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1. KURUM HAKKINDA BİLGİLER 

 

1.1. İletişim Bilgileri 

 

 Fakülte Kalite Komisyonu Üyele 

 Adı Soyadı Unvanı Telefon E-Posta 

Kalite 

Temsilcisi 
Nurgül ÖZBAY Prof. Dr. (0228) 214 12 80 nurgul.ozbay@bilecik.edu.tr 

Kalite 

Raportörü 

Hasan 

KARABULUT 

Fakülte Sekreteri 

V. 
(0228) 214 12 83 hasan.karabulut@bilecik.edu.tr 

 

 

1.2. Tarihsel Gelişimi 

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi; 2012/3763 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararının 7 Ekim 2012 tarihli 28434 sayılı Resmî Gazetede yayınlanması ile kurulmuştur. 2547 

sayılı Kanunun 3. maddesinin (e) ve (s) bentleri gereği yüksek düzeyde eğitim-öğretim, bilimsel 

araştırma ve yayın yapan; kendisine birimler bağlanabilen bir yükseköğretim kurumu olarak Güzel 

Sanatlar ve Tasarım Fakültesi bünyesinde ortaöğretime dayalı, sekiz yarıyıllık bir programı kapsayan 

lisans düzeyinde Endüstri Ürünleri Tasarımı ve Seramik ve Cam Tasarımı bölümlerinde öğretim 

yapmaktadır. 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı itibariyle Resim ve İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 

bölümleri öğrenci alımına başlayacaktır. Aynı zamanda Heykel Bölümü açılması için çalışmalar 

başlatılmıştır.  
 

Endüstri Ürünleri Tasarımı Öğrenci Sayısı: 188 

Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü Öğrenci Sayısı: 73 

Toplam Öğrenci Sayısı: 261 

Akademik Personel Sayısı: 28  

İdari Personel Sayısı: 4 

 

1.3. Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri 

 1.3.1. Stratejik Plan, 

Üniversitemiz 2017-2021 Stratejik Planı hazırlanmıştır. 

 

 1.3.2. Misyon, 

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesindeki eğitim ve 

öğretimin görevi, çağdaş bilgi ile donanımlı, toplumun ve ülkesinin gerçeklerinden haberdar, aydın 

insan, sanatçı, tasarımcı, araştırmacı meslek insanı yetiştirmektir. Öğrencilerimizden, evrensel 

değerlerden haberdar, doğal kaynakların ve çevre kirliliğinin farkında, kendi toplumunun, ülkesinin ve 

çevresinin tarihi birikim ve değerlerinin bilincinde olmaları özellikle, tasarım ve kültür değerlerimizi 

çağdaş normlarla yücelterek diğer toplumlara sunabilme becerisini geliştirmesi beklenmektedir. 

Kendini doğru ve yalın ifade edebilen ve diğer meslektaşlarına dürüst davranan, önce meslek insanları, 
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daha sonra akademisyenler yetiştirebilmek temel isteğimizdir. 

 

 1.3.3. Vizyon, 

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinde insani değerler, dürüstlük ve güvenilirlik, mesleki 

değerler kadar önemlidir. Tam bağımsız bilimsel düşünce ve fikir yapısı ile dengeli, demokratik, 

olumlu her düşünceye değer veren; maddenin gerçekliği kadar insani değerlerin de geçerli olduğu; 

ortak değer oluşturmada ve uzlaşmada çaba sarf eden; katılımcı ve olumlu eleştiriye açık bir dünya ve 

eğitim görüşü bize görevlerimizi yerine getirmede yol gösterecektir 

 

 1.3.4. Değerler, 

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi çatısı altında ulusal ve evrensel bilimsel ve sanatsal 

çalışmalar ortaya koyabilmek için eleştirel düşünebilen, kurum aidiyeti, estetik duyarlık ve kalite 

bilinci gelişmiş, araştırmacı, yenilikçi, çevre ve insana duyarlı, etik değerleri gözeten, toplumsal 

sorumluluk bilinci yüksek, güvenilir, şeffaf ve iş birliğine açık, çok disiplinli çalışma kültürünü 

benimseme anlayışımız temel değerlerimizdir. 
 

 1.3.5. Hedefler, 

 

▪ Bilimsel ve sanatsal, araştırma-geliştirme ve uygulama faaliyetlerinin geliştirilmesi, 

H.1. Yurt dışı ve içi yayınlar 

H.2. Yurt dışı içi etkinlikler 

H.3. Ulusal ve uluslararası bildiri ve çalıştay 

H.4. Araştırma fonu projeleri 

H.5. Ulusal ve AB projeleri 

H.6. Ulusal ve uluslararası yarışmalara katılım 

H.7. Kitap katalog basımı 

 

▪ Eğitim ve Öğretim kalitesinin artırılması, 

 H.1. Öğrenci nitelik profilinin artırılması, 

 H.2. Öğrenci merkezli eğitimin yaygınlaştırılması 

 H.3. Ders programı içeriklerinin güncelleştirilmesi 

 H.4. Disiplinlerarası lisansüstü eğitim programları açılması, 

 H.5. Yurt içi ve yurtdışı staj olanaklarının artırılması 

 H.6. Kütüphane ve Dökümantasyon Merkezinde internet donanımlı stüdyo kurulması, 

 H.7. Atölye, stüdyo ve laboratuarların kurulması veya modernizasyonu 

 H.8. Veri tabanlarına, sanat ve tasarım alanlarındaki dergilere abonelik sayısının    

                          arttırılması 

 H.9. Yeni bölümlerin kurulması ve öğretime açılması, 

 H.10. Yandal ve çift anadal eğitiminin yaygınlaştırılması 
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▪ İnsan kaynaklarının nitelik ve niceliklerinin artırılması  

 H.1. Her uzmanlık alanında yetkin ve nitelikli öğretim elemanının kazanılması, 

 H.2. Eğitim ve araştırmaları destekleyecek, nitelikli personel sağlanması, 

 H.3. İdari işlerde yetkin, nitelikli personel kazanılması, 

 

▪ Altyapıların geliştirilme ve iyileştirilmesi 

 H.1. Stüdyo, atölye derslik ve ofis alan ve donanımlarının yeterli hale getirilmesi, 

 H.2. Yazılımların lisanslanması ve fakülte ortak bilgisayar laboratuarı ve kurulması, 

 H.3. Sergi, fuaye alanları ve depo sağlanması, 

 H.4. Mevcut donanım ve ekipmanın geliştirilmesi ve işlerlik kazandırılması, 

 

▪ Toplumla ilişkilerin artırılması 

 H.1. Bölgenin ekonomik ve sosyokültürel gelişmişlik düzeyine katkıda bulunulması 

 H.2. Meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları ile ilişkilerin artırılması 

 H.3. Eğitim seminerleri 

 

1.3. Eğitim-Öğretim 

Fakültemizde iki Bölüm (Endüstri Ürünleri Tasarımı ve Seramik ve Cam Tasarımı) altında 2 

lisans programı eğitim-öğretim faaliyeti sürdürmektedir. 2019-2020 eğitim-öğretim yılı itibariyle 

Resim, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümlerinin öğrenci alımına başlamasıyla bu sayı 4 (dört) 

olacaktır. Programların eğitim dili Türkçe’dir. Fakültemiz çatısı altında çift anadal programı 

bulunmamakta, yandal programı için çalışmalar yapılmaktadır. 

 

1.5. Ar-Ge 

Fakültemizde araştırma-geliştirme için 4 adet mini laboratuvar, 1 adet CAD laboratuvarı ve 1 

adet maket ve model atölyesi, seramik teknoloji atölyesi, alçı model atölyesi, seramik tasarım atölyesi 

bulunmaktadır.  
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1.6. Organizasyon Şeması 
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2. KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ 

 

2.1. Kalite Politikası 

Program akreditasyonu bulunmamaktadır. 

Laboratuvar akreditasyonu bulunmamaktadır. 

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

(EFQM, vb.) uygulanmamaktadır. Fakültemizdeki programların akreditasyon çalışmaları, laboratuvar 

ve atölyelerin kalite standartlarına uygunluğu planlama aşamasındadır.  

2.1.1. Değerler Yansıması 

 Misyon, vizyon ve hedefleri birimsel duruşu, önceliği ve tercihleri; kültürel ve tarihi 

değerleri tasarım ve sanat ürünlerine yansıması planlama uygulamalarıyla birlikte 

yürütülmektedir. 

2.1.2. Strateji Yansıması 

 Fakültemizin stratejileri ve bu stratejileriyle ilişkili hedeflerinin misyon ve vizyon ile 

ilişkileri;  

Kişiler: Paydaşlara yönelik değerler, 

Süreçler: Yönetim, karar alma ve hizmet üretimi süreçlerine ilişkin değerler, 

Performans: Öğretim, ar-ge ve kaliteye yönelik beklentilere ilişkin değerler planlama 

uygulamalarıyla birlikte yürütülmektedir. 

2.1.3. Misyon Farklılaşması  

 Gelişen teknolojik ve değişen eğitim süreçleri göz önünde bulundurulduğunda misyon 

farklılaşması benimsenmektedir. 

2.1.4. Dengeler 

 Fakülte, kaynak paylaşımını merkezden yerele kaynak aktarımına bağlı olarak 

dengelenmektedir. 

2.1.5. Kalite Politikası 

 Fakültemizin kalite politikası, paydaş geri bildirimlerini etkin bir şekilde yöneten, kamu 

kaynaklarını etkin bir şekilde kullanan, sosyal ve etik sorumluluğu ve sürdürülebilirliği gözeten, 

sürekli iyileştirmeyi amaçlayan bir kalite yönetim sistemi oluşturmaktır. 

2.1.6. Kalite Yayılımı 

 Fakültemiz, araştırma ve çalışmalarını, başarı ve hizmetlerini değerlendirmek, üstün 

niteliklerini onayarak kamuoyuna duyurmak ve yetiştirdiği öğrencileri özendirmek için gerekli 

çalışmaları sürdürmektedir. Yapılan çalışmalar Fakültemiz web sayfasında 

http://w3.bilecik.edu.tr/guzelsanatlar/ ve üniversitemiz Kalite Koordinatörlüğünün web 

sayfasında http://w3.bilecik.edu.tr/kalite/ kamuoyu ile paylaşılmaktadır. 

2.1.7. İçselleştirme 

Fakültede her yıl kurum iç değerlendirme raporuna bağlı olarak elde edilen verilerin 

denetlenmesi ve iyileştirilmesi çalışmaları ile kalite politikası içselleştirilmektedir. 

2.1.8. Uygunluk 

Fakültemizin tercihlerini yansıtan kalite politikası, ulusal ve uluslararası alanda talep 

edilen ve aranan; yenilikçi, eğitimde kaliteyi yaşam tarzı edinmiş bir öğretim birimi olarak 

http://w3.bilecik.edu.tr/guzelsanatlar/
http://w3.bilecik.edu.tr/kalite/
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devamlılık arz etmektir. 

 

2.1.9. Entegrasyon 

Fakültemiz Bölümleri; Program akreditasyonu, Laboratuvar akreditasyonu ve Kalite 

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

uygulamalara henüz sahip değildir. 

2.1.10. Stratejik Entegrasyon 

Fakültemizde, stratejik yönetim ile bütçe izleme, iç kontrol, iç denetim gibi 

uygulamaların entegrasyonu ile ilgili henüz bir çalışma bulunmamaktadır. 

2.1.11. Performans Göstergeleri 

Fakültede her yıl kurum iç değerlendirme raporuna bağlı olarak elde edilen verilerin 

denetlenmesi ve iyileştirilmesi çalışmaları ile performans göstergeleri denetlenmektedir. 

2.1.12. Anahtar Göstergeler 

Fakültemizin izlediği performans göstergeleri içindeki anahtar performans göstergeleri 

Fakülte Stratejik Planı 2017-2021’de tanımlanmıştır 

2.1.13. Birim Kültürü 

2017 Kurum İç değerlendirme Raporu ve 2017-2021 Stratejik Planı’na bağlı olarak 

program ve laboratuvarların akreditasyon süreci devam etmektedir. Kurumsal dış 

değerlendirmeler birim kültürünün oluşturulması sürecinde geri bildirimler olarak 

değerlendirilmektedir. 

2.1.14. Uluslararasılaşma 

Fakültemiz uluslararasılaşma konusunda, Üniversitenin uluslararası alanda 

görünürlüğünü artırmak için işbirlikleri geliştirme çabası içindedir. 

2.1.15. İzleme 

 Fakültemizin uluslararasılaşma stratejisini başarmak üzere belirlediği hedefleri ve 

performans göstergeleri, iç değerlendirme raporu göz önünde bulundurularak uluslararası 

hareketlilik programlarına katılım sayısıdır. Erasmus Programı kapsamında veya dışında 

yurtdışındaki üniversitelere öğrenime giden öğrenci sayılarının arttırılması amaçlanmakta ayrıca 

Fakültemiz bölümler bazında uluslararası akademik faaliyetler ile uluslararasılaşma stratejisini 

izleyip geliştirmektedir. 

 

2.1.16. İşbirlikleri 

Uluslararası protokoller ve işbirlikleri sonuçlarını izleme ve değerlendirme yöntemi, 

öğrenci ve öğretim elemanı değişimi, ortak araştırma çalışmaları, yayınlanmış materyallerin 

değişimi, kısa dönemli akademik programlar ve seminerler ile akademik toplantı sayılarının 

izlenmesidir. 

 

Birime Ait Belgeler 

▪ Birimin geçerli olan Stratejik Planı, Hedefleri, Performans Göstergeleri, İzleme Yöntemleri 

▪ Birimin Anahtar Performans Göstergeleri (eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal 

katkı, uluslararasılaşma ve yönetim sistemi) 

▪ Anahtar performans göstergelerini izleme yöntemleri ve periyotları, sorumlu birimler 



 ( KİDR Sürüm 1.4 ) 
8/34 

▪ Birimin eğitim-öğretim, araştırma ve idari süreçleri kapsayan Kalite Politika Belgesi 

▪ Birimin stratejik planına paydaş katılımının sağlandığını gösteren belgeler 

▪ Uluslararasılaşma politikası 

 

İyileştirme Kanıtları 

▪ Birimin misyon ve vizyonundaki yıllar içerisindeki değişim 
▪ Stratejik planı gerçekleştirme düzeyi 

▪ Kalite politikasının ve kültürünün kurum içinde benimsenmesi ve yaygınlaştırılmasına 

yönelik uygulamalar ve örnekler 
▪ Kurumsal hafıza, aidiyet ve kurum kültürünün korunmasına ilişkin uygulama örnekleri 
▪ Birimin dış değerlendirme ve akreditasyon deneyimlerinin iyileştirme mekanizmalarına 

katkısını gösteren uygulamalar 
▪ Kalite yönetiminin stratejik yönetime entegre edildiğini gösteren uygulamalar 
▪ Uluslararası protokoller ve elde edilen sonuçlar 

 

2.2. Kalite Komisyonlarının Görev, Sorumluluk ve Faaliyetleri; 

 

2.2.1. Periyodik Yönetim Süreçleri 

 Birimde tanımlı, periyodik olarak gerçekleştirilen ve sürekli iyileştirme bakış açısıyla 

yürütülen Kalite Yönetim süreçleri; 

▪ Mezunlarının sahip olması gereken bilgi, beceri ve nitelikleri her seviyede saptadıktan 

sonra eğitim programlarını iyileştirmek,  

▪ Sürekli olarak geri bildirim alınarak Fakülte bölümlerinin belirlenen amaçların ve 

niteliklerin iyileştirilmesinin gözlemlenmesi,  

▪ Akademik ve yönetimsel süreçlerde gerekli iyileştirmelerin yapılması, 

olarak belirlenmiştir. 

 

2.2.2. Gruplar 

Kalite komisyonunun yansıra, birime özgü kalite odaklı komisyon/danışma grupları, 

fakültemiz organizasyon şemasına bağlı kalarak oluşturmaktadır. 

 

2.2.3. İlişkiler 

Fakültemizde Kalite Yönetimi’nden sorumlu kişi/kişiler kalite yönetimi sorumlusu, 

üniversite kalite komisyonu üyesi ve kalite koordinatörüdür. Üniversitemiz kalite çalışmaları 

kapsamında gerçekleştirilen toplantılara katılımın sağlanmasıyla üniversitemiz kalite 

komisyonu ile ilişki içerisindedir. 
 

2.2.4. Temsil 

Üniversitenin kalite politikası çerçevesinde Fakültemiz kalite komisyonu üyeleri Kalite 

Yönetim çalışmalarında paydaşlarıyla işbirliği içerisinde olarak Kalite Yönetim çalışmalarına 

tüm paydaşların katılımı ve temsiliyetini sağlamaktadır. 
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2.2.5. Değerlendirmeler 

 Fakültemiz bölümleri henüz kurumsal dış değerlendirmeye tabi tutulmamıştır. Bu 

nedenle Fakültemizin geçmişten bugüne kadar geçirmiş olduğu ve devam eden dış 

değerlendirmeler, program ve laboratuvar akreditasyonları, sistem standartları deneyimleri ve 

bu deneyimlerden öğrenimleri ve kazanımları değerlendirilmemiştir. 

 

2.2.6. Kalite Kültürü 

 Birim içinde kalite kültürünün yaygınlaşması ve benimsenmesi için eğitim süreçleri, 

bilgilendirme toplantıları, çalıştaylar ve benzeri faaliyetler planlanmakta ve uygulanmaktadır. 

 

2.2.7. Ortak Hedefler 

Fakültemiz, iyileştirme alanlarını tespit ederek bu konuda gelişim planları yapar ve 

sonuç odaklı olarak ortak hedefleri belirleyerek iş birliği içerisinde çalışmayı planlar. 

 

2.2.8. PUKO (eğitim-öğretim) 

 Fakültemiz Eğitim-öğretim süreçlerinde PUKÖ döngüsü ile ilgili çalışmaları 

sürdürmektedir. 

 

2.2.9. PUKO (Ar-Ge) 

 Fakültemiz Araştırma-geliştirme süreçlerinde PUKÖ döngüsü ile ilgili çalışmaları 

sürdürmektedir. 

 

2.2.10. PUKO (Toplumsal) 

 Fakültemiz Toplumsal katkı süreçlerinde PUKÖ döngüsü ile ilgili çalışmaları 

sürdürmektedir. 

2.2.11. PUKO (Yönetsel) 

 Fakültemiz Yönetsel/idari süreçlerde PUKÖ döngüsü ile ilgili çalışmaları 

sürdürmektedir. 

  

 Birime Ait Belgeler 

▪ Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları 

▪ Kalite Komisyonunun organizasyon yapısı ve üyeleri 

▪ Kalite Komisyonunun idari destek yapılanması  

▪ Kalite Birimlerinin bilgi paylaşımı ortamları (web sayfası vb.) ve bu kapsamda kullanılan 

bilişim sistemleriyle ilgili bilgiler (listesi, kullanım amaçları ve kapsamları) 

▪ Komisyon çalışmalarına paydaş katılımını gösteren belgeler  

 

 İyileştirme Kanıtları 

▪ Tüm süreçlerde PUKÖ çevrimlerinin nasıl kapatıldığına ilişkin izlenen yöntem ve uygulama 

örnekleri 

▪ Kalite komisyonunun çalışmaları hakkında iç ve dış paydaşların görüşleri ile bu görüşler 
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doğrultusunda yapılan iyileştirmeler 

2.3 Paydaş Katılımı 

 

2.3.1. Paydaş Analizi 

Fakültemizde kalite çalışmaları kapsamında kurum iç değerlendirmesine bağlı olarak 

gerçekleştirdiği memnuniyet anketleri ile öncelikli paydaşlar (iç paydaşlar) öğretim elemanları 

ve öğrenciler olarak belirlenmiştir. 

 

2.3.2. Paydaş Katılımı 

Fakültemiz öğrenci temsilcilerinin, yönetim organizasyon yapısında gerçekleştirilen 

toplantılara ve iyileştirme çalışmalarına katılımı desteklenmektedir. Dış paydaşların eğitim-

öğretim süreçlerine katılımı da anketlerden elde edilen geri bildirimler ile sağlanmaktadır. 

 

2.3.3. İ.P. Bilgilendirme 

Fakültemizdeki kararlar ve uygulamalar konusunda iç paydaşların bilgilendirilmesinde 

ilanlar, toplantılar ve yüz yüze görüşmeler, sözlü ve yazılı duyurular, web üzerinden duyurular 

ve multimedya araçları kullanılır. 

 

2.3.4. İ.P. Geri Bildirimi 

Fakültemizde iç paydaşların görüş ve önerilerini almak için yüz yüze toplantılar ve 

çalıştaylar ile memnuniyet, iyileştirme anketleri gibi geri bildirim mekanizmaları 

kullanılmaktadır. 

 

2.3.5. Dış Paydaş 

Fakültemiz dış paydaşlarının karar alma ve iyileştirme süreçlerine katılımını, yüz yüze 

toplantılar ve çalıştaylar ile memnuniyet, iyileştirme ve geri bildirim anketleri ile sağlamaktadır. 

 

2.3.6. D.P. Bilgilendirme 

Fakültemizdeki kararlar ve uygulamalar konusunda dış paydaşların bilgilendirmesi için 

toplantılar ve yüz yüze görüşmeler, sözlü ve yazılı duyurular, web üzerinden duyurular 

kullanılır. 

 

2.3.7. D.P. Geri Bildirim 

Fakültemizde dış paydaşların görüş ve önerilerini almak için yüz yüze toplantılar ve 

çalıştaylar ile memnuniyet, iyileştirme anketleri gibi geri bildirim mekanizmaları 

kullanılmaktadır. 

 

2.3.8. D.P. Katılımı 

Fakültemiz, Kalite komisyonu çalışmalarına dış paydaşların katılımını davetler, 

çalıştaylar, kongreler, kariyer günlerine davetlerle sağlamaktadır. 
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2.3.9. Mezunlar 

Henüz yeni mezun vermiş olan Fakültemizin ilgili çalışmaları, mezunlarla ilişkilerin 

yönetilmesi ve süreç ve sistemler ile elde edilen geri bildirimlerin tüm süreçlerde kullanılmasını 

sağlamak amacıyla, üniversitemiz kariyer merkezi ‘Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kariyer 

Merkezi’nin çalışmalarına bağlı olarak yürütülmektedir. Ayrıca sosyal ağlar aracılığıyla 

mezunlarla olan ilişkiler ve bağlılık sürdürülecektir. 

 

2.3.10. Öğrenci Katılımları  

 Fakültemiz karar alma süreçlerine öğrenci katılımını sağlamak için öğrenci 

temsilcilerinin yönetim yapısında gerçekleştirilen toplantılara ve iyileştirme çalışmalarına 

katılımını destekler ve görüşlerini değerlendirir. 

 

2.3.11. Dış Katkılar 

Fakültemiz bölüm gelişimine ve sürdürülebilirliğine, projeler ve çalıştaylarla yerel 

yönetimlerin, sivil toplum örgütlerinin ve ilgili bakanlıkların katkılarını sağlamaktadır.  

 

 Birime Ait Belgeler 

▪ Tanımlı iç ve dış paydaş listesi 

▪ Paydaşların şikayet/öneri/memnuniyetlerini iletebilmeleri için oluşturulmuş mekanizmalar 

▪ İç ve dış paydaşların karar alma süreçlerine katılımını gösteren uygulamalar  

▪ Mezun izleme sistemi 

▪ Danışma kurullarının kalite güvence sistemindeki rolü, katılımı 

 

İyileştirme Kanıtları 

▪ İç ve dış paydaşların iyileştirme süreçlerine katılımını gösteren uygulamalar  

▪ Mezun izleme sisteminin kalite güvence sistemine katkısını gösteren uygulamalar 
 

 

3. EĞİTİM - ÖĞRETİM 

 

3.1. Programların Tasarımı ve Onayı; 

 

3.1.1. Program Tasarımı 

 Fakültemizde eğitim-öğretim programlarının tasarlanması, iç ve dış paydaşlardan alınan 

görüşler çerçevesinde kurul kararıyla teklif edilmekte, üniversite senatosunun onayıyla 

gerçekleştirilmektedir. 

 

3.1.2. Paydaş Katılımı 

Fakültemiz bölümlerince düzenlenen anketler, meslek odaları, ilgili kurum ve kuruluşlarla 

yapılan yüz yüze görüşmeler ve yazışmalar aracılığı ile paydaş görüşleri alınmaktadır.  

Paydaşlar tasarlanmış programlar konusunda (http://bologna.bilecik.edu.tr) web sayfası 

http://bologna.bilecik.edu.tr/


 ( KİDR Sürüm 1.4 ) 
12/34 

aracılığı ile bilgilendirilmektedir. 

 

3.1.2.1. Yansımalar 

Paydaş görüşleri raporlanarak uygun bulananlar program tasarımında ve 

programın iyileştirilmesinde uygulanır. 

 

3.1.2.2. Bilgilendirme 

 Tasarlanan programlar konusunda paydaşlar Fakültemiz web sitesinden 

bilgilendirilmektedir. 

 

3.1.3. Faaliyetler 

Fakültemiz, eğitim-öğretimin her seviyesinde öğrencilere araştırma yetkinliğini 

kazandırmak üzere öğrencilerin ve akademik personelin, güzel sanatlar ve tasarım alanına ait 

her tür fuar, sergi, bienal ve çalıştaylara projeleriyle katılmalarını özendirmektedir. 

 

3.1.4. İç-Dış Paylaşımlar 

Fakültemiz, her seviyede öğretim programı için hazırlanmış olan program ve ders bilgi 

paketleri ile programların eğitim amaçları ve kazanımlarının Birim içinde/dışında paylaşımını 

web siteleri ve kurum içi ilan panoları ile gerçekleştirmektedir.  

 

3.1.5. Çıktı-TYYÇ Uyumu 

Fakültemiz, Bologna süreci ve akreditasyon çalışmalarına bağlı olarak program 

çıktılarının TYYÇ ile uyumunun sağlanmasına yönelik yöntemler geliştirilmektedir. 

 

3.1.6. Uygulama/Alan Çalışmaları 

Fakültemizde, staj uygulaması yapan bölümlerin program yeterlilikleri ve alan 

yeterliliklerini kapsayan derslerine bağlı olarak staj iş yükleri ve mesleki alan uygulamaları 

programa yansıtılmaktadır. 

 

 Birime Ait Belgeler 

▪ Birimin öğretim politikası ve stratejik amaçları  

▪ Programların amaçları ve öğrenme çıktılarının TYYÇ ile ilişkisi 

▪ Program ve ders bilgi paketlerinin ilan edildiği web sayfaları 

▪ Program çıktıları ve ders kazanımlarının ilişkilendirilmesi 

▪ Program tasarımı, onayı ve güncellemesinde kullanılan tanımlı süreçler (yönetmelik, 

yönerge, süreç tanımı, rehber, kılavuz vb.) 

▪ Her seviyedeki programda öğrenci işyükü kredilerinin tanımlanmış olması 

▪ Öğrenci iş yükü kredisinin mesleki uygulamalar, değişim programları, staj ve projeler için 

tanımlanması 

▪ Program kazanımları (jenerik-alana özgü olmayan yetkinlikler de dahil) ve kazandırmak 

üzere kullanılan ders içi/dışı etkinlikleri 

▪ Program tasarımına her seviyede paydaş katılımı 
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▪ Uygulamalı eğitimler, hareketlilik programları gibi rutin dışı uygulamaların kredilendirilmesi 

 

 İyileştirme Kanıtları 

▪ Birimin eğitim-öğretim politikasını ve stratejik amaçlarını uyguladığına dair 

uygulamalar/kanıtlar 

▪ Paydaş katılımıyla ve görüşlerinden hareketle geliştirilen programlar  

▪ Paydaş katılımıyla ve görüşlerinden hareketle programlarda yapılan iyileştirmeler 

 

3.2. Programların Sürekli İzlenmesi ve Güncellenmesi; 

 

3.2.1. Güncelleme 

Fakültemizde programların gözden geçirilmesi ve güncellenmesi periyotları süre 

bakımından düzensiz bir şekilde yapılmaktadır. 

3.2.2. Yöntemler 

 Fakültemizde programların gözden geçirilmesi ve güncellenmesi iç ve dış paydaşların 

görüşlerine bağlı olarak ilgili yönerge ve senato kararlarına göre yapılmaktadır. 

3.2.3. Paydaş Katkıları 

Fakültemizde program güncelleme çalışmalarına memnuniyet ve iç değerlendirme 

anketleri ile paydaş katkıları sağlanmaktadır. 

3.2.4. Güvenceler 

Bilgi formları, uygulama dosyaları ve ders uygulama dosyalarından oluşan Ders Bilgi 

Paketleri dosyalarındadır. Fakültemiz Bologna sayfasında bölümlere ait ders bilgi paketleri ve 

içeriğine ulaşılabilir. 

 

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, 
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 3.2.4.3.4. Değerlendirme ve Öneriler (Bölüm ve program çıktılarının 

sağlanmasına yönelik değerlendirme ve öneriler), 

3.2.5. İzlemeler 

 Fakültemizde, Bologna sürecinde iyileştirme çalışmalarının gözlemlenmesi stratejik plan 

çerçevesinde, program izleme ve değerlendirme çalışmaları ve anketler ile program çıktılarına 

ulaşılıp ulaşılmadığı izlenmektedir. 

3.2.6. İyileştirmeler 

Fakültemizde program çıktılarına ulaşılamadığı durumlarda her eğitim öğretim yılı 

sonunda programlarla ilgili denetimler gerçekleştirilir ve gerekli iyileştirilmeler yapılır. 

3.2.7. Bilgilendirmeler 

Fakültemizde her bölüm programıyla ilgili yapılan iyileştirmeler ve değişiklikler 

konusunda web sayfasında paydaş bilgilendirmelerini yapmaktadır. 

3.2.8. Akreditasyon Destekleri 

Fakültemiz henüz akreditasyon sürecini tamamlamamıştır. ÜniversitemizdeStratejik 

Plan çerçevesinde bu çalışmalar sürmektedir. 

 

 Birime Ait Belgeler 

▪ Eğitim-Öğretim süreçlerinin yıllık öz değerlendirme raporları (eğitim-öğretim amaçları-

hedefleri açısından ders ve program öğrenim kazanımlarının değerlendirilmesi) 

▪ Programların yıllık öz değerlendirme raporları (program kazanımları açısından değerlendirme) 

▪ Program ve ders öğrenme kazanımlarına ulaşılıp ulaşılmadığını izleyen mekanizmalar (bilgi 

yönetim sistemi) 

▪ Kurumun misyon, vizyon ve hedefleri doğrultusunda programlarını güncellemek üzere 

kurduğu mekanizma örnekleri (yıllık izleme takvimi, program çıktılarına ulaşma düzeyinin 

senato gündemine alınması, program başarı düzeylerinin izlenmesi) 

▪ Programlar ve derslerle ilgili paydaş geri bildirimlerini almak için kullanılan mekanizmaların 

(belge, doküman, anket, form vb.) listesi ve örnekleri 

 

 İyileştirme Kanıtları 

▪ Programların yıllık öz değerlendirmelerinden hareketle yapılan iyileştirmeler 

▪ Yapılan iyileştirmeler ve değişiklikler konusunda tüm paydaşların bilgilendirildiği 

uygulamalar 

▪ Kurumun program izleme ve güncelleme çalışmalarının toplumsal katkısını gösteren kanıtlar 

(istihdam verileri vb.) 

▪ Programın eğitim amaçlarına ulaşıp ulaşmadığını, mezunlarının ve iş dünyasının görüşlerini 

içerecek şekilde gösteren kanıtlar 

▪ Akreditasyon çalışmalarının teşvik edildiğine ilişkin tanımlı süreçler, uygulamalar 

▪ Varsa İngilizce hazırlık okullarında/programlarında yapılan değerlendirme ve iyileştirme 

çalışmaları 
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3.3. Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme; 

 

3.3.1. Politikalar 

 Kurumda öğrenci merkezli öğrenme (aktif) konusunda uygulanan politikalar; 

▪ Öğrenci merkezli öğretime önem verilir,  
▪ Öğrencilerle her aşamada düzenli iletişim kurulur,  
▪ Düzenli olarak öğretim üyesi ve öğrenci geri bildirimleri toplanır,  
▪ Proje, ödev, sosyal sorumluluk etkinlikleri ve teknik geziler yapılır, 

▪ Danışmanlar, danışmanlık saatlerinde öğrencilerle iletişim halindedir. 

 

3.3.1.1. Eğitim Politikası 

 Birimin öğrenci merkezli eğitim konusundaki politikası; 

▪ İletişim toplantıları ve geri bildirim anket çalışmaları düzenlenir 

▪ Bologna kriterlerine uyumlu olarak ders programları ve planları öğrenci  

  merkezli olarak hazırlanmaktadır. 

 

3.3.2. Yayılımlar 

Öğrenci merkezli eğitim politikası doğrultusunda yapılan uygulamalar web ve Öğrenci 

Bilgi Sistemi üzerinden ve Fakülte panolarından duyuruları yapılarak tüm paydaşlara yayılımı 

sağlanmaktadır. 

3.3.2.1. Bilinirlik 

Fakülte ve birimlere ait faaliyetler web üzerinden duyurularak paydaşlar 

tarafından bilinirliği sağlanmaktadır. 

3.3.3. Yetkinlikler 

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

üyelerinin yetkinliklerini geliştirilme yöntemleri; 

▪ Öğrenci danışmanlık sistemi ve uygulamaları, 

▪ Yurt içi yurt dışı kongre, konferans ve seminerler ile bilimsel araştırma projeleriyle 

 yetkinliklerin geliştirilmesi sağlanmaktadır. 
 

3.3.4 İş Yükleri 

Fakültemizde ders bilgi paketlerinde öğrenci iş yüküne dayalı kredi değerlerinin 

belirlenmesi için Bologna, TYYÇ, alan yeterlilikleri ve program sonunda mezuniyet sonrası 

alanla ilgili donanım düzeyi göz önünde bulundurulmaktadır. 

  

3.3.5. Öğrenci Katılımı 

 Öğrenci iş yüküne dayalı kredi değerlerinin belirlenmesinde öğrenci iş yüküne dayalı 

kredi değerlerinin belirlenmesinde Üniversitemiz Eğitim-Öğretim yönergesine uygun olarak 

geri bildirim anketleriyle öğrencilerin görüşleri alınarak fakülte kurullarınca görüşülmesi 

yöntemi kullanılmaktadır. 

3.3.6. Uluslararası Hareketlilik 

Uluslararası hareketlilik ders intibakları eşleştirilebilmesi için uluslararası bölümlere ait 
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programlar araştırılarak eşleştirilmeye çalışılmaktadır. 

 

3.3.7. Deneyimleme 

 Staj ve işyeri eğitimi gibi Birim dışı deneyim kazanma programlarının yürütülme 

yöntemi;  

▪ Tanımlı staj yönergeleri,  
▪ Öğrencilere yönelik bilgilendirme toplantıları. 

 

3.3.7.1. Süreçler 

Staj ve işyeri eğitimleri için tanımlı staj yönergeleri mevcuttur. 

3.3.7.2. Paydaş Güvenceleri 

İlgili yönergeler ve staj değerlendirme formları ile paydaşların katılımı güvence 

altına alınmaktadır. 

3.3.8. Seçmeli Dersler 

Kültürel derinlik kazanımına yönelik ve farklı disiplinleri tanıma fırsatı veren seçmeli 

derslerin mevcudiyeti ile öğrencileri bu derslere yönlendirmek için öğrenciler ilgi alanlarına 

göre farklı alanlardan ders seçmelerine teşvik edilir. Programların tasarlanması ve 

uygulanmasında disiplinlerarası etkileşim göz önünde bulundurulur. Fakülte içi ve dışı kültürel 

derinlik kazanımına yönelik seçmeli derslerin açılmasına önem verilir.  

3.3.8.1. Disiplinlerarası Seçmeli Dersler 

Fakültemizde akademik danışmanlar aracılığıyla öğrenciler ilgi alanlarına göre 

disiplinlerarası ders seçmeleri konusunda teşvik edilir. 

3.3.9. Seçmeli Derslerin Yönetimi 

Seçmeli derslere ilişkin uyulması gereken yazılı usul ve esaslar ve öğretim 

yönetmeliğine uygun olarak düzenlenir. Derslerin açılmasında öğrenci merkezlilik göz önüne 

alınır ve açılacak dersler bir önceki yılın deneyim ve tecrübeleri dikkate alınarak, ayrıca 

öğrencilere uygulanan anket yöntemi ile belirlenir. 

3.3.9.1. Seçmeli Ders Uygulamaları 

Fakültemizde seçmeli ders uygulamaları için Bölümler ile programlar arasında 

eşleştirme ve disiplinlerarası seçmeli derslerin oluşturulmasına yönelik bölüm 

başkanlarından oluşan kurul ve komisyonlar oluşturulmaktadır. 

 

3.3.10. Öğrenci Danışmanları 

 Birimde öğrenci danışmanlık sistemi uygulamalarının yürütülme yöntemi; 

▪ Danışmanlık sistemiyle her öğrencinin önceden belirlenen danışmanlık saatlerinde 

öğrencilerin danışmanlar ile iletişim kurmaları sağlanır.  
▪ Öğrenci danışmanı ile Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden çevrimiçi iletişim 

kurabilir ve işlemlerini interaktif olarak gerçekleştirebilir,  
▪ Öğrenciler danışman öğretim üyelerine sosyal ve kültürel konularda da başvurup bilgi  

alabilir,  
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▪ Öğrenciler bölüm başkanlığı, fakülte birimleri, sağlık, kültür ve spor daire başkanlığı 

birimlerinden koordineli olarak destek alabilir,  
▪ Proje dersleri ve bitirme ödevi danışmanlıkları mevcuttur, 

 

3.3.10.1. Etkinlikler 

Öğrenci danışmanlık sistemi etkililiği değerlendirme yöntemi henüz akredite 

olmayan Fakültemizde formal olarak bulunmamakla birlikte bölüm başkanlıkları ve 

ilgili bölüm kurulları aracılığıyla danışmanlık sistemi etkinliği değerlendirilmektedir. 

3.3.10.2. Değerlendirme 

Öğrenci danışmanlık sistemi değerlendirme sonuçları ile ilgili işlemler bölümler 

bazında yürütülüp iyileştirilmeler planlanmaktadır. 

3.3.10.3. Başarı Ölçümleri 

Öğrencinin başarısını ölçmek ve değerlendirmek (BDY) için ilgili süreçler 

Üniversitemiz yönetmelik ve yönergelerinde belirlenmiştir. 

3.3.10.4. İlan 

 Web ve Öğrenci Bilgi Sistemi ile BDY süreçleri öğrencilere ilan edilmektedir. 

3.3.10.5. Güvence 

Üniversitemiz sınav uygulama yönergesi, bağıl değerlendirme yönergesi ve ilgili 

yönetmelikler ile programda BDY süreçleri uygulanması güvence altına alınmaktadır. 

 

3.3.11. Mezuniyet Koşulları 

 Öğrenci mezuniyet koşulları, her bölümün alan ve yeterliliklerine bağlı olarak belirlenen 

AKTS değerlerinin ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin ön 

gördüğü mezuniyet koşullarına bağlılık içermektedir. 

 

3.3.12. Çıktı Ölçümleri 

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine bağlı olarak 

mezuniyet koşulları önceden belirlenmiş ve web sayfalarında ilan edilmiştir. Program 

çıktılarının ölçümünde öğrenci ve diğer paydaş anketleri, mezun öğrencilerin sektörel dağılımı 

ile ilgili verilerin kullanımı ve elde edilme süreçleri planlanmaktadır. 

 

3.3.13. BDY 

Fakültemizde bu konuda verilen herhangi bir eğitim henüz bulunmamaktadır. Ancak 

gerekli düzenlemeler Bologna süreci kapsamında planlanmaktadır. 

 

3.3.14. Öğrenci Hakları 

Fakültemizde, öğrencinin devamsızlığı veya sınava girmeyi engelleyen haklı ve geçerli 

nedenlerin oluşması durumunu kapsayan açık düzenlemeler Üniversitemizin ve YÖK’ün ilgili 

hususta belirlediği yönetmelik ve yönergeler ile belirlenmiştir. 
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3.3.15. Öğrenci Şikâyetleri 

Fakültemizde, öğrenci şikâyetlerini alınması, Üniversite Yönetmelikleri ve Türkiye 

Cumhuriyeti kanunları çerçevesinde bilgi edinme ve şikâyet mekanizmaları aracılığıyla 

yürütülür. 

3.3.15.1 Şikayet Giderme Politikaları 

Öğrenci şikâyetlerini gidermek için alınan şikayetlerin birim, bölüm ve fakülte 

kurullarında ilgili yönetmeliklere bağlı olarak görüşülmesi ve karara bağlanması 

sağlanmaktadır. 

 

3.3.16. Alan Dışı Öğrenme 

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

ders dışı etkinlikler, geziler, seminerler ve kulüp faaliyetleri planlanmakta ve uygulanmaktadır. 

  

 Birime Ait Belgeler 

▪ Kurumun ilan edilmiş eğitim politikasında öğrenci merkezli eğitime yer vermiş olması 

▪ Öğrenci başarısını ölçme ve değerlendirmede kullanılan tanımlı süreçler (yönetmelik, 

yönerge, süreç tanımı, rehber, kılavuz vb.) 

▪ Öğrencinin devamsızlığı veya sınava girmeyi engelleyen haklı ve geçerli nedenlerin 

oluşması durumunu kapsayan açık düzenlemeler 

▪ Mezuniyet koşullarına dair düzenlemeler 

▪ Öğrenci danışmanlık sisteminde kullanılan tanımlı süreçler (yönetmelik, yönerge, süreç 

tanımı, rehber, kılavuz vb.) 

▪ Uygulamalı eğitimlerde (staj, mesleki uygulama vb.) ve hareketlilik programlarında 

kullanılan tanımlı süreçler (yönetmelik, yönerge, süreç tanımı, rehber, kılavuz vb.) 

▪ Öğrenme öğretme merkezi yapılanması 

▪ Öğrenci şikâyetleri ile görüşleri alma mekanizmaları  

 

 İyileştirme Kanıtları 

▪ Öğrenme ve öğretme merkezinde yürütülen uygulama örnekleri 

▪ Öğrenci merkezli eğitim uygulamaları  

▪ Öğrenci geri bildirimlerini içeren iş yükü anketleri 

▪ Öğretim elemanlarının öğrenci merkezli eğitim konusundaki yetkinliği (öğrenme-öğretme 

ve ölçme değerlendirme yöntemleri) 

▪ Eğiticilerin eğitimi program içeriğinde öğrenci merkezli öğrenme-öğretme yaklaşımına 

ilişkin uygulamalar 

▪ Öğrenci iş yükü kredisinin mesleki uygulamalar, değişim programları, staj ve projeler gibi 

uygulamalarda kullanıldığını gösteren kanıtlar 
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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; 

Fakültemiz öğrenci kabul sistemi YÖK ve ÖSYM tarafından belirlenen kriterler 

çerçevesinde, ÖSYS, Özel Yetenek, Yatay geçiş, DGS vs gibi sınavlar aracılığıyla 

olmaktadır. 

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

 3.4.1.2.1. Kabul, 

ÖSYS ve özel yetenek sınavı ile yapılır, 

3.4.1.3. Uyum (Yeni öğrenci uyumu), 

Fakültemiz bölümler bazında mentörlük ve her yıl düzenlenen oryantasyon 

programları aracılığıyla gerçekleştirmektedir. 

 3.4.1.3.1. Mentörler 

Bölümler bazında belirlenir. Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü 2018-

2019 akademik yılı mentörleri; 

 Recep Kadir KIYAK  
 Özcan DÜZCE  

Şebnem SAĞLAM 

 

3.4.1.4. Başarılar (Öğrenci başarıları), 

 

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü; Uygar 

ÇANKAYA  Mansiyon Ödülü-2017)  

 

Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü; Ahu 

ANZERLİ- Büşra ANZERLİ (Karo yarışması -

başarı ödülleri) 

 

3.4.1.5. Danışmanlar (Akademik), 

Ders programları ve ders seçme işlemleri öğrenci bilgi sistemi üzerinden 

tanımlanmakta ve yapılmaktadır. Uygulamada öğrenciler danışmanları ile iletişim 

kurarak ders seçme konusunda destek alabilmektedirler. Uygulamada danışmanların 

etkinliği bölüm başkanlığı tarafından organize edilmektedir. 

 

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü  
1. Sınıf: Arş. Gör. Hilal ERDEM,  
2. Sınıf: Öğr. Gör. Dr. Cenk SEZER,  
3. Sınıf: Dr. Öğr. Üyesi Ayşe BÖLÜKBAŞI,  
4. Sınıf: Doç. Dr. Mehmet AYDIN,  
              Doç. Dr. Ahmet Fevzi Savaş (Uzatmalı öğrenciler) 
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Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü 

1. Sınıf: Dr. Öğr.Üyesi Leyla KUBAT 

2. Sınıf: Doç. Elif AĞATEKİN 

3. Sınıf: Dr. Öğr. Üyesi Mine POYRAZ 

4. Sınıf: Dr. Öğr.Üyesi Leyla KUBAT 
 

3.4.1.6. Öğrenci Hareketliliği, 

 

YILI ÖĞRENCİ ADI SOYADI GİTTİĞİ ÜNİVERSİTE PROGRAM 

2016-2017 Aylin TAHRACI Streminski Academy of Lodz (Polonya) ERASMUS 

2016-2017 Sümeyye AYHAN Streminski Academy of Lodz (Polonya) ERASMUS 

2017-2018 Ahmet Selçuk EKŞİ Streminski Academy of Lodz (Polonya) ERASMUS 

2017-2018 Abdullah Samet KAYA The University of Beirra (Portekiz) ERASMUS 

2017-2018 Sultan Sena ACAR The University of Beirra (Portekiz) ERASMUS 

2018-2019 Goncagül KAHRAMAN Streminski Academy of Lodz (Polonya) ERASMUS 

2018-2019 Kubilay ÇİÇEKLİYER Streminski Academy of Lodz (Polonya) ERASMUS 

2018-2019 Selin NALÇAKAN Marmara Üniversitesi – Endüstri Ürünleri Tasarımı FARABİ 

 

3.4.1.7. Diğer Kabuller 

 Merkezi yerleştirmeyle gelen öğrenci grupları dışında kalan yatay geçiş, YÖS, 

ÇAP, yandal öğrenci kabulleri ilgili mevzuat ve yönergeler gereğince yapılır. 

 

3.4.2. Formal Öğrenme 

 Fakültemizde önceki “formal” öğrenmelerin tanınması Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi 

(OİBS) üzerinden gerçekleştirilir. 

 

3.4.3. İnformal Öğrenme 

Fakültemizde öğrencilerin genel alana özgü olamayan program öğrenim çıktılarını 

kazanmaları ders dışı etkinlikler, geziler, seminerler ve kulüp faaliyetleri ile 

gerçekleştirilmektedir. 

 

 Birime Ait Belgeler 

▪ Merkezi yerleştirmeyle gelen öğrenci grupları dışında kalan yatay geçiş, yabancı uyruklu 

öğrenci sınavı (YÖS), çift anadal programı (ÇAP), yandal öğrenci kabullerinde uygulanan 

kriterler) 

▪ Önceki formal, non-formal ve informal öğrenmelerin tanınmasına ilişkin tanımlı süreçler 

(yönetmelik, yönerge, süreç tanımı, rehber, kılavuz vb.) 

 

 İyileştirme Kanıtları 

▪ Öğrencinin akademik ve kariyer gelişimini izlemek üzere tanımlı süreçler ve mevcut 

uygulamalar 
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3.5. Eğitim-Öğretim Kadrosu; 

 

3.5.1. Özgeçmişler (Öğretim elemanları özgeçmişleri), 

3.5.2. Yetkinlikler, 

3.5.3. Mesleki Gelişim, 

3.5.4. Eğitsel Performanslar, 

3.5.5 Mesleki Gelişim 

 Eğitim-öğretim kadrosunun mesleki gelişimlerini sürdürmek ve öğretim becerilerini 

iyileştirmek için sağlanan imkanlar;  

3.5.5.1. Güvence 

Tüm öğretim üyelerinin katılımı için güvence yöntemleri; 

3.5.6. Ders Görevlendirmeleri 

 Birimdeki ders görevlendirmelerinde eğitim-öğretim kadrosunun yetkinlikleri ile ders 

içeriklerinin örtüşmesini sağlama ve güvence altına alma yöntemleri; 

3.5.7. Eğiticilerin Eğitimi 

 Birimdeki eğiticinin eğitimi programı ve birim hedefleri doğrultusunda güncelleme 

yöntemleri; 

3.5.8. Ders Verme (dış kaynaklı)  

 Birime dışarıdan ders vermek üzere öğretim elemanı seçimi ve davet edilme yöntemleri; 

3.5.8.1. İlan 

 Kuralları ilan etme yöntemi; 

 

 İlgili ölçüte ait beklenen kanıtlar aşağıda listelenmektedir:  

 

 Birime Ait Belgeler 

▪ Eğitim kadrosunun eğitim-öğretim performansını izlemek üzere geçerli olan tanımlı 

süreçler (atama-yükseltme kriterleri, yönetmelik, yönerge, süreç tanımı, rehber, kılavuz vb.) 

▪ Birime  dışarıdan ders vermek üzere görevlendirilen öğretim elemanı seçimi ve davet 

edilme usullerinde tanımlı kurallar 

 

 İyileştirme Kanıtları 

▪ Eğitim kadrosunun eğitim-öğretim performansını takdir-tanıma ve ödüllendirmek üzere 

yapılan uygulamalar  

▪ Eğiticilerin eğitimi uygulamalarına ilişkin kanıtlar (kapsamı, veriliş yöntemi, katılım 

bilgileri vb.) 

3.6. Öğrenme Kaynakları, Erişilebilirlik ve Destekler; 

 

3.6.1. Altyapılar 

 Öğrenci kullanımına yönelik tesis ve altyapılar; 
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▪ Fakülte bünyesinde ihtiyaca yönelik öğrenme kaynakları, erişilebilir destekler 

bulunmakla birlikte yeterli değildir.  

▪ Fakültemizde mevcut açık bölümler için stüdyo, derslik, bilgisayar laboratuvarı, 

kütüphane, toplantı salonu, sergi alanı ve bireysel çalışma alanları yeterli ve uygun 

donanıma sahip olacak şekilde sağlanmaya çalışılmaktadır. Açılacak bölümler için 

hiçbir olanak bulunmamaktadır. 

▪ Açık programların özelliğine göre atölye ve laboratuvarlarda gerekli temel araç 

gereç ve tekniker/teknisyen eksik, yetersiz veya mevcut değildir. 

 

3.6.2. Faaliyetler 

 Kurumda öğrenci gelişimine yönelik sosyal, kültürel, sportif faaliyetler; 

 

▪ Fakültemiz misyonu içinde bulunan sosyal ve kültürel faaliyetlersıklıkla 

gerçekleştirilerek öğrenciler bu doğrultuda imkanlar çerçevesinde kısıtlı bir şekilde 

maddi ve manevi olarak desteklenmektedir. 

▪ Fakültemiz öğrencileri üniversitenin kültür sohbetleri, bahar şenlikleri, belirli yıllara 

özel planlanan (onuncu yıl etkinlikleri gibi) etkinlikler ile sosyal, kültürel ve sportif 

alanda desteklenmektedir. 

 

3.6.3. Kurumsal Hizmetler 

Fakültemizde öğrencilere yönelik psikolojik rehberlik ve sağlık hizmetleri desteği 

sunulamamakta, bu konuda sadece üniversitemizin sunduğu hizmetlerden yararlanılmaktadır. 

3.6.3.1. Birimsel Hizmetler 

Fakültemizde Danışmanlık faaliyetleri kapsamında rehberlik ve destek hizmetleri 

öğretim elemanları tarafından sağlanır.  

3.6.4. Özel Öğrenciler 

 Fakültemizde Özel Öğrenciler için (Mülteciler, engelli veya uluslararası öğrenciler gibi) 

özel öğrenciler yönergesine bağlı olarak gerekli düzenlemeler planlanmakta ve yapılmaktadır.  

3.6.5. Planlama 

Fakültemiz iyileştirme çalışmalarına bağlı olarak sunulan ya da sunulacak olan hizmet 

ve destekleri elde edilen geri bildirimler doğrultusunda planlamaktadır. 

 

3.6.6. Bütçe Dağılımı 

Yıllık bütçenin öğrenim kaynakları ve öğrencilere sunulan destekler açısından yüzdelik 

dağılımına bölümlerden gelen talepler doğrultusunda Dekanlık tarafından karar verilir. 
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 Birime Ait Belgeler 

▪ Öğrenci Toplulukları oluşturma, onaylama, izleme ve değerlendirme sistemi  

▪ Bütçede öğrencilere yönelik hizmet giderlerinin dağılımı  

▪ Öğrencilere sunulan hizmetlerle ilgili öğrenci geri bildirim araçları (anketler vb.) 

 

 İyileştirme Kanıtları 

▪ Özel yaklaşım gerektiren öğrencilerle ilgili uygulamalar (temsil edilmesi, engelsiz üniversite 

uygulamaları vb.)  

▪ Öğrenci Topluluklarının yıl içerisindeki faaliyetlerinin değerlendirilmesi  

▪ Yıl içerisinde öğrencilere yönelik yıllık sportif, kültürel, sosyal faaliyetlerin listesi (türü, 

konusu, katılımcı sayısı vb. bilgilerle) 

▪ Öğrencilere sunulan hizmetlerle ilgili öğrenci geri bildirim araçları (anketler vb.) sonuçları 

 

4. ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME ve TOPLUMSAL KATKI 

 

4.1. Birimin Araştırma Stratejisi ve Hedefleri; 

 

4.1.1. Araştırma Stratejisi 

 

Araştırma stratejisi ve hedefler, 

▪ Birimimizin eğitim öğretim programına ilişkin stratejileri ve hedefleri olmakla birlikte 

belirlenmiş bir araştırma ya da sanat ve tasarım performansları stratejisi henüz 

bulunmamaktadır. 

▪ Birimin hedeflerinin oluşturulmasında üniversite yönetiminin hedefleri baz olarak alınmıştır.  

▪ Hedeflere ulaşmada dekanlık, bölüm başkanları ve tüm öğretim elemanları ile ortak olarak 

sorumluluk paylaşılmaktadır. 

 

4.1.1.1. Ar-Ge Politikası, 

Araştırma ve Geliştirme politikamız ülke ekonomisine katkıda bulunacak, 

toplumun ve bölgenin sorunlarına çözüm getirecek, alt yapıya destek sağlayacak 

projelere ve akademik çalışmalara öncelik vermektir. 

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

Birim, ülke ve bölge öncelikleri ile uzun vadeli bilim ve teknoloji politikalarının 

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

öncelikli alanlar ile uyumlu olarak araştırma faaliyetleriyle gerçekleştirilir. 

4.1.1.3. Araştırma Fırsatları,  

Araştırma fırsatları dış paydaşlarla ortak ar-ge protokolleri ve üniversite desteği 

ile sağlanır. 

4.1.1.4. Öncelikli Alanlar, 

Öncelikli alanların belirlenmesinde uluslararası düzeyde yenilikler takip edilirken 

mesleki bilimler için iç ve dış paydaşların önerileri doğrultusunda, bilimsel, sektörel 



 ( KİDR Sürüm 1.4 ) 
24/34 

ve sanatsal projeler ile sosyal projeler ve araştırma faaliyetleri gerçekleştirilir. 

4.1.1.5. Ortak Araştırma Faaliyetleri, 

Ulusal ve Uluslararası ortak araştırma faaliyetleri katılma çalışmaları 

yürütülmektedir. 

4.1.1.6. Araştırma Platformları, 

Fakültemizde oluşturulmuş herhangi bir araştırma platformu bulunmamaktadır, 

bu nedenle üniversitemiz ulusal ve uluslararası platformlara entegre durumdadır. 

4.1.1.7. Etik Değerler, 

Fakültemizde kurumsal değerlere bağlı olarak bilimsel etik değerler 

benimsenmektedir. 

4.1.1.8. Araştırma Çıktıları, 

Fakültemizde tamamlanan araştırma/projeler sonunda makale, bildiri, kişisel 

sergi, karma sergi vb. çıktılar elde edilmektedir. 

 

4.1.2. Bütünleşik Politikalar 

Fakültemiz bölümleri, ülke ve bölge öncelikleri ile uzun vadeli bilim ve teknoloji 

politikalarının tespitinde, Türkiye Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK)’nun belirlediği 

öncelikli alanlar ile uyumlu ve bütünleşik olarak araştırma faaliyetlerinde bulunur, 

 

4.1.3. Katkısal Politikalar 

Yıl boyunca iç ve dış paydaşları bir araya getiren bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik 

sektör odaklı çok sayıda toplantı ve etkinlik düzenlenerek toplumsal katkı süreçleri 

bütünleştirilir. 

 

4.1.4. Kalkınma Hedefleri 

 Yerel/bölgesel/ulusal kalkınma hedeflerine bağlı olarak 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 

Fakültemiz kültürel katkı sağlayacak araştırmalara öncelik vererek yerel sosyo-

ekonomik ve kültürel dokuyu arttıracak araştırmaları ya da projeleri teşvik eder. 

 

 Birime Ait Belgeler 

▪ Birimin  araştırma-geliştirme politikası ve stratejik amaçları 

▪ Birimin öncelikli alanları  

▪ Araştırma-Geliştirme süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapıdaki yeri 

▪ Toplumsal katkıya yönelik performans göstergeleri (yerel/bölgesel/ulusal varsa 

uluslararası) 

▪ Araştırma-Geliştirme teşvik ve destek sistemi 
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 İyileştirme Kanıtları 

▪ Birimin araştırma-geliştirme politikasını ve stratejik amaçlarını uyguladığına dair 

uygulamalar/kanıtlar 

▪ Lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetlerinde araştırma politikasının uygulandığına 

dair kanıtlar  

▪ Toplumsal katkı süreçlerinde iyileştirme çalışmalarının sonuçlarını gösteren veriler (ör. 

demografik veriler, işgücü piyasası) 

▪ Öğrencilerin araştırma faaliyetlerine aktif katılımını gösteren kanıtlar 

 

4.2. Araştırma Kaynakları; 

 

4.2.1. Planlama 

▪ BAP ve kurumun diğer araştırma bütçelerinden tedarik edilmektedir, planlama ise bu 

birimlerin yönergeleri ile sağlanmaktadır.  
 

▪ Fakültemiz bölümleri BAP koordinatörlüğü tarafından uygulanan politikalar 

çerçevesinde gerekli işlemleri gerçekleştirmektedir. 

 

4.2.2. Paydaşlar 

Fakültemiz araştırma geliştirme faaliyetlerinde önceliği yerel ve kültürel değerlerin 

korunması ve arttırılmasına verdiğinden dış paydaşlar ile sürekli ortaklık içerisindedir. 

4.2.3. İzleme 

 Fakültemizde her bir bölüm araştırma geliştirme faaliyetlerinden sorumludur. Ayrıca 

Üniversitemiz Akademik veri izleme ve değerlendirmeye göre sonuçlar izlenir. 

4.2.4. Fon Stratejileri 

 Fakültemiz dış paydaşlarla bu konuda iş birliği içerisindedir. Araştırma çalışmaları için 

dış paydaşlarla maddi destek karşılıklı anlaşmalarla sağlanmaktadır. 

4.2.5. Personel Teşvikleri 

Araştırmacıları fakülte dışı fon kullanmaya teşvik etmek amacıyla üniversitenin 

faaliyetlerinden faydalanmaktadır. 

4.2.6. Dış Destekler 

Fakültemiz Bölümleri bazı mesleki ihracatçı birlikleri ile protokol imzalamış olup bunlar 

yardımıyla stratejik hedeflere katkı sağlamaktadır. Ayrıca bölgemizdeki kamu kurumlarından 

ve sanayi kuruluşlarından da destek alınmaktadır.  

 

 Birime Ait Belgeler 

▪ Araştırma-Geliştirme altyapısı (laboratuvarları, merkezleri vb.) bilgileri 

▪ Araştırma-Geliştirme bütçesi (gelirleri, dış kaynakları, öncelik alanlarına göre dağılımı, 

birimlere göre dağılımı)  

▪ Araştırma-Geliştirmede kurumsal yetkinlik alanları (sahip olunan uzmanlıklar, proje alanları, 

patent alanları, vb.) 

▪ Araştırma-Geliştirmede paydaşlarla yapılan işbirlikleri (fuar, kariyer günleri, projeler vb.) 
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 İyileştirme Kanıtları 

▪ Birime son üç yılda yapılan dış fon aktarımına ait değişimler 

▪ Birime dışı fonları kullanmaları için araştırmacıları teşvik etmek üzere yürütülen faaliyetler 

▪ Birim, araştırma ve geliştirme faaliyetleri için fiziki altyapı ve mali kaynaklarda yaptığı 

iyileştirmeler 

 

4.3. Araştırma Kadrosu; 

 

4.3.1. Yetkinlikler 

 Birimde araştırma kadrosunun araştırma yetkinlikleri ve bu yetkinlikler bazında 

beklenen seviyelerinin tanımlama yöntemleri; 

▪ Öğretim üyeliğine atama ve yükseltmelerde 2547 Sayılı yasanın ilgili maddelerinde 

tanımlanan koşullara ilave olarak “BŞEÜ Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama 

İlkeleri” ile tanımlanmış akademik faaliyetlerden kazanılan puanlar esas alınarak 

akademik personelin yetkinliği bu ilkeler çerçevesinde güvence altına alınmıştır,  
▪ Akademik performansını yükseltmek için “BŞEÜ Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atama İlkeleri” revize edilmiştir,  
▪ Lisansüstü eğitim gören araştırma görevlilerinin yapılandırılmış eğitimleri çerçevesinde 

seminer ve makale yayın ve sunumları,  
▪ Yurtiçi ve yurtdışı bilimsel etkinliklere katılarak seviyeler tanımlanır. 

 

4.3.2. Yetkinlik Ölçümleri 

Fakültemiz, araştırma kadrosunun yetkinliğini ilgili kanun ve yönetmeliklerle birlikte 

Üniversite Atama ve Yükseltme Kriterlerine uygunluğunu kurulan komisyonlar tarafından gelen 

raporlar doğrultusunda değerlendirmektedir. 
 

4.3.3. Olanaklar ve Destekler 

Fakültemizde görev yapan araştırma kadrosunun yetkinliğinin geliştirilmesi amacıyla 

ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenen araştırma faaliyetleri ve alan uzmanlığına yönelik 

çalıştay, panel ve konferanslara katılımları teşvik edilmektedir. 

 

4.3.3.1. Fiziksel, Teknolojik ve Finansman 

Üniversitemiz Bütçesi ve dış paydaş destekleri sağlanır. 

4.3.3.2. Laboratuvarlar, 

Kurumsal desteklerle sağlanır. 

4.3.3.3. Projeler, 

Kurumsal ve kamu destekleri ile sağlanır. 

4.3.3.4. Etik Kural Destekleri,  

Üniversitemizin ilgili mevzuatı ve yönetmelikleri doğrultusunda gerçekleştirilir. 

4.3.3.5. Ölçme-Değerlendirme 
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Gerçekleştirilen bilimsel etkinlik ve projelerin başarılarına ve sonuçlarına bağlı 

olarak destek ve imkanların yeterliliği ve etkililiği ölçülmektedir. 

 

4.3.4. Teşvikler 

▪ Araştırma kadrosundaki elemanlarının araştırma, teknoloji geliştirme, sanat ve tasarım 

faaliyetleri özendirilir, 

▪ Araştırma alt yapısının sürdürülebilirliği BAP birimi aracılığıyla, uygulanan teşvik ile 

güvence altına alınmaktadır. 

4.3.4.1. Karar Yöntemleri 

 İlgili komisyonlar aracılığıyla teşvik için kararlar verilmektedir. 

4.3.4.2. Teşvik Ölçümleri 

 Sağlanan teşviklerin yeterliliği ve etkililiği, öğrettim üyelerinden gelen görüş ve 

öneriler dikkate alınarak ilgili koordinatörlüklerce ve Üniversite yönetim kurulunca 

belirlenmekte ve güncellenmektedir. 

 

 Birime Ait Belgeler 

▪ Kurumun AR-GE hedefleri ile Öğretim Üyeliğine yükseltilme ve atanma ölçütleri ilişkisi 

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

süreçler (yönetmelik, yönerge, süreç tanımı, rehber, kılavuz vb.) 

 

 İyileştirme Kanıtları 

▪ Akademik personelin araştırma-geliştirme performansını takdir-tanıma ve ödüllendirmek 

üzere yapılan uygulamalar 

▪ Akademik personelin araştırma-geliştirme yetkinliğini geliştirmek üzere yapılan eğitimler 

(programı, veriliş yöntemi, katılım bilgileri vb.) 

 

4.4. Birimin Araştırma Performansının İzlenmesi ve İyileştirilmesi; 

 

4.4.1. Performans 

 Fakültemiz bölümlerinin bünyesinde performans göstergeleri 6 aylık periyotlarda 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 faaliyetleri kurum adresli yayınlar, proje, vb. olarak yayımlanır. 

4.4.3. Ranking Yöntemi 

 Kurum, bölge, ülke ve dünya ekonomisine katkısını ölçmek üzere tanımlı bir yöntem 

bulunmamaktadır. 

4.4.3.1. Katkı Yeterliliği 

 Katkı yeterliliği, öğrenci ve mezun sayısı, Üniversite, kamu ve sanayi projeleri 

ile fikri mülkiyet hakları ile sağlanmaktadır. 
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4.4.4. Ranking Derecesi 

 Fakültemizin ranking derecesi bulunmamaktadır. 

 

 Birime Ait Belgeler 

▪ Birimin araştırma-geliştirme hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını izlemek üzere kullandığı sistem 

▪ Birimin ve birimlerin araştırma-geliştirme süreçleri yıllık özdeğerlendirme raporu 

▪ Merkezlerin ve laboratuvarların araştırma-geliştirme faaliyetleri yıllık özdeğerlendirme raporu 

▪ Araştırma-Geliştirme faaliyetleri ve projelerle ilgili paydaş geri bildirimlerini almak için 

kullanılan mekanizmaların (belge, doküman, anket, form vb.) listesi ve örnekleri 

 

 İyileştirme Kanıtları 

▪ Birimin ve birimlerin araştırma-geliştirme süreçleri yıllık özdeğerlendirmelerinden hareketle 

yapılan iyileştirmeler 

▪ Araştırma performansının iyileştirilmesine ilişkin kanıtlar (altyapı, insan kaynağı, fon 

kaynaklarının kullanımı, üniversite-sanayi işbirliği vb. uygulamalar) 

▪ Kurumun araştırma-geliştirme performansını izlemek üzere kullandığı kanıtlar (Ranking 

sistemleri-QS, Times Higher Education URAP, Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi vb. 

göstergeler) 

 

5. YÖNETİM SİSTEMİ 

 

5.1. Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı; 

 

5.1.1. Yönetim Sistemi 

 Fakültemiz Akademik Teşkilat Yönetmeliği’ne bağlı olarak 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanununun 12. maddesi ile düzenlenmiş olan görevleri yerine getirmek için yönetim ve idari 

teşkilata sahiptir. 

 

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-gerceklesmesonuclari-raporu/). 
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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. 

 

 Birime Ait Belgeler 

▪ Birimin yönetim ve idari alanlarla ilgili politikası ve stratejik hedefleri  

▪ Yönetsel ve idari yapılanma şeması 

▪ İç kontrol eylem planının izlenmesi ve yönetimi 

▪ İşe alımlarda idari kadroların gerekli yetkinliğe sahip olduğunu gösteren kanıtlar  

▪ Kurumun yöneticilerinin liderlik özelliklerini ve yetkinliklerini ölçmek, izlemek ve 

geliştirilmek için kullandığı yöntemler 

▪ Süreç yönetimi el kitabı (süreç tanımları ve akışları) 

 

 İyileştirme Kanıtları 

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

uygulamalar/kanıtlar 

 

5.2. Kaynakların Yönetimi; 

 

5.2.1. Etkililik 

 İnsan kaynakları yönetimiyle ilgili olarak Fakültemiz, Kaysis belgelerinde gerekli 

dokümanlara sahiptir, 

5.2.2. Etkinlik 

Fakültemiz, işe alınan/atanan personelinin (alındığı alanla ilgili olarak) gerekli 

yetkinliğe sahip olmasını ilgili kanun ve yönetmelikler ile ve akademik alanların özelliklerine 

göre güvence altına almaktadır. 

5.2.3. Liyakat 

 Fakültemiz idari ve destek kısımlarında görev alan personelin eğitim ve liyakatlerinin 

üstlendikleri görevlerle uyumunu ilgili kanun ve yönetmeliklere göre düzenlemektedir. 

 5.2.4. Finansal Yönetim 

 Mali kaynakların yönetimi ve etkinliği, Dekanlığa bağlı olarak Bölüm görüşleri ve 

ihtiyaçları göz önüne alınarak yürütülmektedir. 

 

5.2.5. Kaynakların Yönetimi 

 Taşınır ve taşınmaz kaynakların yönetimi ve etkinliği, ilgili kanun ve yönetmelikler 

çerçevesinde idari birimler tarafından gerçekleştirilmektedir. 

 

 Birime Ait Belgeler 

▪ İnsan Kaynakları politikası ve hedefleri 

▪ Mali kaynakların yönetimi  
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▪ İşe alımlarda idari kadroların gerekli yetkinliğe sahip olduğunu gösteren kanıtlar 

▪ Taşınır/taşınmaz kaynakların yönetimine dair tanımlı süreçler (envanter vb. çalışmalar, 

yönergeler) 

▪ İdari personelin performanslarının değerlendirilmesinde kullanılan sistem ve tanımlı süreçler 

 

İyileştirme Kanıtları 

 

▪ İnsan Kaynakları politikası ve hedefleri doğrultusunda yapılan uygulamalar 

▪ İdari personelin performans değerlendirilmeleri sonucunda yapılan iyileştirmeler 

▪ İdari personelin mevcut yeterliklerinin beklenen görevlere uyumunun sağlanması ve gelişimine 

yönelik hizmet içi eğitim uygulamaları (eğitim programının kapsamı, veriliş yöntemi, katılım 

bilgileri vb.) 

 

5.3. Bilgi Yönetimi Sistemi; 

 

5.3.1. Bilgi Yönetimi 

Fakültemizin her türlü faaliyeti ve süreçlerine ilişkin verileri toplamak, analiz etmek 

üzere yıl içinde yapılan ve yılsonunda sonuçlandırılan faaliyet ve raporlamalar kullanılmaktadır. 

 

5.3.2. Performans Göstergeleri 

Performans göstergeleri yıl içinde iki kez raporlanan izleme ve değerlendirme süreçleri 

ile kayıt altına alınır. 

5.3.2.1. Desteklemeler 

 Fakültemizde bilgi yönetim sistemi için gerekli çalışmalar planlanmaktadır. 

5.3.3. Süreç Destekleri 

Fakültemizde kullanılan bilgi sistemi, özellikle kalite yönetim süreçlerini destekleyecek 

bir süreç desteği bulunmamaktadır. 

5.3.4. Veri Toplama 

Fakültemizde iç ve dış değerlendirme sürecine yönelik bilgiler ilgili raporlar üzerinden 

toplanır. 

5.3.5. Güvenlik ve Gizlilik 

 Fakültemizde verilerin güvenlik ve gizliliği Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından 

sağlanmaktadır. 

 

5.3.6. Birim Hafızası 

 Fakültemiz hafızasını korumak ve sürdürülebilirliğini güvence altına almak için bütün 

çıktılar yönetmelikler çerçevesinde yasal süreleri içinde muhafaza eder. 

 

  

 Birime Ait Belgeler 

▪ Kurumun bilgi yönetimi konusundaki politikası 

▪ Kurumun kullandığı bilgi sistemi, fonksiyonları ve desteklediği süreçler 

▪ Kurumsal bilginin (performans göstergeleri, yönetmelikler, yönergeler, değerlendirme 
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raporları vb.) elde edilmesi, kayıt edilmesi, güncellenmesi ve paylaşılmasında tanımlı süreçler 

ve uygulamalar 

 

 İyileştirme Kanıtları 

▪ Toplanan bilgilerin güvenliği ve güvenirliğinin güvence altına alındığını gösteren uygulamalar 

▪ Kurumsal hafızanın korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanmasına ilişkin uygulamalar 

▪ Yönetsel ve operasyonel faaliyetlere ilişkin periyodik analiz raporları  

▪ BYS analiz sonuçlarının iyileştirme çalışmalarında kullanımına ilişkin örnekler 

  

5.4. Birim Dışından Tedarik Edilen Hizmetlerin Kalitesi; 

 

5.4.1. Tedarik Kriterleri 

 

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

 

▪ 4734 sayılı kamu ihale kanunu ile tedarik süreci gerçekleştirilir, 

 

▪ Tedarik süreci komisyonlar tarafından ilgili formlar ve talimatlara göre yapılır, 

 

▪ Tedarik sürecine ilişkin kriterler belirlenmiştir. 

 

 

 

5.4.2. Tedarik Güvencesi 

 Birim dışından alınan hizmetlerin uygunluk, kalite sağlama ve sürekliliğini güvence 

altına alma yöntemi; 

 

▪ Hizmetlerle ilgili kurum içi kamuoyunun görüşleri alınır, 

 

▪ Kurum dışından alınan hizmetlere ilişkin ilgili birimlerden geri dönüşler alınır. 

 

Kuruma Ait Belgeler 

▪ Tedarik edilen hizmetler ve tedarikçilerin listesi 

▪ Tedarikçilerin performansını değerlendirmek üzere tanımlı süreçler 

 

 İyileştirme Kanıtları 

▪ Tedarik hizmetlerinden iç paydaşların memnuniyet düzeyini gösteren kanıtlar  

▪ İyileştirme uygulama örnekleri 

 

5.5. Yönetimin Etkinliği ve Hesap Verebilirliği, Kamuoyunu Bilgilendirme; 

 

5.5.1. Etkinlik Paylaşımı 

 Fakültemiz, topluma karşı sorumluluğunun gereği olarak, eğitim-öğretim, araştırma-
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geliştirme faaliyetlerini de içerecek şekilde tüm faaliyetleri ile ilgili güncel verileri kitlesel 

iletişim araçlarını kullanarak kamuoyuyla paylaşır. 

 

5.5.2. Güvence 

Fakültemiz birim faaliyet raporları, kurumsal web sayfaları ve KYS gereğince Fakülte, 

kamuoyuna sunduğu bilgilerin tarafsızlığını ve nesnelliğini güvence altına alır. 

 

5.5.3. Liderlik Ölçümleri 

Fakültemiz kurum kalite güvencesi sisteminde mevcut yönetim ve idari sistemi, 

yöneticilerin liderlik özellikleri ve verimliliklerini ölçme ve izlemeye imkân tanıyacak şekilde 

tasarlanmıştır. İlgili yönetmelikler çerçevesinde yetkinliklerin geliştirildiği uygulamalar takip 

edilmektedir. 

 

5.5.4. Şeffaflık Politikaları 

Fakültemiz web sayfasında tüm çalışmalarımız kamuoyunun bilgisine ve dikkatine 

sunulmaktadır. 

 

5.5.5. Kamuoyu Paylaşımı 

Fakültemiz Eğitim-Öğretim, araştırma-geliştirme faaliyetlerini de içeren tüm bilgileri, 

resmi web sayfasında yayınlamaktadır. 

 

Birime Ait Belgeler 

▪ Kurumun kamuoyu ile paylaştığı bilgiler ve paylaşım kanalları (üniversite bültenleri, web 

sayfası vb.) 

 

 İyileştirme Kanıtları 

▪ Yöneticilerin (rektör, dekanlar, enstitü müdürleri, Yüksekokul/MYO müdürleri) periyodik 

olarak düzenlediği değerlendirme toplantıları, basılı yayınlar vb. 

▪ Paydaş görüşlerinin yönetsel fonksiyonlara yansıdığına dair kanıtlar 

 

 

6. SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 

 

2018 yılından beri kalite süreçlerine dahil olan Fakültemizde, Kalite Güvencesi Sistemi, Eğitim-

Öğretim, Araştırma, Geliştirme ve Toplumsal Katkı ve Yönetim Sistemi kavramsal olarak ilk defa ele 

alınmakta olup özet bilgiler aşağıda sunulmaktadır. 

Kalite Güvencesi Sistemi  

Kalite güvence sisteminin hayata geçirilmeye başlanması ile birlikte tüm süreçler sistematik 

olarak ele alınmaya başlanmıştır. Eğitim-öğretim faaliyetlerinin sürdüğü bölümlerde ve ilk defa 

öğrenci alacak ya da yeni açılacak bölümlerde de kalite güvence sistemi dahilinde çalışmalar 

sürdürülmektedir.  
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Gerçekleştirilen faaliyetler sonucunda sağlanan iyileştirmelerin başında tüm çalışanların kalite 

güvence sistemine dahil edilmesi, sürdürülen ve planlanan faaliyetlerin ölçülebilir ve çıktısı kontrol 

edilebilir biçimde tasarlanması, yapılan tüm etkinliklerin paydaşlarla birlikte organize edilip kamuya 

duyurulabilir halde planlanması sayılabilir. Bunun yanında Kalite Güvence Sistemi anlamında en 

büyük handikap, sistemin genelini öğrenme aşamasında oluşumuz ve önceden yapılan faaliyetlerin 

Kalite Güvence Sistemi bağlamında yeniden dizayn etmede yaşadığımız problemlerdir. 

Tüm bunlar dikkate alınarak Kalite Güvence Sisteminin güçlü ve zayıf yönleri şöyle 

sıralanabilir; 

Güçlü Yönler  

▪ Fakültenin kurulum sürecini tam olarak tamamlamamış olması ve Kalite Güvence Sistemi 

gibi yeni bir sisteme adaptasyon düzeyinin yüksek olması. 

▪ Akademik ve idari kadronun Kalite Güvence Sistemini benimsemesi, katkı düzeylerinin 

yüksekliği. 

▪ Rektörlük ve Dekanlık düzeyinde Kalite Güvence Sistemi’nin gerekliliğinin desteklenmesi 

ve idari yönden sürecin kabul ediliş biçimi. 

▪ Akademik kadronun genç ve dinamik öğretim üyelerinden oluşması ve daha önce bu tür 

faaliyetlerde görev almış olmaları. 

▪ Kalite Güvence Sistemi’nin öğrencilere de aktarılması ile öğrencilerin de önemli karar alma 

süreçlerinde görev alması. 

▪ Düzenli kontrollerin ilgili komisyonlar tarafından yapılması. 

▪ Sistemin Eğitim-Öğretim süreçlerini de kapsayarak Bologna sürecini rehber alarak 

ilerlemesi. 

Zayıf Yönler 

▪ Kalite Güvence Sistemi öğrenme sürecinin henüz başında oluşumuz. 

▪ Ana organizasyonun henüz tam anlamıyla düzenlenmemiş olması. 

▪ Henüz öğrenci almamış ya da mezun vermemiş bölümlerden dolayı çıktıların henüz takip 

edilemiyor olması. 

▪ İl genelinde sanatsal ve tasarımsal faaliyetlerin kabul edilme düzeyi 

 

Eğitim-Öğretim 

Güçlü Yönler  

▪ Birimlerin henüz yeni kuruluyor olması nedeniyle Kalite Güvence Sistemi kurgusunun en 

baştan yapılıyor olması. 

▪ Öğrencilerin de süreçlere dahil edilmesi ile eksikliklerin daha kolay kapatılabilmesi. 

▪ Eğitim-öğretim kadrosunun genç ve dinamik olması. 

▪ Özellikle farklı üniversitelerde yüksek lisans ve doktora eğitimlerine devam eden, 

bulundukları üniversitenin kültürü ile üniversitemizin kültürünü harmanlayan araştırma 

görevlilerinin varlığı. 

▪ Farklı sanat ve tasarım disiplinlerinin bir arada olması. 

▪ Nitelikli akademik personelin bulunması. 
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Zayıf Yönler 

▪ Bütün bölümlerin aktif eğitime başlamamış olması. 

▪ Henüz öğrenci almamış ya da mezun vermemiş bölümlerden dolayı çıktıların henüz takip 

edilemiyor olması. 

▪ Güzel sanatlar ve tasarım fakültesi bölümlerinin uygulamaya yönelik bölümler olması 

nedeniyle uygulama olanaklarının henüz kısıtlı oluşu. 

 

Araştırma, Geliştirme ve Toplumsal Katkı 

Güçlü Yönler  

▪ Birimlerde bilimsel araştırma projelerinin yürütülmesi. 

▪ Yerel yönetimlerle işbirliği içinde çalışmaların yürütülmesi. 

▪  

Zayıf Yönler 

▪ Toplumsal katkı bağlamında ulusal çapta büyük iller kadar henüz etkili olunamaması. 

Yönetim Sistemi 

Güçlü Yönler  

▪ Tecrübeli bir yönetim sisteminin olması. 

▪ Tüm iç paydaşların ya da temsilcilerinin yönetime destek olması ve etkin olarak görev alması. 

 

Zayıf Yönler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


