanlarınca yapılan anlaşma ve protokoller, her yıl düzenli 
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olarak takip edilmekte, protokol sayıları, anlaşma sayıları ve listeler ilgili kurum ve kişilerce 
kontrol edilmekte ve güncellenmektedir.

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
 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

Kurumun ilan edilmiş bir kalite politikası http://w3.bilecik.edu.tr/kalite/kurumsal-degerler/kalite-
politikamiz/ adresinde verilmektedir. Buna göre birimimizin kalite politikası:

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.

Performans göstergeleri, tüm birimleri kapsayacak şekilde, 6 aylık periyotlarla, izleme ve 
değerlendirme formlarıyla izlenmektedir. Yıllık olarak faaliyet raporlarında 
(http://w3.bilecik.edu.tr/strateji/faaliyet-raporlari-2/) ve 2018 yılı performans programında 
(http://w3.bilecik.edu.tr/strateji/wp-content/uploads/sites/53/2018/01/2018-Y%C4%B1l%C4%B1-
Performans-Program%C4%B1-Nihai.pdf) konsolide edilerek kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

Birimimizin bir önceki yıla göre gerçekleştirdiği en önemli iyileştirme kanıtları özellikle eğitim 
öğretim konusunda yapılan ve Bologna süreciyle birlikte, sürekli güncelleştirilerek, revize edilen ders 
içerikleri, ve misyonları olarak açıklanabilir. Bununla ilgili yapılan son güncellemelere; 
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http://bologna.bilecik.edu.tr/Bolumler.aspx?pno=1  web adresinden ulaşmak mümkündür. 

2.2. Kalite Komisyonlarının Görev, Sorumluluk ve Faaliyetleri;

2.2.1. Periyodik Yönetim Süreçleri
Meslek Yüksekokulumuz Kalite ve Bologna komisyonları düzenli aralıklarla toplantılar 

düzenleyerek programdaki tüm akademik personelin sürece katılmasını ve katkı sağlamasını, 
görüş ve önerilerini bildirmesini ve Kalite Yönetim sürecinin sürekli olarak iyileşmesini 
sağlamaktadır.
2.2.2. Gruplar

Yüksekokul Müdürümüz Doç. Dr. Faruk AKIN, birim kalite komisyon üyesi, Dr. Öğr. 
Üyesi İbrahim ALKARA ise Bologna bölüm sorumlusu ve birim komisyon üyesi olarak 
belirlenmiştir. Bunun yanı sıra gerekli danışma komisyonlar oluşturulmuştur. 
2.2.3. İlişkiler

Kadrolarının bağlı bulunduğu bölümleri temsil etmesi açısından bölüm başkanı ve ilgili 
öğretim elemanları görevlendirilmiştir.
2.2.4. Temsil

Kalite Yönetimi sürecinde ilk etapta iç paydaşlarımız olan öğretim elemanları ve 
öğrencilerimiz ile çalışmalara başlamış olup, ilerleyen zamanlarda dış paydaşların da katılımı 
ile çalışmalara devam edilmiştir.

2.2.5. Değerlendirmeler
Bölümün geçmişten bugüne kadar geçirmiş olduğu ve devam eden dış değerlendirme 

program ve laboratuvar akreditasyonları olmamaktadır.

2.2.6. Kalite Kültürü
Birim kalite komisyonu ilk etapta sürece dair bilgilendirmeler yapmak üzere tüm bölüm 

hocaları ile toplantılar yapmış ve sürece dair bilgilendirmelerde bulunmuş ve akademik 
personelin sürece katılması sağlanmıştır. İlerleyen zamanlarda öğrenciler ve dış paydaşların da 
sürece dahil edilmesi planlanmaktadır.

2.2.7. Ortak Hedefler
Birim müdürü kurum ve bölümler tarafından belirlenen amaç ve hedeflere ulaşılması 

noktasında tüm tarafların katılımını ve koordinasyonunu sağlamaktadır. 
2.2.8. PUKO (eğitim-öğretim)

Eğitim-öğretim faaliyetlerinin düzenlenmesinde herhangi bir iş veya işleme başlarken ilk 
olarak planlaması detaylı bir şekilde yapılmakta mevcut durum, görevler ve kaynaklar net bir 
şekilde ortaya konmaktadır. Ardından uygulama aşamasında ilgili personele görev aktarılmakta 
ve eylem faaliyete geçirilmektedir. Kontrol etme kısmın ilgili bölüm başkanları ve birim 
amirleri tarafından gerekli izleme ve değerlendirme faaliyetleri yapılarak denetimi 

http://bologna.bilecik.edu.tr/Bolumler.aspx?pno=1
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gerçekleştirilmektedir. Her dönem sonunda yapılan izleme ve değerlendirme toplantılarında 
faaliyetlerin aksayan yanları varsa tespit edilerek gerekli önlemler alınmaktadır.

2.2.9. PUKO (Ar-Ge)
Birimimiz AR-GE faaliyetlerine doğrudan katılmasa da araştırma ile ilgili kısımda 

akademik personelin kişisel olarak yaptığı Araştırma projeleri ve bunlardan sağlanan verim 
PUKO döngüsü kapsamında değerlendirilmektedir.
2.2.10. PUKO (Toplumsal)

Toplumsal faaliyetlerde de birimimiz ihtiyaç duyulan ve alanıyla ilgili projeleri tespit 
etmekte, planlamakta, uygulamakta ve gerektiğinde önlemleri alabilecek yeterliliktedir.
2.2.11. PUKO (Yönetsel)

Yönetsel/idari süreçlerde bölüm içinde alınan kararlar ve yapılan projelerde; birimimiz 
içinde planlama, uygulama, kontrol etme ve önleme adımlarını kapsayan süreçler 
uygulanmaktadır.

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

Yüksekokulumuzun güncel kalite organizasyon yapısı ve üyeleri aşağıdaki tabloda görülmektedir.

Adı Soyadı Unvanı
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Kalite Temsilcisi* Faruk AKIN Doç. Dr. 

Kalite Raportörü** Battal YILMAZ Yüksekokul Sekreteri V.

Eğitim Öğretim Sorumlusu İbrahim ALKARA Dr. Öğr. Üyesi

Araştırma, Geliştirme ve 
Toplumsal Katkı Sorumlusu

Alp POLAT Dr. Öğr. Üyesi

Yönetim Sistemleri Sorumlusu Cumhur ŞAHİN Dr. Öğr. Üyesi

Stratejik Plan ve Performans 
Göstergeleri Sorumlusu

Önder GÜRSEL Öğr. Gör. Dr.

Anket hazırlama ve 
değerlendirme Sorumlusu

Melih ERGEN Öğr. Gör. 

Akademik Veri İzleme ve 
Değerlendirme Sorumlusu

Ali ARICI Öğr. Gör. 

2.3 Paydaş Katılımı

2.3.1. Paydaş Analizi
Paydaş analizleri anket ve ölçek yardımıyla nitel ve nicel yöntemlerle yapılmaktadır.

2.3.2. Paydaş Katılımı
İç paydaşların görüşleri toplantı ve görüşmelerde paydaşların katılımıyla alınmaktadır.

2.3.3. İ.P. Bilgilendirme
İç paydaşlar EBYS, OBS, e-mail, internet sitesi, sosyal medya, telefon ve yüzyüze 

iletişim kanallarından bildirilmektedir.

2.3.4. İ.P. Geri Bildirimi
Düzenli kullanılan denetim mekanizması bulunmamakla birlikte birim çeşitli iletişim 

kanallarından sürekli olarak geri bildirim almaktadır;
2.3.5. Dış Paydaş

Dış paydaşlar ziyaret edilerek ve birime davet edilerek süreçlere dahil edilmektedir
2.3.6. D.P. Bilgilendirme

Birim kararları ve uygulamaları internet ortamındaki kanllar ve yüzyüze görüşmelerle 
paylaşılabilmektedir.;
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2.3.7. D.P. Geri Bildirim
Birim yöneticileri ve dış paydaş temsilcileriyle yaptıkları görüşmeler kapsamında 

dönemsel olarak yüzyüze geri dönüş almaktadır.

2.3.8. D.P. Katılımı
Bologna süreci kapsamında yüzyüze yapılan görüşmelerle dış paydaş kalite sürecine 

katılım sağlanmaktadır.

2.3.9. Mezunlar
Mezunlarla ilişkilerin yönetilmesi amacıyla geçerli olan yaklaşım, süreç ve sistemler ve 

elde edilen geri bildirimlerin tüm süreçlerde kullanılma yöntemleri; Mezun öğrencilerle okul 
etkinliklerinde, sosyal medya hesaplarında ve her programın mezun öğrenci platformunda 
sistem kurulmaya başlanmıştır.

2.3.10. Öğrenci Katılımları 
Karar alma süreçlerine öğrenci katılımını düzenleyen ortam, araç ve mekanizmalar; 

Yüksekokul temsilcisi, bölüm temsilcisi, klüp başkanları ve üyelerinin katılımları, düzenlenen 
sempozyum, kongre ve etkinliklere öğrencilerin katılımı ve görev verilmesi biçiminde 
gerçekleştirilmektedir.

2.3.11. Dış Katkılar
Bölüm gelişimine ve sürdürülebilirliğine yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri, ilgili 

bakanlıklar vb., katkıları; Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası, SMMM Odası, İlgili STK’lar ve 
İşletmelerle imzalanan işbirliği protokolleri ve 3+1 eğitim ve staj programları dahilinde yapılan 
işbirlikleri bulunmaktadır.

İlgili ölçüte ait beklenen kanıtlar aşağıda listelenmektedir: 

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
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İyileştirme Kanıtları

- İç ve dış paydaşların iyileştirme süreçlerine katılımını gösteren uygulamalar 

- Mezun izleme sisteminin kalite güvence sistemine katkısını gösteren uygulamalar

Birimimizle ilgili iç ve dış paydaşlarımız, sırasıyla öğrencilerimiz, öğretim elemanlarımız ve memurlardan 
oluşan personelimiz, kamu kurum ve kuruluşları, mezunlarımız ve sivil toplum örgütlerinden oluşmaktadır. 

İç ve dış paydaşlarla iyileştirme süreçleri kapsamında görüşmeler yapılarak, tavsiye ve görüşleri alınmaktadır. 
Mezun izleme sistemi ise Rektörlüğümüz tarafından oluşturulmaktadır.

3. EĞİTİM - ÖĞRETİM

3.1. Programların Tasarımı ve Onayı;

3.1.1. Program Tasarımı
Birimde eğitim-öğretim programlarının tasarlama yöntemleri Bologna süreci ile birlikte 

iç ve dış paydaşlar ile yapılan görüşmeler neticesinde programların tasarlanıp onayı 
gerçekleştirilmektedir. 

3.1.2. Paydaş Katılımı
Program tasarımında paydaş görüşlerini alma yöntemleri Öğretim elemanları, kamu 

kuruluşları, STK’lar ve kobiler ile yüzyüze görüşme ve anketler yapılmak suretiyle 
sağlanmaktadır. 
3.1.2.1. Yansımalar

Paydaş görüşlerinin program tasarımına yansıtılma yöntemleri görüşler 
alındıktan sonra ders içerikleri güncellenmektedir.
3.1.2.2. Bilgilendirme

Tasarlanan programlar konusunda paydaşları bilgilendirme araçları telefon 
görüşmesi, elektronik posta gönderimi ve birebir ziyaretler yapılarak 
gerçekleştirilmektedir.

3.1.3. Faaliyetler
Eğitim-öğretimin her seviyesinde öğrencilere araştırma yetkinliğini kazandırmak üzere 

projelerle desteklenen faaliyetler bulunmamaktadır.

3.1.4. İç-Dış Paylaşımlar
Her seviyede öğretim programı için hazırlanmış olan program ve ders bilgi paketleri ile 

programların eğitim amaçları ve kazanımlarının Birim içinde/dışında ortamlarda/araçlarla 
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paylaşılma araçları birim web sayfasında ders içerikleri, çıktılar ve kazanımlar paylaşılmaktadır.

3.1.5. Çıktı-TYYÇ Uyumu
Program çıktılarının TYYÇ ile uyumunu sağlama yöntemleri Bologna sisteminin 

uygulanması ile sağlanmaktadır.

3.1.6. Uygulama/Alan Çalışmaları
Programda öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışındaki iş yeri ortamlarında gerçekleşen 

mesleki uygulama/alan çalışmaları ve staj iş yüklerinin programa yansıtılma yöntemi 3+1 İş 
yeri uygulaması dersi, staj ve Erasmus öğrenci değişimi programı kapsamında bölüm 
başkanlıklarının oluşturduğu raporlar ile sağlanmaktadır.

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 işyükü 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

- Uygulamalı eğitimler, hareketlilik programları gibi rutin dışı uygulamaların kredilendirilmesi

İyileştirme Kanıtları

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



( KİDR Sürüm 1.4 )
14/37

- Paydaş katılımıyla ve görüşlerinden hareketle geliştirilen programlar 

- Paydaş katılımıyla ve görüşlerinden hareketle programlarda yapılan iyileştirmeler

Eğitim ve Öğretim başlığı altında yer alan tüm bölüm belge ve kanıtlarımıza 

http://bologna.bilecik.edu.tr/Amac_Hedef.aspx?bno=144&bot=307 web adresinden 

ulaşılabilmektedir. Bununla birlikte; paydaş görüşleri ve mezun öğrenci görüşleri ile ilgili olarak 

üniversitemiz resmi web sitesinde; http://bilecik.edu.tr/AnaSayfa/Icerik/254 adresinde bir form 

oluşturulmuş olup, isteyen herkes görüş ve önerilerini iletebilmektedir.

3.2. Programların Sürekli İzlenmesi ve Güncellenmesi;

3.2.1. Güncelleme
Programı gözden geçirme ve güncelleme periyotları her güz ve bahar dönemi başında 

gözden geçirilip düzenlenmektedir.
3.2.2. Yöntemler

Program paydaşların görüş ve önerileri alınarak gözden geçirilip güncellenmektedir.

3.2.3. Paydaş Katkıları
Program güncelleme çalışmalarına paydaş katkıları ve bunu tanımlayan süreç 

paydaşların görüşlerinin ders içeriklerinin güncellenmesinin yanısıra uzmanların ders işleyişine 
katılarak tecrube ve tavsiyelerinin aktarılması suretiyle sağlanmaktadır.
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), birim web sayfasında yer almaktadır.
3.2.4.2. Uygulama dosyaları (Ders),
3.2.4.2.1. Uygulama çizelgesi, Her dönem başı yapılan ders programları, İş Yeri 

Uygulaması Dersi uygulama takvimi ve staj takvimi birim binası içindeki panolarda ve 

birim web sayfasında yayınlanmaktadır.

3.2.4.2.2. Değerlendirme raporları (Öğretim üyesi), ), doktor öğretim üyeleri için 
üç yılda bir, öğretim görevlileri için yılda bir yapılmakta olan görev uzatma raporları ile 
sağlanmaktadır.

3.2.4.2.3. Anket sonuçları (Öğrenci değerlendirme), Bologna süreci kapsamında öğrenci 

http://bologna.bilecik.edu.tr/Amac_Hedef.aspx?bno=144&bot=307
http://bilecik.edu.tr/AnaSayfa/Icerik/254
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değerlendirmeleri anket sonuçları alınarak değerlendirilmektedir.

3.2.4.2.4. Sınav dosyaları, Öğretim elemanlarının sınav sonuçlarını 
yayınlamasından sonra yönetmeliğe göre belirlenen tarihler arasında öğrenci işleri birimi 
tarafından toplanmakta ve saklama süresi dolana arşivlenmektedir.

3.2.4.2.5. Sınav soruları ve puanları, Sınav soruları sınavdan bir gün önce yönetim 

tarafından görevlendirilen kişinin gözetimi ve imza altında teslim alınmaktadır. Sınav 

puanlarının üniversitenin öğrenci bilgi sistemine öğretim elemanı tarafından girişi 

yapılmaktadır.

3.2.4.2.6. Soruların çözümleri; öğretim elemanlarının hazırladığı soruların cevap 

anahtarları yine öğretim elemanlarının odalarında bulunan şahsi kilitli çekmecelerinde 

saklanmaktadır.

3.2.4.2.7. En yüksek-orta-en düşük cevap kağıdı fotokopisi yayınlanmamaktadır.
3.2.4.2.8. Ders ile ilgili proje dosyalarının notları ilan edildikten sonra saklama 

süresi dolana kadar arşivlenmektedir.
3.2.4.2.9. En iyi proje/uygulamalar sürekli veya belirli günlerde 

sergilenmektedir.
3.2.4.2.10. Resmi not listesi, Üniversitenin öğrenci bilgi sisteminde (OBS) bulunan not 

listesi haricinde resmi not listesi tutulmamaktadır.

3.2.4.3. Ders Uygulama Dosyaları,
3.2.4.3.1. Program çıktıları değerlendirme raporu Bologna süreci kapsamında 

çıktılar değerlendirilerek hazırlanmaktadır.

3.2.4.3.2. Bologna süreci kapsamındaki matrisler ders program çıktılarına 
uygulanmaktadır.

3.2.4.3.3. Öğrenim çıktıları değerlendirmek için mezun öğrencilerimize Bologna 
sistemi ile birlikte anket yapılmaktadır. 

3.2.4.3.4. Bölüm hocaları tarafından dış paydaşlarla daha fazla görüşme 
yapılarak eğitim-öğretimde güncelleme sağlanabilir.
3.2.5. İzlemeler
Program çıktılarına ulaşılıp ulaşılmadığının izlenmesi amacıyla kullanılan mekanizmalar 

staj ve İş Yeri Uygulaması Dersi alan öğrencilerin gitmiş olduğu iş yerlerindeki gelişimini 
paydaşlarla görüşme ve yaptığı faaliyetler ve sınavlarda alınan notlar ile izlenmektedir. 
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3.2.6. İyileştirmeler
Program çıktılarına ulaşılamadığı durumlarda paydaşların görüşleri doğrultusunda ders 
içeriklerinde iyileştirme ve güncelleme yapılmaktadır

3.2.7. Bilgilendirmeler
Yapılan iyileştirmeler ve değişiklikler konusunda paydaşlar telefon görüşmesi, 

elektronik posta gönderimi ve ziyaretler yapılmak suretiyle bilgilendirilmektedir.
3.2.8. Akreditasyon Destekleri

Akredite olmak isteyen programların üniversite tarafından desteklenme yöntemi 
bulunmamaktadır.

İlgili ölçüte ait beklenen kanıtlar aşağıda listelenmektedir: 

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
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- Akreditasyon çalışmalarının teşvik edildiğine ilişkin tanımlı süreçler, uygulamalar

- Varsa İngilizce hazırlık okullarında/programlarında yapılan değerlendirme ve iyileştirme 
çalışmaları

Birimimizdeki programlarda ara eleman yetiştirmek hedeflenmektedir. İngilizce hazırlık veya diğer 

akreditasyon çalışmaları bulunmamaktadır. Öğrenim kazanımları ve diğer güncellemeler dönemsel 

periyodlarla yapılmakta ve bölümümüz Bologna web sitesinde güncellenmektedir. İlgili güncellemelere 

http://bologna.bilecik.edu.tr/Amac_Hedef.aspx?bno=144&bot=307  web adresinden ulaşılabilmektedir.  

3.3. Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme;

3.3.1. Politikalar
Kurumda öğrenci merkezli öğrenme (aktif) konusunda öğrenci ilgi ve yetenekleri 

doğrultusunda öğrenci odaklı olarak uygulanan politikalar bulunmaktadır.

3.3.1.1. Eğitim Politikası
Birimin öğrenci merkezli eğitim konusunda öğrenci ilgi ve yetenekleri 

doğrultusunda uygulanan politikalar bulunmaktadır.
3.3.2. Yayılımlar
Öğrenci merkezli eğitim politikası doğrultusunda yapılan uygulamaların yayılımı 

uygulanan politikaların kurum tarafından yürütülmekte olan staj ve iş yeri uygulaması dersinin 
dış paydaşlara yönelik olmasıdır.

3.3.2.1. Bilinirlik
Bu politika hakkında birimdeki tüm öğrenci ve öğretim elemanı bilgilendirilmektedir.
3.3.3. Yetkinlikler
Birimde öğrenci merkezli eğitim modeli ve/veya aktif öğrenme konusunda son 

gelişmeler hakkında akademik olarak yapılan araştırmalar takip edilerek ve dış paydaşların 
görüşleri alınarak öğretim elemanlarının yetkinlikleri geliştirilmektedir.

3.3.4 İş Yükleri
Ders bilgi paketlerinde öğrenci iş yüküne dayalı kredi değerlerinin belirlenme yöntemi 

Bologna sistemi dahilinde paydaşlarla yapılan anketler ve görüşmelerle belirlenmektedir.
3.3.5. Öğrenci Katılımı
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.

3.3.6. Uluslararası Hareketlilik
Öğrenci iş yükü esaslı kredi transfer sistemi Erasmus öğrenci değişim programlarında 

kullanılmaktadır.

http://bologna.bilecik.edu.tr/Amac_Hedef.aspx?bno=144&bot=307
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3.3.7. Deneyimleme
Staj ve işyeri eğitimi gibi birim dışı deneyim kazanma programlarının yürütülme 

yöntemi takvim belirlenerek ve dış paydaşlarla görüşme yapılarak gerçekleşmektedir.

3.3.7.1. Süreçler
Staj ve işyeri eğitimi gibi birim dışı deneyim kazanma programlarının yürütülme 

yöntemi takvim belirlenerek ve dış paydaşlarla görüşme yapılarak gerçekleşmektedir.
3.3.7.2. Paydaş Güvenceleri

Paydaşların katılımının güvence altına alınması iç ve dış paydaşların iletişim 
bilgileri alınarak ve birebir görüşme yapılarak sağlanmaktadır.

3.3.8. Seçmeli Dersler
Kültürel derinlik kazanımına yönelik ve farklı disiplinleri tanıma fırsatı veren seçmeli 

mesleki olmayan dersler belirlenen dönemlerde birimde açılmaktadır. Öğrenciler kayıt yenileme 
döneminde danışman öğretim elemanları ile görüşme yaparak bu derslere yönlendirilmektedir.

3.3.8.1. Disiplinlerarası Seçmeli Dersler
Kültürel derinlik kazanımına yönelik ve farklı disiplinleri tanıma fırsatı veren seçmeli 
derslere öğrenciler programlar arası yakın uyumlu ve kültürel derslerin açılması 
suretiyle ve danışman öğretim elemanının yönlendirmesiyle yaparlar.

3.3.9. Seçmeli Derslerin Yönetimi
Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen öğretim kurumlarının benzer programlarını 

incelemiş, mezunların ve iş dünyasının görüşleri alınmış ve öğrenci talepleri değerlendirmeye 
alınmıştır. Alınan görüşler Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde belirlenen 
kriterler, Ulusal ve Alan Yeterlilikleri dikkate alınarak program yeterlilikleri belirlenmiş ve bu 
yeterliliklerle uyumlu ders programları oluşturulmuştur. Ders programlarında tanımlanan tüm 
zorunlu ve seçmeli dersler için ders amaçları, ders içerikleri, ders kazanımlarının program 
çıktılarına katkısı ilişkilendirilmiştir. Meslek Yüksekokulu bu süreci dinamik bir süreç olarak 
ele almakta ve her yıl gözden geçirilmektedir. Kuruluşta oluşturulan danışma kurulunda 
programlar konusunda görüş alınmış ancak danışma kurullarının sürekliliği sağlanamamıştır. 
Meslek Yüksekokul danışma kurulunu yenilemek ve etkin olarak çalışmasını sağlamaya yönelik 
çalışmalar yapmaktadır.  

3.3.9.1. Seçmeli Ders Uygulamaları
Bologna kriterleri çerçevesinden okulumuzda tüm birimlerde azami %25 seçmeli 

ders ağırlığı olmakla birlikte alternatifli seçmeli ders havuzu bulunmaktadır. Ders 
havuzu içerisinde yer alan dersler birim hocalarının önerisi ve sektörden gelen geri 
dönüşler ışığında güncellenmektedir. 

3.3.10. Öğrenci Danışmanları
Öğrencilerin akademik başarılarını yönlendirmek ve onları motive etmek amacıyla 
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uygulamaya konulmuş olan danışmanlık sistemi ile öğrencilerin başarıları teşvik edilmektedir. 

3.3.10.1. Etkinlikler
Her öğrenci akademik kariyeri boyunca kendisini akademik anlamda asiste 

edecek bir danışmana sahiptir. Danışman, öğrenciye seçeceği dersler konusunda 
yardımcı olur ve programı tamamlaması için gerekli akademik planı oluşturmasında yol 
gösterir. Danışman, ayrıca öğrenciye yüksekokul politikası, kuralları, Yüksekokulda 
açılmış bulunan programlar, kariyer fırsatları vb. konularda da rehberlik eder. 

3.3.10.2. Değerlendirme
Öğrenci danışmanlık sistemi değerlendirme kapsamında danışman 

akademisyenler mevcut öğrencilerinin akademik durumlarını bölüm başkanlarına 
bildiriler. 
3.3.10.3. Başarı Ölçümleri

Başarısını ölçme ve değerlendirme (BDY) sürecinde öğrencilerin almış oldukları 
derslerden en az 45 genel ortalamaya sahip olmaları ve yine final sınavından en az 50 
puan almaları gerekmektedir.
3.3.10.4. İlan

BDY süreçlerin öğrencilere ilan edilme yöntemi; Üniversitenin öğrenci bilgi 
sistemi(OBS) üzerinden yapılmaktadır.
3.3.10.5. Güvence

Programda BDY süreçleri uygulanması için güvence yöntemi; OBS de kayıt 
altında bulunan istatistiki bilgiler öğrencinin talebi doğrultusunda kendisine 
sunulmaktadır.

3.3.11. Mezuniyet Koşulları
Öğrenci mezuniyet koşullarının tanımlanması; Öğrencinin zorunlu stajını tamamlayarak 

en az 120 AKTS toplayıp almış olduğu tüm derslerden geçerek 2.0 üzeri not ortalamasına sahip 
olmasıdır.

3.3.12. Çıktı Ölçümleri
Program ve ders öğrenme çıktıları BDY yoluyla ölçülme yöntemi; OBS üzerinden ilan 

edilen notların pdf formatında ortalaması alınarak sınıf ortalaması ve öğrenci başarı düzeyi 
belirlenmektedir.
3.3.13. BDY

BDY konusunda okulumuzda her dönem başı ve sonunda olmak üzere bölüm 
başkanlarının katılımıyla değerlendirme toplantıları yapılmaktadır. Eksik görülen hususlar 
belirlenerek aksiyon planı hazırlanmaktadır.
3.3.14. Öğrenci Hakları

Birimde, öğrencinin devamsızlığı veya sınava girmeyi engelleyen haklı ve geçerli 
nedenlerin oluşması durumunda öğrenci tarafından alınan sağlık raporları gereğince haklı 
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gerekçeler öğrenci merkezli okul politikası çerçevesinde uygulanan yönetmeliklerle 
çözümlenmeye çalışılmaktadır.
3.3.15. Öğrenci Şikâyetleri

Öğrenci ilgili şikâyetini bağlı bulunduğu bölüm başkanına veya ilgili müdür 
yardımcısına iletebilmektedir.

3.3.15.1 Şikayet Giderme Politikaları
Öğrenci şikâyetlerini gidermek için uygulanan politikalar bağlamında öğrenci önce bağlı 
bulunduğu bölüm başkanına şikayetini iletir. Bölüm başkanı ilgili sorun ile alakalı 
araştırmayı yaparak ilgili müdür yardımcısına durumu iletir. İlgili müdür yardımcısının 
gerek görmesi durumunda da konu müdüre aktarılarak çözüm yolları aranız.

3.3.16. Alan Dışı Öğrenme
Öğrencilerin genel (alana özgü olmayan) program öğrenme çıktılarını kazanmaları için 

güvence altına almak için mesleki olmayan ders havuzu hazırlanmış her dönem tüm 
öğrencilerinin seçebileceği şekilde açıktır ve ihtiyaçlar doğrultusunda güncellenmektedir.

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 
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İyileştirme Kanıtları

- Öğrenme ve öğretme merkezinde yürütülen uygulama örnekleri

- Öğrenci merkezli eğitim uygulamaları 

- Öğrenci geri bildirimlerini içeren iş yükü anketleri

- 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

Bu bölümle ilgili belge ve kanıtlara birimimiz web sitesi ve öğrencilerimizin kullanımına olan 
kişisel verilerini izleyebildikleri OBS sisteminden ulaşılabilmektedir. 
(http://w3.bilecik.edu.tr/bozuyuk/  ve 
https://obs.bilecik.edu.tr/login.aspx?ReturnUrl=/default.aspx )

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; 
Üniversitenin ön lisans programlarına kesin kayıt yaptırabilmek için; Ölçme, Seçme ve 
Yerleştirme Merkezi tarafından ilgili birime yerleştirilmiş olmak

3.4.1.2. Öğrenci (kabul, gelişim, tanınma ve sertifikalar), 
ÖSYM’nin yaptığı Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucuna göre kabul 
edilirler. ÖSYM tarafından düzenlenen Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) 
başarılı olanların tercih sıralamasına göre yerleştirmesi yapılır.

3.4.1.2.1. Kabul,
3.4.1.3. Uyum (Yeni öğrenci uyumu), 
Her eğitim öğretim öncesinde yeni gelen öğrencilerin uyum sürecini hızlandırmak için 
oryantasyon toplantısı düzenlenmekte ve mentörlük kapsamında her öğrenciye okul, 
bölüm ve bölge ile ilgili temel bilgiler aktarılmaktadır.

3.4.1.3.1. Mentörler
3.4.1.4. Başarılar (Öğrenci başarıları), 
Mezun olma koşullarını sağlayan öğrencilere verilen diplomanın dışında onur ve yüksek 
onur belgeleri verilmektedir.
3.4.1.5. Danışmanlar (Akademik), 

http://w3.bilecik.edu.tr/bozuyuk/
https://obs.bilecik.edu.tr/login.aspx?ReturnUrl=/default.aspx
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Bölümde görev yapmakta olan akademik personelden oluşmaktadır.
3.4.1.6. . Öğrenci hareketliliği, 
Erasmus, Farabi ve Mevlana gibi değişim programlarıyla öğrenci hareketliliği 
sağlanmaktadır.
3.4.1.7. Merkezi yerleştirmeyle gelen öğrenci grupları dışında yatay geçiş ile öğrenci 
kabulü olmaktadır. Bunun için yatay geçiş yapmak isteyen öğrencinin geldiği okuldaki 
tüm derslerden başarılı olması, ders içeriklerinin uyumlu olması ve yerleştirilme 
puanının okulumuzun kabul ettiği puandan yüksek olması gerekmektedir.

3.4.2. Formal Öğrenme
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınav ve yerleştirme sonucu geldiği 

için  birimde önceki “formal” öğrenmelerin tanınması için süreç  bulunmamaktadır. 
3.4.3. İnformal Öğrenme

Birimde önceki non-formal ve informal öğrenmelerin tanınması için tanımlı süreç Ön 
Lisans Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği çerçevesinde belirlenmektedir.
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 anadal programı (ÇAP), yandal 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

Bu süreçler birimimiz öğrenci işleri tarafından takip edilerek güncellenmektedir. 

3.5. Eğitim-Öğretim Kadrosu;

3.5.1. Özgeçmişler (Öğretim elemanları özgeçmişleri),

Birimimizde görev yapmakta olan akademik personelimizin güncel özgeçmiş bilgileri YOKSIS 
veri tabanından aşağıdaki gibi ulaşılabilmektedir.

Doç. Dr. Faruk AKIN: http://pvs.bilecik.edu.tr/faruk.akin/
Dr. Öğr. Üyesi Cumhur ŞAHİN: http://pvs.bilecik.edu.tr/cumhur.sahin/
Dr. Öğr. Üyesi Alp POLAT: http://pvs.bilecik.edu.tr/alp.polat/

http://pvs.bilecik.edu.tr/faruk.akin/
http://pvs.bilecik.edu.tr/cumhur.sahin/
http://pvs.bilecik.edu.tr/alp.polat/
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Dr. Öğr. Üyesi İbrahim ALKARA: http://pvs.bilecik.edu.tr/ibrahim.alkara/
Öğr. Gör. Dr. Hasan UÇAR: http://pvs.bilecik.edu.tr/hasan.ucar/
Öğr. Gör. Dr. Tuncay DAĞLI: http://pvs.bilecik.edu.tr/tuncay.dagli/
Öğr.Gör. Dr. Seçil DEMİRAY: http://pvs.bilecik.edu.tr/secil.demiray/
Öğr. Gör. Dr. Önder GÜRSEL: http://pvs.bilecik.edu.tr/onder.gursel/
Öğr. Gör. Ali ARICI: http://pvs.bilecik.edu.tr/ali.arici/
Öğr. Gör. Melih ERGEN: http://pvs.bilecik.edu.tr/melih.ergen/
Öğr. Gör. Vahdet ALTUNDAL: http://pvs.bilecik.edu.tr/vahdet.altundal/
Öğr. Gör. Ömer Zahid KUBAT: http://pvs.bilecik.edu.tr/omerzahid.kubat/
Öğr. Gör. Yeliz OKŞAK: http://pvs.bilecik.edu.tr/yeliz.oksak/
Öğr. Gör. Sevdenur KAPUSUZ: http://pvs.bilecik.edu.tr/sevdenur.kapusuz/
Öğr. Gör. Onur TERZİOĞLU: http://pvs.bilecik.edu.tr/onur.terzioglu/
Öğr. Gör. Tufan YAYLA : http://pvs.bilecik.edu.tr/tufan.yayla/
Öğr. Gör. Emrah DEMİR: http://pvs.bilecik.edu.tr/emrah.demir/

3.5.2. Yetkinlikler,
3.5.3 Mesleki Gelişim

Eğitim-öğretim kadrosunun mesleki gelişimlerini sürdürmek ve öğretim becerilerini 
iyileştirmek için sağlanan imkanlar çerçevesinde akademik personelin alanlarıyla ilgili 
akademik faaliyetlere katılımı desteklenmektedir.
3.5.4. Eğitsel Performanslar,

3.5.4.1. Güvence
Ders verme niteliğini haiz akademik kadro, doktora tez, doktora, yüksek lisans tez, yüksek 
lisans, doçentlik temel alanlarına göre ve yabancı dil yeterlilikleri dikkate alınarak, Türkiye 
Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi eğitim-öğretim alanlarına göre derslerle 
eşleştirilmektedir.
3.5.5. Ders Görevlendirmeleri

Öğretim elemanlarının ders görevlendirmesi; öncelikli olarak doktora tezi, doktora, 
doçentlik, yüksek lisans tezi, yüksek lisans eğitim-öğretim alanına göre ve bir önceki yıl vermiş 
olduğu dersler de dikkate alınarak, dersin öğretim dili için yeterliliği de kontrol edilerek 
yapılmaktadır
3.5.6. Eğiticilerin Eğitimi

Birimdeki eğiticinin eğitimi programı ve birim hedefleri doğrultusunda günceleme 
yöntemleri; Akademisyenin alanıyla ilgili akademik konferans ve toplantılara katılımı ile çeşitli 
stklarda üyeliklerinin desteklenmesi şeklinde olmaktadır. Ayrıca BAP kapsamında lisansı temin 
edilen paket programlar ve eğitimleriyle kişisel ve bilimsel gelişimlerine katkı sağlamaları 
amaçlanmaktadır. 

http://pvs.bilecik.edu.tr/ibrahim.alkara/
http://pvs.bilecik.edu.tr/hasan.ucar/
http://pvs.bilecik.edu.tr/tuncay.dagli/
http://pvs.bilecik.edu.tr/secil.demiray/
http://pvs.bilecik.edu.tr/onder.gursel/
http://pvs.bilecik.edu.tr/ali.arici/
http://pvs.bilecik.edu.tr/melih.ergen/
http://pvs.bilecik.edu.tr/vahdet.altundal/
http://pvs.bilecik.edu.tr/omerzahid.kubat/
http://pvs.bilecik.edu.tr/yeliz.oksak/
http://pvs.bilecik.edu.tr/sevdenur.kapusuz/
http://pvs.bilecik.edu.tr/onur.terzioglu/
http://pvs.bilecik.edu.tr/tufan.yayla/
http://pvs.bilecik.edu.tr/emrah.demir/
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3.5.7. Ders Verme (dış kaynaklı) 
Birime dışarıdan ders vermek üzere öğretim elemanının seçimde öncelikli olarak 

doktora tezi, doktora, doçentlik, yüksek lisans tezi, yüksek lisans eğitim-öğretim alanına göre ve 
başka kurumlardan elde ettiği tecrübesi ve vermiş olduğu dersler de dikkate alınarak, dersin 
öğretim dili için yeterliliği de kontrol edilerek yapılmaktadır.

3.5.7.1. İlan
Kurallar ilan edilirken; tüm öğrencilerin ve öğretim kadrosunun ortak olarak 
ulaşabileceği ve kendilerine kolaylıkla duyurulabileceği bir platformda ilan 
edilmektedir. Kuralların ilanında kimsenin mağdur olmaması için daha önceden 
belirlenmiş platformlarda ve sabit alanlarda kurallar duyurulmaktadır. Kuralların 
değiştirilmesi durumunda yine aynı yöntemle ilgililere duyurulur.  

İlgili ölçüte ait beklenen kanıtlar aşağıda listelenmektedir: 

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.)

   İlgili belge ve kanıtlar üniversitemiz web sitesinde personel linki altında mevzuat başlığında 
bulunmaktadır. (http://w3.bilecik.edu.tr/personel/ogrenci/formlar/)

3.6. Öğrenme Kaynakları, Erişilebilirlik ve Destekler;

3.6.1. Altyapılar
Öğrenci kullanımına yönelik birimin imkanları dahilinde gerekli altyapının sağlanması 

için gerekli tüm çalışmalar düzenlenmektedir. Özellikle internet erişiminin sağlanması için 
başta kablosuz internet erişimi olmak üzere, bilgisayar laboratuvarının kullanılması, gerekli 
sistemsel erişimlerin sağlanması gibi olanaklar sağlanır.  
3.6.2. Faaliyetler

Kurumda öğrenci gelişimine yönelik sosyal, kültürel, sportif faaliyetler her yönüyle 

http://w3.bilecik.edu.tr/personel/ogrenci/formlar/
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desteklenir. Bunula ilgili olarak öğrencinin diğer birimlerdeki tesislerden yararlanması 
sağlanmaktadır.
3.6.3. Kurumsal Hizmetler

Kurumda rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri öğrencilere sunulmakta ve 
öğrencilerin hem kişisel gelişimine hem de eğitsel gelişimini sağlayacak altyapı 
bulunmaktadır. 
3.6.3.1. Birimsel Hizmetler
Birimde öğretim elemanları tarafından sağlanan rehberlik ve destek hizmetleri 
kapsamında öğrencilerin kayıtlı oldukları programla ilgili oryantasyonun verilmesi, 
derslerin tanıtılması, öğrencinin dersi benimseyip benimsemediğinin araştırılması gibi 
çalışmalar gerçekleştirilir. 
3.6.4. Özel Öğrenciler
Birimde özel yaklaşım gerektiren öğrenciler (Mülteciler, engelli veya uluslararası 

öğrenciler gibi) için gerekli fiziksel önemler alınmaktadır. Sarı tırtıklı yol göstergeleri, 
engelliler için özel koltuklar gibi destekler sağlanmaktadır
3.6.5. Planlama

Birimde öğrenciye sunulan hizmet ve destekler yönetimce planlanmaktadır.  
3.6.6. Bütçe Dağılımı

Yıllık bütçenin öğrenim kaynakları ve öğrencilere sunulan destekler açısından % 
dağılımına karar verme yöntemi yönetim tarafından kararlaştırılmaktadır.
İlgili ölçüte ait beklenen kanıtlar aşağıda listelenmektedir: 

Birime Ait Belgeler

- Öğrenci Toplulukları oluşturma, onaylama, izleme ve değerlendirme sistemi 

- Bütçede öğrencilere yönelik hizmet giderlerinin dağılımı 

- Öğrencilere sunulan hizmetlerle ilgili öğrenci geri bildirim araçları (anketler vb.)

İyileştirme Kanıtları

- Özel yaklaşım gerektiren öğrencilerle ilgili uygulamalar (temsil edilmesi, engelsiz üniversite 
uygulamaları vb.) 

- Öğrenci Topluluklarının yıl içerisindeki faaliyetlerinin değerlendirilmesi 

- Yıl içerisinde öğrencilere yönelik yıllık sportif, kültürel, sosyal faaliyetlerin listesi (türü, 
konusu, katılımcı sayısı vb. bilgilerle)

- Öğrencilere sunulan hizmetlerle ilgili öğrenci geri bildirim araçları (anketler vb.) sonuçları
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İlgili belge ve kanıtlar üniversitemiz web sitesinde öğrenci işleri daire başkanlığı altında 
bulunmaktadır. (http://w3.bilecik.edu.tr/ogrenciisleri/bolumler/formlar//)

4. ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME  ve TOPLUMSAL  KATKI

4.1. Birimin Araştırma Stratejisi ve Hedefleri;

4.1.1. Araştırma Stratejisi

Birimimiz tüm öğrencilerin yapacağı ve yapmakta olduğu araştırmalar için gerekli tüm koşulları 
sağlamak için koşullar çerçevesinde gereklilikleri sağlamakta yardımları ortaya koyar.

4.1.1.1. Ar-Ge Politikası,
Üniversite-sanayi işbirliğini sağlamak, araştırma ve geliştirmeye yönelik gerekli altyapının sağlamak 

üzere gerekli girişimlerde bulunmak,   üretilen nitelikli bilginin ileri teknoloji ürününe dönüştürülmesi 

için tüm üniversite imkanlarını araştırmacılara sunmak.  

4.1.1.2. Ar-Ge Stratejisi, (yerel/bölgesel/ulusal kalkınma hedefleri ile uyumu),
Yerel sektörün beklentilerine olabildiğince uygun olacak ve Bologno süreciyle de desteklenen tüm 

bilişsel, bilgisel ve duygusal donanımlarla mezunlarımızın donanmasını sağlamak. Bölgesel olarak 

sektörlerin beklentilerine olabildiğince uygun olacak ve Bologno süreciyle de desteklenen tüm bilişsel, 

bilgisel ve duygusal donanımlarla mezunlarımızın donanmasını sağlamak. Ulusal olarak sektörlerin 

beklentilerine olabildiğince uygun olacak ve Bologno süreciyle de desteklenen tüm bilişsel, bilgisel ve 

duygusal donanımlarla mezunlarımızın donanmasını sağlamak.

4.1.1.3. Araştırma Fırsatları, 
Üniversitemiz öğrencilere çeşitli seçenekler sunmaktadır. Üniversitemiz araştırma 
laboratuvarları ve merkezleri, yerel sanayi kuruluşlarında yapılacak araştırmalar ve 
stajlar, uluslararası burslar ve devlet bütçesiyle desteklenen inceleme ve araştırma 
projelerine olanak sunmaktadır.
4.1.1.4. Öncelikli Alanlar,
Daha çok teknik alanlarda Ar-Ge faaliyetlerine destek sunulacaktır.
4.1.1.5. Ortak Araştırma Faaliyetleri,
Dış paydaşlarla ya da üniversite içindeki çeşitli birimlerle yapılacak ortak araştırma 
faaliyetleri için gerekli katkı ortaya konulmaktadır.
4.1.1.6. Araştırma Platformları,
Üniversitemiz bünyesinde araştırmacılara çok çeşitli birimlerde öğrencilerimize 
araştırmalarına uygun olarak gerekli laboratuvar, bilgisayar, salon v.b. sağlanmaktadır.  

http://w3.bilecik.edu.tr/ogrenciisleri/bolumler/formlar/
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4.1.1.7. Etik Değerler,
Tüm ar-ge çalışmalarında başta temel insan hakları olmak üzere, çevreyi koruma 
kapsamında çevre haklarına saygılı ve bu hakları ihlal etmeyen bir yöntemin izlenilmesi 
sağlanır. Ayrıca Ar-Ge çalışmalarının patent, lisans v.b. haklara saygılı bir biçimde 
yapılması sağlanmaktadır.   
4.1.1.8. Araştırma Çıktıları,
Araştırma çıktılarının bilimsel gelişime katkı sunması amacıyla raporlaştırılması ve 
gerektiğinde paylaşılması sağlanmaktadır.

4.1.2. Bütünleşik Politikalar
Eğitim-öğretim süreçlerinde gerekli olduğu durumlarda Ar-Ge süreçleriyle de bütünleşik 
olarak öğrencilerin elde ettikleri teorik bilgilerin pratik olarak uygulanması ve bunun 
ötesinde de bilimsel olarak gelişmeyi sağlayacak koşulların sağlanmasına dönük 
politikalar desteklenir ve uygulanır.

4.1.3. Katkısal Politikalar
Araştırma ve geliştirme faaliyetleri sonucunda topluma ve bilim dünyasına katkıda 
bulunacak sonuçların ortaya çıkması için gerekli destekleyici politikalar ortaya 
konulmaktadır.

4.1.4. Kalkınma Hedefleri
Yerel/bölgesel/ulusal kalkınma hedeflerine bağlı olarak hangi alanlarda Ar-Ge 
çalışmalarının yapılacağı, hangilerinin öncelikli olarak ele alınacağı belirlenerek 
uygulamaya konulmaktadır.

4.1.5. Kültürel Katkılar

Yapılan araştırmalar kapsamında özellikle sosyal bilimlerdeki branşlarda yerel kültürü 
destekleyici faaliyetlerin yapılmasına katkıda bulunulmaktadır.

İlgili ölçüte ait beklenen kanıtlar aşağıda listelenmektedir: 

Birime Ait Belgeler

- Birimin  araştırma-geliştirme politikası ve stratejik amaçları

- Birimin öncelikli alanları 

- Araştırma-Geliştirme süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapıdaki yeri

- Toplumsal katkıya yönelik performans göstergeleri (yerel/bölgesel/ulusal varsa uluslararası)
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- Araştırma-Geliştirme teşvik ve destek sistemi

 

İyileştirme Kanıtları

- Birimin araştırma-geliştirme politikasını ve stratejik amaçlarını uyguladığına dair 
uygulamalar/kanıtlar

- Lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetlerinde araştırma politikasının uygulandığına dair 
kanıtlar 

- Toplumsal katkı süreçlerinde iyileştirme çalışmalarının sonuçlarını gösteren veriler (ör. 
demografik veriler, işgücü piyasası)

- Öğrencilerin araştırma faaliyetlerine aktif katılımını gösteren kanıtlar

Birimimiz ön lisans düzeyinde eğitim verdiği için AR-GE faaliyetleri oldukça kısıtlıdır. 
Öğretim elemanlarımız kendi bilimsel araştırmaları için Üniversitemiz BAP komisyonunun 
mali desteklerinden yararlanmaktadır. Yapılan çalışmalara 
http://bapoto.bilecik.edu.tr/?act=guest&act2=projeler&durum=tamam&__pg_id__=P182 web 
adresinden ulaşmak mümkündür. 

4.2. Araştırma Kaynakları;

4.2.1. Planlama
Birimin araştırma-geliştirme strateji ve hedefleri doğrultusunda araştırma¬ geliştirme 

faaliyetleri için gerekli kaynakların planlama, tedarik yöntemleri ve izlenen politikalar 
kapsamında gerekli destekler sağlanmakta ve bunun için gerekli önlemler alınmaktadır. Yapılan 
faaliyetlerde yerel, bölgesel ve ulusal temelde öncelikli olarak desteklenmesi planlanan 
bölümlere göre birim içi planlama yapılmaktadır. 
4.2.2. Paydaşlar

Birim araştırma-geliştirme faaliyetlerine paydaşların katılımını sağlamak için Bologna 
süreciyle koordineli olarak gerekli tüm paydaşların sürekli bağlantılı olma durumunun ortak 
çalışmaya katkısı da göz önüne alınarak etkin ve verimli bir süreç ortaya konulacaktır. 
4.2.3. İzleme

Birim araştırma-geliştirme faaliyetlerinin sonuçlarını sorumlu komisyon düzenli olarak 
izlemekte ve bununla ilgili sonuçlar sistemli bir biçimde kayıt altına alınmaktadır. Özellikle 
sonuçların ilgili birim yada kişilere geri dönüşü yapılmaktadır.  
4.2.4. Fon Stratejileri

http://bapoto.bilecik.edu.tr/?act=guest&act2=projeler&durum=tamam&__pg_id__=P182
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Birimin araştırma çalışmaları için üniversite dışı fonlamaların miktarını arttırmaya 
yönelik başta sponsorluklar olmak üzere; okulun sosyal çevresinden gerekli desteğin sağlanması 
için gerekli girişimler yapılmaktadır
4.2.5. Personel Teşvikleri

Bu konuda özel bir yapı bulunmamaktadır.  
4.2.6. Dış Destekler

Birimin dış kaynaklardan sağladığı destekler (proje desteği, bağış, sponsorluk vb.) ve 
stratejik hedeflerine sağladığı katkılar için gerekli yapılar oluşturulacaktır.   

İlgili ölçüte ait beklenen kanıtlar aşağıda listelenmektedir: 

Birime Ait Belgeler
- Araştırma-Geliştirme altyapısı (laboratuvarları, merkezleri vb.) bilgileri

- Araştırma-Geliştirme bütçesi (gelirleri, dış kaynakları, öncelik alanlarına göre dağılımı, 
birimlere göre dağılımı) 

- Araştırma-Geliştirmede kurumsal yetkinlik alanları (sahip olunan uzmanlıklar, proje alanları, 
patent alanları, vb.)

- Araştırma-Geliştirmede paydaşlarla yapılan işbirlikleri (fuar, kariyer günleri, projeler vb.)

İyileştirme Kanıtları

- Birime son üç yılda yapılan dış fon aktarımına ait değişimler
- Birime dışı fonları kullanmaları için araştırmacıları teşvik etmek üzere yürütülen faaliyetler
-Birim, araştırma ve geliştirme faaliyetleri için fiziki altyapı ve mali kaynaklarda yaptığı 
iyileştirmeler

Birimimiz 2018 yılı içerisinde Kariyer Günleri vb. diğer etkinliklere merkez kampüste düzenlenen 
faaliyetlere katılım sağlayarak destek olmuştur. Bu tür faaliyetler için yeterli bütçe bulunmamaktadır. 

4.3. Araştırma Kadrosu;

4.3.1. Yetkinlikler
Dönem başında öğretim elemanları programlardaki kurul/komisyonlarda bir araya 

gelerek yetkinliklerine göre ders paylaşımı yapar ve planlamalar yüksekokul yönetimi 
tarafından incelenir. Eğer öğretim elemanı yetkinliği çerçevesinde ders içerikleri ile örtüşecek 
şekilde yeni bir ders açmak isterse  bağlı olduğu programa gerekli olan evraklarla başvurur ve 
talebi bölüm kurulları  tarafından incelenir.
4.3.2. Yetkinlik Ölçümleri

Her akademik yılın bitimine yakın her personel için “Akademik Faaliyet Raporu” 
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hazırlanıp, yıl içerisindeki faaliyetleri takip edilmektedir.
4.3.3. Olanaklar ve Destekler

Araştırma kadrosunun araştırma yetkinliğini geliştirmesi için Bilim insanı destekleme 
koordinatörlüğü tarafından ulusal ve uluslararası bilimsel/sanatsal faaliyetler için destek 
sağlanmaktadır.
4.3.3.1. Fiziksel, Teknolojik ve Finansman

Öğretim üyelerine üniversitemiz tarafından dizüstü bilgisayar eğitim öğretim faaliyetlerinde ve 

akademik çalışmalarda kullanılmak üzere tahsis edilmiştir.

4.3.3.2. Laboratuvarlar,
MYO bünyesinde öğretim elemanlarının faydalanabileceği bilgisayar ve tasarım laboratuvarları 

bulunmaktadır.

4.3.3.3. Projeler,
Bilim araştırma projeleri koordinatörlüğü tarafından araştırma kadrosunun akademik 
çalışmaları desteklenmektedir.
4.3.3.4. Etik Kural Destekleri, 

Araştırma kadrosu, yasalar gereği kullandığı yazılımların tamamını lisanslı olarak kullanmak 

zorundadır. Lisanslı yazılımın temin edilemediği durumlarda, deneme sürümleri kullanılarak çözümler 

üretilmektedir. Bunun yanında araştırma faaliyetlerinin etik kurallara uygun olarak yürütülmesi 

akademisyenin sorumluluğundadır.

4.3.3.5. Ölçme-Değerlendirme
Üniversite senatosu tarafından her yıl destek imkanların ve yeterliliği değerlendirilerek 
yeni limitler belirlenmektedir. 
4.3.4. Teşvikler
Akademik teşvik yönetmeliği kapsamında araştırma kadrosunun araştırma, teknoloji 

geliştirme veya sanat faaliyetleri teşvik edilmektedir.
4.3.4.1. Karar Yöntemleri

Akademik teşvik yönetmeliği her bakanlar kurulu tarafından güncellenerek 
teşvik alacak öğretim elemanlarını belirlemektedir; 
4.3.4.2. Teşvik Ölçümleri

Akademik teşvik komisyonu tarafından ölçüm ve değerlendirmeler 
yapılmaktadır.
İlgili ölçüte ait beklenen kanıtlar aşağıda listelenmektedir: 

Birime Ait Belgeler

- Kurumun AR-GE hedefleri ile Öğretim Üyeliğine yükseltilme ve atanma ölçütleri 
ilişkisi
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- Akademik personelin araştırma-geliştirme performansını izlemek üzere geçerli olan 
tanımlı süreçler (yönetmelik, yönerge, süreç tanımı, rehber, kılavuz vb.)

İyileştirme Kanıtları

- Akademik personelin araştırma-geliştirme performansını takdir-tanıma ve 
ödüllendirmek üzere yapılan uygulamalar

- Akademik personelin araştırma-geliştirme yetkinliğini geliştirmek üzere yapılan 
eğitimler (programı, veriliş yöntemi, katılım bilgileri vb.)

Bu bölümle ilgili belge ve kanıtlar üniversitemiz yönetimince güncellenerek, üniversite web sitemizde : 
http://www.bilecik.edu.tr adresinde duyurulmaktadır. 

4.4. Birimin Araştırma Performansının İzlenmesi ve İyileştirilmesi;

4.4.1. Performans
Program akademik kadrosunun araştırma geliştirme faaliyetleri yıl sonunda akademik 

faaliyet raporu ile üniversite bünyesinde izlenmekte ve kontrol edilmektedir.
4.4.2. Yayımlar
Birim akademik kadrosunun yayınlarının değerlendirme sonuçları üniversite yönetimi 
tarafından paylaşılmaktadır.
4.4.3. Ranking Yöntemi

Biriminde ranking yöntemleri uygulanmamaktadır.
4.4.3.1. Katkı Yeterliliği
Katkıların yeterliliğini değerlendirilmesi birimde gerçekleştirilmemektedir.
4.4.4. Ranking Derecesi

Ranking derecelendirmesi birim tarafından yapılmamaktadır.
İlgili ölçüte ait beklenen kanıtlar aşağıda listelenmektedir: 

Birime Ait Belgeler

- Birimin araştırma-geliştirme hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını izlemek üzere kullandığı 
sistem

- Birimin ve birimlerin araştırma-geliştirme süreçleri yıllık özdeğerlendirme raporu

- Merkezlerin ve laboratuvarların araştırma-geliştirme faaliyetleri yıllık özdeğerlendirme 
raporu

- Araştırma-Geliştirme faaliyetleri ve projelerle ilgili paydaş geri bildirimlerini almak için 
kullanılan mekanizmaların (belge, doküman, anket, form vb.) listesi ve örnekleri

http://www/
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İyileştirme Kanıtları

- Birimin ve birimlerin araştırma-geliştirme süreçleri yıllık özdeğerlendirmelerinden hareketle 
yapılan iyileştirmeler

- Araştırma performansının iyileştirilmesine ilişkin kanıtlar (altyapı, insan kaynağı, fon 
kaynaklarının kullanımı, üniversite-sanayi işbirliği vb. uygulamalar)

- Kurumun araştırma-geliştirme performansını izlemek üzere kullandığı kanıtlar (Ranking 
sistemleri-QS, Times Higher Education URAP, Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi vb. 
göstergeler)

İlgili belge ve kanıtlar üniversitemiz web sitesinde teknoloji transfer ofisi başkanlığı altında 
bulunmaktadır. http://w3.bilecik.edu.tr/tto/hizmetler//)

5. YÖNETİM SİSTEMİ

5.1. Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı;

5.1.1. Yönetim Sistemi
Yönetim, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi 

dâhil olmak üzere müdürlük ve bölüm başkanlıkları tarafından hiyerarşik yapılanma sistemi ile 
gerçekleştirilmektedir.;
5.1.2. İç Kontrol Eylem Planı

İç kontrol konusunda Yüksekokulumuzda ayrı bir birim veya görev olmayıp, yönetim 
işleviyle birlikte mevcut sistemlerin ayrılmaz bir parçası olarak yürütülmektedir. İç kontrol 
faaliyetlerinin yürütülmesi bir yönetim biçimi ve eylemler bütünü olarak Yüksekokul 
yöneticileri tarafından ele alınmakta ve etkin düzeyde uygulanmaktadır;

İlgili ölçüte ait beklenen kanıtlar aşağıda listelenmektedir: 

Birime Ait Belgeler

- Birimin yönetim ve idari alanlarla ilgili politikası ve stratejik hedefleri 

- Yönetsel ve idari yapılanma şeması

- İç kontrol eylem planının izlenmesi ve yönetimi

- İşe alımlarda idari kadroların gerekli yetkinliğe sahip olduğunu gösteren kanıtlar 

- Kurumun yöneticilerinin liderlik özelliklerini ve yetkinliklerini ölçmek, izlemek ve 
geliştirilmek için kullandığı yöntemler

http://w3.bilecik.edu.tr/tto/hizmetler/
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- Süreç yönetimi el kitabı (süreç tanımları ve akışları)

İyileştirme Kanıtları

-  Kurumun yönetim ve idari alanlarla ilgili politikasını ve stratejik amaçlarını uyguladığına 
dair uygulamalar/kanıtlar

Bu bölümle ilgili YÖK tarafından belirlenen norm kadro sınırlamalarına ve akademisyen olma 
koşullarına bağlı olarak üniversite yönetimimizin belirlediği atanma kriterlerine bağlı olarak 
görevlendirmeler yapılmaktadır. İlgili belge ve kanıtlara; 
http://w3.bilecik.edu.tr/personel/ogrenci/formlar/   web adresinden ulaşmak mümkündür.

5.2. Kaynakların Yönetimi;

5.2.1. Etkililik
Üniversitenin tüm kariyer planlaması ve insan kaynakları yönetimi birimler bazında ve 

üniversitenin genel stratejilerine uygun olarak yapılmaktadır.
5.2.2. Etkinlik

Bölümün ihtiyaçlarına uygun olarak tüm personelin kariyer planı gerçekleştirilmektedir
5.2.3. Liyakat

İdari ve destek hizmetleri sunan birimlerinde görev alan personelin eğitim ve 
liyakatlerinin üstlendikleri görevlerle uyumunu sağlamak üzere doğru işe doğru personelin 
yerleştirilmesi esası uygulanmaktadır;
5.2.4. Finansal Yönetim

Mali kaynakların yönetimi müdürlük kontrolünde ihtiyaçların planlanması esasına göre 
kullanılmaktadır.
5.2.5. Kaynakların Yönetimi

İlgili personel tarafından Taşınır Mal Yönetmeliği çerçevesinde kaynakların sevk ve 
idaresi gerçekleştirilmektedir.

İlgili ölçüte ait beklenen kanıtlar aşağıda listelenmektedir: 

Birime Ait Belgeler

- İnsan Kaynakları politikası ve hedefleri

- Mali kaynakların yönetimi 

http://w3.bilecik.edu.tr/personel/ogrenci/formlar/
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- İşe alımlarda idari kadroların gerekli yetkinliğe sahip olduğunu gösteren kanıtlar

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

- İdari personelin performanslarının değerlendirilmesinde kullanılan sistem ve tanımlı süreçler

İyileştirme Kanıtları

-  İnsan Kaynakları politikası ve hedefleri doğrultusunda yapılan uygulamalar

-  İdari personelin performans değerlendirilmeleri sonucunda yapılan iyileştirmeler

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

İlgili belge ve kanıtlara; http://w3.bilecik.edu.tr/personel/ogrenci/formlar/   web adresinden ulaşmak 
mümkündür.

5.3. Bilgi Yönetimi Sistemi;

5.3.1. Bilgi Yönetimi
Eğitim ve öğretim faaliyetlerine yönelik verilerin toplanması, analiz edilmesi ve 

raporlanması öğrenci bilgi sistemi ile gerçekleştirilmektedir. 
5.3.2. Performans Göstergeleri

Öğrencilere ait demografik bilgiler, başarı ve devam durumları, hareketlilik faaliyetleri 
gibi öğrencilerle ilgili tüm hususlar ve belge sağlanması gibi tüm işlemler ve programlar, 
müfredat bilgileri, dersi okutan öğretim elemanı bilgileri vb. benzer şekilde öğrenci bilgi 
sisteminde sisteminde kayıtlıdır.
5.3.2.1. Desteklemeler
Bilgi Yönetim Sistemi  Birimi  öğrenci işleri, personel işlemleri, ders yönetimi, bologna ve 
raporlar başlıkalrı altında desteklemektedir 
5.3.3. Süreç Destekleri

Birimde kullanılan bilgi sistemi, başta kalite yönetim süreçleri olmak üzere diğer tüm 
süreçleri veri sağlama, güvenlik ve gizliliği tahsis etme ve birim hafızası oluşturma süreçleriyle 
desteklemektedir;
5.3.4. Veri Toplama

Genel raporlar, istatistikler,  kurumsal raporlar, ders açma raporları, ders değerlendirme 
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raporları, öğrenci başarı değerlendirme raporları, öğrenci raporları ve yeni kayıt raporları 
öğrenci bilgi sisteminde toplanmaktadır.
5.3.5. Güvenlik ve Gizlilik

Öğrenci bilgi sistemi kullanıcıların kendi kişisel bilgileriyle giriş yapabildikleri ve 
sisteme giriş yapabildikleri bir süreç ile güvenlik ve gizlilik sağlanmaktadır.;
5.3.6. Birim Hafızası

Birim hafızasını koruma ve geliştirmek için EBYS’den yararlanılmaktadır.

İlgili ölçüte ait beklenen kanıtlar aşağıda listelenmektedir: 
Birime Ait Belgeler

- Kurumun bilgi yönetimi konusundaki politikası

- Kurumun kullandığı bilgi sistemi, fonksiyonları ve desteklediği süreçler

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

İyileştirme Kanıtları

- Toplanan bilgilerin güvenliği ve güvenirliğinin güvence altına alındığını gösteren 
uygulamalar

- Kurumsal hafızanın korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanmasına ilişkin uygulamalar

- Yönetsel ve operasyonel faaliyetlere ilişkin periyodik analiz raporları 

- BYS analiz sonuçlarının iyileştirme çalışmalarında kullanımına ilişkin örnekler

 İlgili belge ve kanıtlar bölüm sekreterliğinde yazılı ve dijital ortamda muhafaza edilmektedir.

5.4. Birim Dışından Tedarik Edilen Hizmetlerin Kalitesi;

5.4.1. Tedarik Kriterleri
Üniversitemiz bünyesinde dışarıdan alınan hizmetlerin tamamı doğrudan temin ve kamu 

ihaleleri kanununa uygun olarak gerçekleşecektir.

5.4.2. Tedarik Güvencesi
Üniversitemiz bünyesinde dışarıdan alınan hizmetlerin denetimi üniversitenin ve 

fakültenin ilgili komisyonlarınca yapılmaktadır.

İlgili ölçüte ait beklenen kanıtlar aşağıda listelenmektedir: 
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Kuruma Ait Belgeler

- Tedarik edilen hizmetler ve tedarikçilerin listesi

- Tedarikçilerin performansını değerlendirmek üzere tanımlı süreçler

İyileştirme Kanıtları

- Tedarik hizmetlerinden iç paydaşların memnuniyet düzeyini gösteren kanıtlar 

- İyileştirme uygulama örnekleri

Birim bazında ihtiyaç duyulan kırtasiye vb. araç gereçler müdürlük tarafından EBYS üzerinden 
ilgili formlar doldurularak talep edilmekte ve üniversite bütçesi uygun olduğunda temin 
edilebilmektedir. İlgili belgeler Yüksekokul Sekreterliği ve EBYS sisteminde dijital ve basılı 
olarak muhafaza edilmektedir. 

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;
5.5.2. Güvence

Kamuoyuna sunulan bilgilerin tamamı bölüm başkanlarının kontrolünde birim yönetim 
kurulunun onayı sonrasında kamuoyuna sunulacaktır.
5.5.3. Liderlik Ölçümleri

Bu anlamda bölüm kurulu kararları ve tüm işleyiş tüm akademik ve idari personelin 
görüş ve önerileri doğrultusunda ölçülmekte ve planlanmaktadır.
5.5.4. Şeffaflık Politikaları

Birim bünyesinde şeffaf ve denetlenebilir yönetim anlayışı yerleşiktir.

5.5.5. Kamuoyu Paylaşımı
Bu anlamda birim web sayfası etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Bunun yanında 

üniversitemiz tarafından düzenli olarak basılan süreli yayınların da etkili olacağı 
düşünülmektedir.

İlgili ölçüte ait beklenen kanıtlar aşağıda listelenmektedir: 

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

İyileştirme Kanıtları

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

- Paydaş görüşlerinin yönetsel fonksiyonlara yansıdığına dair kanıtlar

İlgili belge ve kanıtlar birim web sitemizde periyodik olarak duyurulmaktadır. 
(http://w3.bilecik.edu.tr/bozuyuk/)

6. SONUÇ ve DEĞERLENDİRME

Bozüyük Meslek Yüksekokulu olarak belirlenen hedeflere ulaşarak, eğitim ve öğretim faaliyetlerimizi 
başarılı bir şekilde sürdürmekteyiz. Üniversitemizin belirlediği kalite politikasına uygun olarak gerekli 
iyileştirmeler yapılmakta, akademisyenlerimiz ve idari personelimiz bu politikaya uygun olacak şekilde 
kendilerini geliştirmektedir. Kuruma daha önce YÖKAK tarafından bir dış değerlendirme ziyareti 
gerçekleştirilmiştir. Oldukça verimli gerçekleşen izleme ziyaretinde olumlu yönde görüşmeler yapılmış 
ve tavsiyeler verilmiştir. Görüşme sonunda mezunlarla olan iletişimin önemine vurgu yapılmış ve daha 
fazla iletişim kurulması amacına yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Bununla ilgili üniversitemiz web 
sitesinde yeni bir link açılarak paydaş ve mezunlar için iletişim formu oluşturulmuştur. Özellikle sosyal 
medyanın etkileşim ve iletişim gücünden daha fazla yararlanmak için birimimizin kurumsal hesapları 
daha aktif kullanılmaya başlanmıştır.  

http://w3.bilecik.edu.tr/bozuyuk/

