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1. KURUM HAKKINDA BİLGİLER 

 

1.1. İletişim Bilgileri 

BİRİM ADI: Enformatik Bölüm Başkanlığı 

 Adı – Soyadı  Unvanı 

Kalite Temsilcisi Emre DANDIL Dr. Öğr. Üyesi 

Kalite Raportörü Önder ÖZTÜRK Öğr. Gör. 

Bölüm/Program Kalite Komisyon Üyeleri 

 Adı – Soyadı  Unvanı 

Eğitim Öğretim Sorumlusu Emre DANDIL Dr. Öğr. Üyesi 

Araştırma, Geliştirme ve Toplumsal Katkı Sorumlusu Önder ÖZTÜRK Öğr. Gör. 

Yönetim sistemleri Sorumlusu Önder ÖZTÜRK Öğr. Gör. 

Stratejik Plan ve Performans Göstergeleri Sorumlusu Önder ÖZTÜRK Öğr. Gör. 

Anket Hazırlama ve Değerlendirme Sorumlusu Önder ÖZTÜRK Öğr. Gör. 

Akademik Veri İzleme ve Değerlendirme Sorumlusu Önder ÖZTÜRK Öğr. Gör. 

 

1.2. Tarihsel Gelişimi 

Dijitalleşme, kelimenin tam anlamıyla her yerde bulunmaktadır. Bilgisayar bilimlerinin üç ana bileşeni 

olan veri, enformasyon ve bilgi birikimi, insana daha önce hiç olmadığı kadar yaklaşmıştır. Eski 

zamanlarda, bilgi ve bilgi kaynaklarına erişme ayrıcalığına sahip olmak gerekiyordu, şimdi bu 

kavramların hepsi bu tanım içinde yer alır. Dijital çağın getirdiği değişimler neredeyse istisnasız 

heyecan vermekte ve çoğunun büyük, olumlu bir etkisi vardır. Enformatik bölümü olarak bu köklü 

değişikliklerin bir parçası olmaktan heyecan duyuyoruz. 

Dijitalleşme, yaşamın tüm yönleri üzerinde ayrı bir etkiye sahiptir. Modern yaşamda mesajlaşma, 

medya, bilgi, planlama, işlem veya benzetimden etkilenmeyen herhangi bir parçasını düşünmek kolay 

değildir. Ekonomiye olan etkileri bellidir; diğer bilimler ve beşerî bilimlerde kolaylıkla görülebilir, 

bireysel davranışlara izin verilir. Ancak Dijital, bilimde araştırılan konuların içine sızmaya devam 

ederken, toplum yapısında önemli olarak kabul edilene kadar ekonomide neyin ticareti yapılacağına 

karar verir. Bu bağlamda Enformatik Bölümü araştırmalarını en göze çarpan zorluklar üzerine 

odaklamaktadır: veri ve veri işleme üzerindeki kontrol, özellikle verilerdeki anlamların işlenmesi 

üzerine yoğunlaşmaktadır. 

Enformatik Bölümü’nün kapsamlı hedefi, bilgisayar bilimi ve oradan bilim ve toplum üzerinde açık bir 

etkisi olan araştırmalar üretmektir. Bölüm bu çabaları için takdir toplamıştır: Bölüm 2017/2018 yılında 

Uzaktan Eğitimde sınavların düzenlenmesi ve değerlendirilmesinde geliştirdiği yazılımlar sayesinde 

üniversite bünyesinde BİT önemli bir bölüm haline gelmiştir; Yenilikçilik, süreklilik ve teknoloji 

alanında üniversitemiz içerisinde bölümü üst sıralara taşımaktadır. 

Enformatik Bölümünün dijital gelişmelere en önemli stratejik cevabı, Uzaktan Eğitim bölümü ile iş 

birliği yapmaktır. Bilimsel yönlerinin ölçeklendirilmesi ve ortak planlaması, bilgisayar bilimlerine 
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artan ilgiye en iyi yanıt olarak koordine halinde hareket etmektedir.  

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’nın 17.06.1997 tarih ve 97.19.1429 sayılı kararı ile Üniversite ve 

Yüksek Teknoloji Enstitüleri Bünyelerinde rektörlüklere bağlı olarak Enformatik Bölümlerinin 

açılması karara bağlanmıştır. Aynı karar ile bütün öğrencilere temel bilgi teknolojilerinin öğretilmesi 

amacıyla öğrenimlerinin birinci yarıyılında Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı dersinin zorunlu olarak, 

öğrenimlerinin kalan süreleri içerisinde Temel Bilgisayar Bilimleri derslerinden en az birini seçerek iki 

dersin okutulması istenmiştir. Üniversitemizde de bu doğrultuda açılan Enformatik Bölümünün amacı, 

üniversitemize bağlı ön lisans ve lisans programlarının birinci ve ikinci öğretimindeki ENF kodlu 

derslerin eşgüdümünü ve denetimini yapmak, ders programlarını birimler ile koordineli olarak 

hazırlamak, öğretim elemanlarını görevlendirmek, ders içerik, uygulama, değerlendirme ve sınav 

esaslarını düzenlemektir. 

Üniversitemizde hâlihazırda uzaktan eğitim ile yürütülen ENF101 kodlu Temel Bilgi Teknolojileri 

Kullanımı dersleri Bölüm Başkanlığımız koordinasyonunda yürütülmektedir. Ders verecek öğretim 

elemanlarının görevlendirilmesi, sınavların organizasyonu ve ders içeriklerinin hazırlanması 

bölümümüzün faaliyet alanlarını oluşturmaktadır. 

Bölümümüzde ENF101 kodlu Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı dersi için toplam her dönem için 

2000 civarında öğrenciye eğitim-öğretim verilmekte olup, 1 Dr. Öğr. Üyesi, 1 Öğretim Görevlisi görev 

yapmaktadır. 

 

1.3. Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri 

 1.3.1. Stratejik Plan 

 

Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler 

Stratejik Amaç-1 

Üniversite bünyesinde uzaktan öğretimle 

gerçekleştirilen Temel Bilgi Teknolojileri dersinin 

eğitim-öğretim faaliyetlerinin daha etkin ve verimli 

yürütülmesini sağlamak 

Hedef-1 

Uzaktan öğretim sisteminde, canlı derslerin yapıldığı 

platformu iyileştirmek. 

Hedef-2 

Uzaktan öğretim sistemi yazılımlarının daha verimli 

çalışması için gerekli donanım alt yapısını 

tamamlamak. 

Hedef-3 

Kurumun stratejik planına ve bilişim bütçesi 

doğrultusunda belirlenen donanımların satın alınarak 

kurulumlarının yapılması. 
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Stratejik Amaç-2 

Temel Bilgi Teknolojileri dersi için uzaktan öğretim 

ile ilgili araştırma-geliştirme ve uygulama çalışmaları 

yapmak, 

Hedef-1 

Uzaktan öğretimde kullanılan platformun etkin 

kullanımı için ar-ge çalışmaları yapmak ve 

uygulamak. 

Hedef-2 

Uzaktan öğretim sisteminin etkin kullanımını 

sağlamak için Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla iş birliği 

protokolü imzalamak. 

Hedef-3 

İş birliği protokolü imzalanan Kamu Kurum ve 

Kuruluşlarıyla ortak projeler geliştirmek ve 

uygulamak. 

Stratejik Amaç-3 

Üniversitede verilmekte olan Temel Bilgi 

Teknolojileri dersleri e-öğrenme ile desteklemek, 

Hedef-1 

Üniversite yönetiminin stratejik planları doğrultusunda 

uzaktan öğretimle verile bilinecek dersler için ortam 

hazırlamak ve sunmak. 

Hedef-2 

Üniversite hocalarımızın talebi ve Üniversite 

yönetiminin oluru ile örgün öğretimi desteklemek 

amacıyla bazı derslerin tekrarı açısından uzaktan 

öğretim platformlarına taşınması ve öğrencilere 

sunulması. 

Hedef-3 

Üniversite hocalarımızın talebi ve Üniversite 

yönetiminin oluru ile öğrencilerin örgün eğitimde 

aldıkları derslerin ödevlerini göndere bilecekleri, 

hocaların internetten kısa sınavlar yapacağı ortam 

hazırlamak ve sunmak. 
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Hedef-3 

Sertifika programlarına katılan katılımcıları 

gerçekleştirilen uygulama sahalarında kendilerini test 

etmelerini sağlamak. 

Stratejik Amaç-7 

Uzaktan öğretimle yürütülen Temel Bilgi 

Teknolojileri derslerinin sınav organizasyonlarını en 

iyi şekilde yürütmek, 

Hedef-1 

Sınav organizasyonunda karşılaşılan sorunları tespit 

etmek. 

Hedef-2 

Sınav organizasyonunda tespit edilen sorunları 
çözmek ve işlemleri otomatik hale getirmek için 
gerekli yazılımları geliştirmek. 

Hedef-3 

Sınav organizasyonlarını daha profesyonel şekle 
getirmek için konu ile ilgili çalışan Kamu kurum ve 
kuruluşlarıyla iş birliği yapak. 

 

 1.3.2. Misyon ve Vizyon 

Bilgi ve iletişim teknolojileri aracılığıyla açık ve uzaktan öğrenme yöntemlerini kullanarak 

herkese, her zaman ve her yerde öğrenme fırsatı sağlamaktır. 

1.3.3. Vizyon 

Enformatik Bölüm Başkanlığına bağlı derslerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak. 

 

Bölüm, öğrencilere açık fikirli olmalarını sağlayarak ve bilişimin modern yeteneklerini diğer 

bölümlerle paylaşarak, kâr amacı gütmeden kurum içinde yayınlayarak, bilişim sektörüne olan ilgiyi 

artırmakta, dijital toplumun ihtiyaçlarını ele almasıyla zorlayıcı bir görev olduğunu düşünmektedir.  

 

1.3.4. Değerler, 

➢ Yenilikçi teknolojileri hedef alarak sıfır hata ile hizmet vermeyi amaç edinir. 

➢ Araştırma ve geliştirmede ekip ruhuyla paylaşımcı ve koordinasyon içerisinde çalışılmaktadır. 

➢ Personeli tasarlanan her uygulamada özgün bir eğitim platformu oluşturmayı amaçlamaktadır. 

➢ Eğitim-öğretim altyapısı ve hizmetlerinde mükemmeliyetçi düşünmek ilkesiyle çalışmaktadır. 

 

1.3.5. Hedefler, 

➢ Üniversite bünyesinde uzaktan öğretimle gerçekleştirilen Temel Bilgi Teknolojileri derslerinin 

eğitim-öğretim faaliyetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesini sağlamak, 

➢ Uzaktan öğretim ile ilgili araştırma-geliştirme ve uygulama çalışmaları yapmak, 

➢ Üniversitede verilmekte olan Temel Bilgi Teknolojileri derslerini e-öğrenme ile desteklemek, 

➢ Bilgi birikimini toplumun her kesimine aktarmak ve yaşam boyu öğrenme ilkesini topluma 

benimsetmek amacıyla faaliyette bulunmaktır. 

 

1.4. Eğitim-Öğretim 

Enformatik Bölüm Başkanlığı bünyesinde herhangi birim bulunmamaktadır. Bölüm 

Başkanlığımız, Üniversitemiz birimlerinde okutulan Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı derslerinin 
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uzaktan eğitim yoluyla yürütülmesi için gerekli olan sistemlerin kurulması, işletilmesi ve bakımlarını 

sağlamaktadır. Eğitim dili Türkçe’dir. 

 

1.5. Ar-Ge 

Bölüm Başkanlığımız bünyesinde uzaktan öğretim yoluyla yürütülen Temel Bilgi Teknolojileri 

derslerinin sınav organizasyonlarının planlanması amacıyla ihtiyaç duyulan yazılımların geliştirilmesi, 

canlı ders ve eğitim sistemi yazılımlarının iyileştirilmesi konularında ar-ge çalışmaları yapılmaktadır. 

 

 

2. KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ 

 

2.1. Kalite Politikası 

2.1.1. Değerler Yansıması 

2017-2021 dönemi stratejik planında ilk kez misyon farklılaşması ve ihtisaslaşmaya yer 

verilmiş olup bu kapsamda amaç ve hedefler belirlenmiştir. 

 

2.1.2. Strateji Yansıması 

Üniversitemizin stratejileri ve bu stratejileriyle ilişkili hedefleri misyon ve vizyonu ile uyumludur. 

 

Enformatik Bölümü hedeflerine ulaşmak için aşağıdaki adımları atmıştır. Bölüm, dış projeler 

edinmeye odaklanır. Bölüm üyeleri, kendi stratejik gündemleri dahilinde, her yerde ve her zaman 

projelere başvurmaları konusunda teşvik edilmektedir. Bölümde kalite, mümkün olduğu ölçüde kişisel 

ve genel yeteneklerin geliştirilmesine olanak sağlanır. Kişisel alandaki çalışmalar, adayların 

kendilerini geleceğin bilimsel konularına geliştirmeleri için araştırmalarına güçlü bir şekilde 

odaklanmaları sağlar. Toplumla iletişimde bölüm, aktif olarak öncül bir rol üstlenir ve UZEM ile ortak 

politika oluşturmada kalıcı bir ilişkiye sahiptir. Bunlar, başarılı olmak için dayanıklılık gerektiren 

zaman alıcı aktivitelerdir. 

Doğal olarak, Bölüm bazı konulara dikkat gerektirir. Birçok konu başlığı altında - yazılım 

mühendisliği,  insan-makine etkileşimi alanında yaptığımız çalışmalar oldukça fazla sayıda öğrencinin 

ilgisini çekmektedir, öğrenciler (ve kişiler) arasında bir etkileşim yaratmaktadır.  

Bölümümüzde, sanayi, ticaret ve hizmet sektörünün ihtiyaç duyduğu mesleki bilgi ve beceriye sahip, 

bilimsel ve teknolojik yeniliklere açık, sorgulayıcı-yaratıcı düşünebilen, kendini ifade edebilen, 

mükemmele ulaşmayı hedefleyen, bölgemizin ve şehrimizin gelişmesine sosyal, kültürel ve ekonomik 

anlamda katkıda bulunabilecek, kendine verilen görev ve sorumlulukları istenilen kalite ve zamanda 

yerine getirebilecek nitelikli eleman yetiştirmek üzere eğitim verilmesi amaçlanmaktadır. Misyon, 

vizyon ve hedeflerimize ulaşabilmek için eğitim-öğretime, bilimsel araştırmaya, tanıtıma, altyapıya vb. 

yönelik aşağıda sıralanan çeşitli amaçlar ile bunlara yönelik ölçme ve izleme kriterleri belirlenmiştir. 

 

Tablo 1. Uygulamalı Bilimler Bölümü amaçları ve bunlara yönelik ölçme/izleme kriterleri 

Amaçlar  Ölçme ve İzleme Kriterleri  

Eğitim-Öğretime Yönelik Amaçlar  

Öğretim elemanlarının haftalık ders yüklerinin 

azaltılması  
1. Öğretim elemanı başına düşen haftalık ders saati  

Öğretim elemanı başına düşen öğrenci  

sayısının azaltılması  
1. Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı  

Öğrenci memnuniyet oranının artırılması  1. Öğrenci memnuniyet anketleri  
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Öğretimde bilişim teknolojilerinden yeterince 

yararlanılması  

1.Öğrencilerin kullanabileceği internet bağlantılı 

bilgisayar sayısı  

2. Bilişim teknolojileri kullanılarak yürütülen derslerin 

etkinliğinin artırılması  

Öğrencilere etkili rehberlik ve danışmanlık hizmeti 

verilmesi  
1. Öğrenci memnuniyet anketleri  

Bilimsel Araştırmaya Yönelik Hedefler  

İndekse giren yayın sayısının artırılması  1. Öğretim elemanı başına düşen yayın sayısı  

Fuar, kongre, sempozyum ve seminerlere katılımın 

artırılması  
1. Öğretim elemanı başına düşen kongre, sempozyum 

ve seminer sayısı  

Bilimsel yayın kalitesinin artırılması  
1. Öğretim elemanı başına düşen yıllık atıf sayısı  

2. Dergilere yapılan bilim kurulu, hakemlik  

3. ve editörlük sayısının artırılması  

Akademik personelin proje yapmaya teşvik edilmesi  1. Öğretim elemanı başına düşen yıllık proje sayısı  

Altyapı Geliştirme Hedefleri  
1. Kütüphanedeki ilgili kitap ve süreli yayın sayısının 

artırılması  

İnsan Kaynakları Yönetimi Hedefleri   

1. Akademik ve idari personelin nitelik ve niceliğinin 

artırılması  

1. Öğrenci anketleri  

2. Eğitici eğitimi alan öğretim üyesi sayısı  

3. Yeni katılan eleman sayısı  

 

Bölüm olarak kaliteli eğitimi daha üst düzeylere ulaştırabilmek için önümüzdeki yıllarda 

öğretim elemanlarımızın bilimsel çalışmalar yapabilmesi yönünde gerekli destekler sağlanacaktır. 

Program ve ders içerikleri güncellenecek, öğretim elemanı başına düşen ders yükü ve öğrenci 

sayılarının azaltılması için ihtiyaç duyulan bölümlere öğretim üyesi kadrosu tahsisi için gerekli 

taleplerde bulunulacaktır.   

Üniversitelerin hedefi olan çağdaş eğitim ve öğretim seviyesine ulaşmaları ancak kurumsal 

kimliklerini geliştirmeleri, kurumu meydana getiren tüm öğelerin niteliklerini ve iç paydaşların 

kuruma olan bağlılıklarını artırmaları ile mümkün olabilir. Bu anlayış çerçevesinde Üniversitemizde 

Fakülte ve Yüksekokullardaki personel ve öğrencilerinin gelişimini destekleyecek ve sunulan 

hizmetlerin kalitesini arttıracak hedefler benimsemiştir. Bu hedefleri yerine getirirken mali olanakların 

etkin ve verimli bir şekilde kullanılması amaçlanacak ve hayırseverlerin katkılarının artırılması 

konusunda girişimlerde bulunulacaktır.  

Bölümümüz kalite güvence sisteminin etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi ve 

performans değerlendirmesinin yapılabilmesi için her türlü çabayı azami düzeyde gösterecektir. İç 

değerlendirme ve dış değerlendirme sonuçlarına göre süreçlerdeki iyileştirmeler gerçekleştirilecek ve 

sonuçları izlenecektir. Bunun için Bölümümüz bünyesinde oluşturulan 1 Dr. Öğretim Üyesi ve 1 Öğr. 

Görevlisinden oluşturulan Kalite Komisyonu belirli dönemlerde bir araya gelerek çalışmalar 

yapacaktır. Komisyon üyeleri dışındaki öğretim üyeleri ve diğer iç paydaşlar ile dış paydaşların kalite 

güvence sistemine katılım ve katkılarını sağlamak üzere anketler düzenlenecek ve değerlendirilecektir.   

 

2.1.3. Misyon Farklılaşması  

Bu yaklaşım benimsenmekte; Çünkü uluslararası tanınırlık ve saygınlığa sahip, üstün 

performansa dayalı girişimci bir dünya üniversitesi olmak amacıyla toplam kalite yönetimi anlayışına 

uygun bir kalite kültürü oluşturulmalıdır. Bu bağlamda, iç ve dış paydaşlarımızın tüm gereksinim ve 

beklentilerini karşılamak için eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma alanlarında etkin ve verimli bir 

gelişim için süreklilik sağlamalıdır. 



 (KİDR Sürüm 1.4) Page 8 of 30 

 

2.1.4. Dengeler 

Merkezden yerele bilgi aktarımına bağlı olarak yapılmaktadır. 

 

2.1.5. Kalite Politikası 

Kalite Politikamız “Üniversitemizin misyon, vizyon, amaç ve hedefleri doğrultusunda; 

uluslararası tanınırlık ve saygınlığa sahip, üstün performans odaklı girişimci bir dünya üniversitesi 

olmak amacı ile toplam kalite yönetim 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.” şeklinde tanımlanmış ve (htp://w3.bilecik.edu.tr/kalite/kurumsal-degerler/kalite-

politkamiz/) web sayfasında ilan edilmiştir. 

 

2.1.6. Kalite Yayılımı 

Üniversitemiz iç kontrol uyum eylem planı hususunda çalışmalar da devam etmekte, yapılan 

çalışmalar Kalite Koordinatörlüğünün (htp://w3.bilecik.edu.tr/kalite/) web sayfasında kamuoyu ile 

paylaşılmaktadır. 

 

2.1.7. İçselleştirme 

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kalite Komisyonu Usul ve Esaslarının 

(https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/74747) 5. maddesi uyarınca oluşturulan komisyonda 

Üniversitemizin farklı birimlerinde, farklı bilim alanlarında görev alan öğretim elemanlarına yer 

verilerek kalite yönetim çalışmaları yapılmaktadır. 

 

2.1.8. Uygunluk 

Ulusal ve uluslararası alanda talep edilen ve aranan, hem geleneksel hem de inovatif bir çalışma 

yapısını tarz edinmiş öğretim birimi olarak devamlılık arz etmektedir. 

 

2.1.9. Entegrasyon 

 

2.1.10. Stratejik Entegrasyon 

EFQM (European Foundation For Quality Management) mükemmellik modeli 

kullanılmaktadır. 

 

2.1.11. Performans Göstergeleri 

Performans göstergeleri, tüm birimleri kapsayacak şekilde, 6 aylık periyotlarla, izleme ve 

değerlendirme formlarıyla izlenmektedir. Yıllık olarak faaliyet raporlarında 

(http://w3.bilecik.edu.tr/strateji/faaliyetraporlari-2/) ve 2018 yılı performans programında (Performans 

raporu.pdf) konsolide edilerek kamuoyu ile paylaşılmaktadır. 
 

Sosyal ve Kültürel Faaliyet Bilgileri 

 

FAALİYET TÜRÜ 
DÜZENLENEN TOPLANTI SAYISI 

ULUSAL ULUSLARARASI TOPLAM 

Sempozyum ve Kongre - 2 2 

Konferans - - - 

Panel - - - 

Seminer - - - 

Söyleşi - - - 

Konser - - - 

Sergi - - - 

Teknik Gezi - - - 

http://w3.bilecik.edu.tr/kalite/kurumsal-degerler/kalite-politikamiz/
http://w3.bilecik.edu.tr/kalite/kurumsal-degerler/kalite-politikamiz/
http://w3.bilecik.edu.tr/kalite/
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/74747
http://w3.bilecik.edu.tr/strateji/faaliyetraporlari-2/
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
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
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Kültürel Gezi - - - 

Eğitim Semineri - - - 

Çalıştay - - - 

Toplantı - - - 

Açılış Programı - - - 

Anma Programı - - - 

Özel Hafta ve Günler - - - 

Şenlik - - - 

Diğer - - - 

Toplam - 2 2 

  

           Yayınlarla İlgili Faaliyet Bilgileri 
 

YAYIN TÜRÜ SAYISI 

Uluslararası Makale - 

Ulusal Makale - 

Uluslararası Bildiri 2 

Ulusal Bildiri - 

Kitap - 

TOPLAM 2 

 

PROJE BİLGİLERİ 

BAP TAMAMLANAN PROJELER 

Sıra 

No 

Proje Yürütücüsü 

Adı Soyadı 
Proje Adı 

Başlama 

Tarihi 

Bitiş 

Tarihi 

Ödenek 

Miktarı 
Harcama Kalan 

1 - - - - - - - 

 

BAP DEVAM EDEN PROJELER 

Sıra 

No 

Proje Yürütücüsü 

Adı Soyadı 
Proje Adı 

Başlama 

Tarihi 

Bitiş 

Tarihi 

Ödenek 

Miktarı 
Harcama Kalan 

1 - - - - - - - 

 

TUBİTAK Projeleri 

Sıra 

No 

Proje Yürütücüsü 

Adı Soyadı 
Proje Adı 

Başlama 

Tarihi 

Bitiş 

Tarihi 

Ödenek 

Miktarı 
Harcama Kalan 

1 - - - - - - - 

 

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Projeleri 

Sıra 

No 

Proje Yürütücüsü 

Adı Soyadı 
Proje Adı 

Başlama 

Tarihi 

Bitiş 

Tarihi 

Ödenek 

Miktarı 
Harcama Kalan 

1 - - - - - - - 

 

2.1.12. Anahtar Göstergeler 

Birim, izlediği performans göstergeleri içindeki anahtar performans göstergeleri; 

Üniversitemizin izlemesi gereken anahtar performans göstergelerinin değerleri, Stratejik Plan ve Yıllık 

Programlarda belirlenen performans göstergeleri (Performans göstergeleri.pdf) esas alınarak ilgili 

birimlerden toplanmakta ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nın web sitesinde ilan edilmektedir. 

Üniversitemizde kullanılan tüm bilgi yönetim sistemi araçları birbirileri ile entegre edilerek ihtiyaç 

duyulan bilgilere kolaylıkla ulaşılması sağlanmaktadır. Kalite yönetim süreçleri, faaliyet raporları, 

yenilikçilik ve girişimcilik endeksi raporları ile Strateji Daire Başkanlığınca hazırlanan raporlarda 

kullanılmak üzere kurulan Personel Bilgi Sistemi, Kütüphane, Öğrenci Bilgi Sistemi, Bilecik Portal 

http://w3.bilecik.edu.tr/strateji/wp-content/uploads/sites/53/2018/03/2017-Y%C4%B1l%C4%B1-Faaliyet-Raporu-g%C3%BCncelle.pdf
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gibi tüm bilgi yönetim sistemleri ile bağlantılıdır Bilgiler anlık olarak güncellenmektedir. 

Üniversitemizin online erişim sistemi ile de tüm bilgilere kolaylıkla ulaşılabilmektedir. 

 

2.1.13. Birim Kültürü 

Birimin geçmişi ve alışkanlıkları ile kalite güvence sisteminin entegrasyonu; Üniversitemiz 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 12. maddesi ile düzenlenmiş olan görevleri yerine getirmekte 

olup stratejik planında yer alan amaçlar ve hedefleri doğrultusunda yönetim ve idari yapılanmasında 

işlemlerine devam etmektedir. Kurum kültürünün en önemli unsurlardan birisi olan iç kontrol 

çalışmalarına 2009 yılında başlanılarak, Stratejik Plan ve İç Kontrol Standardı Hazırlama 

Komisyonları oluşturulmuştur. Konuyla ilgili 2009 yılında Üniversitemiz Kamu İç Kontrol 

Standartlarına Uyum Eylem Planı hazırlanarak Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. 15.11.2011 

tarihinde, mali karar ve işlemlere ilişkin süreç kontrolü amacıyla Üniversitemiz Ön Mali Kontrol 

İşlemleri Yönergesi yürürlüğe konulmuştur. 28.11.2012 tarihinde Üniversitemizin akademik 

birimlerinde yapılacak olan her tür bilimsel araştırma, çalışma, yayın ve etkinliklerde uyulması 

gereken etik norm ve ilkeleri belirlemek, etiğe aykırı davranışların yaptırımlarını düzenlemek, 

uygulamayı gözetmek amacıyla oluşturulacak Üniversite Etik Kurulunun görev, yetki ve 

sorumlulukları ile çalışma esaslarını tespit etmek amacıyla hazırlanan Etik Kurulu Yönergesi 

yürürlüğe konulmuştur. Yetki devri ve imza yetkisine ilişkin olarak Merkez Birimleri Yetki Devri ve 

İmza Yetkilerine İlişkin Usul ve Esaslar Yönergesi yürürlüğe konulmuştur. 18.08.2014 tarihinde 

başkanlık birimlerinin fonksiyonel ve operasyonel görev dağılımlarını belirlemek verilen görevlerin 

sonucunu izlemeye ve geleceğe dönük planlamalar yapmaya yönelik mekanizmalar oluşturmak ve 

hizmetin aksamadan yürütülmesini sağlamak için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı birim yönergesi 

yürürlüğe konulmuştur. Misyon ve vizyon ve temel değerlerimiz belirlenmiştir. 2012-2016 Yılı 

Stratejik Planı ile yılları performans programları hazırlanmıştır. Görev tanımı formları, görev dağılım 

çizelgeleri, süreç çalışmaları, süreç sahibini, riskleri, sorumluları, süreci yürütecek kişide olması 

gereken yeterlilikler, kontrol faaliyetlerini, fayda maliyet analizini ve iş akış şemalarını da içeren süreç 

akış formları taslak olarak oluşturulmuştur. Bu taslak doğrultusunda Strateji Geliştirme Daire 

Başkanlığınca çalışmalar yapılmaktadır. Üniversitemizde iç kontrol standartlarına katkıda bulunan pek 

çok otomasyon bilgi sistemi (say2000i, E-Bütçe, KBS, TKYS, Öğrenci Bilgi Sistemi vb.) 

bulunmaktadır. Gelen ve giden her türlü evrak dâhil iş ve işlemlerin kaydedildiği, sınıflandırıldığı ve 

dosyalandığı kapsamlı ve güncel bir evrak otomasyon sistemi olan Elektronik Belge Yönetimi Sistemi 

(EBYS) 2014 yılında kullanılmaya başlanmıştır. İç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması ve 

geliştirilmesi çalışmaları, Üst Yöneticinin liderliği ve gözetiminde, İç Kontrol İzleme Ve Yönlendirme 

Kurulu ve İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubunun yönlendirmesi ve 

yönetiminde, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının desteğinde harcama birimleri eliyle 

yürütülmektedir. Kurulun ve Grubun sekretarya hizmetleri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 

tarafından yürütülmektedir. Eylem planında öngörülen çalışmaları gerçekleştirmekle görevli birimler 

tarafından hazırlanan taslak düzenlemeler ve Grup tarafından belirlenenler, Grubun uygun görüşüyle 

Kurulun değerlendirilmesine sunulur. Kurulun değerlendirmeleriyle son şekli verilen taslak 

düzenlemeler Rektörün ve gerekmesi halinde Yönetim Kurulunun veya Senatonun onayına sunulur. 

Eylem planında belirtilen bazı eylemler birim amirlerinin veya bir üst yöneticinin onayıyla yürürlüğe 

konulur ve uygulanır. Eylem planında öngörülen faaliyet ve düzenlemelerin gerçekleşme sonuçları, 

Strateji Geliştirme Daire Başkanı tarafından her yılın Haziran ve Aralık ayları sonu itibariyle eylem 

planı formatında Rektöre rapor edilir. İç kontrol sisteminin oluşturulması uygulanması izlenmesi ve 

geliştirilmesi amacıyla oluşturulan 79 genel şart içerisinde 55 genel şart hususunda makul güvence 

sağlanmıştır. Kalan 24 şartın gerçekleştirilebilmesini teminen eylem planındaki takvime uygun 

biçimde çalışmalar yürütülmektedir. Üniversitemizin iç kontrol ve kalite gelişim süreci kapsamında 

bulunan tüm belgelerin Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sistemi (KAYSİS) içerisinde yer alacak 

şekilde hazırlanması onaylanması ve güncelleştirilmesine ilişkin standartları belirleyen Bilecik Şeyh 

Edebali Üniversitesi KAYSİS Belgesi Hazırlama Prosedürü 14.12.2015 tarihli senato kararı ile 

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

2017-2021-g%C3%BCncel.pdf 

 

2.1.14. Uluslararasılaşma 

Birimimizin uluslararasılaşma konusundaki stratejisi bulunmamaktadır. 

 

2.1.15. İzleme 

Birimimizin uluslararasılaşma stratejisi olmadığından hedeflerini ve izlemesi gereken 

performans göstergeleri, göstergelerin izleme yöntemi ve sonuçları da bulunmamaktadır. 

 

2.1.16. İşbirlikleri 

Birimimizin uluslararası protokoller ve işbirlikleri sonuçlarını izlenme ve değerlendirme 

yöntemi bulunmamaktadır. 

 

2.2. Kalite Komisyonlarının Görev, Sorumluluk ve Faaliyetleri; 

 

2.2.1. Periyodik Yönetim Süreçleri 

Üniversitemizde tanımlı, periyodik olarak gerçekleştirilen ve sürekli iyileştirme bakış açısıyla 

yürütülen Kalite Yönetim süreçleri bulunmamakla birlikte bu rapor döneminde çalışmalara 

başlanılmıştır. 

 

2.2.2. Gruplar 

Kalite çalışmalarının daha sağlıklı yürütülmesi amacıyla Kalite Koordinatörlüğü kurulmuştur. 

Ayrıca her birimde birim kalite kurulları bulunmaktadır. 

(http://w3.bilecik.edu.tr/kalite/fakultemiz/birim-kalite-kurullari) 

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kalite Güvencesi Yönergesi 

(https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/139028) ile Kalite Koordinatörlüğü kurulmuştur. Söz konusu 

koordinatörlük ile kalite yönetiminden sorumlu birimler ile kalite komisyonu arasındaki bilgi akışı ve 

koordinasyonu sağlanmaktadır. 

 

2.2.3. İlişkiler 

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kalite Komisyonu Usul ve Esaslarının 

(https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/74747) 5. maddesi uyarınca oluşturulan komisyonda 

Üniversitemizin farklı birimlerinde, farklı bilim alanlarında görev alan öğretim elemanlarına yer 

verilerek kalite yönetim çalışmaları yapılmaktadır. 

 

2.2.4. Temsil 

Ayrıca birim kalite kurulları sayesinde birimlerde daha kapsamlı bir görüş alışverişi yapılma 

olanağı sağlanmıştır. 

 

2.2.5. Değerlendirmeler 

Üniversitemiz henüz kurumsal dış değerlendirme sürecine girmemiştir. 

 

2.2.6. Kalite Kültürü 

Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sistemi (KAYSİS) aracılığıyla Üniversitemizle ilgili tüm 

mevzuat tek bir çatı altında toplanmış olup formlar, iş akış süreçleri ve görev tanımları belirli 

şekillerde olacak biçimde düzenlenmiştir. Üniversitemizin bünyesinde Kalite Koordinatörlüğü birimi 

kurulmuş ve bütün bu çalışmalar, Üniversitemiz Kalite Koordinatörlüğünün internet sayfasında 

erişime açılmıştır. Üniversitemizde kalite kültürünün yaygınlaşması konusunda çalışmalara kalite 

güvencesi sistemi kapsamında devam edilmektedir. 

http://w3.bilecik.edu.tr/strateji/wp-content/uploads/sites/53/2017/01/STRATEJ%20%C4%B0K-PLAN-2017-2021-g%C3%BCncel.pdf
http://w3.bilecik.edu.tr/strateji/wp-content/uploads/sites/53/2017/01/STRATEJ%20%C4%B0K-PLAN-2017-2021-g%C3%BCncel.pdf
http://w3.bilecik.edu.tr/kalite/fakultemiz/birim-kalite-kurullari
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/139028
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/74747
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2.2.7. Ortak Hedefler 

Stratejik Planımızda yer alan amaç ve hedefler hem kurum bazında hem de birim bazında ortak 

hedef birliğinde gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. Her birimin yöneticileri belirlenen amaç ve 

hedeflere öncelik vermek suretiyle çalışmalarını sürdürmektedir. Uygulamada birimler arası farklı 

uygulamaları gidermek ve hedef birliğini ortaya koymak adına birim yöneticilerine hizmet içi eğitim 

düzenlenmektedir. 

 

2.2.8. PUKO (eğitim-öğretim) 

 Birimimizde Eğitim-öğretim süreçleri olmadığı için PUKÖ döngüsü sağlama yöntemi 

bulunmamaktadır. 

 

2.2.9. PUKO (Ar-Ge) 

 Araştırma-geliştirme süreçlerinde PUKÖ döngüsü tam olarak uygulanmamaktadır ancak 2018 

yılından itibaren bütün çalışmalarda kullanılmaya başlanacaktır. 

 

2.2.10. PUKO (Toplumsal) 

 Toplumsal katkı süreçlerinde, PUKÖ döngüsü tam olarak uygulanmamaktadır ancak 2018 

yılından itibaren bütün çalışmalarda kullanılmaya başlanacaktır. 

 

2.2.11. PUKO (Yönetsel) 

 Yönetsel ve idari süreçlerinde, PUKÖ döngüsü tam olarak uygulanmamaktadır ancak 2018 

yılından itibaren bütün çalışmalarda kullanılmaya başlanacaktır. 

 

2.3 Paydaş Katılımı 

 

2.3.1. Paydaş Analizi 

Öncelikli paydaşlar; Öğrenciler, akademik ve idari personel. 

 

2.3.2. Paydaş Katılımı 

 Birimimizde yapılan toplantılarda personelin fikirleri değerlendirilerek üst yönetme 

taşınmaktadır. Üniversitemiz karar ve uygulamaları başta EBYS sistemi, kurum internet sitesi, e-posta 

aracılıyla paylaşılmaktadır. 

 

2.3.3. İ.P. Bilgilendirme 

İç paydaşlarımız web sayfalarımız, e posta, anket sayfaları ve elektronik belge sistemimiz ile 

sosyal medyada yer alan sayfalar aracılığı ile bilgilendirilmektedir. 

 

2.3.4. İ.P. Geri Bildirimi 

İletişim adresinde bulunan görüş formu (link) ile geri bildirim alınabildiği gibi e posta sistemi, 

anket sayfaları ve EBYS sistemi ile de geri bildirimler alınabilmektedir. 

 

2.3.5. Dış Paydaş 

 Birimimizin dış paydaşları olmadığı için karar alma ve iyileştirme süreçlerine katılımı 

bulunmamaktadır. 

 

2.3.6. D.P. Bilgilendirme 

 Birimimizin dış paydaşları olmadığı için Birimdeki kararlar ve uygulamalar konusunda dış 

paydaşların bilgilendirme yöntemimiz bulunmamaktadır. 

 

http://w3.bilecik.edu.tr/bilgisayar/iletisim/
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2.3.7. D.P. Geri Bildirim 

 Birimimizin dış paydaşları olmadığı için dış paydaşların görüş ve önerilerini almak üzere 

düzenli olarak kullanılan geri bildirim mekanizmaları bulunmamaktadır. 

 

2.3.8. D.P. Katılımı 

 Birimimizin dış paydaşları olmadığı için Kalite komisyonu çalışmalarına dış paydaşların 

katılımını sağlama yöntemi bulunmamaktadır. 

 

2.3.9. Mezunlar 

 Birimimizin öğrencisi olmadığından dolayı mezunlarla ilişkilerin yönetilmesi amacıyla geçerli 

olan yaklaşım, süreç ve sistemler ve elde edilen geri bildirimlerin tüm süreçlerde kullanılma 

yöntemleri bulunmamaktadır. 

 

2.3.10. Öğrenci Katılımları  

 Birimimizin öğrencisi olmadığından dolayı karar alma süreçlerine öğrenci katılımını 

düzenleyen ortam, araç ve mekanizmalar bulunmamaktadır. 

 

2.3.11. Dış Katkılar 

 Birimimizin gelişimine ve sürdürülebilirliğine yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri, ilgili 

bakanlıklar vb., katkıları bulunmamaktadır. 

 

3. EĞİTİM - ÖĞRETİM 

 

3.1. Programların Tasarımı ve Onayı; 

 

3.1.1. Program Tasarımı 

Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden programların tasarlama yöntemleri 

bulunmamaktadır. 

 

3.1.2. Paydaş Katılımı 

Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden program tasarımında paydaş görüşlerini alma 

yöntemleri bulunmamaktadır. 

 

3.1.2.1. Yansımalar 

Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden paydaş görüşlerinin program tasarımına 

yansıtılma yöntemleri bulunmamaktadır. 

 

3.1.2.2. Bilgilendirme 

Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden tasarlanan programlar konusunda 

paydaşları bilgilendirme araçları bulunmamaktadır. 

 

3.1.3. Faaliyetler 

Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden, eğitim-öğretimin her seviyesinde öğrencilere 

araştırma yetkinliğini kazandırmak üzere projelerle desteklenen faaliyetler bulunmamaktadır. 

 

3.1.4. İç-Dış Paylaşımlar 

Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden her seviyede öğretim programı için hazırlanmış 

olan program ve ders bilgi paketleri ile programların eğitim amaçları ve kazanımlarının Birim 

içinde/dışında ortamlarda/araçlarla paylaşılma araçları bulunmamaktadır. 
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3.1.5. Çıktı-TYYÇ Uyumu 

Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden program çıktılarının TYYÇ ile uyumunu sağlama 

yöntemleri bulunmamaktadır. 

 

3.1.6. Uygulama/Alan Çalışmaları 

 Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden programda öğrencilerin yurt içinde ve yurt 

dışındaki iş yeri ortamlarında gerçekleşen mesleki uygulama/alan çalışmaları ve staj iş yüklerinin 

programa yansıtılma yöntemi bulunmamaktadır. 

 

 

3.2. Programların Sürekli İzlenmesi ve Güncellenmesi; 

 

3.2.1. Güncelleme 

 Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden programı gözden geçirme ve güncelleme 

periyotları bulunmamaktadır. 

 

3.2.2. Yöntemler 

 Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden programı gözden geçirme ve güncelleme 

periyotları bulunmamaktadır. 

 

3.2.3. Paydaş Katkıları 

 Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden program güncelleme çalışmalarına paydaş 

katkıları ve bunu tanımlayan süreçler bulunmamaktadır. 

 

3.2.4. Güvenceler 

 Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden eğitim amaçlarına ve öğrenme çıktılarına 

ulaşılmasını güvence altına alma yöntemi bulunmamaktadır. 

 

Ders Bilgi paketleri, 

3.2.4.1. Bilgi formları (Ders), 

3.2.4.2. Uygulama dosyaları (Ders), 

 3.2.4.2.1. Uygulama çizelgesi, 

 3.2.4.2.2. Değerlendirme raporları (Öğretim üyesi), 

 3.2.4.2.3. Anket sonuçları (Öğrenci değerlendirme), 

 3.2.4.2.4. Sınav dosyaları, 

 3.2.4.2.5. Sınav soruları ve puanları, 

 3.2.4.2.6. Soruların çözümleri, 

 3.2.4.2.7. En yüksek-orta-en düşük cevap kağıdı fotokopisi, 

 3.2.4.2.8. Ders ile ilgili proje dosyaları, 

 3.2.4.2.9. En iyi proje/uygulama, 

 3.2.4.2.10. Resmi not listesi, 

3.2.4.3. Ders Uygulama Dosyaları, 

 3.2.4.3.1. Program çıktıları değerlendirme raporu, 

 3.2.4.3.2. Dersin program çıktıları matrisi, 

 3.2.4.3.3. Öğrenim çıktıları değerlendirme anketi, 

 3.2.4.3.4. Değerlendirme ve Öneriler (Bölüm ve program çıktılarının sağlanmasına 

yönelik değerlendirme ve öneriler), 
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3.2.5. İzlemeler 

 Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden Program çıktılarına ulaşılıp ulaşılmadığının 

izlenmesi amacıyla kullanılan mekanizmalar bulunmamaktadır. 

 

3.2.6. İyileştirmeler 

 Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden program çıktılarına ulaşılamadığı durumlarda 

gerçekleştirilen iyileştirme çalışmaları bulunmamaktadır. 

 

3.2.7. Bilgilendirmeler 

 Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden yapılan iyileştirmeler ve değişiklikler konusunda 

paydaşların bilgilendirme yöntemi bulunmamaktadır. 

 

3.2.8. Akreditasyon Destekleri 

 Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden akredite olmak isteyen programların üniversite 

tarafından desteklenme yöntemi bulunmamaktadır. 

 

3.3. Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme; 

 

3.3.1. Politikalar 

 Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden öğrenci merkezli öğrenme (aktif) konusunda 

uygulanan politikalar bulunmamaktadır. 

 

3.3.1.1. Eğitim Politikası 

  Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden öğrenci merkezli eğitim konusundaki 

politikası bulunmamaktadır. 

 

3.3.2. Yayılımlar 

 Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden öğrenci merkezli eğitim politikası doğrultusunda 

yapılan uygulamalar bulunmamaktadır. 

 

3.3.2.1. Bilinirlik 

  Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden bu politikanın birimimizdeki bilinirlik 

düzeyi yoktur. 

 

3.3.3. Yetkinlikler 

 Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden öğrenci merkezli eğitim modeli ve/veya aktif 

öğrenme konusunda öğretim üyelerinin yetkinliklerini geliştirilme yöntemleri bulunmamaktadır. 

 

3.3.4 İş Yükleri 

 Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden ders bilgi paketlerinde öğrenci iş yüküne dayalı 

kredi değerlerinin belirlenme yöntemi bulunmamaktadır. 

 

3.3.5. Öğrenci Katılımı 

 Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden öğrenci iş yüküne dayalı kredi değerlerinin 

belirlenmesinde öğrenci görüşlerinin alınma yöntemi bulunmamaktadır. 

 

3.3.6. Uluslararası Hareketlilik 

Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden öğrenci iş yükü esaslı kredi transfer sisteminin 

uluslararası hareketlilik programlarında kullanılma yöntemi bulunmamaktadır. 
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3.3.7. Deneyimleme 

Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden staj ve işyeri eğitimi gibi Birim dışı deneyim 

kazanma programlarının yürütülme yöntemi bulunmamaktadır. 

 

3.3.7.1. Süreçler 

Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden staj ve işyeri eğitimleri için tanımlı 

süreçler bulunmamaktadır. 

 

 

 

3.3.7.2. Paydaş Güvenceleri 

Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden paydaşların katılımını güvence altına 

alma yöntemleri bulunmamaktadır. 

 

3.3.8. Seçmeli Dersler 

Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden kültürel derinlik kazanımına yönelik ve farklı 

disiplinleri tanıma fırsatı veren seçmeli derslerin mevcudiyeti ve öğrencileri bu derslere yönlendirme 

yöntemleri bulunmamaktadır. 

 

3.3.8.1. Disiplinler arası Seçmeli Dersler 

Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden kültürel derinlik kazanımına yönelik ve 

farklı disiplinleri tanıma fırsatı veren seçmeli derslere öğrenciler yönlendirilme yöntemi 

bulunmamaktadır. 

 

3.3.9. Seçmeli Derslerin Yönetimi 

Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden seçmeli derslerin yönetimi ve bu konuda 

uygulanan mekanizmaları bulunmamaktadır. 

 

3.3.9.1. Seçmeli Ders Uygulamaları 

Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden uygulanan herhangi bir mekanizma 

bulunmamaktadır. 

 

3.3.10. Öğrenci Danışmanları 

Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden birimde öğrenci danışmanlık sistemi 

uygulamalarının yürütülme yöntemi bulunmamaktadır. 

 

3.3.10.1. Etkinlikler 

Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden öğrenci danışmanlık sistemi etkililiği 

değerlendirme yöntemi bulunmamaktadır. 

 

3.3.10.2. Değerlendirme 

Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden öğrenci danışmanlık sistemi 

değerlendirme sonuçlarına göre yapılan işlemler bulunmamaktadır. 

 

3.3.10.3. Başarı Ölçümleri 

Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden öğrencinin başarısını ölçme ve 

değerlendirmek (BDY) için tanımlı süreçler bulunmamaktadır. 

 

3.3.10.4. İlan 

  Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden öğrencinin başarısını ölçme ve 
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değerlendirmek (BDY) için tanımlı süreçler bulunmamaktadır. 

 

3.3.10.5. Güvence 

  Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden Programda BDY süreçleri uygulanması 

için güvence yöntemi bulunmamaktadır. 

 

3.3.11. Mezuniyet Koşulları 

 Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden öğrenci mezuniyet koşullarının tanımlanması 

yapılmamıştır. 

 

3.3.12. Çıktı Ölçümleri 

 Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden program ve ders öğrenme çıktıları BDY yoluyla 

ölçülme yöntemi bulunmamaktadır. 

 

3.3.13. BDY 

 Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden BDY konusunda yapılan bilgilendirme ve 

eğitimler bulunmamaktadır. 

 

3.3.14. Öğrenci Hakları 

 Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden, öğrencinin devamsızlığı veya sınava girmeyi 

engelleyen haklı ve geçerli nedenlerin oluşması durumunu kapsayan açık düzenlemeler 

bulunmamaktadır. 

 

3.3.15. Öğrenci Şikâyetleri 

Bölümümüzde öğrencilerin şikâyetleri dilekçe yoluyla kayıt altına alınmaktadır. Ayrıca; 

öğrenci bilgi sistemi, şikâyet ve öneri kutuları ve mail yoluyla da öğrenci şikâyetleri alınmaktadır. 

 

3.3.15.1 Şikayet Giderme Politikaları 

  Öğrenci şikâyetlerini gidermek için birimimizde görevli Öğr. Gör. Personel 

bulunmaktadır. Gelen şikayeteler doğrultusunda uzaktan eğitim sistemlerinde iyileştirmeler 

yapılmaktadır. 

 

3.3.16. Alan Dışı Öğrenme 

 Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden Öğrencilerin genel (alana özgü olmayan) program 

öğrenme çıktılarını kazanmaları için güvence altına alma yöntemi bulunmamaktadır. 

 

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; 

  Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden öğrenci kabullerinde kullanılan açık ve 

tutarlı kriterler bulunmamaktadır. 

 

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

 3.4.1.2.1. Kabul, 

  Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden öğrenci kabul, gelişim, tanınma ve 

sertifikalar bulunmamaktadır. 

 

3.4.1.3. Uyum (Yeni öğrenci uyumu), 

 3.4.1.3.1. Mentörler 
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  Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden öğrencimizde bulunmamaktadır. 

 

3.4.1.4. Başarılar (Öğrenci başarıları), 

  Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden öğrencimizde bulunmamaktadır. 

 

3.4.1.5. Danışmanlar (Akademik), 

  Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden danışmanlarımızda bulunmamaktadır. 

 

3.4.1.6. Öğrenci Hareketliliği, 

  Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden öğrenci hareketliliği olmamaktadır. 

 

3.4.1.7. Diğer Kabuller 

  Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden yatay geçiş, YÖS, ÇAP, yandal öğrenci 

kabullerinde uygulanan kriterler bulunmamaktadır. 

 

3.4.2. Formal Öğrenme 

 Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden önceki “formal” öğrenmelerin tanınması için 

tanımlı süreçler bulunmamaktadır. 

 

3.4.3. İnformal Öğrenme 

 Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden önceki non-formal ve informal öğrenmelerin 

tanınması için tanımlı süreçler bulunmamaktadır. 

 

3.5. Eğitim-Öğretim Kadrosu; 

 

3.5.1. Özgeçmişler (Öğretim elemanları özgeçmişleri), 

 Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden öğretim elemanlarımız bulunmamaktadır. 

 

3.5.2. Yetkinlikler 

 Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden dolayı öğretim elemanlarımız bulunmamaktadır. 

 

3.5.3. Mesleki Gelişim 

 Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden dolayı öğretim elemanlarımız bulunmamaktadır. 

 

3.5.4. Eğitsel Performanslar 

 Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden dolayı öğretim elemanlarımız bulunmamaktadır. 

 

3.5.5 Mesleki Gelişim 

 Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden eğitim-öğretim kadrosunun mesleki gelişimlerini 

sürdürmek ve öğretim becerilerini iyileştirmek için sağlanan imkanlar bulunmamaktadır. 

 

3.5.5.1. Güvence 

  Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden tüm öğretim üyelerinin katılımı için 

güvence yöntemleri bulunmamaktadır. 

 

3.5.6. Ders Görevlendirmeleri 

 Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden ders görevlendirmelerinde eğitim-öğretim 

kadrosunun yetkinlikleri ile ders içeriklerinin örtüşmesini sağlama ve güvence altına alma yöntemleri 

bulunmamaktadır. 
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3.5.7. Eğiticilerin Eğitimi 

 Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden Birimdeki eğiticinin eğitimi programı ve birim 

hedefleri doğrultusunda güncelleme yöntemleri bulunmamaktadır. 

 

3.5.8. Ders Verme (dış kaynaklı)  

 Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden dışarıdan ders vermek üzere öğretim elemanı 

seçimi ve davet edilme yöntemleri bulunmamaktadır. 

 

3.5.8.1. İlan 

  Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden kuralları ilan etme yöntemi 

bulunmamaktadır. 

 

3.6. Öğrenme Kaynakları, Erişilebilirlik ve Destekler; 

 

3.6.1. Altyapılar 

 Öğrencilerin kullanımına yönelik Moodle uzaktan öğretim sistemi, canlı derslerin işlenmesi 

için Big Blue Button kullanılmaktadır. Öğrenciler Moodle sistemine üniversitenin merkezi kimlik 

doğrulama sisteminde kayıtlı olan kullanıcı adı ve parolaları ile giriş yapmaktadırlar. Canlı ders sistemi 

olan Big Blue Button sistemine ise Moodle sistemi üzerinden herhangi bir kimlik doğrulamaya ihtiyaç 

duymadan doğrudan giriş yapabilmektedirler.  

 

3.6.2. Faaliyetler 

 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi bünyesinde Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 

tarafından düzenlenen geleneksel bahar spor müsabakaları ve bahar şenlikleri bulunmaktadır. Bunun 

dışında ders dişi etkinlik faaliyetleri kapsamında, yaşam boyu spor seçmeli dersi ve öğrencilere 

yönelik alanında uzman kişilerce tenis, basketbol, futbol, halk oyunları ve Türk müziği eğitimleri 

verilmektedir. Kısmi zamanlı çalışma ve yemek bursu sağlanmaktadır. 

 

3.6.3. Kurumsal Hizmetler 

Kurumda öğrencilere sunulan rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri şu şekildedir; 

Psikolojik Danışmanlık Desteği; bireysel görüşme, danışan bireyin başvurusu üzerine gerçekleşir. 

Görüşme isteyen kendi isteği ile telefon aracılığıyla ya da birime başvurarak randevu alabilir. 

Psikolog, başvuran bireyi dikkatle, saygıyla ve gözlemleyerek dinler. Eleştiriden ve yargıdan uzak bir 

ortamda kişinin kendini ifade etmesini, başkası tarafından anlaşılmasını, duygularını netleştirmesini 

sağlar. Her görüşme danışan kişiye özeldir ve danışan kişi ile psikolog arasındaki iletişime göre 

şekillenmektedir. İlerleyen görüşmelerde psikolog ve danışan, sorunun çözümü için yapılabilecekleri 

birlikte kararlaştırırlar. Gerekli görülmesi durumunda ön görüşmede veya sonrasında kişilere “Sorun 

Tanımlama Formu”, “Özgeçmiş Formu”, “Kaygı Ölçeği”, “Beck Depresyon Ölçeği” ve “Roter Cümle 

Tamamlama Test” gibi ölçeklerden biri veya birkaçı uygulanabilir. Ön görüşmede veya sonrasında 

kişilere “Sorun Tanımlama Formu”, “Özgeçmiş Formu”, “Kaygı Ölçeği”, “Beck Depresyon Ölçeği” 

ve “Roter Cümle Tamamlama Test” gibi ölçeklerden biri veya birkaçı uygulanabilir. 

 

3.6.3.1. Birimsel Hizmetler 

  Birimimizde görev yapan Müdür ve Yazılım Geliştiricisi tarafından öğrencilerin 

uzaktan eğitim sistemine girişte ve sistemi kullanmada yaşadıkları problemleri çözmede destek 

vermektedir. 

 

3.6.4. Özel Öğrenciler 

 Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden birimde özel yaklaşım gerektiren öğrenciler 

(Mülteciler, engelli veya uluslararası öğrenciler gibi) için mevcut düzenlemeler ile sağlanan özel 

hizmetler bulunmamaktadır. Fakat üniversitemizin diğer birimlerinde bulunan engelli öğrencilerin 
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talepleri doğrultusunda hazırlanan sınav evraklarındaki yazıların büyüklükleri ayarlanmakta, tamamen 

görme engelli öğrenciler için sınavlarının tek sınıfta yapılmasını sağlamak, mahkum öğrencilerin 

talepleri doğrultusunda tek sınıf ataması yapılmaktadır. 

 

3.6.5. Planlama 

 Birimimizde öğrencilere YÖK 5i dersleri ve Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı derslerini 

uzaktan eğitim yoluyla web üzerinden almaları için uzaktan eğitim sistemi olan Moodle ve canlı ders 

sistemi olan Big Blue Button sistemleri ile hizmet verilmektedir. Sistemsel yaşanan sorunları çözmek 

için telefon ve enformatik@bilecik.edu.tr  adresi üzerinden destek verilmektedir. Eğitim 

erişebilirliğinde Üniversite Kütüphanesinde özel gereksinimle öğrencilerin kullanımı için ZoomText 

ve E-bot ADV cihazları alımı ile ilgili işlem başlatılmıştır. Öğrencilerden ve birimlerden gelen talep ve 

geri bildirimler değerlendirilmektedir. 

 

3.6.6. Bütçe Dağılımı 

Yıllık bütçenin öğrenim kaynakları ve öğrencilere sunulan destekler açısından dağılımı, 

akademik birimlerin fiziksel ve sayısal büyüklükleri dikkate alınarak yapılmakta, ayrıca 

öğrencilerimizin kullandığı makine teçhizatlar ile sarf malzemelerin alımı taleplerin toplanmasına 

müteakip ihale usulüyle İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığınca yapılmaktadır. 

 

4. ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME ve TOPLUMSAL KATKI 

 

4.1. Birimin Araştırma Stratejisi ve Hedefleri; 

 

4.1.1. Araştırma Stratejisi 

Programımızın araştırma stratejisi, 2017-2021 Stratejik Planımızda ihtisaslaşmanın sağlanması 

ana amacı altında düzenlenmiştir. (Stratejik Plan) 

Programımız, ülke ve bölge öncelikleri ile uzun vadeli bilim ve teknoloji politkalarının tespitinde, 

Türkiye Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK)’nun belirlediği öncelikli alanlar ile uyumlu olarak 

araştırma faaliyetlerinde bulunmaktadır. 

 

Aktif bir rol oynama stratejisinin bir sonucu olarak, son üç yılda Bölüm personeli üyeleri 

birçok prestijli pozisyonda bulundular. 

Enformatik Bölümü, UZEM ve Üniversite içinde önemli bir alan teşkil etmektedir. Sosyal 

bilimler, beşerî bilimler ve veri işleme için iş birliği yapar. Yazılım, veritabanlarında ve bilgi edinme 

araştırmalarında Üniversite Bilgi İşlem Dairesi ile uzun süreli ilişkiler bulunmaktadır. Bölüm, özellikle 

sınav organizasyonları, sınavlarda ölçme ve değerlendirme alanlarında araştırma yapmak için UZEM 

ile iş birliği yapmaktadır. Üniversite içi yerel alanda temasların etkinliği geliştirilebilir. 

 

4.1.1.1. Ar-Ge Politikası, 

  Birimimiz bünyesinde yapılan organizasyonları düzenlemek amacıyla ihtiyaç duyulan 

yazılımlar web tabanlı olarak geliştirilir. Geliştirilen yazılımlar kullanıcılarımızdan gelen geri dönüşler 

doğrultusunda iyileştirmeler yapılmaktadır. 

 

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

Program olarak kurumsal araştırma stratejimizi belirlerken yerel, bölgesel ve ulusal 

Kalkınma hedeferi dikkate alınmıştır. Bu doğrultuda araştırma stratejimizin temelini oluşturan 

ihtisaslaşma süreçleri bölgeyi de kapsamaktadır. 

 

4.1.1.3. Araştırma Fırsatları,  

  Kurumumuz, ülke ve bölge öncelikleri ile uzun vadeli bilim ve teknoloji politkalarının 

tespitinde, Türkiye Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK)’nun belirlediği öncelikli alanlar ile 

mailto:enformatik@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
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uyumlu olarak araştırma faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bu araştırma faaliyetleri uzaktan eğitim 

sistemleri ve sınav organizasyonları üzerinde durularak daha da geliştirilmektedir. 

 

4.1.1.4. Öncelikli Alanlar, 

  Üniversite olarak kurumsal araştırma stratejimizi belirlerken yerel, bölgesel ve ulusal 

Kalkınma hedefleri dikkate alınmıştır. Bu doğrultuda araştırma stratejimizin temelini oluşturan 

ihtisaslaşma süreçleri diğer eğitim kurumlarını ve özel sektörüde kapsamaktadır.  

 

4.1.1.5. Ortak Araştırma Faaliyetleri, 

  Ortak araştırma faaliyetlerimiz bulunmamaktadır. 

 

4.1.1.6. Araştırma Platformları, 

  Birimimizde oluşturulmuş bir araştırma platformu bulunmamaktadır. 

 

4.1.1.7. Etik Değerler, 

  Birimimiz bünyesindeki araştırmalar gerçekleştirilirken bilimsel etik değerleri 

benimsenmektedir. 

 

4.1.1.8. Araştırma Çıktıları, 

Bölüm bünyesindeki tamamlanan araştırmalar sonucunda makale, bildiri vb. çıktılar 

elde edilmektedir. 

Etki yaratmak ve kaliteyi yaratmak için bölüm misyon ve stratejileri araştırma ürünlerine, 

onların akranları tarafından kullanılmasına ve dolaylı yoldan öğrencilere ve üniversite ortamına yansır. 

 

Bilimde akranlar için araştırma ürünleri 

Enformatik Bölümünün yayınlarının çoğunluğu konferans katkılarıdır; Bu, bilimsel keşiflerin çabucak 

bir şekilde iletilmesi gereğidir.  

Bu sene yapmış olduğumuz iki bildiri ICONDATA International Conference on Data Science and 

Applications ’ta yayımlanmıştır. "Aşırı Öğrenme Makineleri ile Bulanık Sistem Modelleme - Fuzzy 

System Modeling with Extreme Learning Machines" ve "Optik Form Okuma ve Değerlendirme 

Yazılımı - Optical Form Reading and Evaluation Software". 

Araştırma ürünlerinin akranları tarafından kullanılması 

Bölüm personelinin bilimsel kıdem için hesaplandığında Bölümün bilimsel görünürlüğünü doğrular. 

Araştırma alanında iyi bilinen diğer araçlar şunlardır: 

• Optik formların değerlendirme aşamasından sonra cevap kağıtlarının öğrencilere gösterilmesi 

• sinav.bilecik.edu.tr adresinden sınav oturum düzenlerinin oluşturulması. 
 

4.1.2. Bütünleşik Politikalar 

 Birimimiz bünyesinde araştırma-geliştirme süreçleri ile eğitim-öğretim süreçlerinin 

bütünleştirildiği alanlar; 

➢ Öğrencilerimizin web ortamında uzaktan eğitim almaları için sistem alt yapıları geliştirilerek 

Temel Bilgi Teknolojisi Kullanım derslerini zamandan ve yerden bağımsız ders alma imkanı 

sağlanmaktadır. 

➢ Dönemde 2 kez kısa sınavları zamandan ve yerden bağımsız bir şekilde yapmalarına imkan 

tanınmaktadır. 

➢ Temel Bilgi Teknolojisi Kullanım derslerinin ara sınav, mazeret sınavı,  final sınavı ve 

bütünleme sınav organizasyonlarının yapılması. 

➢ Ara sınav, mazeret sınavı,  final sınavı ve bütünleme sınavlarının değerlendirilmesi. 

 

4.1.3. Katkısal Politikalar 



 (KİDR Sürüm 1.4) Page 22 of 30 

 Birimdeki araştırma-geliştirme süreçleri sonucunda elde edilen ürünlerin tamamı üniversite 

bünyemizde, diğer eğitim kurumlarında ve özel sektörde kullanımına imkan sağlamaktadır. 

 

4.1.4. Kalkınma Hedefleri 

 Üniversite olarak kurumsal araştırma stratejimizi belirlerken yerel, bölgesel ve ulusal Kalkınma 

hedefleri dikkate alınmıştır. Bu doğrultuda araştırma stratejimizin temelini oluşturan ihtisaslaşma 

süreçleri tüm ulusu da kapsamaktadır. 

 

4.1.5. Kültürel Katkılar 

 Birimimizde geliştirilen ve iyileştirilen sistemlerin ekonomiye kazandırılması hedeflenmiştir. 

Bu çalışmalar sayesinde diğer eğitim kurumları ve özel sektöre hizmet verebilecek duruma gelinmiştir. 

 

4.2. Araştırma Kaynakları; 

 

4.2.1. Planlama 

 Üniversitemiz stratejik planda yer alan araştırma-geliştirme strateji ve hedeflerini 

gerçekleştirmek için idari ve mali işler dairesi başkanlığından makine teçhizat alımı için ayrılan bütçe 

ile finanse edilmektedir. 

 

4.2.2. Paydaşlar 

 Birim araştırma-geliştirme faaliyetlerine paydaşlarımız olmadığından paydaş katılımını 

sağlama ve sürekliliğini güvence altına alma yöntemimiz bulunmamaktadır. 

 

4.2.3. İzleme 

 Birimimiz, araştırma-geliştirme faaliyetlerinin sonuçlarını birim faaliyet raporları ile 

izlemektedir. Elde edilen sonuçlardan durum analizi yapılarak zayıf yönlerimiz tespit edilerek farklı 

süreçlerde kullanılmaktadır.  

 

4.2.4. Fon Stratejileri 

 Birimimizin araştırma çalışmaları için üniversite dışı fonlamalar kullanılmamaktadır. 

 

4.2.5. Personel Teşvikleri 

 Birimimizde, birim dışı fonları kullanılmamaktadır. 

 

4.2.6. Dış Destekler 

 Birimimizin dış kaynaklardan sağladığı destekler bulunmamaktadır. 

 

4.3. Araştırma Kadrosu; 

 

4.3.1. Yetkinlikler 

 Birimimiz akademik kadrosunun araştırma yetkinliği 2017-2021 stratejik planına konuldu ve 

senato tarafından kabul edildi. Araştırma kadrosunun bu alanlarda projeler üretmeleri ve makaleler 

üretmeleri  teşvik edilmektedir. 

 

Birimimiz araştırmalarını: bilgi, karmaşıklık ve sistem mühendisliği alanlarında yoğunlaştırmaktadır. 

Bilginin anlaşılması temel algoritmaları ve işleyiş mekanizmalarını keşfetmeye eğilimli, dilsel 

bakımdan zengin, muhteşem görselliği, multimedya desteği, sosyal alanda geniş paylaşımlar sunması 

ya da doğal olan bilgi çağıdır ve makine öğrenmesiyle gizli kuralların öğrenilmesi için gerekli 

çalışmalar sürdürülmektedir. Bu alanda üyelerimizden Öğretim Görevlisi Önder ÖZTÜRK; 
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1. Applied Machine Learning in Python, Sep 2018, University of Michigan 

2. Convolutional Neural Networks, Sep 2018, deeplearning.ai 

3. Convolutional Neural Networks for Image Processing Course, Sep 2018, DataCamp  

4. Deep Learning in Python Course, Sep 2018, DataCamp 

5. Improving Deep Neural Networks: Hyperparameter tuning, Regularization and Optimization, 

Sep 2018, deeplearning.ai 

6. Introduction to Data Science in Python, Sep 2018, University of Michigan 

7. Neural Networks and Deep Learning, Sep 2018, deeplearning.ai  

8. Sequence Models, Sep 2018, deeplearning.ai 

9. Structuring Machine Learning Projects, Sep 2018, deeplearning.ai 

10. Importing Data in Python (Part 1) Course, Jun 2017, DataCamp 

11. Intermediate Python for Data Science Course, Jun 2017, DataCamp 

12. Python Data Science Toolbox (Part 1), Jun 2017, DataCamp 

13. Python Data Science Toolbox (Part 1), Jun 2017, DataCamp 

14. Intro to Python for Data Science Course, Jun 2017, DataCamp 

sertifikalarını almıştır. Karmaşık sistemlerin performansı, programlanabilirliği, yönetimi ve 

güvenliğinin temel yönlerini ortaya çıkarmak için çalışmalarımıza katkı sağlayan karmaşıklık 

dönemidir. Bu aynı zamanda yeni bir ölçekte sistem mühendisliği çağıdır. Raporumuzda, akıllı ve 

güvenli veri işleme altyapıları ile güven ve mahremiyet konularının modellemesinde açık konular ele 

alınmaktadır. 

Öğretim Görevlimiz, iki grup etrafında odaklanarak daha büyük hedeflerde araştırma yürütmektedir. 

Bölüm, mümkün olduğu ölçüde, çalışanlarını kendi araştırmalarını yürütmesi ve yönetmesine izin 

vermektedir ve bu özerkliğin araştırma hacmi ve etkisi temsil ettiği araçları en etkin biçimde 

kullanmasının bilincinde olması sebebiyle meslektaşlarıyla iş birliği yapmaya teşvik etmektedir. 

4.3.2. Yetkinlik Ölçümleri 

 Program akademik kadrosunun yetkinlikleri ve başarma düzeyleri öğretim elemanlarının 

yeniden atanma dönemlerine ait faaliyet raporlarından analiz edilerek değerlendirilmektedir. 

 

4.3.3. Olanaklar ve Destekler 

 Programımızda; akademik kadrosunun araştırma yetkinliğini geliştrmesi için Bilecik Şeyh 

Edebali Üniversitesi Bilimsel Araştrma Projeleri Hazırlama Değerlendirme ve Uygulama Yönergesi 

(https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/58958), Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilimsel Sanatsal 

Etkinliklere Katlımı Destekleme Yönergesi (https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/139898), Bilimsel 

Yayınları Teşvik Yönergesi (https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/63152) çıkartlımış ve bu 

yönergeler uyarınca olanaklar sağlanmaktadır. 

  

4.3.3.1. Fiziksel, Teknolojik ve Finansman 

  Bölümümüz akademik personelinin Üniversitemiz teşvik yönergesi uyarınca, teşvikten 

desteklenme olanakları vardır. Ayrıca araştırma alt yapısı bakım ve onarım, patent, faydalı model ve 

mülkiyet haklarına başvuru gibi destek imkanları mevcuttur. Tüm akademik personele bilimsel 

araştırma projeleri için maddi desteği ve bilimsel etkinliklere katılım desteği sağlanmaktadır. 

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/58958
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/139898
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/63152
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4.3.3.2. Laboratuvarlar, 

  Birimimiz personeli tarafından kullanılan herhangi bir laboratuvar bulunmamaktadır. 

 

4.3.3.3. Projeler, 

  Bölümümüz akademik personeli, Kurumuzun Bilimsel Araştırma Projeleri birimin 

desteklediği projelerde ve TÜBİTAK tarafından desteklenen hızlı destek (1002), öncelikli alanlara 

yönelik (1003), 1001, 3501 vb. çeşitli projelerde araştırmacı ve yürütücü olarak çeşitli görevler almış 

ve/veya alması planlanmaktadır. 

4.3.3.4. Etik Kural Destekleri,  

  Birimimiz bünyesinde etik kural desteği bulunmamaktadır. 

 

4.3.3.5. Ölçme-Değerlendirme 

Akademik personele sağlanan destek ve imkânların etkililiği ve yeterliliği öğretim 

üyelerinden gelen görüş ve öneriler doğrultusunda ilgili birimler (Bilim İnsanı Destekleme 

Koordinatörlüğü, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü vb.) tarafından 

değerlendirilerek destekler güncellenmektedir. Bu destek ve imkânların yeterliliği ve etkililiği 

ölçümü hususunda çalışmalar devam etmektedir. 

 

4.3.4. Teşvikler 

 Akademik personelin, araştırma ve teknoloji geliştirme faaliyetlerine yönelik proje ve çeşitli 

faaliyetleri Teknoloji Transfer ofisi ve Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından 

desteklenerek, bilimsel bildiri, yayın vb. faaliyetleri ise Bilim İnsanı Destekleme Koordinatörlüğü 

tarafından desteklenmesi ile teşvik edilmektedir. 

 

4.3.4.1. Karar Yöntemleri 

Akademik personelin gerçekleştireceği proje, yayın, bildiri vb. nin desteklenmesi ve 

teşvikine, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Hazırlama 

Değerlendirme ve Uygulama Yönergesi ve Bilimsel/Sanatsal Etkinliklere Katılımı Destekleme 

Yönergesine göre karar verilmektedir. 

 

4.3.4.2. Teşvik Ölçümleri 

Akademik personele sağlanan teşviklerin yeterliliği ve etkililiği öğretim üyelerinden 

gelen görüş ve öneriler dikkate alınarak ilgili koordinatörlüklerce ve Üniversite yönetim 

kurulunca belirlenmekte ve güncellenmektedir. 

 

4.4. Birimin Araştırma Performansının İzlenmesi ve İyileştirilmesi; 

 

4.4.1. Performans 

Birimin araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin etkililik düzeyi/performans ölçme ve 

değerlendirme yöntemi; Bölümümüz rektörlüğe bağlı bir birim olduğundan ve henüz yüksek okul 

olmadığından, bu faaliyetler gerçekleştirilmemektedir.  

 

4.4.2. Yayımlar 

Araştırma faaliyetlerine yönelik olarak yapılan değerlendirme sonuçlarını yayımlama yöntemi; 

Birimimizde araştırma faaliyetleri yapılmadığından, değerlendirme sonuçları da yayınlanmamaktadır.  

 

4.4.3. Ranking Yöntemi 

Birimin, bölge, ülke ve dünya ekonomisine katkısını ölçme yöntemi; Bölümümüz rektörlüğe 

bağlı bir birimdir ve bölge, ülke veya dünya ekonomisine katkısını ölçme yöntemi bulunmamaktadır. 
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4.4.3.1. Katkı Yeterliliği 

Katkıların yeterliliğini değerlendirilme yöntemi; Bölümümüz rektörlüğe bağlı bir birim 

olduğundan, katkıların yeterliliğini değerlendirilmemektedir. 

 

5. YÖNETİM SİSTEMİ 

 

5.1. Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı; 

 

5.1.1. Yönetim Sistemi 

Birimimiz 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 12. maddesi ile düzenlenmiş olan görevleri 

yerine getirmekte olup stratejik planında yer alan amaçlar ve hedefleri doğrultusunda yönetim ve idari 

yapılanmasında işlemlerine devam etmektedir. Konuyla ilgili iyileştirme çalışmaları devam 

etmektedir. 

 

5.1.2. İç Kontrol Eylem Planı 

İç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması ve geliştirilmesi çalışmaları, Üst yöneticinin 

liderliği ve gözetiminde, İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu ve İç Kontrol Standartlarına Uyum 

Eylem Planı Hazırlama Grubunun yönlendirmesi ve yönetiminde, Strateji Geliştirme Daire 

Başkanlığının desteğinde harcama birimleri eliyle yürütülmektedir. Kurulun ve Grubun sekretarya 

hizmetleri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Eylem planında öngörülen 

çalışmaları gerçekleştirmekle görevli birimler tarafından hazırlanan taslak düzenlemeler ve Grup 

tarafından belirlenenler, Grubun uygun görüşüyle Kurulun değerlendirilmesine sunulur. Söz konusu 

düzenlemeler Kurulun onaylamasıyla birlikte Üniversitemizin internet sayfasında yayınlanır 

(https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/52300778). Eylem planında öngörülen faaliyet ve 

düzenlemelerin gerçekleşme sonuçları, Strateji Geliştirme Daire Başkanı tarafından her yılın haziran 

ve aralık ayları sonu itibarıyla eylem planı formatında Rektöre rapor edilir 

(http://w3.bilecik.edu.tr/kalite/ogrenci/uyum-eylem-plani-gerceklesme-sonuclari-raporu/). Birimimizin 

iç kontrol ve kalite gelişim süreci kapsamında bulunan tüm belgelerin Elektronik Kamu Bilgi Yönetim 

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

ilişkin standartları belirlenmesi amacıyla Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi KAYSİS Belgesi 

Hazırlama Prosedürü oluşturulmuştur. 

 

5.2. Kaynakların Yönetimi; 

 

5.2.1. Etkililik 

İnsan kaynakları yönetimi ve etkinlik düzeyi; Birimimiz, üniversitemizin amaç ve hedeflerine 

paralel olarak, alanında yetkin, çeşitli ve nitelikli katkı sağlayacak bireylerin istihdam edilmesini 

hedeflemektedir. 

 

5.2.2. Etkinlik 

Birim, işe alınan/atanan personelinin (alındığı alanla ilgili olarak) gerekli yetkinliğe sahip 

olmasını güvence altına alma yöntemi; Birimimizde yeni alınan bireylerin, sürece dahil edildiği, 

gerektiğinde daha tecrübeli öğretim görevlileri tarafından mentorluk hizmeti verildiği, hizmet içi 

eğitimler ve kurum içi öğrenme süreçleri ile desteklendiği bir sistem mevcuttur. 

 

5.2.3. Liyakat 

Personelin eğitim ve liyakatlerinin üstlendikleri görevlerle uyumunu sağlamak amacıyla görev 

tanımı formları (http://w3.bilecik.edu.tr/kalite/yonetim-2/gorev-tanimlari/) geliştirilmiştir. 

Bölümümüzde, personelin bölüm başkanıyla bir araya gelip demokratik katılımı sağlanarak, görev 

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/52300778
http://w3.bilecik.edu.tr/kalite/ogrenci/uyum-eylem-plani-gerceklesme-sonuclari-raporu/
http://w3.bilecik.edu.tr/kalite/yonetim-2/gorev-tanimlari/


 (KİDR Sürüm 1.4) Page 26 of 30 

paylaşımına yönelik kararların kişilerin ilgi ve eğilimleri göz önünde bulundurularak, akademik 

personelimizin memnuniyet, verimi ve hizmet kalitesi yüksek tutulmaya çalışılmaktadır. 

 

5.2.4. Finansal Yönetim 

Mali kaynakların yönetimi ve etkinlik düzeyi; Birimimizin mali kaynakları yoktur. 

 

5.2.5. Kaynakların Yönetimi 

Taşınır ve taşınmaz kaynakların yönetimi ve etkinlik düzeyi; Rektörlüğe bağlı ilgili birimler 

tarafından yürütülmektedir.  

 

5.3. Bilgi Yönetimi Sistemi; 

 

5.3.1. Bilgi Yönetimi 

Birimin her türlü faaliyeti ve süreçlerine ilişkin verileri toplamak, analiz etmek ve raporlamak 

üzere kullandığı bilgi yönetim sistemi işletilme yöntemi; Birimimizde, Bilgi Yönetim Sistemi 

bulunmamak ile beraber, Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve Öğrenci Bilgi Sistemi gibi sistemler 

birbirinden bağımsız olarak mevcuttur. Bu sistemlerin yönetimi rektörlüğe bağlı ilgili birimler 

tarafından yürütülmektedir. (http://ebys.bilecik.edu.tr, https://obs.bilecik.edu.tr ) 

 

5.3.2. Performans Göstergeleri 

Birimin izlemesi gereken anahtar performans gösterge değerleri toplama ve paylaşma yöntemi; 

Birimimizde, akademik yıl sonlarında değerlendirme toplantıları yapılmaktadır ve burada birçok 

analizler yapılıp raporlanması sağlanmaktadır. 

 

5.3.2.1. Desteklemeler 

Bilgi Yönetim Sistemi’nin Birimi destekleme yöntemi; Bilgi Yönetim Sistemi’nin 

birimimizi destekleme yöntemi bulunmamaktadır. 

 

5.3.3. Süreç Destekleri 

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

destekleme yöntemi; Birimimizde, bilgi sistemi, başta kalite yönetim süreçleri olmak üzere diğer tüm 

süreçleri destekleme yöntemi mevcut değildir. 

 

5.3.4. Veri Toplama 

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

Birimimizde iç değerlendirmeyi sağlamak adına, yıl sonunda hedeflerimiz ve ulaştığımız sonuçlar 

tartışılmakta ve raporlaştırılarak tüm öğretim görevlileri ile paylaşılmaktadır. 

 

5.3.5. Güvenlik ve Gizlilik 

Toplanan verilerin güvenliği ve gizliliği ve güvenilirliği sağlama ve güvence altına alma 

yöntemi; Birimimizin topladığı en temel hassas veri sınav kağıtları ve sonuçlarıdır. Bu belgeler kilitli 

dolaplarda ve şifreli sistemlerde korunmaktadır. Dış denetçiler tarafından yapılan ziyaretlerde öğretim 

elemanlarına verilmek istenen geri bildirimler sadece kişilerin kendisiyle paylaşılmakta ve üçüncü 

kişilere aktarılmamaktadır. 

 

5.3.6. Birim Hafızası 

Birim hafızasını korumak ve sürdürülebilirliğini güvence altına almak için geliştirdiği 

uygulamalar; Kurumsal hafızayı korumak ve sürdürülebilirliğini güvence altına almak adına, mevcut 

EBYS sistemi içerisinde iş akış süreçleri oluşturulmakta ve resmi yazılar orada saklanmaktadır. Bunun 

yanı sıra, bölümümüzdeki eğitim-öğretim verilerinin saklanması için çeşitli bulut hesapları 

kullanılmaktadır. (http://ebys.bilecik.edu.tr) 

http://ebys.bilecik.edu.tr/
https://obs.bilecik.edu.tr/
http://ebys.bilecik.edu.tr/
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5.4. Birim Dışından Tedarik Edilen Hizmetlerin Kalitesi; 

 

 

5.4.1. Tedarik Kriterleri 

Birim dışından alınan idari ve/veya destek hizmetlerinin tedarik kriterleri; Birim dışından idari 

ve/veya destek hizmetleri tedarik edilmemektedir. 

 

5.4.2. Tedarik Güvencesi 

Birim dışından alınan hizmetlerin uygunluk, kalite sağlama ve sürekliliğini güvence altına alma 

yöntemi; Birim dışından hizmet tedarik edilmediğinden, hizmetlerin uygunluk, kalite sağlama ve 

sürekliliğinin güvence altına alınması söz konusu değildir. 

 

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; Birimimiz, eğitim-öğretim konusundaki tüm faaliyetleri ile ilgili güncel verileri, kamuoyuyla 

web-sitemiz ve okul gazetesi yoluyla paylaşmaktadır. (http://w3.bilecik.edu.tr/enformatik/) 

 

5.5.2. Güvence 

Birimin, kamuoyuna sunduğu bilgilerin tarafsızlığını ve nesnelliğini güvence altına alma 

yöntemi; Birimimiz, kamuoyuna sunduğu bilgilerin tarafsızlığını ve nesnelliğini güvence altına almak 

için bu bilgileri resimler veyahut çeşitli görseller ile desteklemektedir. 

 

5.5.3. Liderlik Ölçümleri 

Birim yöneticileri için liderlik özellikleri ölçme, izleme ve yetkinlik geliştirme uygulamaları; 

Birimimizde, yöneticiler için liderlik özellikleri ölçme, izleme ve yetkinlik geliştirme uygulamaları 

mevcut değildir. 

 

5.5.4. Şeffaflık Politikaları 

Birimin hesap verebilirlik ve şeffaflık konusunda izlediği politika ve uygulamalar; Birimimiz, 

eğitim öğretim süreçlerinde şeffaflığı sağlamak için tüm değerlendirme kriterleri öğrenciler ile de 

açıkça paylaşılmakta ve hatta web-sitemizde de ilan edilmektedir. Sınavlar ise sınıfta öğrencilerin 

kendilerine geri dağıtılıp, hatalarını görmeleri sağlanmakta ve notlandırmanın şeffaflığı garanti 

edilmektedir. 

 

5.5.5. Kamuoyu Paylaşımı 

Birim, topluma karşı sorumluluğunun gereği olarak, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme 

faaliyetlerini de içerecek şekilde tüm faaliyetleri ile ilgili güncel verileri 

http://w3.bilecik.edu.tr/enformatik/ sitemiz üzerinden paylaşmaktayız. 

 

6. SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi diğer üniversitelere göre hızla büyümüş ve Türkiye 

yükseköğretim sistemine hem eğitim-öğretim hem de araştırma alanında ciddi katkı sağlayan bir 

kurum haline gelmiştir. Hızlı büyümeye rağmen araştırma boyutunu ihmal etmeyerek çeşitli gösterge 

ve sıralamalar açısından da ar-ge, inovasyon ve teknoloji konularında başarı elde etmektedir. Bu tablo 

eğitim-öğretim mi araştırma odaklı üniversite mi sorusuna BŞEÜ’nin her ikisi de şeklinde karşılık 

http://w3.bilecik.edu.tr/enformatik/
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vermesi ile sonuçlanmaktadır. Bu sebeple başta üniversitedeki yönetim süreçleri olmak üzere tüm 

faaliyetlerin titizlikle yürütülmesi önem arz etmektedir.  

BŞEÜ’nin kapsamlı programları eğitim-öğretim alanında yasa ve yönetmelikler çerçevesinde 

belirli standartları sağlarken, yenilikçi öğrenme materyal ve yöntemlerinin sisteme entegre edilmesinde 

Enformatik Birimi aynı oranda başarı göstermektedir. Bu açıdan ön plana çıkarılması düşünülen, 

üniversitenin sürükleyicisi olabilecek programların ön plana çıkarılması gerektiği bilinmekte ve 

eksikliklerin tespiti için gerekli çalışmalar yapılmaktadır.  

Eğitimin niteliği akademik girdiler kadar destekleyici hizmetler ile de ilişkilidir. Bu bağlamda 

çalışma ortamının iyileştirilmesi, öğrencilerimize kısmi zamanlı çalışma imkânı sunulması, kulüp 

faaliyetlerinin desteklenmesi, kampüsteki sosyal mekânların cazibesinin artırılması gibi konularda 

gelişim önemsenmektedir.  

Kalite güvence sistemi açısından başlıca sorunlar;  

1. Bütüncül açıdan sistematik bir yapının bulunmaması,  

2. Öncelikli programların tespitinin yapılmaması ve nasıl güçlendirileceklerine dair eylem 

planının bulunmaması,  

3. Ar-ge faaliyetlerinin tematik olarak yürütülmemesi, 

4. Yeni bir ar-ge modeli oluşturma konusunda geç kalınmış olması,  

5. İnsan kaynaklarına ve öğrencilere yönelik memnuniyet araştırmalarının sürekliliğinin 

bulunmaması,  

7.Uzaktan eğitim ve diğer eğitim kaynaklarının birlikte kullanılabildiği hibrit eğitim 

müfredatının henüz uygulamaya geçirilememiş olması,  

8.Eğitim öğretim faaliyetlerimizi düzenleyen yönetmelik değişiklerinin sistematik ve planlı 

olmaması,  

9.Dış paydaşlarla ilişkilerin daha çok bölgesel düzeyde kalması,  

10.Uluslararası boyutta kopuşların yaşanmış olması, sayılabilir. 

 

Eğitim-öğretim kalitesinin sürdürülebilirliği ancak iç dinamiklerin sistematik denetlenmesi ve 

dışa yansımasının kontrolü ile mümkündür. Yapılan tespitler çerçevesinde üniversitemizin hizmet 

kalitesini sağlamaya ve artırmaya yönelik çalışmalara hız verilerek ilham veren bir üniversitenin 

hayata geçirilmesi önceliğimiz olacaktır. 
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ENFORMATİK BÖLÜM BAŞKANIĞI PROGRAM PERFORMANS GÖSTERGELERİ 
 

No Gösterge Ölçme Yöntemi 2016 2017 2018 

1 
Önlisans programlarına kabul edilen 

öğrencilerin niteliği 
Yüzdelik dilim  - -  -  

2 
Lisans programlarına kabul edilen 

öğrencilerin niteliği 
Yüzdelik dilim  - -  -  

3 
Yüksek lisans programlarına kabul edilen 

öğrencilerin niteliği 

[(ALES puanlarının yüz üzerinden 

ortalaması)+ (Lisans mezuniyet notlarının yüz 

üzerinden ortalaması)] / 2 
 - -  -  

4 
Doktora programlarına kabul edilen 

öğrencilerin niteliği 

[(ALES puanlarının yüz üzerinden ortalaması) 

+ (Lisans mezuniyet notlarının yüz üzerinden 

ortalaması) + (Yükseklisans mezuniyet 

notlarının yüz üzerinden ortalaması)] / 3 

 - -  -  

5 
Kadrolu öğretim üyesi başına öğrenci 

sayısı 
Öğrenci sayısı / Kadrolu öğretim üyesi sayısı  - -  -  

6 
Kadrolu ders veren öğretim elemanı 

(Öğretim üyesi, öğretim görevlisi, 

okutman) başına düşen öğrenci sayısı 

Öğrenci sayısı / Kadrolu ders veren öğretim 

elemanı sayısı 
 - -  -  

7 
Yan dal ve/veya çift ana dal program 

sayısı 
  - -  -  

8 
Yan dal ve/veya çift ana dal 

programlarına katılan öğrenci oranı 

(Yan dal ve çift ana dal programların katılan 

öğrenci sayısı / toplam lisans öğrencisi sayısı) 

x 100 
 - -  -  

9 
Lisansüstü programlara kaydolan kendi 

mezun oranı 

a) (Yüksek lisans programlarına kaydolan 

mezun sayısı / toplam mezun sayısı) x 100 
 - -  -  

b) (Doktoraya kaydolan lisans ve yüksek lisans 

mezun sayısı / Toplam mezun sayısı) x 100 
 - -  -  

10 

Normal sürede mezun olan öğrenci oranı 

(Normal sürede mezun olan öğrenci sayısı / 

Normal sürede mezun olması gereken öğrenci 

sayısı) x 100 

 - -  -  

(a) Önlisans,  - -  -  

(b) Lisans,  - -  -  

(c) Yüksek lisans,  - -  -  

(d) Doktora,  - -  -  

11 
Mezun olan öğrencilerin değerlendirme 

yılı içersinde işe yerleşme oranı 
(İş yerleşen mezun sayısı / toplam mezun 

sayısı) x 100 
 - -  -  

12 
Uluslararası öğrenci değişim 

programlarına katılım oranı 

a) (Gelen öğrenci sayısı/toplam öğrenci sayısı) 

x 100 
 - -  -  

b) (Giden öğrenci sayısı / Toplam öğrenci 

sayısı ) x 100 
 - -  -  

13 
Uluslararası öğretim elemanı değişim 

programlarına katılım oranı 

c) (Gelen öğretim elemanı sayısı/toplam 

öğretim elemanı) x 100 
 - -  -  

d) (Giden öğretim elemanı / Toplam öğretim 

elemanı) x 100 
 - -  -  

14 

Program başına ortalama ders sayısı 

Mezun olmak için alınması gereken ders sayısı 

toplamı / Program sayısı 

 - -  -  

(a) Önlisans,  - -  -  

(b) Lisans,  - -  -  
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15 Seçmeli derslerin oranı 

a) (Seçmeli derslerin sayısı / Toplam ders 

sayısı) x 100 
 - -  -  

b) (Mezun olmak için alınması gereken 

seçmeli ders sayısı / toplam ders sayısı) x 100 
 - -  -  

16 

Yeni açılan ders (lisans ve lisansüstü 

seviyesinde girişimcilik, teknoloji 

yönetimi ve inovasyon yönetimi v.b) 

oranı 

(Yeni açılan ders sayısı / Toplam ders sayısı) x 

100 
 - -  -  

17 
Öğretim üyesi başına bitirilen yüksek 

lisans tez sayısı 
Yüksek lisans tez sayısı / Öğretim üyesi sayısı  - -  -  

18 
Öğretim üyesi başına bitirilen doktora tez 

sayısı 
Doktora tez sayısı / Öğretim üyesi sayısı  - -  -  

19 
Öğretim üyesi başına düşen yayın (SCI, 

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

üyesi sayısı 
 - -  -  

20 
Öğretim üyesi başına düşen toplam yayın 

ve bilimsel faaliyetin (sergi, konser, 

performans vb) sayısı 

Toplam yayın ve bilimsel faaliyet sayısı / 

Öğretim üyesi sayısı 
 - -  2 

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

Öğretim üyesi sayısı 
 - -  -  

22 
Öğretim üyesi başına düşen kazanılan 

bilimsel ve sanatsal ödül sayısı 
Kazanılan bilimsel ve sanatsal ödül sayısı / 

Öğretim üyesi sayısı 
 - -  -  

23 Alınan patent sayısı   - -  -  

24 
Birim tarafından düzenlenen  ulusal ve 

uluslararası bilimsel konferans, seminer, 

panel ve v.b. faaliyetlerin sayısı 
  - -  -  

25 
Öğretim elemanlarının teknoparklarda, 

kuluçka merkezlerinde, TEKMER’lerde 

ortak veya sahip olduğu faal firma sayısı 
  - -  -  

26 
Öğretim üyesi başına düşen Üniversite 

Dışı Mali Kaynak (SANTEZ, TUBİTAK 

v.b) finanslı projelerin sayısı 
Toplam proje sayısı / Öğretim üyesi sayısı  - -  -  

27 
Öğretim üyesi başına düşen Üniversite 

Dışı Mali Kaynak (SANTEZ, TUBİTAK 

v.b) finanslı proje ödeneği (TL) 
Toplam proje ödenekleri / Öğretim üyesi sayısı  - -  -  

28 Uluslararası ortaklı / destekli proje sayısı   - -  -  

29 
Birim öğrencileri tarafından düzenlenen 

ulusal proje sayısı 
  - -  -  

30 
Birim öğrencileri tarafından düzenlenen 

uluslararası proje sayısı 
  - -  -  

31 
Topluma katkı amaçlı düzenlenen 

bilimsel, sosyal, kültürel etkinliklerin 

sayısı 
  - -  -  

32 
Topluma hizmet uygulamalarına yönelik 

proje sayısı 
  - -  -  

33 
Ulusal Akreditasyon çalışmaları (birim, 

bölüm, laboratuvar, test-analiz vb) 
  - -  -  

34 
Uluslararası Akreditasyon çalışmaları 

(birim, bölüm, laboratuvar, test-analiz vb) 
  - -  -  

 


