
2020 YILI BİRİM ÖZ DEĞERLENDİRME RAPORU 

A. KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ 

1. Misyon ve Stratejik Amaçlar 

1.1.Misyon  

Geleneksel Türk Sanatları Uygulama ve Araştırma merkezi; yaratıcılığı destekleyerek 

Geleneksel Sanatlarımızı yaşatmayı ve günümüze taşımayı,  Geleneksel sanatlarımızın 

gelişimine yönelik çalışmalar yaparak, bu alanda araştırma ve geliştirme çalışmalarına 

destek olmayı, üretilen bilgiyi çeşitli platformlarda çevre ve toplumla paylaşmayı ve katkı 

sağlamayı görev edinmiştir. 

 

1.2.Vizyon  

Geleneksel Sanatlarımıza sahip çıkarak, unutulmaya yüz tutmuş sanatlarımızı araştırmak 

ve inceleme yapmak veya alanlarında uzman sanatçılarla birlikte belli önemlerde atölye 

çalışmaları ve kurs sergi gibi etkinlikler düzenleyerek; fikir, yöntem ve uygulamalara 

ilişkin geçmiş kültür ve sanat değerlerini yeni nesillere aktarma ve geliştirme çalışmalarını 

yürütmektir. 

 

1.3.Birimin stratejik plandaki hedefleri  

 

 Üniversitemizin stratejik planındaki “Amaç 8. İlimizin eğitim, sosyal, kültürel ve teknoloji 

alanlarında geliştirilmesine katkıda bulunmak ve ilgili kuruluşlarla işbirliğinin sağlanması 

” başlığı altındaki Hedef 8.1. İlimizdeki Kamu Sektörü ve Özel Sektör ile bilimsel, 

kültürel, sosyal amaçlı ortak projelerin geliştirilmesi, konferans, seminer gibi etkinlikler 

düzenlenmesinin sağlanması ” hedefine yönelik kurs ve sergi  ve seminer gibi etkinlikler 

düzenlemek. 
 

1.4.İzleme ve değerlendirme şekli 

Birim stratejisini kurum hedefleri doğrultusunda başarmak üzere izlemesi gereken 

performans göstergeleri, göstergelerin izleme yöntemi ve sonuçları; performans 

göstergeleri, altı aylık periyotlarla, izleme ve değerlendirme formlarıyla izlenmekte ve 

değerlendirilmektedir 

 

Kanıt Belgeler A.1: 

A.1.1. http://w3.bilecik.edu.tr/gesam/fakultemiz/misyon-ve-vizyon/ 

A.1.2.http://w3.bilecik.edu.tr/gesam/fakultemiz/misyon-ve-vizyon/ 

A.1.3. http://w3.bilecik.edu.tr/gesam/fakultemiz/stratejik-plandaki-hedefler/ 

A.1.4.http://w3.bilecik.edu.tr/gesam/fakultemiz/stratejik-plan-izleme-ve-

degerlendirme/ 

 

 

 

http://w3.bilecik.edu.tr/gesam/fakultemiz/misyon-ve-vizyon/
http://w3.bilecik.edu.tr/gesam/fakultemiz/misyon-ve-vizyon/
http://w3.bilecik.edu.tr/gesam/fakultemiz/stratejik-plandaki-hedefler/
http://w3.bilecik.edu.tr/gesam/fakultemiz/stratejik-plan-izleme-ve-degerlendirme/
http://w3.bilecik.edu.tr/gesam/fakultemiz/stratejik-plan-izleme-ve-degerlendirme/


2. İç Kalite Güvencesi 

2.1.Birim kalite organizasyon yapısı 

 Adı Soyadı Unvanı İletişim  

Kalite Temsilcisi  Mine POYRAZ Dr. Öğr. Üyesi  0228 214 1670  

mine.poyraz@bilecik.edu.tr  

Kalite Raportörü Mine POYRAZ Dr. Öğr. Üyesi 0228 214 1670  

mine.poyraz@bilecik.edu.tr 

 

2.1.İş akışları   

Birimimize ait tanımlı herhangi bir iş akış süreci bulunmamaktadır. 

2.3.Görev tanımları  

Geleneksel Türk Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde 1 Müdür görev 

yapmakta olup 5 adet Yönetim Kurulu üyelerinden oluşmaktadır. Tüm görev ve tanımlamalar 

09.02.2010 tarih ve  27488 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren ve 9.6.2012 

tarih ve 28318 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan değişiklik ile son şeklini alan yönetmelik 

çerçevesinde belirlenmiştir. 

Kanıt Belgeler A.2: 

 A.2. http://w3.bilecik.edu.tr/gesam/ogrenci/yonetmelikker-yonergeler/ 

Yukarıdaki faaliyetlere ait toplantı tutanağı, rapor, anket, web sayfası linki vb. kanıtlar ek 

olarak konulacaktır. 

3. Paydaş Katılımı 

3.1.İç paydaş listesi  

Rektörlük  

Genel Sekreterlik  

Akademik Birimler  

Araştırma Merkezleri  

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü  

Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğü  

Kalite Koordinatörlüğü  

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı  

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı  

 

3.2.Dış paydaş listesi  

Sivil Toplum Kuluşları 

Yerel Yönetimler 

Üniversiteler 

Özel İşletmeler 

http://w3.bilecik.edu.tr/gesam/ogrenci/yonetmelikker-yonergeler/


 

 

3.3.İç paydaşlarla yapılan toplantılar  

İç paydaşlarla gerçekleştirilen toplantılar genellikle merkezde yer alan danışma kurulunun 

toplantıları olmaktadır. Bunun yanında müdür ve yönetim kurulu toplantılarına ilişkin 

tutanaklar birimimiz kalite odasında kalite raportörü tarafından arşivlenmektedir. 

 

3.4.Dış paydaşlarla yapılan toplantılar  

Dış paydaşlar ile toplantı yapılmamaktadır. Yapılan görüşmeler genellikle telefonla ve e-

posta üzerinden gerçekleştirilmektedir. 

Kanıt Belgeler A.3: 

İlgili alanda faaliyetlerin yer almaması sebebiyle kanıtlar gösterilememektedir. 

B. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME 

1. Araştırma Stratejisi 

1.1.Araştırma geliştirme sürecinde paydaş katılımına ilişkin kanıtlar  

Altyapı faaliyetlerinin devam etmesi sebebiyle paydaşların Ar-Ge çalışmasına dolaylı 

katkısı yer almaktadır. 

1.2 Araştırma Geliştirme Süreçlerinin Yönetimi ve Organizasyonu. 

Bölüm 2’de sunulmuş olan organizasyonu şeması ile verilen yapıda Ar-Ge süreçleri 

yönetilmektedir. 

1.3.Araştırma faaliyetlerini yürüten birimler.  

Birimimizde görevli akademik personel araştırma faaliyetlerini yürütmektedir. 

Kanıt Belgeler C.1: 

 Tüm toplantı tutanakları kalite raportörünün kontrolünde kalite odasında muhafaza 

edilmektedir. 

2. Araştırma Kaynakları 

2.1Araştırma-geliştirme kaynaklarının etkin kullanımı sağlayan uygulamalar  



Geleneksel Türk Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde herhangi bir 

teknik altyapı oluşmamasından ötürü Ar-Ge kaynaklarının etkin kullanımı söz konusu 

değildir. 

2.2.Araştırma çerçevesinde yapılan stratejik ortaklıklar (Kamu veya özel)  

2020 yılı itibariyle birimimizde Araştırma çerçevesinde yapılan stratejik ortaklıklar 

bulunmamaktadır. 

C. TOPLUMSAL KATKI 

3. Toplumsal Katkı Performansı  

3.1. Toplumsal Katkı Faaliyeti Alan Katılımcıların Memnuniyet Oranı 

Toplumsal katkı faaliyeti alan katılımcılar bulunmamaktadır. 

3.2. Yaşam Boyu Öğrenim-Eğitim Kapsamında Çalışanlara ve Öğrencilere Yönelik 

Faaliyet 

 2020 yılında pandemi sürecinin de etkisi sebebiyle yaşam boyu öğrenim-eğitim kapsamında 

çalışanlara ve öğrencilere yönelik faaliyet bulunmamaktadır. 

3.3. Yaşam Boyu Öğrenim Kapsamında Topluma Yönelik Faaliyet (Kurs, Sertifika 

Programı, Seminer, Tez, Proje, Etkinlik Vb.) Sayısı  

2020 yılında pandemi sürecinin de etkisi nedeniyle yaşam boyu öğrenim-eğitim kapsamında 

topluma yönelik faaliyet bulunmamaktadır. 

Kanıt Belgeler D.3: 

 İlgili alanda faaliyetlerin yer almaması sebebiyle kanıtlar gösterilememektedir. 

D. YÖNETİM SİSTEMİ 

1.Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı 

1.1. Birim organizasyon yapısı  

MÜDÜR 

Dr Ögr.Üyesi.Mine Poyraz 

 
YÖNETİM KURULU 

Yönetim Kurulu Üyesi. Prof. Kadir Sevim 

Yönetim Kurulu Üyesi. Doç.Elif Ağatekin 

Yönetim Kurulu Üyesi. Dr Ögr.Üyesi. İrfan Dönmez 



Yönetim Kurulu Üyesi. Dr.Ögr.Üyesi.Zuhal Yılmaz 

Yönetim Kurulu Üyesi. Ögr.Gör .Hakan Karşıyaka 

1.2. Yetki ve sorumluluklar  

Tüm yetki ve sorumluluklar 9.6.2012 tarih ve 28318 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Yönetmeliği ile belirlenmiştir. 

Kanıt Belgeler E.1: 

http://w3.bilecik.edu.tr/gesam/ogrenci/yonetmelikker-yonergeler/ 

2. Kaynakların Yönetimi 

2.2. Memnuniyet Anketleri 

Birimimiz bünyesinde memnuniyet anketi gerçekleştirilmemiştir. Gelecek dönemlerde 

gerçekleştirilmesi hedeflenen faaliyetlerle birlikte anketlerin düzenlenmesi hedeflenmektedir. 

Kanıt Belgeler E.2: 

Yukarıdaki faaliyete ilişkin bilgi bulunamadığından kanıt eklenmemiştir. 

3. Bilgi yönetim sistemi 

3.1. Bir yıl içerisinde tanzim edilen birim raporları  

Birimimiz bünyesindeki faaliyetler 2020 yılı faaliyet raporunda belirtilmiş ve Strateji Daire 

Başkanlığına gönderilmiştir. 

3.2.Birimde kullanılan yazılımlar  

Birimimizde herhangi bir yazılım kullanılmamaktadır. 

Kanıt Belgeler E.3: 

Bir yıl içerisinde tanzim edilen birim raporları kalite raportörünün kontrolündeki kalite 

odalarında ve Elektronik Belge Yönetim Sisteminde (EBYS) muhafaze edilmektedir. 

 

 

 

 

http://w3.bilecik.edu.tr/gesam/ogrenci/yonetmelikker-yonergeler/


E- SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Merkezimiz gerekli donanıma sahip bir seramik ve çini atölyesine sahiptir. Bu konuda çeşitli 

kurslar düzenleyerek sergiler açmaktadır. Ayrıca gerekli olduğu takdirde kullanılabilecek 

sınıflarda mevcuttur. Sadece merkezde daha fazla faaliyet gerçekleştirebilmek için alanında 

uzman Geleneksel Türk Sanatları mezunu personele ihtiyaç duyulmaktadır. 

Gerekli personel sağlandığında atölyelerde Geleneksel Türk Sanatlarımızın farklı dallarında 

sayıları kurs  ve üretimler gerçekleştirilebilecektir.2020 Yılı içinde Yabancı uyruklu öğrenciler 

ile çini kursu yapılması ve yine kursiyerlerimizle çini sergisi açılması planlanmıştır.(Pandemi 

Nedeni ile Gerçekleştirilememiştir) 

Merkezimizce Toplumsal katkı politikaları çalışmaları çerçevesinde (  Pandemi koşulları uygun 

hale geldiğinde) Bilecik ili ve çevresinde yaşayan ev kadınlarına yönelik onların el becerilerini 

geliştirmek sosyal ve ekonomik yaşamlarına katkıda bulunmak ve aynı zamanda Geleneksel Türk 

Sanatlarımızı yaşatmak ve geliştirmek adına ücretsiz “ Çini Kursu”  açılması 

planlanmaktadır.Ayrıca kurs sonunda üreten kadınlarımızın çalışmalarının sergilendiği bir sergi 

planlanmaktadır. 

 

G- KANITLAR 

Tüm kanıtlar Elektronik Belge Yönetim Sisteminde (EBYS) ve kalite raportörü 

kontrolündeki kalite odalarında muhafaza edilmelerinin yanı sıra diğer tüm destekleyici 

belgeler birimimiz web sayfasından yer almaktadır. 


