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2020 YILI B İRİM ÖZ DEĞERLENDİRME RAPORU 

ENDÜSTRİYEL TASARIM (ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI) 

 

A. KAL İTE GÜVENCESİ SİSTEMİ 

1.  Misyon ve Stratejik Amaçlar 

Misyon 

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü; genç, dinamik, geniş ufuklu, özgün bilgi, birikim 

ve deneyimlere sahip akademik kadrosu; alt yapı, atölye, laboratuar ve stüdyo 

olanaklarıyla kendisine beş ana başlık altında toplanan bir misyon belirlemiştir. 

Bunlar; Eğitim Misyonu - Dünya standartlarında eğitim vererek; öğrencilerini 

güncel, titiz ve yenilikçi bilgilerle donatmak, - Tasarım problemlerini tanımlayabilen, 

çözüme uygun malzeme, sistem, ürün ve süreç seçebilen, katma değeri yüksek 

ürünleri geliştirebilme yeteneği kazanmış, tasarladığını projelere dönüştürebilecek 

mezunlar yetiştirmek, - Öğrencilerinin akademik gelecekleri için en uygun başlangıç 

noktası olmak, - Yerel, ulusal ve uluslararası tasarım sektörünün sorunlarını 

çözebilecek bilgi birikimine sahip nitelikli tasarımcılar yetiştirmek, - Alanında 

öncelikli tercih edilen bölüm olmak ve uluslararası bilim dünyasında kabul gören 

nitelikli yayınlara ulaşmak. Araştırma ve Geliştirme Misyonu - Lisans ve lisansüstü 

öğrencileri ile yeni tasarım ve ürün geliştirme odaklı araştırmalar yapmak, - 

Disiplinler arası çalışmalara odaklanmak, - Endüstriyel tasarım sorunlarını çözmeye 

yönelik bireysel ve grup çalışmalarına odaklanmak, - Fakülte ve üniversitenin 

gelişimine katkıda bulunacak bireysel ve grup çalışmalarına odaklanmak Bilgiyi 

Yaygınlaştırma Misyonu - Ulusal ve uluslararası makale ve bildirilerle bilginin 

yaygınlaşmasını sağlamak, - Sergi, seminer, panel, konferans ve çalıştaylar 

yaparak bilginin yaygınlaşmasını sağlamak, - Kitap yayınıyla bilginin 

yaygınlaşmasını sağlamak, Sinerji Misyonu - Üniversite ve Fakültede sinerji 

oluşturacak çalışmalara liderlik yapmak, - Bilginin yaygınlaşması programlarına 

liderlik yapmak, - Öğrenci, mezun ve öğretim üyesi ilişkilerini güncel tutarak, güçlü 

ve etkili çevreler oluşturmak, Topluma Hizmet Misyonu - Bilecik ve çevresinin 

sosyal ve kültürel gelişmesine katkıda bulunmak; - Bölgesel ve ulusal düzeyde 

etkin bir üniversite-sanayi işbirliğini sağlamak; - Lisans, lisansüstü düzeyde ülkenin 

en yetkin, yenilikçi, girişimci, bilgiye ulaşmayı öğrenmiş, sorumluluğunun gereklerini 
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yerine getiren ve vizyon sahibi meslek insanını yetiştirmek; - Topluma hizmette 

yenilikçi ve öncü olmak; 

 

Vizyon 

Mezunlarının bilgi ve becerileriyle endüstri ürünleri tasarımı ve ilişkili alanlarda 

saygınlık kazanmış, iş hayatında başarılı girişimcilerin yetiştiği ulusal ve 

uluslararası düzeyde yetenekli öğrencilerin tercih ettiği, bilim ve endüstri 

çevrelerinin tercih ettiği nitelikli ve öncü araştırmaların yapıldığı, endüstri ve 

girişimciler ile yakın işbirliği içinde ülkemizin uluslararası düzeyde rekabet gücünü 

artırıcı, uyguladığı sürekli gelişim ilkesi ile eğitim, araştırma ve topluma hizmette 

liderlik yapabilen bir birim (Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü) olmaktır. 

 

Birimin stratejik plandaki hedefleri  

Hedef 1.1. Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünün hizmete vereceği, 

laboratuvarların, ofislerin ve genel hizmet alanlarının hazırlanması,  

Hedef 1.2.  Fiziksel yapılanmanın tamamlanmasından sonra, makine teçhizat ve 

sarf temrinlik malzemelerin sağlanması,  

Hedef 2.1.  Endüstri ürünleri Tasarımı anabilim dallarının kurulması  

Hedef 2.2.  Lisans derslerinin müfredat, kapsam ve içeriklerinin güncellenmesi, 

Hedef 2.3. Her dönemin sonunda öğrenci memnuniyet anketleri 

düzenlenmesi ve mezun olan öğrencilerle ilişkilerin arttırılması,  

Hedef 2.4.  Konferans vermek ve çalıştay çalışmalarına katılmak üzere 

konularında uzman yerli ve yabancı bilim adamlarının davet 

edilmesi,  

Hedef 2.5.  Başarılı öğrencilerin tezlerinde uygulamalı çalışmalar 

yapabilmelerinin sağlanması,  

Hedef 3.1.  Bilimsel ve teknolojik alanlardaki yenilikleri takip etmek, elde edilen 

bulguları diğer bilim insanları ile paylaşmak ve fikir alışverişinde 

bulunmak amacıyla uygun ulusal ve uluslararası kongrelere iştirak 

edilmesi,  

Hedef 3.2.  Bölüme proje gelirlerinin sağlanması ve bölüm araştırma stüdyo ve 

laboratuvarlarının kurulumu ve geliştirilmesi,  
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Hedef 3.3.  Anabilim dallarının özel çalışmalarına imkan sağlayacak laboratuvar 

dışı alanların (ayrı ayrı sıcak ve soğuk odalar, hücre kültürü ve 

viroloji odası, hibridizasyon odası ve iklim odası vb.) oluşturulması,  

Hedef 4.1.  Endüstri ve sanayi kuruluşları ile ortak projeleri imkanlarının 

sağlanması. 

 

İzleme ve de ğerlendirme şekli  

Stratejik plan çerçevesinde, program izleme ve değerlendirme çalışmaları 

 

Kanıt Belgeler:  

- 

 

2. İç Kalite Güvencesi 

Birim kalite organizasyon yapısı  

 

Kalite Temsilcisi:   Doç.Dr. Mehmet AYDIN 

Kalite Raportörü:  Dr. Öğr.Üyesi D.Deniz Dülger 

Eğitim Öğretim Sorumlusu:  Dr. Öğr.Üyesi Ayşe BÖLÜKBAŞI 

Araştırma, Geliştirme ve Toplumsal Katkı 
Sorumlusu: 

Dr. Öğr.Üyesi Nazife Aslı KAYA ÜÇOK 

Yönetim Sistemleri Sorumlusu:  Prof.Dr. Bülent Yılmaz 

Stratejik Plan ve Performans Göstergeleri 
Sorumlusu: 

Dr. Öğr.Üyesi D.Deniz Dülger 

Anket hazırlama ve değerlendirme 
Sorumlusu: 

Dr. Öğr.Üyesi Nazife Aslı KAYA ÜÇOK 

Akademik Veri İzleme ve Değerlendirme 
Sorumlusu: 

Dr. Öğr.Üyesi Ayşe BÖLÜKBAŞI 

 

İş akışları  

Fakülte web sayfasında mevcuttur. 

 

Görev tanımları  

Fakülte web sayfasında mevcuttur. 
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Kanıt Belgeler:  

A. 2. 1.  Birim Kalite Organizasyon Yapısı: Kanıtlar fiziki olarak kalite odalarında 

muhafaza edilmektedir.  

A.2. 2. İş Akışları: Kanıtlar fiziki olarak kalite odalarında muhafaza edilmektedir. 

A.2. 3. Görev Tanımları: http://w3.bilecik.edu.tr/endustriurunleri/yonetim-2/ 

 

3. Paydaş Katılımı 

İç paydaş listesi  

Paydaş Adı Neden Paydaş Önceliği 
Etki 
Düzeyi 

Önem 
Derecesi 

Rektörlük Kamu Hizmeti / Temel Ortak Yüksek Yüksek 1 

Akademik personel Kamu Hizmeti / Temel Ortak Yüksek Yüksek 1 

İdari personel Kamu Hizmeti / Temel Ortak Yüksek Yüksek 1 

Üniversite kütüphanesi 
Kamu Hizmeti  / Yardımcı 
Ortak Orta Orta 2 

Sağlık Kültür Spor 
Daire Başkanlığı  

Kamu Hizmeti  / Yardımcı 
Ortak Orta Yüksek  1 

 

Dış paydaş listesi  

Paydaş Adı Neden Paydaş Önceliği Etki DüzeyiÖnem 
Derecesi 

Yükseköğretim 
Kurulu (YÖK) 

Yönlendirme, Koordinasyon, 
Standart Belirleme vb. 

Yüksek Güçlü 1 

TÜBİTAK Proje Çalışması, vb. Yüksek Düşük 2 

BEBKA 
Proje Çalışması, Ortak 
Çalışma vb.  Yüksek Düşük 2 

Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı 

Proje Çalışması, Ortak 
Çalışma vb.  

Yüksek Güçlü 1 

ETMK (Endüstriyel 
Tasarımcılar Meslek 
Kuruluşu) 

Ortak Çalışma vb.  Orta Orta 2 

İMOS (İnegöl 
Mobilya Sanayicileri 
Birliği) 

Proje Çalışması, Ortak 
Çalışma vb.  Orta Orta 2 
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İç payda şlarla yapılan toplantılar  

Yüz yüze toplantılar (Bölüm Kurulu) 

 

Dış payda şlarla yapılan toplantılar  

ETAK (Endüstriyel Tasarım Bölüm Başkanları) periyodik toplantısı, 

 

Kanıt Belgeler:  

A.3. 1. Kanıtlar fiziki olarak kalite odalarında muhafaza edilmektedir. 

 

B. EĞİTİM VE ÖĞRETİM 

1. Programların Tasarımı ve Onayı 

Varsa payda şların programa tasarımı sürecine katkısı 

Çalışmalara dış paydaşların katılımını sağlama yöntemi; Davet. 

 

Programlarda ö ğrenci i ş yükünün belirlenmesinde ö ğrenci katılımının 

sağlandığına ili şkin belgeler, mekanizmalar. 

Akademik danışmanlık hizmetleri, 

 

İş yükü temelli kredilerin geribildirimler do ğrultusunda güncellendi ğine ili şkin 

kanıtlar. 

Ders bilgi paketleri (öğrenci iş yükünün kredilendirilmesi) 

 

İş yükü temelli kredilerin transferi ve tanınmasına i lişkin tanımlı süreçleri içeren 

belgeler (Varsa uzaktan e ğitimle verilen uygulama derslerine ait kredilerin 

transferi ve tanınmasında olu şacak problemlere yönelik alınan tedbirler). 

Bölüm web sayfasında ilan edilmiştir. 

 

Kanıt Belgeler:  

B.1. 1. Kanıtlar fiziki olarak kalite odalarında muhafaza edilmektedir. 

. 

2. Öğrenci Kabulü ve Geli şimi 

Öğrencinin akademik ve kariyer geli şimini izlemek üzere tanımlı süreçler ve 

mevcut Uygulamalar. 
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Akademik danışmanlık hizmetleri, webminar çalışmaları, Bölüm mezunları; Tasarımın 

temel ilkelerini kavrayabilme, Çağdaş teknolojinin etkisini kavrayabilme, Tasarım 

problemlerini teşhis edebilme, tanımlama ve çözüm üretebilme becerilerini geliştirme, 

Analitik düşünce ve yenilikçi çıktılar aracılığıyla kullanıcı ihtiyaçlarını tespit edip 

cevaplar üretebilme, Güncel tasarım, malzeme ve üretim teknolojileri ile beraber 

düşünebilen, araştırma ve geliştirmeye açık, yeniliklere hızlı adapte olabilecek 

yaklaşımlara önem veren, Endüstriyel üretimin toplumsal ve çevresel etkilerine yönelik 

bilinç ve sorumluluk sahibi olmak, alternatifleri inceleyip geliştirebilen, Sözel ve teknik 

iletişimde uluslararası seviyede yüksek beceri geliştirmek; yerel, genel ve tasarım 

kültürüne yönelik ilgiyi arttırabilmiş, İyi bir tasarım için gerekli olan malzeme bilgisini 

edinmiş, Tasarımlarını sunması için gerekli bilgisayar programlarını kullanabilen, 

Tasarımı yapan grup içinde sorumluluk alabilen, Tasarlanan ürünün üretimi esnasında 

gözetim ve denetim görevini üstlenebilen, Üretim aşamasına geçilmeden önce ürünün 

maket ya da prototipini uygulayabilen, Tasarımın ön koşulu araştırma becerisini 

kazanmış, Çevresine tasarımcı algısıyla bakma alışkanlığını kazanmış, İyi bir tasarım 

çıktısı için her şeyin gerekli bir girdi olduğunu kavramış, olma “Yetkinliklerine” sahiptir. 

 

Kanıt Belgeler:  

B.1.1. Kanıtlar fiziki olarak kalite odalarında muhafaza edilmektedir 

B.2.1. Kanıtlar fiziki olarak kalite odalarında muhafaza edilmektedir. 

 

3. Öğrenci Merkezli Ö ğrenme, Öğretme ve De ğerlendirme 

Aktif ve etkile şimli ö ğretme yöntemlerine ili şkin uygulamalar, 

Her programın kazanımlarına uygun olarak ders planlarında belirtildiği şekilde farklı 

öğretim yöntemleri (öğrenci sunumları, ödev/projeleri, laboratuvar uygulamaları, 

stüdyo uygulamaları vb.) uygulanmakta ve değerlendirme sürecine katılmaktadır. 

 

Uzaktan eğitime özgü ö ğretim materyali geli ştirme ve ö ğretim ilke, yöntem ve 

tekniklerine ili şkin uygulamalar, 

İnformal çevrimiçi öğrenme; ders içerik dökümanlarının ve videolarının hazırlanarak 

uzaktan eğitim sistemine yüklenmesi; stüdyo ders yönergelerinin hazırlanarak sisteme 

yüklenmesi Tam zamanlı çevrimiçi öğrenme; canlı dersler 
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Disiplinler arası çalı şmayı te şvik eden uygulamalar, 

Seçmeli dersler 

 

Öğretim elemanlarının ö ğrenci merkezli ö ğretim konusunda sertifika ve 

belgeler, 

Düzenli olarak öğretim üyesi ve öğrenci geri bildirimleri toplanır, 

 

Varsa uzaktan e ğitimde ö ğrenci ba şarısını ölçme ve de ğerlendirmede kullanılan 

tanımlı süreçler, 

Çevrimiçi sınavlar, ödevler 

 

Ders öğrenme çıktılarına ula şılıp ula şılmadığını değerlendirmek üzere kullanılan 

ölçme ve de ğerlendirme yöntemleri, 

Çevrimiçi sınavlar, ödevler 

 

Tanımlı ö ğrenci geri bildirim mekanizmaları 

Konulara bağlı geri bildirim, Memnuniyet, iyileştirme ve geri bildirim anketleri, Öneri ve 

şikayet kutuları, bölüm içi talep, şikâyet/önerileri formları, 

 

Öğrenci geri bildirimleri kapsamında gerçekle ştirilen iyile ştirmelere ili şkin 

uygulamalar 

Öğrencilerden toplanan geribildirimleri, Danışmanlar tarafından ön değerlendirmeye 

tabi tutulur. Gerektiği durumlarda Bölüm Kurulu toplantılarında görüşülerek karar 

verilir. 

 

Öğrencilerin karar alma mekanizmalarına katılımı örne kleri, 

Öğrenci temsilciliği sistemi, Anketler, Danışmanlar, Öneri sistemi, 

 

Öğrenci danı şmanlık sisteminde kullanılan tanımlı süreçler 

Birimde öğrenci danışmanlık sistemi uygulamalarının yürütülme yöntemi; – 

Danışmanlık sistemi geliştirilmiş ve ilan edilmiştir, – Öğrenci danışmanı ile Öğrenci 

Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden çevrimiçi iletişim kurabilir ve işlemlerini interaktif olarak 

gerçekleştirebilir, – Öğrenciler danışman öğretim üyelerine sosyal ve kültürel 

konularda da başvurup bilgi alabilir, – Öğrenciler bölüm başkanlığı, fakülte birimleri, 
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sağlık, kültür ve spor daire başkanlığı birimlerinden koordineli olarak destek alabilir, – 

Proje dersleri ve bitirme ödevi tez danışmanlıkları mevcuttur, Etkinlikler Öğrenci 

danışmanlık sistemi etkililiği değerlendirme yöntemi; – Öğrencilerle iletişim 

danışmanlık sistemi ile kurulur, – Öğrenciler dilek ve görüşlerini danışmanları ile 

anlatabilir, – Yazılı anketler ile dersler, öğretim üyeleri vb. konularda geri besleme 

alınır. Değerlendirme Öğrenci danışmanlık sistemi değerlendirme sonuçlarına göre 

yapılan işlemler; – Bölüm/Anabilim Dalı Akademik Kurul toplantıları düzenlenir. Başarı 

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

– Kurumsal yöntemler kullanılır. İlan BDY süreçlerin öğrencilere ilan edilme yöntemi; – 

Web ve ÖBS sistemi ile. Güvence Programda BDY süreçleri uygulanması için 

güvence yöntemi; – Süreçlerin ilan edilmesi. 

 

Varsa uzaktan e ğitimde akademik ve teknik ö ğrenci danı şmanlığı mekanizmaları 

ve tanımlı süreçler 

Akademik danışmanlık hizmetleri 

 

Öğrencilerin danı şmanlara eri şimine ili şkin mekanizmalar 

Mail, telefon ve whatsapp vb. aracılığıyla ya da OBS üzerinden mesaj gönderme 

 

Kanıt Belgeler:  

B.3. 1. Kanıtlar fiziki olarak kalite odalarında muhafaza edilmektedir. 

B.3.2.Kanıtlar fiziki olarak kalite odalarında muhafaza edilmektedir. 

 

4. Öğretim Elemanları 

Akademik kadronun uzmanlık alanı ile yürüttükleri d ers arasında uyumun 

sağlanmasına yönelik uygulamalar 

Birimdeki ders görevlendirmelerinde eğitim-öğretim kadrosunun yetkinlikleri ile ders 

içeriklerinin örtüşmesini sağlama ve güvence altına alma yöntemleri; – Bölüm 

başkanlığınca dersleri verecek öğretim elemanları belirlenir – Dersin hangi öğretim 

elemanınca verileceği konusunda öğretim elemanının bulunduğu bilim dalı esas alınır. 

– Bölüm ve anabilim dalına ait olmayan dersler, ortak alan dersleri, temel bilim 

dersleri ve ilgili bölüm/programın alan dışındaki dersler için yapılacak 

görevlendirmelerde öğretim elemanlarının uzmanlık alanları dikkate alınarak öncelikle 

bölümden temin edilir. – Fakülte yönetim kurulunda görüşülür – Öğrenci İşleri Daire 
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Bşk.lığınca Üniversite Yönetim Kuruluna Sunulur – Rektörlük onayı ile ders 

görevlendirmeleri yürürlüğe girer – Onaylanan ders görevlendirmeleri bilgi sistemine 

girilir. 

 

Öğretim elemanlarının süreçlerin planlanması ve iyile ştirilmesine katılımına 

ili şkin kanıtlar, 

Kanıtlar fiziki olarak kalite odalarında muhafaza edilmektedir. 

 

Eğitim kadrosunun e ğitim-ö ğretim performansını takdir-tanıma ve 

ödüllendirmek üzere yapılan uygulamaları 

Kanıtlar fiziki olarak kalite odalarında muhafaza edilmektedir. 

 

Kanıt Belgeler:  

B.4. 1. Kanıtlar fiziki olarak kalite odalarında muhafaza edilmektedir. 

 

5. Öğrenme Kaynakları 

Öğrenme kaynaklarına eri şim, 

ınternet, video, ders notu, sunum, kablosuz erişim (iletişim altyapısı) ve kurumsal 

altyapı, 

 

E-öğrenme uygulamaları, 

internet, video, ders notu, sunum, kablosuz erişim (iletişim altyapısı), 

 

Öğrencilere sunulan hizmetlerle ilgili ö ğrenci geri bildirim araçları, (Anketler 

vb.) 

Anketler, Danışmanlar, Öneri sistemi, 

 

Özel yakla şım gerektiren ö ğrencilerle ilgili uygulamalar, (Kurullarda temsil, 

engelsiz üniversite uygulamaları, varsa uzaktan e ğitim süreçlerindeki 

uygulamalar vb.) 

Birimde özel yaklaşım gerektiren öğrenciler (Mülteciler, engelli veya uluslararası 

öğrenciler gibi) için mevcut düzenlemeler ile sağlanan özel hizmetler; – Asansörler, – 

Engelli tuvaleti, – Merdiven rampaları, – Uygun kaldırım ve girişleri, – Uygun kapı ve 

girişleri, – Uygun yüksekliklerde kontrol düğmeler, – Uygun sınıflar, – Engellilere 
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yönelik materyaller. - Engelli Öğrenciler Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları - 

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığı 

Uzaktan Öğretimde Engelli Öğrenciler Konulu yazısı uyarınca yapılan çalışmalar 

 

Geribildirimlerin iyile ştirme mekanizmalarında kullanıldı ğına ili şkin belgeler, 

Anketler, Stratejik plan çerçevesinde, program izleme ve değerlendirme çalışmaları, 

 

Kanıt Belgeler:  

B.5. 1. Kanıtlar fiziki olarak kalite odalarında muhafaza edilmektedir. 

 

6. Programların İzlenmesi ve Güncellenmesi 

Programların (ve varsa uzaktan e ğitim yoluyla yürütülen program ve derslerin) 

izlenmesi ve güncellenmesine ili şkin tanımlı süreçler, 

Anketler, stratejik plan çerçevesinde, program izleme ve değerlendirme çalışmaları , 

 

Kurumun misyon, vizyon ve hedefleri do ğrultusunda programlarını güncellemek 

üzere kurdu ğu mekanizma örnekleri, (Yıllık izleme takvimi, prog ram çıktılarına 

ulaşma düzeyinin senato gündemine alınması, program ba şarı düzeylerinin 

izlenmesi) 

Yüz yüze toplantılar (Bölüm Kurulu) 

 

Programların yıllık öz de ğerlendirme raporları ve yapılan iyile ştirmeler (Program 

kazanımları açısından de ğerlendirme) 

Dönem ve yılsonu öz değerlendirme toplantıları, Bölüm Kurulu Raporları 

 

Yapılan iyile ştirmeler ve de ğişiklikler konusunda tüm payda şların 

bilgilendirildi ği uygulamalar. 

Birimdeki kararlar ve uygulamalar konusunda dış paydaşların bilgilendirme yöntemi; 

Toplantılar ve yüz yüze görüşmeler, Sözlü ve yazılı duyurular, Web üzerinden 

duyurular kullanılır. 

 

Program ve ders ö ğrenme kazanımlarına ula şılıp ula şılmadığını izleyen 

sistemler, (Bilgi yönetim sistemi) 

Stratejik plan çerçevesinde, program izleme ve değerlendirme çalışmaları. 
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Program izleme ve güncelleme çalı şmalarının toplumsal katkısını gösteren 

kanıtlar, ( İstihdam verileri vb.) 

- 

 

Programın e ğitim amaçlarına ula şıp ula şmadığını, mezunlarının ve i ş dünyasının 

görü şlerini içerecek şekilde gösteren kanıtlar, 

- 

 

Paydaş katılımıyla ve görü şlerinden hareketle geli ştirilen programlar  

Program güncelleme çalışmalarına paydaş katkıları ve bunu tanımlayan bir süreç 

yoktur. 

 

Paydaş katılımıyla ve görü şlerinden hareketle programlarda yapılan 

iyile ştirmeler 

Program güncelleme çalışmalarına paydaş katkıları ve bunu tanımlayan bir süreç 

yoktur. 

 

Akreditasyon çalı şmalarının te şvik edildi ğine ili şkin tanımlı süreçler, 

uygulamalar 

- 

 

Program akreditasyonu 

- 

 

Mezun izleme sistemi, 

- 

 

Mezunların ve i ş dünyasının mezun yeterliliklerine ili şkin memnuniyet düzeyi, 

Mezun anketleri 

 

Mezun izleme sistemi kapsamında gerçekle ştirilen iyile ştirme uygulamaları 

Program güncellemesi 
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Kanıt Belgeler:  

Kanıtlar fiziki olarak kalite odalarında muhafaza edilmektedir. 

 

C. ARAŞTIRMA VE GEL İŞTİRME 

1. Araştırma Stratejisi 

Eğitim-ö ğretim programlarında ara ştırma politikasının uygulanmasına ili şkin 

kanıtlar 

Eğitim ve öğretim programlarında araştırma politikamızın bir parçası olarak bitirme 

ödevi tarzında Ürün Geliştirme ve Mesleki Yeterlilik Uygulamaları gibi dersler 

işlenmektedir. 

 

Kanıt Belgeler:  

Kanıtlar fiziki olarak kalite odalarında muhafaza edilmektedir. 

 

2. Araştırma Kaynakları 

Araştırma çerçevesinde yapılan stratejik ortaklıklar (K amu veya özel)  

Bölümümüz bazı mesleki ihracatçı birlikleri ile protokol imzalamış olup bunlar 

yardımıyla stratejik hedeflere katkı sağlamaktadır. Ayrıca bölgemizdeki kamu 

kurumlarından da destek alınmaktadır. 

 

Post-doc programlara ilişkin uygulamalar 

- 

 

Kanıt Belgeler:  

C .2. 1. Kanıtlar fiziki olarak kalite odalarında muhafaza edilmektedir. 

 

3. Araştırma Yetkinli ği 

Eğitimler 

- 

 

Eğitim kazanımları 

- 
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Kurumun dahil oldu ğu araştırma ağları 

- 
 

Ortak ara ştırmalardan üretilen çalı şmalar 

- 

 

Kurumun ortak programları ve ara ştırma birimleri 

- 

 

Kanıt Belgeler:  

C .3. 1. Kanıtlar fiziki olarak kalite odalarında muhafaza edilmektedir. 

 

D. TOPLUMSAL KATKI 

1. Toplumsal Katkı Stratejisi 

Bilgi ve teknoloji transferleri (özel sektöre ve ka mu kurumlarına yapılan 

araştırma ve danı şmanlık hizmetleri, projeler, uzmanlık payla şımları) 

Tasarım Merkezleri İzleyicilik faaliyetleri, 

 

Giri şimcilik 

Bölümde Girişimcilik ve Liderlik isimli bir ders mevcuttur. Bu ders kapsamında 

öğrenciler, uzaktan Geleneksel ve İleri Girişimcilik eğitimleri alarak sertifika sahibi 

olmaları sağlanmaktadır. 

 

Fikri mülkiyet ve patentler 

Patent, Faydalı Model ve Tasarım Tescil Belgeleri şu anda mevcut değildir ancak, 

öğrenci çalışmalarından alınması için düzenlemeler yapılmaktadır, 

 

Özel sektöre ve kamu kurumlarına sunulan laboratuva r hizmetleri 

- 

 

Kanıt Belgeler:  

1. 1. Kanıtlar fiziki olarak kalite odalarında muhafaza edilmektedir. 
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2. Toplumsal Katkı Kaynakları 

Mali kaynaklar (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı) 

Fiziksel kaynaklar (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı) 

İnsan kaynakları (Personel Daire Başkanlığı) 

 

Kanıt Belgeler: 

 

3.Toplumsal katkı performansı (Bu ba şlık doldurulmayacaktır) 

Toplumsal katkı faaliyeti alan katılımcıların memnuniyet oranı (% olarak), 

Yaşam boyu öğrenim-eğitim kapsamında çalışanlara ve öğrencilere yönelik faaliyet 

(tez, proje, etkinlik, eğitim, sertifika programı vb.) sayısı, 

Yaşam boyu öğrenim kapsamında topluma yönelik faaliyet (kurs, sertifika programı, 

seminer, tez, proje, etkinlik vb.) sayısı, 

Üniversitemizce düzenlenen ulusal kongre ve sempozyum sayısı, 

Üniversitemizce düzenlenen ulusal ve yerel konferans, seminer, panel sayısı, 

Üniversitemizce düzenlenen ulusal ve yerel sergi, defile ve diğer gösteri sayısı, 

Üniversitemizce düzenlenen uluslararası konferans, seminer, panel sayısı, 

Üniversitemizce düzenlenen Uluslararası kongre ve sempozyum sayısı, 

Üniversitemizce düzenlenen uluslararası sergi, defile, konser ve diğer gösteri sayısı, 

Üniversite tarafından yürütülen sosyal sorumluluk faaliyetleri sayısı, 

Öğrenciler ve Öğrenci Toplulukları tarafından yürütülen sosyal sorumluluk faaliyetleri 

sayısı, 

Topluma yönelik yapılan kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler, 

 

Kanıt Belgeler:  

D. 3. 1. Kanıtlar fiziki olarak kalite odalarında muhafaza edilmektedir. 

 

E. YÖNETİM SİSTEMİ 

1.Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı 

Birim organizasyon yapısı 
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Yetki ve sorumluluklar 

1245 ve 657 sayılı yasa çerçevesinde, 

 

Kanıt Belgeler:  

 

C.1. 1. Kanıtlar fiziki olarak kalite odalarında muhafaza edilmektedir. 

 

2. Kaynakların Yönetimi 

Yetkinliklerin artırılması verilen e ğitimler, 

Kurumsal olarak verilen hizmet içi eğitim uygulamaları; konferans, sempozyum vb. 

bilimsel etkinliklere katılım; Bilimsel Araştırma Projeleri'ne katılım, 

 

Kanıt Belgeler:  

2. 1. Kanıtlar fiziki olarak kalite odalarında muhafaza edilmektedir. 

 

Bilgi yönetim sistemi 

Bir yıl içerisinde tanzim edilen birim raporları  

Ders değerlendirme raporları, yıllık bölüm faaliyet raporları, yıllık öğretim üyesi faaliyet 

raporları, 

 

Birimde kullanılan yazılımlar 

3ds Max (Autodesk 3ds Max) 2017 SP3 Fusion 360 ® Photoshop 22.1, Rhinoceros 

4.0 

 

Kanıt Belgeler:  

3. 1. Kanıtlar fiziki olarak kalite odalarında muhafaza edilmektedir. 
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4. Destek Hizmetleri 

Bir yıl içerisinde yapılan satın almalar ve muayene  kabuller 

- 

 

Kanıt Belgeler:  

4. 1. Kanıtlar fiziki olarak kalite odalarında muhafaza edilmektedir. 

 

E- SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Güçlü yönleri; 

Kalite güvence sistemine sahip olması, öğretim kadrosunun disiplinlerarası 

akademisyenlerden oluşmasıdır.  

İyileşmeye açık yönleri; 

Bölümde akademisyen sayısının azlığı, araştırma görevlilerinin yokluğu ve altyapıya 

erişimin yetersizliği, araştırma ve geliştirme için ayrılan zaman ve kaynakların 

yetersizliğidir.   

 

F- KANITLAR 

Bölümümüz, kalite güvencesi sistemi, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, 

toplumsal katkı ve yönetim sistemi süreçlerindeki faaliyetlerine ait toplantı tutanağı, 

raporlar vb. tüm dokümanlarını kalite odalarında muhafaza ettikleri ve saha ziyareti 

sırasında paylaşılacaklardır. 

 


