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1. KURUM HAKKINDA BİLGİLER 

 

1.1. İletişim Bilgileri 

BİRİM ADI: GÖLPAZARI MESLEK YÜKSEKOKULU 

 
Adı Soyadı Unvanı                               Telefon 

Kalite Temsilcisi* İlker İNAM Doç.Dr.                               0 228 214 13 21 

Kalite Raportörü** Şerif GÜLEŞ Yüksekokul Sekreteri        0 228 214 13 21 

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı Kalite Komisyonu Üyeleri 

 
Adı Soyadı Unvanı 

Eğitim Öğretim Sorumlusu
1 Erdoğan CEYLAN Öğretim Görevlisi  

Araştırma, Geliştirme ve Toplumsal Katkı Sorumlusu
2 Erdoğan CEYLAN Öğretim Görevlisi  

Yönetim Sistemleri Sorumlusu
3 Erdoğan CEYLAN Öğretim Görevlisi 

Stratejik Plan ve Performans Göstergeleri Sorumlusu
4 Murat DÜZER Öğr.Gör.Dr. 

Anket hazırlama ve değerlendirme Sorumlusu
5 Murat DÜZER Öğr.Gör.Dr. 

Akademik Veri İzleme ve Değerlendirme Sorumlusu
6 Murat DÜZER Öğr.Gör.Dr. 

Yerel Yönetimler Programı Kalite Komisyonu Üyeleri 

 
Adı Soyadı Unvanı 

Eğitim Öğretim Sorumlusu
1 Yaşar KOL Öğretim Görevlisi 

Araştırma, Geliştirme ve Toplumsal Katkı Sorumlusu
2 Yaşar KOL Öğretim Görevlisi 

Yönetim Sistemleri Sorumlusu
3 Ahmet TUHAN Öğretim Görevlisi 

Stratejik Plan ve Performans Göstergeleri Sorumlusu
4 Ahmet TUHAN Öğretim Görevlisi 

Anket hazırlama ve değerlendirme Sorumlusu
5 Ömer TAŞÇATAN Öğretim Görevlisi 

Akademik Veri İzleme ve Değerlendirme Sorumlusu
6 Ömer TAŞÇATAN Öğretim Görevlisi 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı Kalite Komisyonu Üyeleri 

 
Adı Soyadı Unvanı 

Eğitim Öğretim Sorumlusu
1 Yıldız BAŞÇOBAN Öğretim Görevlisi 

Araştırma, Geliştirme ve Toplumsal Katkı Sorumlusu
2 Yıldız BAŞÇOBAN Öğretim Görevlisi 

Yönetim Sistemleri Sorumlusu
3 Musa TOPKAYA Dr.Öğr.Üyesi 

Stratejik Plan ve Performans Göstergeleri Sorumlusu
4 Musa TOPKAYA Dr.Öğr.Üyesi 

Anket hazırlama ve değerlendirme Sorumlusu
5 Emre ORUÇ Dr.Öğr.Üyesi 

Akademik Veri İzleme ve Değerlendirme Sorumlusu
6 Emre ORUÇ 

Dr.Öğr.Üyesi 
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Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı Kalite Komisyonu Üyeleri 

 
Adı Soyadı Unvanı 

Eğitim Öğretim Sorumlusu
1 Mine ÖZER Öğretim Görevlisi 

Araştırma, Geliştirme ve Toplumsal Katkı Sorumlusu
2 Mine ÖZER Öğretim Görevlisi 

Yönetim Sistemleri Sorumlusu
3 İlknur KIRAN MORKOÇ Öğretim Görevlisi 

Stratejik Plan ve Performans Göstergeleri Sorumlusu
4 İlknur KIRAN MORKOÇ Öğretim Görevlisi 

Anket hazırlama ve değerlendirme Sorumlusu
5 Cem MORKOÇ Öğretim Görevlisi 

Akademik Veri İzleme ve Değerlendirme Sorumlusu
6 Cem MORKOÇ Öğretim Görevlisi 

 

 

1.2. Tarihsel Gelişimi 

  

          Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 14.02.1994 tarih ve 94.5.332 sayılı kararı ile Dumlupınar 

Üniversitesi’ne bağlı olarak  Kütahya ilinin 10 ilçesi ve Bilecik ilinin 4 ilçesinde toplam 14 Meslek 

Yüksekokulu ile beraber Yüksekokulumuz kurulmuş ve 29.05.2007 tarihli ve 26536 sayılı Resmi 

Gazetede Yayımlanan 5632 sayılı Kanunla kurulan Bilecik Üniversitesine bağlanmıştır. 

 

 

 - Mevcut Durumumuz 

 

Yüksekokulumuz 

 489 kayıtlı öğrencimiz, 

15 Akademik Personel, 

13 İdari Personel, 

8 Derslik, 

2 Bilgisayar Labaratuvarı, 

1 Kütüphane, 

1 Yemekhane/Kantin 

14 Akademik ve İdari Personel Odası, 

1 Toplantı Salonu  

ile eğitim öğretim hizmeti vermektedir. 

 

 

1.3. Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri 

 1.3.1. Stratejik Plan 

2017-2021 Yılları için hazırlanmış olan Stratejik Planımız Dosyamızda mevcuttur. 
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 1.3.2. Misyonu 

Saygılı bireyler, çok geniş çapta düşünebilen ve düşündüğünü yorumlayabilen, düşüncelerini açık bir 

şekilde dile getirebilen, bilgiyi üreten ve bilgiyi somut bir şekilde ortaya çıkarabilen bireyler 

yetiştirmektir. 

 

 1.3.3. Vizyonu 

Vizyonumuz gelecekte okulumuzu çok değerli bir yapıya kavuşturmak, öğrencilerimize katma değer 

yaratacak faaliyetler kazandırmak gayreti içinde olan bir düşünceyi yerine getirmek istemekteyiz. 

Türkiye’ de uygulamalı eğitimde önde gelen ve iş sektöründe tercih edilen bir meslek yüksekokul 

yaratmak temel vizyonumuzdur. 

 

 1.3.4. Değerleri 

Dürüstlük ve Güvenilirlik – Bilimselik, Liyakat ve Adalet – Yenilikçilik, Verimlilik ve Kalite – 

Paylaşımcılık Katılımcılık ve Değerlere Saygı – Sosyal Sorumluluk ve Çevreye Duyarlılık 

 

 1.3.5. Hedefleri 

Mevcut Programlarımızla, kurum ve kuruluşların beklentilerinin de ötesinde, sanayi, ticaret ve hizmet 

sektörünün ihtiyaç duyduğu mesleki bilgi ve beceriye sahip, bilimsel ve teknolojik yeniliklere açık, 

sorgulayıcı-yaratıcı düşünceyi kullanabilen, 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 vermektir. 

 

1.4. Eğitim-Öğretim 

 Meslek Yüksekokulumuzda eğitim örgün ve Türkçe olarak yapılmaktadır. Okulumuzun Yerel 

Yönetimler ve Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programlarında  öğrencilerimizin 3 yarıyıl 

okulda eğitiminin ardından 1 yarıyıl boyunca staj yapmalarını sağlayacak 3+1 eğitim modeli 

kullanılmaktadır. Buna göre öğrenciler okulda 3 yarıyıl ders gördükten sonra 1 yarıyıl da programlarına 

göre işletmelerde staj yaparak iş hayatına daha hazır hale getirilmesine çaba gösterilmektedir. Bunlara 

ek olarak 30 günlük bir yaz stajı zorunludur. Staj ile ilgili  Yönerge 

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/59060 adresinde sunulmaktadır. 

 

  

Yüksekokulumuz Programları; 

 

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım  

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 

Yerel Yönetimler 

 

 



 ( KİDR Sürüm 1.4 ) 
5/31 

Yeni Açılan Programlarımız 

Sosyal Hizmetler 

Bankacılık ve Sigortacılık 

Reklamcılık 

 

Yeni açılan programlarımıza 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılında öğrenci alınması planlanmaktadır. 

 

1.5. Ar-Ge 

 Yüksekokulumuzda Ar-Ge faaliyeti kapsamında hizmet sunan ve destek veren herhangi bir 

birim bulunmamaktadır. 

 

1.6. Organizasyon Şeması 

  

 
 



 ( KİDR Sürüm 1.4 ) 
6/31 

2. KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ 

 

2.1. Kalite Politikası 

Program akreditasyonu, 

 

Program akreditasyonumuz bulunmamaktadır. 

 

Laboratuvar akreditasyonu, 

 

Laboratuvar kreditasyonumuz bulunmamaktadır. 

 

Kalite standartları (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO50001 vb.), ödül süreçleri (EFQM, …) 

 

Kalite standartlarına ait sertifikalar bulunmamaktadır. 

 

2.1.1. Değerler Yansıması 

 

 Misyon, vizyon ve hedefler doğrultusunda uygulamalı eğitime öncelik veren akademik, 

bilimsel ve idari çalışmalar yürütülmektedir. 

 

2.1.2. Strateji Yansıması 

 

Birimimizin stratejileri, Üniversitemizin stratejileriyle ilişkili olarak misyon, vizyon ve 

hedeflerimiz ile uyumludur. Üniversitemizin stratejik hareketlerine uygun hareket etmektedir. 

 

2.1.3. Misyon Farklılaşması  

 Bu yaklaşım benimsenmekte; Çünkü, Yükseköğretim Kurulu ve Kalkınma Bakanlığı 

eşgüdümünde yürütülen “Üniversitelerimizin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması 

ve İhtisaslaşması” programı çerçevesinde misyonumuz belirlenmektedir. 

 

2.1.4. Dengeler 

 Üniversitemiz kaynaklarının paylaşımında, ilk önce birimlerin ihtiyaç ve talepleri 

toplanır, görüşme ve toplantılarla bu talepler değerlendirilir, sonrasında stratejik amaç ve 

hedefler doğrultusunda birimlerin ilgili mevzuatında öngörülen görevleri, yetkileri ve 

sorumlulukları dikkate alınarak kaynak dağılımları dengeli biçimde gerçekleştirilir.  
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2.1.5. Kalite Politikası 

 Üniversitemizin misyon, vizyon, amaç ve hedefleri doğrultusunda; uluslararası tanınırlık 

ve saygınlığa sahip, üstün performans odaklı girişimci bir dünya üniversitesi olmak amacı ile 

toplam kalite yönetimi anlayışına uygun bir kalite kültürü oluşturmak, iç ve dış paydaşlarımızın 

tüm gereksinim ve beklentilerini karşılamak için eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, idari ve 

topluma hizmet alanlarında etkin ve verimli bir değişim ve gelişim için süreklilik sağlamaktır. 

 

2.1.6. Kalite Yayılımı 

           Kalite Politikamız,(http://w3.bilecik.edu.tr/kalite/kurumsal-degerler/kalite-politikamiz/) 

web sayfasında ilan edilmiştir. Üniversitemizin internet ana sayfasında, Kalite Koordinatörlüğü 

oluşturularak (http://w3.bilecik.edu.tr/kalite/) web adresi üzerinden kalite süreçlerine ait bilgiler 

kamuoyuyla paylaşılmaktadır. 

 

2.1.7. İçselleştirme 

 Misyon, vizyon ve hedeflerimiz doğrultusunda ve toplam kalite yönetimi anlayışına 

uygun olarak  tüm programlarımızda kalite komisyonları kurulmuş ve kalite çalışmalarımız 

daha etkin ve verimli bir değişimi sağlayacak şekilde tüm personelin katılımıyla  

içselleştirilmektedir. 

 

2.1.8. Uygunluk 

 Birimimizin kalite çalışmaları , Üniversitemizin kalite politikalarına ve standartlarına 

uygun bir çerçeveyle belirlenmiştir. 

2.1.9. Entegrasyon 

 Stratejik planlarda yer alan amaç ve hedeflere öncelik verilerek faaliyetler planlanmakta, 

performans bilgileri ile bunlar ölçülmekte ve buna göre değerlendirmeler yapılmaktadır. Kalite 

yönetimi uygulamaları ile söz konusu süreçler daha etkin ve verimli kullanılmaktadır.  

2.1.10. Stratejik Entegrasyon 

 Stratejik planda yer alan hedefler ve amaçlar performans programları 

(htp://w3.bilecik.edu.tr/strateji/bolumler/) ile bütçeyle ilişkilendirilmekte, faaliyet raporları 

(htp://w3.bilecik.edu.tr/strateji/faaliyet-raporlari-2/) ile bunlar ölçülmekte ve kamuoyu ile 

paylaşılmaktadır. İç kontrol çalışmaları da KAYSİS Belgesi Hazırlama Prosedürü kapsamında 

kalite süreçleriyle ilişkilendirilmiştir. Diğer taraftan kamu iç kontrol standartları kapsamında, 

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.  

2.1.11. 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/faaliyet-raporlari-2/) ve 2018 yılı performans programında 

(http://w3.bilecik.edu.tr/strateji/wp-content/uploads/sites/53/2018/01/2018-

Y%C4%B1l%C4%B1-Performans-Program%C4%B1-Nihai.pdf) konsolide edilerek kamuoyu 
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ile paylaşılmaktadır. 

     Performans göstergelerimiz Web sayfamız Kalite sekmesi altında Göstergeler kısmında yer 

almaktadır. 

2.1.12. Anahtar Göstergeler 

 Birim, izlediği performans göstergeleri içindeki anahtar performans göstergeleri; 

Üniversitemizin izlemesi gereken anahtar performans göstergelerinin değerleri, Stratejik Plan: 

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

PLAN-2017-2021-g%C3%BCncel.pdf)  

(http://w3.bilecik.edu.tr/strateji/wp-content/uploads/sites/53/2018/03/2017-

Y%C4%B1l%C4%B1-Faaliyet-Raporu-g%C3%BCncelle.pdf ) ve Yıllık Programlarda 

belirlenen performans göstergeleri: 

 (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 )  

esas alınarak ilgili birimlerden toplanmakta ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın web 

sitesinde ilan edilmektedir.   

 

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. 

 

2.1.14. Uluslararasılaşma 

 Birim uluslararasılaşma konusundaki stratejisi; Uluslararası anlaşmalar, Erasmus 

programı (htp://w3.bilecik.edu.tr/erasmus/) ve Mevlana Değişim Programı 

(htp://w3.bilecik.edu.tr/mevlana/) web sayfalarında yayınlanmakdadır. 

2.1.15. İzleme 

 Birimimizde yıllık faaliyet raporları düzenlenmektedir. Bu raporlardan yola çıkılarak 

araştrmacıların ve birimlerin akademik performans verileri ölçülerek değerlendirilmektedir. Bu 

raporlar birim yıllık faaliyet dosyasında bulunmaktadır. 

2.1.16. İşbirlikleri 

 Uluslararası protokoller ve işbirlikleri sonuçlarını izlenme ve değerlendirme 

yöntemi; Uluslararası anlaşmalar, Erasmus programı 

(htp://w3.bilecik.edu.tr/erasmus/) ve Mevlana Değişim Programı 

(htp://w3.bilecik.edu.tr/mevlana/) web sayfalarında yayınlanmakdadır. 
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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 bulunmamaktadır. 

 

2.2.2. Gruplar 

 Kalite çalışmalarının daha sağlıklı yürütülmesi amacıyla Kalite Koordinatörlüğü 

kurulmuştur. Ayrıca her birimde birim kalite kurulları bulunmaktadır. 

 

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 

(http://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 

 Birim kalite kurulları sayesinde birimlerde kalite komisyonları oluşturulmuş ve 

birimimizde görev yapan öğretim elemanları, idari personel ve öğrenci katılımıyla kalite 

yönetim çalışmaları yapılmaktadır. 

 

2.2.5. Değerlendirmeler 

 Birimimiz henüz kurumsal dış değerlendirme sürecine girmemiştir. 

2.2.6. Kalite Kültürü 

 Birim içinde kalite kültürünün benimsenmesi için üniversitemizin bünyesinde Kalite 

Koordinatörlüğü ile birlikte koordineli çalışmaları devam ettirmek üzere birimimizde 

programlar bazında kalite komisyonları oluşturulmuş ve kalite kültürü oluşturma çalışmaları 

sürdürülmektedir. 

2.2.7. Ortak Hedefler 

 Stratejik Planımızda yer alan amaç ve hedefler doğrultusunda hem kurum bazında hem 

de birim bazında ortak hedef birliğinin gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar devam 

etmektedir. 

2.2.8. PUKO (eğitim-öğretim) 

 Birimimizde eğitim-öğretim süreçlerinde PUKÖ döngüsü uygulanmamaktadır. Buna 

yönelik çalışmalar devam etmektedir. 
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2.2.9. PUKO (Ar-Ge) 

 Araştrma-geliştrme süreçlerinde PUKÖ döngüsü uygulanmamaktadır.  

2.2.10. PUKO (Toplumsal) 

 Toplumsal katkı süreçlerinde, PUKÖ döngüsü tam olarak uygulanmamaktadır. Buna 

yönelik çalışmalar devam etmektedir. 

 

2.2.11. PUKO (Yönetsel) 

 Yönetsel ve idari süreçlerinde, PUKÖ döngüsü tam olarak uygulanmamaktadır. Buna 

yönelik çalışmalar devam etmektedir. 

 

 

 

2.3 Paydaş Katılımı 

 

2.3.1. Paydaş Analizi 

         Öncelikli paydaşlarımız doğrudan temasta olduğumuz Öğrenciler, akademik ve idari 

personel ve mezunlarımızdır. 

 

2.3.2. Paydaş Katılımı 

           Birimimizde akademik ve idari personelin katılımıyla karar alma ve iyileştirme süreçleri 

sürdürülmektedir. Bununla ilgili toplantı tutanakları birim toplantı tutanakları dosyasındadır. 

2.3.3. İ.P. Bilgilendirme 

 Birimimiz karar ve uygulamaları EBYS sistemi, birim internet sitesi, e-posta ve birim 

içinde bulunan panolar aracılığıyla paylaşılmaktadır. 

 

2.3.4. İ.P. Geri Bildirimi 

 http://w3.bilecik.edu.tr/golpazari/iletisim/ adresinde bulunan görüş formu, üniversite e 

posta sistemi ve EBYS sistemi ile de geri bildirim alınabilmektedir. Ayrıca birimde akademik 

ve idari personelin görüş ve önerilerini almak üzere toplantılar düzenlenmektedir. Toplantı 

tutanakları bölüm toplantı tutanakları dosyasında bulunmaktadır.   

2.3.5. Dış Paydaş 

 Dış paydaşlarımız mezunlarımız, onların çalıştığı işletmeler ya da sektörde 

çalışabilecekleri işletmeler, meslek örgütleri ve STK’lardır.   

2.3.6. D.P. Bilgilendirme 

 Dış paydaşların karar alma ve iyileştirme süreçlerine katılımı, birimimiz internet 

sayfasında bulunan iletişim formuyla sağlanmaktadır. 

2.3.7. D.P. Geri Bildirim 

 Mezun ve paydaş geri görüş bildirim formları birim web sayfası aracılığı ile 

gerçekleştirilmektedir. http://w3.bilecik.edu.tr/golpazari/ 

 

 

http://w3.bilecik.edu.tr/golpazari/
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2.3.8. D.P. Katılımı 

 Birimimizde kalite iyileştirme çalışmalarına dış paydaşların katılımı henüz 

sağlanamamış olmakla birlikte planlaması yapılmaktadır. 

 

2.3.9. Mezunlar 

 Mezunlarla ilgili çalışmaları yürütmek üzere, Mezun Öğrenciler ve Kariyer Merkezi 

Koordinatörlüğü kurulmuştur. Bu koordinatörlüğe Üniversitemizden mezun olan tüm 

öğrencilere ulaşılabilmesi için öğrencilerin e-mail, cep telefonu numarası, işyeri bilgileri, sosyal 

medya hesaplarına ulaşma görevi verilmiştir. 

2.3.10. Öğrenci Katılımları  

 Öğrenci temsilcisi öğrencileri temsilen kalite komisyonu, stratejik planlama ekibi gibi 

komisyon ve ekiplerde üye olarak bulunur. Bu ekip ve komisyon toplantılarında öğrencilerin 

görüş ve önerilerini gündeme getirir. Ayrıca http://w3.bilecik.edu.tr/golpazari/iletisim/ linkinde 

yer alan iletişim kısımlarından görüş ve öneriler, mezun ve paydaş düşünceler gibi elektronik 

ortamdan derlenen öğrenci fikir ve önerileri idari süreçlerde gündeme gelir ve tartışılarak karar 

alma süreçlerine dahil edilir. 

2.3.11. Dış Katkılar 

 Yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri, ilgili bakanlıklar ile birimimiz arasında eğitim, 

kültür, sanat, sosyal ve bilimsel iş birlikleri ile ilgili olarak çalışmalar devam etmektedir. 

 

3. EĞİTİM - ÖĞRETİM 

3.1. Programların Tasarımı ve Onayı; 

 

3.1.1. Program Tasarımı 

 Yüksekokulumuzun eğitim-öğretim programları Bologna sürecine uygun olarak 

tasarlanmış, 2018-2019 Eğitim öğretim yılı itibariyle bazı Programlarımız Üniversitemizin 3+1 

eğitim modeline geçmesi nedeniyle ilgili bölümlerimiz tarafından revize edilmiştir. 

 

3.1.2. Paydaş Katılımı 

 Program tasarımında paydaş görüşleri, personel ile yapılan toplantılar ve öğrenci bilgi 

siteminde yapılan anket yöntemleri ile alınmaktadır. Program Yeterliliklerinin 

Değerlendirilmesi ve Program İhtiyaçlarının Sektörün İhtiyaçlarını Karşılayıp Karşılamadığının 

Belirlenmesi” konulu bir çalıştay  Ekim 2018 tarihinde sektör temsilcileri, mezunlar, akademik 

personel ve öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirilmiş ve sonuçlarına yönelik bir rapor 

programlarımızca hazırlanmıştır. 

3.1.2.1. Yansımalar 

 Paydaş görüşlerinin program tasarımına  derslerin içerik saat ve AKTS’lerinin 

güncellenmesi ve yeni ders eklenmesi şeklinde yansıtılmaktadır. 

3.1.2.2. Bilgilendirme 

 Tasarlanan programlar konusunda paydaşlara birim içinde bire bir ve okul web 

sayfası aracılığıyla bilgi verilmektedir. 
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3.1.3. Faaliyetler 

 Eğitim-öğretimin her seviyesinde öğrencilere araştırma yetkinliğini kazandırmak üzere 

 yapılan faaliyetimiz sadece ders kapsamında yapılan uygulamalarla verilmektedir. 

 

 

3.1.4. İç-Dış Paylaşımlar 

           Her seviyede öğretim programı için hazırlanmış olan program ve ders bilgi paketleri ile 

programların eğitim amaçları ve kazanımları Üniversitenin http://bologna.bilecik.edu.tr  Web 

sayfası üzerinden paylaşılmaktadır. 

 

3.1.5. Çıktı-TYYÇ Uyumu 

 Bologna sürecini yürütmekte olan Üniversitemizin uygulamalarına paralel olarak 

program yeterlilikleri TYYÇ ile uyumlu olacak şekilde tasarlanmaktadır. TYYÇ esasları 

doğrultusunda, programların yeterlilikleriyle ders öğrenme çıktıları arasında ilişkilendirme 

yapılmaktadır. Bu maksatla her bölüm, her akademik yarıyıl sonrasında o dönem ders veren 

öğretim üyeleri/elemanları ile değerlendirme toplantısı yapmakta, program yeterlilikleriyle ders 

öğrenme çıktıları arasındaki ilişkilendirmeyi gözden geçirmektedir. 

 

 

3.1.6. Uygulama/Alan Çalışmaları 

 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ve Halkla İlişkiler Programlarımızda Öğrencilerin 30 

İş günü yaz stajları 2 AKTS, Yerel Yönetimler ile Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 

Programlarımızda Öğrencilerin 30 İş günü yaz stajları 4 AKTS, Yerel Yönetimler ve Büro 

Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programlarımızda 3+1 kapsamında yaptıkları İş Yeri 

Uygulaması ise 20 AKTS olarak yansıtılmaktadır. 

 

 

3.2. Programların Sürekli İzlenmesi ve Güncellenmesi; 

 

3.2.1. Güncelleme 

 Program akademik yılsonlarında gözden geçirilmekte ve güncelleme yapılmaktadır. 

3.2.2. Yöntemler 

 Program akademik yılsonlarında gözden geçirilmekte ve yapılan değerlendirme 

toplantılarıyla güncelleme yapılıp yapılmamasına karar verilmektedir. 

3.2.3. Paydaş Katkıları 

 Öğrenci ve Akademik Personelin programın uygulanmasına ilişkin görüş ve önerilerinin 

dikkate alınması suretiyle program güncelleme çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Paydaş 

katkısının nasıl alındığını açıklayan tanımlı bir süreç bulunmamaktadır. 
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3.2.4. Güvenceler 

 Programın eğitim amaçlarına ve öğrenme çıktılarına ulaşılmasını güvence altına alma 

adına akademik işleyişte faydalanılan ders-uygulama vb. dosyalar yönetim tarafından 

denetlenmektedir.   

Ders Bilgi paketleri, 

Her seviyede öğretim programı için hazırlanmış olan program ve ders bilgi paketleri ile 

Programların eğitim amaçları ve kazanımları, (htp://bologna.bilecik.edu.tr)  internet adresi 

üzerinden kamuoyuna açık bir şekilde ilan edilmektedir. Ayrıca öğrenci bilgi sisteminden 

paylaşılmaktadır.   

3.2.4.1. Bilgi formları (Ders), 

http://bologna.bilecik.edu.tr/bolumbilgi.aspx?icerik=Dersler&bno=157&bot=328 

3.2.4.2. Uygulama dosyaları (Ders), 

 3.2.4.2.1. Uygulama çizelgesi, 

Söz konusu belge http://bologna.bilecik.edu.tr adresinden sağlanmaktadır. 

 3.2.4.2.2. Değerlendirme raporları (Öğretim üyesi), 

İdare tarafından ders değerlendirme raporları her akademik yarıyıl sonunda toplanarak ilgili 

dosyada muhafaza edilmektedir. 

 3.2.4.2.3. Anket sonuçları (Öğrenci değerlendirme), 

Programlarımız tarafından yapılmakta ve program KİDR dosyalarında muhafaza edilmektedir. 

 3.2.4.2.4. Sınav dosyaları, 

Her dersin sınav dosyası, yarıyıl sonlarında akademik personel tarafından  öğrenci işlerine teslim 

edilmektedir. 

 3.2.4.2.5. Sınav soruları ve puanları, 

Sınav soru ve puanları sınav dosyaları ile birlikte birim öğrenci işlerine teslim edilmektedir. 

 3.2.4.2.6. Soruların çözümleri, 

Soruların çözümleri sınav dosyalarında yer almaktadır. 

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

Bugüne kadar bu uygulama gerçekleştirilmemiştir. 

 3.2.4.2.8. Ders ile ilgili proje dosyaları, 

Söz konusu belge http://bologna.bilecik.edu.tr adresinden sağlanmaktadır. 

 3.2.4.2.9. En iyi proje/uygulama, 

Bugüne kadar bu uygulama gerçekleştirilmemiştir. 

 3.2.4.2.10. Resmi not listesi, 

Söz konusu belge MYO müdürlüğünden ve OBS kayıtlarından sağlanmaktadır. 

3.2.4.3. Ders Uygulama Dosyaları, 

 3.2.4.3.1. Program çıktıları değerlendirme raporu, 

Program çıktılarına yönelik olarak 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılı sonunda 

öğrencilerimizden gelen öneriler doğrultusunda bazı programlarda güncellemeler yapılmıştır. 

 3.2.4.3.2. Dersin program çıktıları matrisi, 

Söz konusu belge http://bologna.bilecik.edu.tr adresinden sağlanmaktadır. 
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 3.2.4.3.3. Öğrenim çıktıları değerlendirme anketi, 

Anket Uygulanmamıştır. 

 3.2.4.3.4. Değerlendirme ve Öneriler (Bölüm ve program çıktılarının 

sağlanmasına yönelik değerlendirme ve öneriler), 

3.2.5. İzlemeler 

 Program çıktılarına ulaşılıp ulaşılmadığının izlenmesi amacıyla yılsonu 

değerlendirmeleri yapılmaktadır. 

3.2.6. İyileştirmeler 

 Program çıktılarına ulaşılamadığı durumlarda Akademik değerlendirme toplantılarında 

alınan kararlar doğrultusunda iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilmektedir. 

3.2.7. Bilgilendirmeler 

 Paydaşlar yapılan iyileştirmeler ve değişiklikler konusunda Web sitesi ve Öğrenci Bilgi 

Sistemi aracılığı ile bilgilendirilmektedir. 

3.2.8. Akreditasyon Destekleri 

 Akredite olmak isteyen programlar bulunmadığından henüz destekleme yöntemi 

belirlenmemiştir. 

  

 

3.3. Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme; 

 

3.3.1. Politikalar 

 Öğrencilerimizi öğrenme konusunda aktif hale getiren politikalarımız; uygulamalı 

derslerin, ödevlerin, projelerin uygulanmasıdır. Ayrıca öğretim elemanları öğrencilerle birebir 

görüşerek öğrencilerin daha aktif bir şekilde eğitim öğretim sürecine katılmalarına destek 

olmaktadır. 

3.3.1.1. Eğitim Politikası 

 Birimin öğrenci merkezli eğitim konusundaki politikası; Staj ve İş yeri 

uygulaması eğitimlerinin uygulanmasıdır. 

3.3.2. Yayılımlar 

 Öğrenci merkezli eğitim politikası doğrultusunda yapılan uygulamaların yayılımı; 

Öğrencilerimize bire bir bilgilendirme ile sağlanmaktadır. 

3.3.2.1. Bilinirlik 

 Bu politikanın Birimdeki bilinirlik düzeyi yeterli durumdadır. 

3.3.3. Yetkinlikler 

 Birimde öğrenci merkezli eğitim modeli ve/veya aktif öğrenme konusunda öğretim 

üyelerinin yetkinliklerinin geliştirilmesi amacıyla akademik personelimizin bilimsel çalışmaları 

desteklenmektedir. 

3.3.4 İş Yükleri 

 Ders bilgi paketlerinde öğrenci iş yüküne dayalı kredi değerlerinin belirlenmesinde 

Bologna süreci kriterleri dikkate alınmaktadır. 
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3.3.5. Öğrenci Katılımı 

 Öğrenci iş yüküne dayalı kredi değerlerinin belirlenmesinde öğrenci görüşleri Öğrenci 

Bilgi Sistemi üzerinden ve yüz yüze anket yapılarak belirlenmiştir. 

3.3.6. Uluslararası Hareketlilik 

 Öğrenci iş yükü esaslı kredi transfer sisteminin uluslararası hareketlilik programlarında 

kullanılması için, ders kredileri AKTS ile eşleştirilir ve mezuniyet durumunda diploma eki 

olarak verilir. 

3.3.7. Deneyimleme 

Staj ve işyeri eğitimi gibi birim dışı deneyim kazanma programlarının yürütülmesi, 

“Meslek Yüksekokulları Staj Yönergesi” ve “Meslek Yüksekokulları İş Yeri 

Uygulaması Dersi Uygulama Yönergesi” kapsamında yürütülmektedir.   

3.3.7.1. Süreçler 

 Staj ve işyeri eğitimleri için tanımlı süreçler yönergelerde belirtilmiştir.  

3.3.7.2. Paydaş Güvenceleri 

 Paydaşların katılımı, paydaşlarla yapılan protokollerle güvence altına 

alınmaktadır. 

3.3.8. Seçmeli Dersler 

 Kültürel derinlik kazanımına yönelik ve farklı disiplinleri tanıma fırsatı veren seçmeli 

dersler Ders planlarımızda Mesleki Olmayan Seçmeli dersler olarak mevcut olup öğrenciler bu 

derslere gerekli bilgilendirmeler ışığında teşvik edilmektedir. 

3.3.8.1. Disiplinlerarası Seçmeli Dersler 

 Öğrenciler kültürel derinlik kazanımına yönelik ve farklı disiplinleri tanıma fırsatı veren 

seçmeli derslere ders planlarında alternatif dersler sunularak ve dersler tanıtılarak 

yönlendirilmektedir. 

3.3.9. Seçmeli Derslerin Yönetimi 

 Bologna süreci kriterlerine uygun olarak Toplam 120 AKTS nin en az %25’i 

programların ders planlarında seçmeli ders olarak oluşturulmuştur. 

3.3.9.1. Seçmeli Ders Uygulamaları 

Seçmeli ders uygulamalarında Bologna süreci izlenmektedir. 

3.3.10. Öğrenci Danışmanları 

 Birimde staj, kayıt ve akademik danışmanlıklar Program Koordinatörlüğünce 

yürütülmektedir.  

          3.3.10.1. Etkinlikler 

 Öğrenci danışmanlık sisteminin etkinliğinin nasıl değerlendirileceğine yönelik 

yöntemler üzerine çalışılmaktadır. 

3.3.10.2. Değerlendirme 

 Öğrenci danışmanlık sistemi değerlendirme sonuçları olmadığından herhangi bir 

işlem yapılmamaktadır. 

3.3.10.3. Başarı Ölçümleri 

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

Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde tanımlanmış, vize, final, ödev, kısa 
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sınav, uygulama, proje, sunum gibi süreçlerdir. 

3.3.10.4. İlan 

 BDY süreçlerinin öğrencilere ilan edilme yöntemi; Öğrenci Bilgi Sistemi, okul 

web sayfası ve birim panolarında duyurulmasıdır. 

3.3.10.5. Güvence 

 Programda BDY süreçleri uygulanma güvencesi İlgili yönetmelik ve yönergeler 

ile yapılmaktadır. 

 

3.3.11. Mezuniyet Koşulları 

 Öğrenci, Bologna süreci kriterlerine uygun olarak zorunlu, mesleki seçmeli ve mesleki 

olmayan seçmeli derslerinden en az DD seviyesinde başarılı olmak, 30 iş günü işyeri staj 

uygulamasını başarılı bir şekilde tamamlamak, toplam 120 AKTS yi toplamak ve 2,00 ders 

ortalamasını sağlamak koşulları ile mezun olabilmektedir. 

3.3.12. Çıktı Ölçümleri 

 Program ve ders öğrenme çıktıları “Ön Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” 

kriterleri ile ölçülmektedir. 

 

3.3.13. BDY 

 BDY konusunda öğrencinin kayıt olduğu Eğitim Öğretim yılı başında birimde 

oryantasyon eğitimi verilmektedir. 

 

3.3.14. Öğrenci Hakları 

 Öğrencinin devamsızlığı veya sınava girmeyi engelleyen haklı ve geçerli nedenlerin 

oluşması durumunu kapsayan “Haklı ve Geçerli Nedenler Yönergesi” bulunmaktadır. 

 

3.3.15. Öğrenci Şikâyetleri 

 Öğrenci şikâyetleri için; yazılı dilekçe, E Posta, Öğrenci Bilgi Sistemi ve okulumuzun 

web Sitesi İletişim Formu ile birlikte BİMER ve CİMER gibi mekanizmalar da 

kullanılmaktadır. 

 

3.3.15.1 Şikayet Giderme Politikaları 

 Öğrenci şikâyetlerinin giderilmesi için bölüm ve birim kurullarında görüşülerek 

çözüm yolları üretilir. 

 

3.3.16. Alan Dışı Öğrenme 

 Öğrencilerin genel (alana özgü olmayan) program öğrenme çıktılarını kazanmaları İlgili 

yönetmelik ve yönergeler ile güvence altına alınmaktadır. 
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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; 

Meslek yüksekokulumuzu ön lisans bölümlerine ilk defa öğrenci alımı ÖSYM sınav sonucuna 

göre yapılmaktadır. Kurumlar arası yatay geçişler ise YÖK ve Bilecik Şeyh Edebali üniversitesinin 

belirlemiş olduğu usul ve esaslara göre gerçekleştirilmektedir. Öğrenci alımıyla ilgili tüm 

kriterler yönetmelik ve yönergelerle açık ve şeffaf olarak belirlenmiş olup söz konusu 

yönetmelik ve yönergeler kurumumuz web sitesinde ilan edilmektedir. 

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

 3.4.1.2.1. Kabul, 

Üniversitemizin, öğrenci kabullerinde; ilgili yönetmelik ve yönergeleri hükümleri uygulanarak 

açık ve tutarlı kriterler ortaya konulmuştur. (http://kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/52300778). 

3.4.1.3. Uyum (Yeni öğrenci uyumu), 

Meslek Yüksekokulumuza her yıl periyodik olarak yeni kayıt yaptıran öğrencilere kayıt 

esnasında görevlendirilen personeller vasıtası ile eğitim kurumumuz hakkında ve eğitim 

kurumumuzun bulunduğu ilçe hakkında paydaşlarımızla birlikte ortak bilgilendirme 

yapılmaktadır. Ayrıca eğitim döneminin başlangıç haftasında uzaktan eğitim ve diğer eğitim 

konuları hakkında bilgilendirme toplantısı yapılmaktadır. 

 3.4.1.3.1. Mentörler 

3.4.1.4. Başarılar (Öğrenci başarıları), 

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nin ön lisans Eğitim ve Öğretim yönetmeliği ile Senato kararları 

doğrultusunda genel not ortalaması 3.00 - 3.50 arası olan öğrencilere her dönem sonu itibariyle 

“Onur Belgesi”, genel not ortalaması 3.50 - 4.00 arası olanlara mezuniyetlerinde “Yüksek Onur 

Belgesi” ve ödüller verilmektedir. 

3.4.1.5. Danışmanlar (Akademik), 

Kurumun öğrenci otomasyon sisteminin öğrencilere sürekli iletişim imkanı sunmakta ve bu yolla 

öğrencilere akademik danışmanlık hizmeti verilmektedir. Öğretim elemanlarının odalarının 

girişlerine öğrenci danışmanlık saatlerini de içeren ders programları asılmakta ve belirtilen 

saatlerde danışmanlık hizmeti verilmektedir. 

3.4.1.6. Öğrenci Hareketliliği, 

Kurumun, Bologna süreci kapsamında programların diğer kurumlarla öğrenci alış-verişini 

sağlamak için standart kabul edilen dersler ve bu derslerin kredi olarak karşılıkları 

bulunmaktadır. Ayrıca öğrencinin aldığı dersler için ders içerikleri düzenlenmektedir. Kurumdaki 

programların öğrenci hareketliliğini teşvik etmek için Erasmus, Farabi ve Mevlana 

Koordinatörleri belirlenmiş olup hareketlilik sonrası ders ve notlarının intibakı düzenli olarak 

yapılmaktadır. 

3.4.1.7. Diğer Kabuller 

 Yatay geçiş yoluyla öğrenci alımında “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans 

Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi 

Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri, “Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Programlar 

Arasında Geçiş, Çift Anadal ve Yandal Programlarına İlişkin Uygulama Esasları Yönergesi” ile 
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YÖK’ün belirlediği uygulama esasları uygulanmaktadır. YÖS ile ilgili kabulde “Bilecik Şeyh 

Edebali Üniversitesi Yurt Dışından Gelen Öğrencilerin Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi” 

uygulanmaktadır. ÇAP-Yandal ile ilgili ise “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans 

Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift  Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi 

Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ile “Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Programlar 

Arasında Geçiş, Çift Anadal ve Yandal Programlarına İlişkin Uygulama Esasları Yönergesinde yer 

alan hükümler uygulanmaktadır. Merkezi yerleştirmeyle gelen öğrenci grupları dışında kalan 

yatay geçiş, YÖS, ÇAP, yandal öğrenci kabullerinde uygulanan kriterler; 

 

3.4.2. Formal Öğrenme 

 Bu süreçler “Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Ders Açma, Muafiyet ve İntibak Esasları 

Yönergesinde yer almaktadır (https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/59053).   

 

3.4.3. İnformal Öğrenme 

 Kurumda önceki non-formal ve informal öğrenmelerin tanınması için tanımlı süreçler 

bulunmamaktadır 

 

 

3.5. Eğitim-Öğretim Kadrosu; 

Birimimizde 15 Öğretim elemanı bulunmaktadır. 

3.5.1. Özgeçmişler (Öğretim elemanları özgeçmişleri), 

http://w3.bilecik.edu.tr/golpazari/fakultemiz/akademik-personel/muhasebe-ve-vergi-uygulamalari/ 

3.5.2. Yetkinlikler, 

Öğretim elemanları programın gerektirdiği teorik ve uygulamaya yönelik bilgi ve yetkinliklere sahiptir. 

3.5.3. Mesleki Gelişim, 

Öğretim kadrosunun mesleki gelişimlerini sürdürmek ve öğretim becerilerini iyileştirmek için 

Üniversitemizde Bilim İnsanı Destekleme Koordinatörlüğü (BİDEK) ve Bilimsel Araştırmaları Destekleme 

Koordinatörlüğü bulunmaktadır. Bununla birlikte, üniversitede görev yapan öğretim üyesi ve 

araştırmacıların yurt dışı ve yurt içi bilimsel toplantılara katılımının desteklenmesi söz konusudur. 

Akademik kadronun yetkinliklerinin geliştirilmesi için yayın yapmaları ve ulusal ve uluslararası 

konferanslara katılmaları özellikle teşvik edilmektedir. 

3.5.4. Eğitsel Performanslar, 

Program eğitim-öğretim kadrosu için eğitsel performans değerlendirilmesine yönelik çalışmalara devam 

edilmektedir. 

3.5.5 Mesleki Gelişim 

 Eğitim-öğretim kadrosunun mesleki gelişimlerini sürdürmek ve öğretim becerilerini iyileştirmek 

için ders verme, Lisansüstü çalışmalara ve sempozyumlara katılmalarına destek sağlanmaktadır. 

 

3.5.5.1. Güvence 

Tüm öğretim üyelerinin katılımı “Bilimsel/Sanatsal Etkinliklere Katılımı Destekleme Yönergesi”, “Bilimsel 

Yayınları Teşvik Yönergesi”,  

“Bilimsel Araştırma Projeleri Hazırlama Değerlendirme ve Uygulama Yönergeleri” ile güvence altına 
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alınmaktadır. 

3.5.6. Ders Görevlendirmeleri 

 Birimdeki ders görevlendirmelerinde eğitim-öğretim kadrosunun yetkinlikleri ile ders 

içeriklerinin örtüşmesini sağlama ve güvence altına alma, programın ders içeriklerine uygun Ders 

Dağılım Komisyonu aracılığı ile görevlendirmeler yapılmaktadır. 

3.5.7. Eğiticilerin Eğitimi 

 Birimdeki eğiticinin eğitimi, programı ve birim hedefleri doğrultusunda güncelleme yöntemleri 

üzerine çalışmalar devam etmektedir. 

3.5.8. Ders Verme (dış kaynaklı)  

 Birime dışarıdan ders vermek üzere öğretim elemanı seçimi ve davet edilmesi 2547 Sayılı 

Kanunun 31. maddesine göre yapılmaktadır. 

3.5.8.1. İlan 

 Öğretim elemanı kadromuz yeterli olması ve 31.madde kapsamında görevlendirme 

yapılmaması nedeniyle ilan edilmemektedir 

 

3.6. Öğrenme Kaynakları, Erişilebilirlik ve Destekler; 

 

3.6.1. Altyapılar 

 Eğitim-öğretimin etkinliğini artıracak öğrenme ortamları (derslik, bilgisayar 

laboratuvarı, kütüphane, toplantı salonu, programın özelliğine göre atölye, laboratuvar, vd.) 

yeterlidir ve uygun donanıma sahiptir. Eğitim ve öğretim için ihtiyacı karşılayacak düzeyde 

kapalı alan mevcuttur. Yemekhane/kantin/kafeterya için gerekli tesis ve altyapılar mevcuttur. 

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 

Öğrenci kulüpleri/toplulukları, kariyer merkezi, akademik danışmanlık, psikolojik 

danışmanlık, kariyer danışmanlığı hizmetleri mevcuttur. 

3.6.3.1. Birimsel Hizmetler 

 Öğrenci kulüpleri/toplulukları, akademik danışmanlık, kariyer danışmanlığı 

hizmetleri mevcuttur. 

 

 

 

3.6.4. Özel Öğrenciler 

 Üniversitemizde; özel yaklaşım gerektiren öğrenciler (Mülteciler, engelli veya 

uluslararası öğrenciler gibi) için özel durumuna uygun şekilde gerek ders ile ilgili materyallerin 

hazırlanmasında ve dersliklerde uygun ortamın yaratılması anlamında gerekse sınav 
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koşullarının uygun hale getirilmesi konusunda gerekli tedbirler alınmaktadır. Bu öğrencilere 

ders takibi ve çalışmalarına destek olacak gönüllü akran yardımcı atanır. Dersliklerin 

ulaşılabilirliği sağlanır. Görme engelli öğrencilerin görsel materyallerden istifade 

edemeyecekleri göz önünde bulundurularak, tanımlayıcı, betimleyici ve açıklayıcı sesli öğelerle 

ders zenginleştirilir. Engelli öğrencilerin özel durumlarından dolayı alternatif ders talebi ile 

başvurmaları halinde, ders seçmeli ise eşdeğer bir ders verilir. Dersin eşdeğeri yoksa ya da ders 

zorunlu bir ders ise, geliştirilen teknik ve programlar yardımı ile aynı ders engelli öğrenciye 

uyarlanır. Sınav öncesinde, sırasında ve sonrasında engelli öğrencilerin özel durumlarına 

uymayan ve başarılarını olumsuz etkileyecek şartları ortadan kaldırmak, eğitim-öğretimde fırsat 

eşitliğini sağlamak için, destekleyici hizmetlerin gerçekleştirilmesine ilişkin sınav uygulamaları 

usul ve esaslar uygulanır. 

3.6.5. Planlama 

 Birimde öğrenciye sunulan hizmet ve destekler akademik kurul kararıyla 

planlamaktadır. 

3.6.6. Bütçe Dağılımı 

 Yıllık Bütçenin öğrenim kaynakları ve öğrencilere sunulan destekler açısından (%) 

dağılımları, üniversite tarafından akademik birimlerin fiziksel ve sayısal büyüklükleri dikkate 

alınarak yapılmakta, ayrıca öğrencilerimizin kullandığı makine teçhizatlar ile sarf malzemelerin 

alımı taleplerin toplanmasını 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 

 

Birimimizin, araştırma stratejisi ve hedefleri ile bunlar doğrultusunda izlediği araştırma 

politikası üniversitemiz stratejik planına bağlı olarak şekillenmektedir.İhtisaslaşmanın 

sağlanması ana amacı altında “Üniversitenin sosyal bilimlerini kapsayan alanlarında Bilecik 

ilinin coğrafik, kültürel, sosyolojik ve tarihi özellikleri göz önüne alınarak ihtisaslaşmanın 

sağlanması” hedefi yer almaktadır. Birimimizde yer alan programların sosyal bilimler ağırlıklı 

olmasına bağlı olarak birimimizin Bilecik ilinin tanıtımına katkı sağlayacak bilimsel ve kültürel 

etkinlikler düzenlemesi düşünülmektedir. 

 

4.1.1.1. Ar-Ge Politikası 

Araştırma politikamız, üniversitemizin araştırma strateji ve hedefleri doğrultusunda ülke 

ekonomisine katkıda bulunacak toplumun ve bölgenin sorunlarına çözüm getirecek, 

sosyal projelere ve tez çalışmalarına öncelik vermektir. 
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4.1.1.2. Ar-Ge Stratejisi (yerel/bölgesel/ulusal kalkınma hedefleri ile uyumu) 

Ar-Ge çalışmalarımız bulunmaktır. 

 

4.1.1.3. Araştırma Fırsatları 

 

4.1.1.4. Öncelikli Alanlar 

Önceliklerinin belirlenmesinde uluslararası düzeyde yenilikler takip edilirken mesleki 

bilimler için iç ve dış paydaşların önerileri doğrultusunda, bilimsel, sektörel projeler ile 

sosyal projeler ve araştırma faaliyetleri yürütülür. 

 

4.1.1.5. Ortak Araştırma Faaliyetleri 

Üniversite ve sanayi iş birliği kapsamında Kamu-Üniversite-Sanayi İş birliği 

Koordinatörlüğü kurulmuştur. Böylece ilin sanayicileri, kamu kurumları, meslek odaları 

ve halk ile öğretim üyelerini buluşturacak bir platform oluşturulmuştur. 

 

4.1.1.6. Araştırma Platformları 

Ulusal ve uluslararası platformlara katılma çalışmaları yürütülmektedir. 

 

4.1.1.7. Etik Değerler 

Kurumsal değerlere göre gerçekleştirilir. 

 

4.1.1.8. Araştırma Çıktıları 

 

4.1.2. Bütünleşik Politikalar 

 

4.1.3. Katkısal Politikalar 

 

4.1.4. Kalkınma Hedefleri 

 Kamu ve özel sektör kuruluşları ile ulusal kalkınma hedefleri göz önüne alınarak ülke 

menfaatlerine ve bölge ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yürütülür. 

 

4.1.5. Kültürel Katkılar 

 Birimde düzenlenen bilimsel etkinlikler, BAP projeleri, sürekli eğitim merkezinde 

yaşam boyu öğrenme programı kapsamında yapılan faaliyetler, bölgesel bazda farklı 

programlarla yapılan bilimsel araştırmalarımız ile Üniversitemizce şehrimizin ve bölgemizin 

sosyo-ekonomik kültürel dokusuna katkı sağlanmakta ve bu etkinliklere katılım, davetli sayısı, 

basında yer alma oranı gibi ölçeklerle ölçülür. Bu katkılar, akademik teşvik ve öğretim elemanı 

atama ve yükseltme yönergesi çerçevesinde teşvik edilmektedir. 
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4.2. Araştırma Kaynakları; 

 

Birimimizin araştırma-geliştirme strateji ve hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik yapılacak 

faaliyetler, üniversite bütçesinden bilimsel araştırma projeleri koordinatörlüğüne verilen bütçe ile 

finanse edilmektedir. 

 

4.2.1. Planlama 

– BAP ve kurumun diğer araştırma bütçelerinden tedarik edilmektedir. Planlama ise bu 

birimlerin yönergeleri ile sağlanmaktadır. 

– Bölümümüz BAP koordinatörlüğü tarafından uygulanan politikalar çerçevesinde gerekli 

işlemleri gerçekleştirmektedir. 

 

4.2.2. Paydaşlar 

 Birimimizde ARGE faaliyetlerinde bulunan araştırmacıların ürettiği projelere gerek iç 

paydaşlardan gerekse dış paydaşlardan (özel ve kamu sektörü) ortaklar alarak yürütmektedir. 

Teknoloji Transfer Ofisi (http://w3.bilecik.edu.tr/to/), vasıtasıyla proje eğitimlerinde dış 

paydaşlardan ortak paydaş edinme konusunda sürekli bilgilendirme yapılmaktadır. 

 

4.2.3. İzleme 

 Birimimiz, araştırma-geliştirme faaliyetlerinin sonuçlarını birim faaliyet raporları ve 

akademik teşvik dosyaları ile izlemektedir. Elde edilen sonuçlardan durum analizi yapılarak 

zayıf yönlerimiz tespit edilerek farklı süreçlerde kullanılmaktadır. 

 

4.2.4. Fon Stratejileri 

 Birimin araştırma çalışmaları için üniversite dışı fon stratejisi bulunmamaktadır. 

 

4.2.5. Personel Teşvikleri 

 Araştırmacıların dış kaynaklara yönlendirilebilmesi için öğretim üyesi atama ve 

yükseltme kriterlerine dış finansmanlı proje şartı konulmuştur. Ayrıca Bilecik Şeyh Edebali 

Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Hazırlama Değerlendirme ve Uygulama Yönergesi 

uyarınca kuruma dış finansmanlı proje getiren araştırmacımıza getirdiği proje bedeli üzerinden 

%10 oranında BAP' tan ekstra proje desteği sağlanmaktadır. 

 

4.2.6. Dış Destekler 

 Öğretim üyesi atama yönergesinde öğretim üyesi kadrolarına ilk atanma, yenileme ve 

yükseltilmede kadro yenileme ve atanma şartları arasında yer alan maddelerden birisi 

kongrelere katılma zorunluluğudur. Böylece dış araştırmacılar ile irtibat kurulması ve 

tanışılması hedeflenmektedir. 
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4.3. Araştırma Kadrosu; 

 

4.3.1. Yetkinlikler 

 Birimimiz akademik kadrosu; muhasebe, büro yönetimi, kamu yönetimi, halkla ilişkiler, 

yönetim ve organizasyon alanlarındaki öğretim elemanlarından oluşmaktadır. Öğretim üyeliğine 

atama ve yükseltmelerde 2547 Sayılı yasanın ilgili maddelerinde tanımlanan koşullara ilave 

olarak “BŞEÜ Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama İlkeleri” ile öğretim görevlisi görev 

süresi uzatma formunda tanımlanmış akademik faaliyetlerden kazanılan puanlar esas alınarak 

akademik personelin yetkinliği bu ilkeler çerçevesinde güvence altına alınmıştır.  

 

4.3.2. Yetkinlik Ölçümleri 

 Araştırma kadrosunun bu yetkinlikleri başarma düzeyleri öğretim üyelerinin yeniden 

atanma dönemlerinde ve faaliyet raporlarından analiz edilerek başarma düzeyleri 

değerlendirilmektedir. 

 

4.3.3. Olanaklar ve Destekler 

 Birimimiz araştırma kadrosunun araştırma yetkinliğini geliştirmesi için Bilecik Şeyh 

Edebali Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Hazırlama Değerlendirme ve Uygulama 

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

Bilimsel Sanatsal Etkinliklere Katılımı Destekleme Yönergesi 

(htps://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/139898), Bilimsel Yayınları Teşvik Yönergesi 

(htps://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/63152) yönergeleri uyarınca olanaklar sağlanmaktadır 

 

Tüm akademik personele bilimsel araştırma projeleri için maddi desteği ve bilimsel etkinliklere 

katılım desteği sağlanmaktadır. Bu 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. 

 

4.3.3.1. Fiziksel, Teknolojik ve Finansman 

Üniversitemizde; araştırma kadrosunun araştırma yetkinliğini geliştirmesi için Bilecik Şeyh 

Edebali Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Hazırlama Değerlendirme ve Uygulama 

Yönergesi (https://kms.kavsis.gov.tr/Home/Goster/58958). Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 

Bilimsel Sanatsal Etkinliklere Katılımı Destekleme Yönergesi 

(https://kms.kavsis.gov.tr/Home/Goster/139898). Bilimsel Yayınları Teşvik Yönergesi 

(https://kms.kavsis.gov.tr/Home/Goster/63152) çıkartılmış ve söz yönergeler uyarınca olanaklar 

sağlanmaktadır. 

 

4.3.3.2. Laboratuvarlar 

Laboratuvarlarımız bulunmamaktadır 
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4.3.3.3. Projeler 

Proje bazında gerçekleştirilen araştırma, teknoloji geliştirme faaliyetleri Teknoloji 

Transfer ofisi ve Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından, bilimsel 

bildiri, yayın, vb. faaliyetler ise Bilim İnsanı Destekleme Koordinatörlüğü tarafından 

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Hazırlama 

Değerlendirme ve Uygulama Yönergesine göre desteklenmektedir. 

 

4.3.3.4. Etik Kural Destekleri, 

Kurumsal desteklerden faydalanılmaktadır. 

 

4.3.3.5. Ölçme-Değerlendirme 

 Bu 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. 

 

4.3.4. Teşvikler 

 Proje bazında gerçekleştirilen araştırma, teknoloji geliştirme faaliyetleri Teknoloji 

Transfer ofisi ve Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından, bilimsel bildiri, 

yayın, vb. faaliyetler ise Bilim İnsanı Destekleme Koordinatörlüğü tarafından Bilecik Şeyh 

Edebali Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Hazırlama Değerlendirme ve Uygulama 

Yönergesine göre desteklenmektedir. 

 Tüm akademik personele bilimsel araştırma projeleri için maddi desteği ve bilimsel 

etkinliklere katlım desteği sağlanmaktadır. Araştırmacıların uluslararası bilimsel deneyiminin 

yüksek olması için dil yeterliliklerinin üst düzeyde olması gerekmektedir. Bunun sağlanabilmesi 

için araştırmacıların belirli kriterler çerçevesinde yurt dışına dil eğitimine gönderilmektedir. 

 

4.3.4.1. Karar Yöntemleri 

 Proje bazında gerçekleştirilen araştırma, teknoloji geliştirme faaliyetleri 

Teknoloji Transfer ofisi ve Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından, 

bilimsel bildiri, yayın, vb. faaliyetler ise Bilim İnsanı Destekleme Koordinatörlüğü 

tarafından Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Hazırlama 

Değerlendirme ve Uygulama Yönergesine göre desteklenmektedir. 

 

4.3.4.2. Teşvik Ölçümleri 

 Sağlanan teşviklerin yeterliliği ve etkililiği öğretim üyelerinden gelen görüş ve 

öneriler dikkate alınarak ilgili koordinatörlüklerce ve Üniversite yönetim kurulunca 

belirlenmekte ve güncellenmektedir. 
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4.4. Birimin Araştırma Performansının İzlenmesi ve İyileştirilmesi; 

 

4.4.1. Performans 

 Performans göstergeleri, izleme ve değerlendirme formlarıyla izlenmekte ve 

değerlendirilmektedir. Ayrıca akademik personelin ve birimlerin yıllık faaliyet raporları düzenli 

olarak alınmaktadır. Bu raporlardan yola çıkılarak araştırmacıların ve birimlerin akademik 

performans verileri ölçülerek değerlendirilmektedir. 

 

4.4.2. Yayımlar 

 Araştırma faaliyetlerine yönelik olarak yapılan değerlendirmelerin sonuçları birim 

faaliyet raporlarında derlenerek idari faaliyet raporu şeklinde yayımlanmaktadır. 

 

4.4.3. Ranking Yöntemi 

 Üniversitemizin, bölge, ülke ve dünya ekonomisine katkısı Ranking sistemleri olan QS, 

Times Higher Educaton URAP vb. yöntemlerle izlenmektedir. 

 

4.4.3.1. Katkı Yeterliliği 

Öğrenci, mezun sayısı ve akademik personelin akademik faaliyetleri ile ölçülmektedir. 

 

4.4.4. Ranking Derecesi 

 Üniversitemizin, bölge, ülke ve dünya ekonomisine katkısı Ranking sistemleri olan QS, 

Times Higher Educaton URAP vb. ile sağlanmaktadır. 

  

5. YÖNETİM SİSTEMİ 

 

5.1. Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı; 

 

5.1.1. Yönetim Sistemi 

 Birimimiz 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 20 ve 21. Maddesinde belirtilen 

şekilde, yönetim ve idari yapılanmasını oluşturarak stratejik planında yer alan amaçları ve 

hedefleri doğrultusunda faaliyetlerine devam etmektedir. Konuyla ilgili iyileştirme çalışmaları 

devam etmektedir. 

 

5.1.2. İç Kontrol Eylem Planı 

 Birimimize ait iç kontrol ve kalite gelişim süreci kapsamında bulunan tüm belgelerin 

Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sistemi (KAYSİS) içerisinde yer alacak şekilde hazırlanmasına 

katkı sağlanmaktadır. 
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5.2. Kaynakların Yönetimi; 

 

5.2.1. Etkililik 

 Birimimizde stratejik plandaki amaç ve hedefler doğrultusunda nitelikli akademik ve 

idari personel sayısını artırılmaya çalışılmaktadır. Bunları gerçekleştirebilmek için birincil yasal 

düzenlemelerin yanı sıra Üniversitemizce çıkarılmış bulunan yönergeler de dikkate 

alınmaktadır. 

 

5.2.2. Etkinlik 

 Hizmet içi eğitimlerle güvence altına alınmaktadır. 

 

5.2.3. Liyakat 

 Personelin eğitim ve liyakatlerinin üstlendikleri görevlerle uyumunu sağlamak üzere 

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

 

5.2.4. Finansal Yönetim 

 Mali işlemlerin uygulanması, 5018 sayılı Kanun ve bunun ikincil mevzuat ile 

Üniversitemizce konuyla ilgili çıkarılmış bulunan yönergeler uyarınca yapılmaktadır. Mali 

kaynakların etkin ve verimli şekilde kullanıldığı İdare Faaliyet Raporlarında belirtilmektedir.  

 

5.2.5. Kaynakların Yönetimi 

 Birimimiz taşınırları, Maliye Bakanlığı'nın “Kamu Bilgi Sisteminde bulunan “Taşınır 

Kayıt ve Yönetim Sistemi” üzerinden takip edilmekte, birimlerin satın alma, kullanım, bağış ve 

devir işlemleri ile stok durumları gibi tüm taşınır süreçleri bu sistemlerin sağladığı kolaylıkla 

takip edilmektedir. 

 

5.3. Bilgi Yönetimi Sistemi; 

 

5.3.1. Bilgi Yönetimi 

 Birimimizde bilgi yönetim sistemi olmamakla beraber, üniversitemiz tarafından 

oluşturulmuş olan Personel Veri Sistemi, Elektronik Belge Yönetim Sistemi, Öğrenci Bilgi 

Sistemi, Personel Bilgi Sistemi, Bilimsel Araştırma Projeleri Otomasyonu vb. gibi sistemler 

birbirinden bağımsız olarak mevcuttur.  

 

5.3.2. Performans Göstergeleri 

 Birimimizde yıllık olarak akademik faaliyet raporları düzenlenerek performans 

gelişimleri takip edilmektedir. 

 

5.3.2.1. Desteklemeler 

Üniversitemizde; izlemesi gereken anahtar performans göstergelerinin değerleri 

toplanmakta ve yıllık olarak da faaliyet raporunda belirtilmektedir. 
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5.3.3. Süreç Destekleri 

 Kullanılan bilgi sistemiyle, veriler daha hızlı işlenmekte ve analiz edilmektedir. 

 

5.3.4. Veri Toplama 

 Birimsel iç ve dış değerlendirme sürecine yönelik bilgiler yılda bir kez toplanmaktadır. 

 

5.3.5. Güvenlik ve Gizlilik 

 Verilerin güvenliği, gizliliği ve güvenilirliği konusunda imkanlar dahilinde tedbirler 

alınmaktadır. Kişilerin sadece ihtiyacı kadar yetki sahibi olmasına özen gösterilmektedir. 

Yetkisiz kişilerin verilere erişmesini engellemek için; parola denetimleri, güvenlik duvarı 

sistemi, saldırı engelleme sistemi (IPS), antivirüs sistemi, sistemlerin güncel tutulması, düzenli 

ve otomatik yedekleme sistemleri, ağ katmanında anahtarlarda uygulanan denetimler gibi 

sistemler kullanılmaktadır. 

 

5.3.6. Birim Hafızası 

 Birimsel hafızayı korumak ve sürdürülebilirliğini güvence altına almak üzere mevcut 

EBYS sistemi içerisinde iş akış süreçleri oluşturularak sistem daha etkin ve verimli 

kullanılmaktadır. 

  

5.4. Birim Dışından Tedarik Edilen Hizmetlerin Kalitesi; 

 

5.4.1. Tedarik Kriterleri 

 Birim dışından alınan idari ve/veya destek hizmetlerinin tedarik sürecine ilişkin kriterler, 

ilgili mevzuat ve ihale dokümanları ile belirlenmiş olup üniversitemiz bünyesindeki idari 

birimler tarafından yürütülmektedir. 

5.4.2. Tedarik Güvencesi 

 Birim dışından alınan hizmetlerin uygunluğu, kalitesi ve sürekliliği, yüklenicilerle idare 

arasında imzalanan “Sözleşmeler” ve bu sözleşmelerin ekleri olan “Şartnameler”le 

sağlanmaktadır.  

 

5.5. Yönetimin Etkinliği ve Hesap Verebilirliği, Kamuoyunu Bilgilendirme; 

 

5.5.1. Etkinlik Paylaşımı 

 Birimimiz paydaşlarına karşı sorumlulukları gereği tüm faaliyetlerine ilişkin güncel 

verileri kurum internet sayfasında duyurmaktadır. Etkinlikler, duyurular, öğrenci personel 

sayıları gibi bilgiler, internet sayfamız aracılığıyla kamuoyu ile paylaşılır 

(http://w3.bilecik.edu.tr/golpazari/).  

Ayrıca sosyal medya hesabı (https://www.facebook.com/golpazarimeslekyuksekokulu/)  

üzerinden de kamuoyuna bilgilendirme yapılmaktadır. 
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5.5.2. Güvence 

 Birimimiz, kamuoyuna sunduğu bilgilerin tarafsızlığını ve nesnelliğini faaliyet 

raporlarıyla güvence altına almaktadır. 

 

5.5.3. Liderlik Ölçümleri 

 Birimimizde liderlik özellikleri ölçülmesine ve izlenmesine dair herhangi bir uygulama 

bulunmamaktadır. 

 

5.5.4. Şeffaflık Politikaları 

Birimimiz yönetimi; her türlü çalışma ve faaliyet alanında, mevzuatlarında belirtilen 

denetimlere tabi olmakla beraber, yine mevzuat gereği üniversitemiz tarafından periyodik 

olarak kamuoyuna açıklanan plan, program ve uygulama sonuçlarıyla şeffaf bir yapıya sahiptir. 

 

5.5.5. Kamuoyu Paylaşımı 

 Birimimiz, topluma karşı sorumluluğunun gereği olarak, eğitim-öğretim, araştırma 

geliştirme faaliyetlerini de içerecek şekilde tüm faaliyetleri ile ilgili güncel verileri kamuoyuyla 

paylaşma yöntemini internet sayfasında duyurmaktadır. Faaliyet Raporları, Stratejik Planlar, 

KAYSİS Belgeleri, personel ilanları, etkinlikler, duyurular, öğrenci personel sayıları gibi 

bilgiler, internet sayfamız aracılığıyla kamuoyu ile paylaşılır (htp://www.bilecik.edu.tr/). 

 

Ayrıca, Ayrıca sosyal medya hesabı (https://www.facebook.com/golpazarimeslekyuksekokulu/)  

üzerinden de kamuoyuna bilgilendirme yapılmaktadır. 
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6. SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 

 

         Bu raporda kuruma ait özet bilgiler, Kalite Güvencesi Sistemi, Eğitim-Öğretim, Araştırma, 

Geliştirme ve Toplumsal Katkı ve Yönetim Sistemi başlıkları altında bilgiler sunulmuştur. 

Yüksekokulumuz daha önce bir dış değerlendirme sürecinden geçmediğinden rapor üniversitemizin 

kalite politikası ve stratejik planı çerçevesinde hazırlanmıştır. 

 

        Yapılan betimsel analizler sonucu yüksekokulumuzun öne çıkan güçlü yönleri; Programlarımızın 

ders program, plan ve içeriklerinin Bologna sürecine uygun olarak tasarlanması, Öğrenci odaklı 

yönetim anlayışının benimsemiş olması, akademik yapılanmasının tamamlamış olması ve son olarak 

fiziki altyapısına ilişkin gelişime açık fiziki kapasiteye sahip olması, yeterli sayıda bilgisayar 

laboratuvarı ve projeksiyon cihazı bulunması, toplantı salonunun bulunması ve İdari personelin 

çalışması için yeterli araç gereç ve ortamın bulunması olarak belirlenmiştir.  

 

      Diğer  yandan gelişime açık yönlerinin ise laboratuvardaki bilgisayarların özelliklerinin geliştirilesi, 

seminer, panel, konferans vb. akademik, sosyal ve kültürel etkinliklerin düzenlenmesi için gerekli olan 

konferans salonunun bulunmaması, okulumuza ulaşım için kullanılan yolun kötü ve bakımsız olması, 

okulumuzun planlı bir çevre düzenlemesine sahip olmaması, okulumuzun sportif faaliyet alanlarının 

yetersiz olması, yemekhane için uygun bir mekânın olmaması olarak ifade edilebilir. 

 

      Sonuç olarak yüksekokulumuz deneyimli ve aynı zamanda genç bir akademik kadroya sahip 

olduğundan, sürekli gelişim ve değişimlere ayak uydurabilen, istekli ve yenilikçi, sorumluluk duygusu 

gelişmiş, kendini sürekli geliştirme arzusu içerisinde tutan, güncel problemlere bilimsel ve evrensel 

nitelikli yaklaşımla çözüm üretme gayretinde, bilgili, donanımlı ve nitelikli meslek elemanı yetiştirme 

amacı çerçevesinde şekillenmiştir. Bu özellikleri ile Yüksekokulumuz eğitim kurumları içerisinde 

saygın bir kimlik kazanmayı hedeflemektedir. 
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7.GÖSTERGELER 
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