
 

 

 

2021 YILI BİRİM ÖZ DEĞERLENDİRME 

RAPORU 

GELENEKSEL TÜRK SANATLARI 

 UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 

A. LİDERLİK, YÖNETİM ve KALİTE 

A.1. Liderlik ve Kalite 

A.1.1. Yönetim modeli ve idari yapı 

-Yönetişim modeli ve organizasyon şeması, görev tanımları, iş akış̧ süreçleri  

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. 

Merkez olarak toplumun ihtiyacı olduğu düşünülen, Geleneksel sanatlarımızın gelişimine yönelik 

alanlarda eğitim/kurs/seminer vb. faaliyetler düzenlemekteyiz. Bu faaliyetleri gerçekleştiren Merkez 

Müdür, Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu’ndan oluşmaktadır. Üniversitemiz Elektronik Kamu 

Bilgi Yönetim Sistemi’nde tanımlanmış resmî herhangi bir iş akış sürecimiz bulunmamaktadır.  

Kurs/Eğitim Açılması Süreci: 

 

Rektör Oluru 
 

Yönetim Kurulu Kararı 
 

İlan 
 

Kayıtların Alınması 
 

Yeterli Sayıda Başvuru Olması Halinde Kursun/Eğitimin Açılması 

 

-Karar verme mekanizmaları, kontrol ve denge unsurları; kurulların çok sesliliği ve bağımsız hareket 

kabiliyeti, paydaşların temsil edilmesi; öngörülen yönetim modeli ile gerçekleşmenin 

karşılaştırılması  

 

 



 

 

 

Merkez bünyesinde gerçekleştirilecek kurs/eğitim vb. faaliyetler Merkez Müdürü’nün görev yetki ve 

sorumlulukları kapsamında bir değerlendirmeye tâbi tutulmakta ve sonraki aşamalarda söz konusu 

faaliyetlere gerek Rektörlük gerekse de Merkez Yönetim Kurulu tarafından resmiyet 

kazandırılmaktadır. Karar mekanizması içerisinde alınan kararların sağlıklı bir işleyişe sahip olup 

olmadığına dair denetim mekanizması bağlı bulunan Rektörlük makamı ve Merkez Yönetim Kurulu 

tarafından değerlendirmektedir. 

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

uygulamalar  

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. 

-Yönetim ve organizasyonel yapılanma uygulamalarına ilişkin izleme ve iyileştirmeler  

Birim, araştırma performansının birimin hedeflerine ulaşmasındaki yeterliliği merkez yönetimi ve 

yönetim kurulu tarafından gözden geçirmekte ve iyileştirilmesi için çalışmalar gerçekleştirmektedir. 

-Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün 

yaklaşım ve uygulamaları  

Merkezimizce düzenlenen kurslar sonrası memnuniyetlik anketi yapılması planlanmaktadır. 

Kanıt Belgeler: 

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.1.4. İç kalite güvencesi mekanizmaları 

-Görev tanımı  

Geleneksel Türk Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde  Müdür görev yapmakta olup 

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. 

 

 

 

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


 

 

 

-İş akış şeması 

 

      REKTÖR 

       ↓ 

                                                                          YÖNETİM KURULU 

           MÜDÜR     → 

                                                                         DANIŞMA KURULU 

                        ↓    

     MÜDÜR YARDIMCISI 

 

-Geri bildirim yöntemleri  

Birimimiz Rektörlük Makamına her yıl faaliyet raporu sunmaktadır ve bu raporlar sonucunda kalite 

komisyonunca değerlendirme yapılmaktadır. 

 Kanıt Belgeler: 

A.1.1.http://w3.bilecik.edu.tr/gesam/ogrenci/yonetmelikker-yonergeler/ 

A.1.5. Kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik 

-Kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik ile ilişkili olarak benimsenen ilke, kural ve 

yöntemler. 

 Geleneksel Türk Sanatları ve Uygulama Merkezinde yürütülen eğitim/kurs/seminer vb. faaliyetler 

ve araştırma verilerin iç ve dış paydaşlarla paylaşılmasını sağlamaktadır.  

-Kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirliğe ilişkin uygulama örnekleri  

Her yıl periyodik olarak; - Performans Gösterge Raporu - İzleme Değerlendirme Raporu - Faaliyet 

Raporu hazırlanmakta ve ilgili birimler ile paylaşılmaktadır. 

-İç ve dış paydaşların kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlikle ilgili memnuniyeti ve geri 

bildirimleri 

Dönemlik ve yıllık tanzim edilen birim faaliyet raporları da Merkezin web sayfasında sunularak 

paydaşların erişimine açıktır. 

-Kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik mekanizmalarına ilişkin izleme ve iyileştirme 

çalışmaları 

2021 eğitim öğretim yılı itibariyle iç ve dış paydaşların birim değerlendirme toplantıları gibi  

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


 

 

 

etkinliklere davet edilerek eğitim öğretim programına katkı sağlanması planlanmaktadır. 

-Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün 

yaklaşım ve uygulamalar 

 Kanıt Belgeler: 

A.3. Yönetim Sistemleri 

A.3.2. İnsan kaynakları yönetimi 

- İnsan kaynakları politikası ve hedefleri ve bunlara ilişkin uygulamalar (Yetkinlik, işe alınma, hizmet 

içi eğitim, teşvik ve ödüllendirme vb.)  

Merkezimizde işe alınan/atanan araştırma personeli bulunmamaktadır. 

 

Kanıt Belgeler: 

A.3.4. Süreç yönetimi 

-Süreç yönetimi modeli ve uygulamaları(tüm etkinliklere ait süreçler ve alt süreçler), ilgili sistemler, 

yönetim mekanizmaları  

Birim, araştırma performansının birimin hedeflerine ulaşmasındaki yeterliliği merkez yönetimi ve 

yönetim kurulu tarafından gözden geçirmekte ve iyileştirilmesi için çalışmalar gerçekleştirmektedir 

-Süreçlerdeki sorumlular, iş akışı, yönetim mekanizması 

İç paydaşlar ile tutanaklı toplantı yapılmamaktadır. Yapılan görüşmeler genellikle telefonla ve e-posta 

üzerinden gerçekleştirilmektedir. Bu paydaşlarla ihtiyaca yönelik hızlı ve plansız sürekli temas söz 

konusudur. 

-Süreç yönetiminde paydaş katılımına ilişkin faaliyetler  

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

üzerinden gerçekleştirilmektedir. 

-Süreç yönetim mekanizmalarının izlenmesi ve iyileştirilmesine ilişkin uygulamalar  

Kurum Dışından konu ilgili katkıda bulunabilecek kuruluşlarla işbirliği sağlayarak destek almak, 

Kurum içi kontrol mekanizması olarak kalite komisyonu ve toplumsal katkı komisyonu yer 

almaktadır. 

 



 

 

 

-Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün 

yaklaşım ve uygulamalar  

Kanıt Belgeler: 

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

 

A.4. Paydaş Katılımı 

A.4.1. İç ve dış paydaş katılımı 

-İç ve dış 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  

Dış Paydaş Listesi 

Sivil Toplum Kuluşları 

Yerel Yönetimler 

Üniversiteler 

Özel İşletmeler 

 

-Paydaş önceliklendirilmesi -Karar alma süreçlerinde paydaş katılımının sağlandığını gösteren 

belgeler  

Üniversitemiz öğrencileri, akademik ve idari yapıları ile temasa geçilmektedir. fakat 2021 yılı 

içerisinde pandemi dolayısıyla herhangi bir toplantı gerçekleştirilmemiştir. 

-Paydaş katılım mekanizmalarının işleyişine ilişkin izleme ve iyileştirme kanıtları  

Kanıt Belgeler: 

 

 

 

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


 

 

 

C. ARAŞTIMA GELİŞTİRME 

C.1. Süreçlerinin Yönetimi ve Araştırma Kaynakları 

C1.1. Araştırma Süreçlerinin Yönetimi 

-Araştırma-geliştirme süreçlerinin yönetimi ve organizasyon yapısı  

Merkez’in düzenlediği faaliyetlerin daha nitelikli ve verimli olması adına yetkili tüm organlar 

(Müdür, Müdür Yardımcısı, Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu) araştırmalar yapmakta ve geri 

bildirimler ve yapılan değerlendirmelerle birlikte süreç ilerletilmektedir. 

-Araştırma yönetişim modeli ve uygulamaları  

Merkez Müdürü, Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu 

Araştırma geliştirme sürecinde paydaş katılımına ilişkin kanıtlar  

Merkezimizde gerçekleştirilen kurs, eğitim vb. faaliyetler sonrasında toplumun tüm kesimlerine 

yönelik faaliyetlere yönelik araştırma ve geliştirme süreci takip edilmektedir. 

-Araştırma faaliyetlerini yürüten birimler    

Birimimizde görevli akademik personel araştırma faaliyetlerini yürütmektedir. 

-Araştırma yönetimi ve organizasyonel yapının işlerliğinin izlendiği ve iyileştirildiğine ilişkin 

kanıtlar  

Kanıt Belgeler: 

C.1.2. İç ve Dış Kaynaklar 

 Geleneksel Türk Sanatları uygulama ve araştırma merkezlerinde bulunan araştırma ekipman ve 

donanımımız seramik ve çini uygulamaları için gerekli iç kaynakları oluşturmaktadır. 

C.2. Araştırma Yetkinliği, İş birlikler ve Destekler 

C.2.1. Araştırma yetkinlikleri ve gelişimi 

-Öğretim elemanlarının araştırma yetkinliğinin geliştirilmesine yönelik planlama ve uygulamalar 

(destekleyici eğitimler, uluslararası fırsatlar, proje iş birliği çalışmaları vb.)  

Merkezimizde işe alınan/atanan araştırma personeli bulunmamaktadır. 

- Araştırma yürüten öğretim elemanlarının geri bildirimleri (Rapor, sunum vb.)  

Merkezimizde işe alınan/atanan araştırma personeli bulunmamaktadır. 



 

 

 

-Öğretim elemanlarının araştırma yetkinliğinin izlenmesi ve iyileştirilmesine ilişkin kanıtlar  

Merkezimizde işe alınan/atanan araştırma personeli bulunmamaktadır. 

Kanıt Belgeler: 

C.2.2. Ulusal ve Uluslararası Ortak Programlar ve Ortak Araştırma Birimleri 

-Ulusal ve uluslararası düzeyde ortak programlar ve ortak araştırma birimleri oluşturulmasına yönelik 

mekanizmalar  

Merkezin ar-ge faaliyetlerinin ulusal ve uluslararası bazda tanıtımı, Teknoloji Transferi Uygulama ve 

Araştırma Merkezi (TTM) tarafından kamu ve sektör düzeyinde yapılarak destek sağlanmaktadır 

-Kurumun dahil olduğu araştırma ağları, kurumun ortak programları ve araştırma birimleri, ortak 

araştırmalardan üretilen çalışmalar  

-Ulusal ve Uluslararası ortak programlar ve araştırma birimlerinde paydaş geri bildirimleri  

Merkezimizce yapılmış Ulusal ve Uluslararası ortak programlar bulunmamaktadır. 

-Ortak programlar ve ortak araştırma faaliyetlerinin izlenmesine ve iyileştirilmesine yönelik kanıtlar  

Merkezimizce yapılmış Ulusal ve Uluslararası ortak programlar bulunmamaktadır. 

Kanıt Belgeler: 

C.3. Araştırma Performansı 

C.3.1. Araştırma performansının izlenmesi ve değerlendirilmesi 

-Araştırma performansını izlemek üzere geçerli olan tanımlı süreçler  

Dönemlik ve yıllık tanzim edilen birim faaliyet raporları da Merkezin web sayfasında sunularak 

paydaşların erişimine açıktır. 

-Araştırma-geliştirme hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını izlemek üzere oluşturulan mekanizmalar  

Bir Yıl İçerisinde Tanzim Edilen Birim Raporlarına Ait Kanıtlar: Birimimiz web sayfasında 

sunulmuştur ve EBYS’de mevcuttur. 

-Araştırma-geliştirme süreçlerine ilişkin yıllık öz değerlendirme raporları ve iyileştirme çalışmaları  

Her yıl periyodik olarak; - Performans Gösterge Raporu - İzleme Değerlendirme Raporu - Faaliyet 

Raporu hazırlanmakta ve ilgili birimler ile paylaşılmaktadır. 

 



 

 

-Araştırma performansı izlenmesi ve değerlendirilmesinde paydaş geri bildirimleri  

Kanıt Belgeler: 

C.3.1. http://w3.bilecik.edu.tr/gesam/fakultemiz/birim-oz-degerlendirme-raporlari/ 

C.3.2. Öğretim elemanı/araştırmacı performansının değerlendirilmesi 

-Akademik personelin araştırma-geliştirme performansını izlemek üzere geçerli olan tanımlı süreçler  

 (Yönetmelik, yönerge, süreç tanımı, ölçme araçları, rehber, kılavuz, takdir-tanıma sistemi, teşvik 

mekanizmaları vb,) 

Merkezimizde görev yapmakta olan  akademik personelin  bil YÖKSİS ile entegre bir şekilde çalışan 

Personel Bilgi Sistemi, öğretim üyesi ve elemanlarının yapmış oldukları proje, yayın, bildiri gibi 

akademik etkinlikleri güncel bir şekilde sunmaktadır. 

Merkezimizde   kadrolu ögretim elemenı bulunmamaktadır. 

-Öğretim elemanlarının araştırma performansına yönelik analiz raporları  

Merkezimizde   kadrolu ögretim elemenı bulunmamaktadır. 

-Öğretim elemanlarının geri bildirimleri Merkezimizde   kadrolu ögretim elemenı bulunmamaktadır. 

-Öğretim elemanlarının araştırma geliştirme performansına ilişkin izleme ve iyileştirme kanıtları  

Kanıt Belgeler: 

D. TOPLUMSAL KATKI 

D.1. Toplumsal Katkı Süreçlerinin Yönetimi ve Toplumsal Katkı Kaynakları 

D.1.1. Toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi 

-Toplumsal Katkı Stratejisi Bilgi ve teknoloji transferleri (özel sektöre ve kamu kurumlarına yapılan 

araştırma ve danışmanlık hizmetleri, projeler, uzmanlık paylaşımları ) 

 Merkezimizce özel sektöre ve kamu kurumlarına yapılan araştırma ve danışmanlık hizmetleri, 

projeler, uzmanlık paylaşımları  bulunmamaktadır. 

-Girişimcilik  

-Fikri mülkiyet ve patentler  

 Merkezimizce alınan Fikri mülkiyet ve patent bulunmamaktadır. 

-Özel sektöre ve kamu kurumlarına sunulan laboratuvar hizmetleri  

 Merkezimizde  özel sektöre ve kamu kurumlarına laboratuvar hizmetleri  sunulmamaktadır. 

http://w3.bilecik.edu.tr/gesam/fakultemiz/birim-oz-degerlendirme-raporlari/


 

 

 

Kanıt Belgeler: 

D.2. Toplumsal Katkı Performansı 

D.2.1.Toplumsal katkı performansının izlenmesi ve değerlendirilmesi 

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

proje, etkinlik vb.) sayısı açılması planlanmaktadır. 

2022 bahar dönemi Çini ve seramik kursu  

Kanıt Belgeler: 

 

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 veya uzman öğretici sağlandığında atölyelerde Geleneksel Türk Sanatlarımızın 

farklı dallarında kurs  ve üretimler gerçekleştirilebilecektir. 

2021 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. 

 

F. 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. 

 



 

 

 

 


