
2020 YILI BĠRĠM ÖZ DEĞERLENDĠRME RAPORU 

 (GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESĠ) 
 
 
 
A. KALĠTE GÜVENCESĠ SĠSTEMĠ 

 

1. Misyon ve Stratejik Amaçlar 

  
1.1. Misyon 

Sanatın evrensel dilini kullanarak, ulusal ve uluslararası düzeydeki bilimsel, sanatsal, kültürel 

geliĢmeler ıĢığında, bilime ve sanata farklı bakıĢ açıları kazandırabilen, aynı zamanda köklü 

Türk kültürünü benimsemiĢ, paylaĢımcı, katılımcı, özverili, sanatçı kimliğini özümsemiĢ, 

geçmiĢten gelen birikimle modern imkanları birleĢtirebilen, atılımcı, çok yönlü, tutarlı, istikrarlı, 

araĢtırmacı ruha sahip, yetenekli, bilim adamları ve sanatçılar yetiĢtirerek sanatımızı yaĢatmak, 

geliĢtirmek, tanıtmak ve en ileri düzeyde temsil etmektir.  
 

1.2. Vizyon 

Alanında yetkin bilim adamları ve sanatçılar yetiĢtirmek için gerekli alt yapıyı oluĢturarak, en 

yeni teknik donanımı ve en kaliteli malzemeleri öğretim elemanı ve öğrencilerimizin hizmetine 

sunarak, toplumun, bilim ve sanat dünyasının aydınlanmasına önemli katkılar kazandırabilecek, 

bilgisini yeteneğiyle bütünleĢtirmiĢ, durağanlığı, taklidi ve tekrarı değil, sürekli ilerlemeyi, 

geliĢmeyi hedef edinerek çalıĢan, araĢtıran, düĢünen ve üreten akademisyen-sanatçılar tarafından 

ortaya konan eserlerin, yapılan araĢtırmaların, çeĢitli bilim ve sanat etkinlikleri aracılığıyla 

ulusumuza ve tüm dünyaya duyurulduğu, misyonumuzu benimsemiĢ nesillerin geleceğe 

hazırlandığı bir bilim ve sanat yuvası olmaktır.  
 

1.3. Birimin stratejik plandaki hedefleri 

 

Stratejik Amaçlar 

(S.A.) 

 
Hedefler (H.) 

 

 

 
 
S.A.1: Bilimsel ve 

sanatsal, ar&ge 

ve uygulama 

faaliyetlerinin 

geliĢtirilmesi, 

H.1. Yurt dıĢı ve içi yayınlar, 

H.2. Yurt dıĢı ve içi etkinlikler, 

H.3. Uluslararası ve ulusal ve bildiri sunumu veya çalıĢtay katılımı, 

H.4. Bilimsel araĢtırma fonu projeleri, 

H.5. AB ve ulusal projeler, 

H.6. Uluslararası ve ulusal yarıĢmalara katılım, 

H.7. Kitap ve kataloglar yayınlamak, 

 

 

S.A.2: Eğitim ve 

Öğretim 

kalitesinin 

artırılması 

H.1. Öğrenci nitelik profilinin artırılması, 

H.2. Öğrenci merkezli eğitimin yaygınlaĢtırılması, 

H.3. Ders programı ve içeriklerinin güncelleĢtirilmesi, 

H.4. Disiplinlerarası lisansüstü eğitim programları açılması, 

H.5. Yurt içi ve dıĢı 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 tabanları, sanat ve tasarım alanlarındaki yurtiçi ve dıĢı dergilere abonelik sayısının 
arttırılması, 

H.9. Yeni bölümlerin kurulması ve öğretime açılması, 

H.10.Yandal ve çift anadal eğitiminin baĢlatılması, 

S.A.3: Ġnsan 

kaynaklarının 

nitelik ve 

niceliklerinin 

artırılması 

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

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

H.3. Ġdari iĢlerde yetkin, nitelikli personel kazanılması, 

 

 
S.A.4: Altyapıların 

geliĢtirilme ve 

iyileĢtirilmesi, 

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

H.2. Tasarım yazılımlarının lisanslarının alınması, 

H.3. Depo, arĢiv ve sergi alanları sağlanması, 

H.4. Mevcut donanım ve ekipmanın geliĢtirilmesi ve iĢlerlik kazandırılması, 

S.A.5: Fakülte 

tanınırlılığının 

ve toplumla 

iliĢkilerin 

artırılması 

H.1. Bölgenin ekonomik ve sosyokültürel geliĢmiĢlik düzeyine katkıda bulunulması, 

H.2. Meslek odaları ve sivil toplum kuruluĢları iliĢkilerin güçlendirilmesi, 

H.3. YaĢam boyu eğitim seminerleri ve sanat kursları, 

 

1.4. Ġzleme ve değerlendirme Ģekli  

Yoktur. 

 
Kanıt Belgeler A.1:  
 

A.1. 1. http://w3.bilecik.edu.tr/guzelsanatlar/fakultemiz/misyon-ve-vizyon/  

A.1. 2.  http://w3.bilecik.edu.tr/guzelsanatlar/fakultemiz/vizyon/  

A.1. 3.   Fakültemiz 2017-2021 Stratejik Planında Mevcuttur. Kanıtlar kalite dolaplarında 

fiziki olarak saklanmaktadır. 

 

2. Ġç Kalite Güvencesi 

 

2.1. Birim kalite organizasyon yapısı  

 

Kalite Temsilcisi Prof. Kadir SEVĠM 0228 214 12 80 

kadir.sevim@bilecik.edu.tr 

Kalite Raportörü Fakülte Sekreteri Yüksel ALHANLIOĞLU 0228 214 12 83 

yuksel.alhanlıoglu@bilecik.edu.tr 

Eğitim Öğretim 

Sorumlusu 

Dr. Öğr. Üyesi Hilal KAHVECĠ 0228 214 12 85 

hilal.kahveci@bilecik.edu.tr 

AraĢtırma, GeliĢtirme ve 

Toplumsal Katkı 

Sorumlusu 

Doç Dr. Murat YURDAKUL 0228 214 15 69  

murat.yurdakul@bilecik.edu.tr 

 

 

Yönetim Sistemleri 

Sorumlusu 

 

Prof. Dr. Bülent YILMAZ 0228 214 19 73 

bulent.yilmaz@bilecik.edu.tr 

http://w3.bilecik.edu.tr/guzelsanatlar/fakultemiz/misyon-ve-vizyon/
http://w3.bilecik.edu.tr/guzelsanatlar/fakultemiz/vizyon/
mailto:murat.yurdakul@bilecik.edu.tr
mailto:murat.yurdakul@bilecik.edu.tr


Stratejik Plan ve 

Performans Göstergeleri 

Sorumlusu 

Doç. Dr. Parisa GÖKER 0228 214 12 99  

parisa.goker@bilecik.edu.tr 

Anket Hazırlama ve 

Değ. Sorumlusu 

Doç. Elif AĞATEKĠN 0228 214 15 76 

elif.agatekin@bilecik.edu.tr 

Akademik Veri Ġzleme 

ve Değerlendirme 

Sorumlusu 

Dr. Öğr. Üyesi Ġrfan DÖNMEZ 0228 214 12 84 

irfan.donmez@bilecik.edu.tr 

 
 

  
2.2. ĠĢ akıĢları  

Yoktur.  
2.3. Görev tanımları  

Yoktur. 

 

Kanıt Belgeler A.2:  
 

A. 2. 1. Kanıtlar fiziki olarak kalite dolaplarında saklanmaktadır. 

 

3. PaydaĢ Katılımı 

 

3.1. Ġç paydaĢ listesi 

 

Paydaş Adı Neden Paydaş Önceliği Etki Düzeyi Önem Derecesi 

Rektörlük Kamu Hizmeti / 
Temel Ortak 

Yüksek Yüksek 1 

Akademik Personel Kamu Hizmeti / 
Temel Ortak 

Yüksek Yüksek 1 

İdari Personel Kamu Hizmeti / 
Temel Ortak 

Yüksek Yüksek 1 

Üniversite 
Kütüphanesi 

Kamu Hizmeti / 
Temel Ortak 

Orta Orta 2 

Sağlık Kültür Spor 
Daire Başkanlığı 

Kamu Hizmeti / 
Temel Ortak 

Orta Yüksek 1 

 
  

3.2. DıĢ paydaĢ listesi  

 

Paydaş Adı Neden Paydaş Önceliği Etki Düzeyi Önem Derecesi 

Yükseköğretim 
Kurulu (YÖK) 

Yönlendirme, 
Koordinasyon, 

Standart Belirleme 
vb. 

Yüksek Güçlü 1 

TÜBİTAK Proje Çalışması vb. Yüksek Düşük 2 



BEBKA Proje Çalışması, 
Ortak Çalışma vb. 

Yüksek Düşük 2 

Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı 

Proje Çalışması, 
Ortak Çalışma vb. 

Yüksek Güçlü 1 

ETMK (Endüstriyel 
Tasarımcılar 

Meslek Kuruluşu) 

Ortak Çalışma vb. Orta Orta 2 

İMOS (İnegöl 
Mobilya 

Sanayicileri Birliği) 

Proje Çalışması, 
Ortak Çalışma vb. 

Orta Orta 2 

İl Kültür 
Müdürlüğü 

İş Birliği ve 
Danışmanlık 
Hizmetleri 

Yüksek Güçlü 1 

  
 

3.3. Ġç paydaĢlarla yapılan toplantılar  

Yoktur.  
3.4. DıĢ paydaĢlarla yapılan toplantılar  

Yoktur. 

 
Kanıt Belgeler A.3: 

 

A. 3. 1. Kanıtlar fiziki olarak kalite dolaplarında saklanmaktadır. 

A. 3. 2. Kanıtlar fiziki olarak kalite dolaplarında saklanmaktadır. 

 

B. EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM 

 

1. Programların Tasarımı ve Onayı 
 
1.1. Varsa paydaĢların programa tasarımı sürecine katkısı 

Yoktur. 

1.2. Programlarda öğrenci iĢ yükünün belirlenmesinde öğrenci katılımının sağlandığına iliĢkin 

belgeler, mekanizmalar. 

Yoktur. 

1.3. ĠĢ yükü temelli kredilerin geribildirimler doğrultusunda güncellendiğine iliĢkin kanıtlar. 

Yoktur. 

1.4. ĠĢ yükü temelli kredilerin transferi ve tanınmasına iliĢkin tanımlı süreçleri içeren belgeler  

Yoktur. 

 
2. Öğrenci Kabulü ve GeliĢimi 

 

2.1. Öğrencinin akademik ve kariyer geliĢimini izlemek üzere tanımlı süreçler ve mevcut  
uygulamalar. 

      Yoktur. 

 
3. Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme 

 

3.1. Aktif ve etkileĢimli öğretme yöntemlerine iliĢkin uygulamalar, 



Yoktur. 

3.2. Uzaktan eğitime özgü öğretim materyali geliĢtirme ve öğretim ilke, yöntem ve tekniklerine 

iliĢkin uygulamalar, 

Yoktur. 

3.3. Disiplinler arası çalıĢmayı teĢvik eden uygulamalar, 

Yoktur. 

3.4. Öğretim elemanlarının öğrenci merkezli öğretim konusunda sertifika ve belgeler, 

Yoktur. 

3.5. Varsa uzaktan eğitimde öğrenci baĢarısını ölçme ve değerlendirmede kullanılan tanımlı 

süreçler,  

Yoktur. 

3.6 Ders öğrenme çıktılarına ulaĢılıp ulaĢılmadığını değerlendirmek üzere kullanılan ölçme ve 

değerlendirme yöntemleri,  

Yoktur. 

3.7. Tanımlı öğrenci geri bildirim mekanizmaları  

Yoktur. 

3.8. Öğrenci geri bildirimleri kapsamında gerçekleĢtirilen iyileĢtirmelere iliĢkin uygulamalar  

Yoktur. 

3.9. Öğrencilerin karar alma mekanizmalarına katılımı örnekleri, 

Yoktur. 

3.10. Öğrenci danıĢmanlık sisteminde kullanılan tanımlı süreçler  

Yoktur. 

3.11. Varsa uzaktan eğitimde akademik ve teknik öğrenci danıĢmanlığı mekanizmaları ve 

tanımlı süreçler  

Yoktur. 

3.12. Öğrencilerin danıĢmanlara eriĢimine iliĢkin mekanizmalar  

OBS üzerinden ve kurum içi telefonlardan ulaĢılabilmektedir. 

 

4. Öğretim Elemanları 

 

4.1. Akademik kadronun uzmanlık alanı ile yürüttükleri ders arasında uyumun sağlanmasına 

yönelik uygulamalar  

Yoktur. 

4.2. Öğretim elemanlarının süreçlerin planlanması ve iyileĢtirilmesine katılımına iliĢkin 

kanıtlar, 

Yoktur. 

4.3. Eğitim kadrosunun eğitim-öğretim performansını takdir-tanıma ve ödüllendirmek üzere 

yapılan uygulamaları 

Yoktur. 

 
5. Öğrenme Kaynakları 
 
5.1. Öğrenme kaynaklarına eriĢim,  

Pandemi döneminden dolayı kaynaklara eriĢim sağlanamamıĢtır.

5.2. E-öğrenme uygulamaları, 

Pandemi döneminden dolayı uygulama çalıĢmaları, e-öğrenme yoluyla uygulanmaya çalıĢılmıĢtır. 



5.3. Öğrencilere sunulan hizmetlerle ilgili öğrenci geri bildirim araçları, (Anketler vb.) 
Yoktur. 

5.4. Özel yaklaĢım gerektiren öğrencilerle ilgili uygulamalar, (Kurullarda temsil, engelsiz 

üniversite uygulamaları, varsa uzaktan eğitim süreçlerindeki uygulamalar vb.)  

Fakültemizde öğrenim gören engelli öğrencilerin talepleri doğrultusunda gerek görülen derslerde 

eğitsel düzenlemeler gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Fakültemizde öğrenim gören engelli öğrencilerin talepleri doğrultusunda gerek görülen derslerin 

sınavlarında ek süre tanınmıĢtır.

5.5. Geribildirimlerin iyileĢtirme mekanizmalarında kullanıldığına iliĢkin belgeler, 

Yoktur. 

 
Kanıt Belgeler: 

  
B. 5. 4. Kanıtlar fiziki olarak kalite odalarında muhafaza edilmektedir. 

 

6. Programların Ġzlenmesi ve Güncellenmesi 

 

6.1. Programların (ve varsa uzaktan eğitim yoluyla yürütülen program ve derslerin) izlenmesi 

ve güncellenmesine iliĢkin tanımlı süreçler,  

Yoktur. 

6.2. Kurumun misyon, vizyon ve hedefleri doğrultusunda programlarını güncellemek üzere 

kurduğu mekanizma örnekleri, (Yıllık izleme takvimi, program çıktılarına ulaĢma düzeyinin 

senato gündemine alınması, program baĢarı düzeylerinin izlenmesi)  

Yoktur. 

6.3. Programların yıllık öz değerlendirme raporları ve yapılan iyileĢtirmeler (Program 

kazanımları açısından değerlendirme)  

Yoktur. 

6.4. Yapılan iyileĢtirmeler ve değiĢiklikler konusunda tüm paydaĢların bilgilendirildiği 

uygulamalar.  

Yoktur. 

6.5. Program ve ders öğrenme kazanımlarına ulaĢılıp ulaĢılmadığını izleyen sistemler, (Bilgi 

yönetim sistemi)  

Yoktur. 

6.6. Program izleme ve güncelleme çalıĢmalarının toplumsal katkısını gösteren kanıtlar, 

(Ġstihdam verileri vb.)  

Yoktur. 

6.7. Programın eğitim amaçlarına ulaĢıp ulaĢmadığını, mezunlarının ve iĢ dünyasının 

görüĢlerini içerecek Ģekilde gösteren kanıtlar, 

Yoktur. 

6.8. PaydaĢ katılımıyla ve görüĢlerinden hareketle geliĢtirilen programlar  

Yoktur. 

6.9. PaydaĢ katılımıyla ve görüĢlerinden hareketle programlarda yapılan iyileĢtirmeler  

Yoktur. 

6.10. Akreditasyon çalıĢmalarının teĢvik edildiğine iliĢkin tanımlı süreçler, uygulamalar 

Yoktur.  

6.11. Program akreditasyonu  



Yoktur. 

6.12. Mezun izleme sistemi,  

Yoktur. 

6.13. Mezunların ve iĢ dünyasının mezun yeterliliklerine iliĢkin memnuniyet düzeyi,  

Yoktur. 

6.14. Mezun izleme sistemi kapsamında gerçekleĢtirilen iyileĢtirme uygulamaları  
Yoktur. 
 
 

 

C. ARAġTIRMA VE GELĠġTĠRME 

 

1. AraĢtırma Stratejisi 

 

1.1. Eğitim-öğretim programlarında araĢtırma politikasının uygulanmasına iliĢkin kanıtlar  

Yoktur. 

 

2. AraĢtırma Kaynakları 
 
 
2.1. AraĢtırma çerçevesinde yapılan stratejik ortaklıklar (Kamu veya özel)  

Yoktur. 

2.2. Post-doc programlara iliĢkin uygulamalar  

Yoktur. 
  
3. AraĢtırma Yetkinliği 
 

3.1. Eğitimler  

Yoktur. 

3.2. Eğitim kazanımları 

Yoktur. 

3.3. Kurumun dahil olduğu araĢtırma ağları  

Yoktur.

3.4. Ortak araĢtırmalardan üretilen çalıĢmalar 

Yoktur.  

3.5. Yükseltme ve atanma kriterleri ve uygulamaları: (T.C. Bilecik ġeyh Edebali Üniversitesi 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi) 

3.6. Kurumun ortak programları ve araĢtırma birimleri 

Yoktur. 

 

Kanıt Belgeler: 

C. 3.5. https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/105513 

 

D. TOPLUMSAL KATKI 

 

1. Toplumsal Katkı Stratejisi

 

1.1. Bilgi ve teknoloji transferleri (özel sektöre ve kamu kurumlarına yapılan araĢtırma ve 

danıĢmanlık hizmetleri, projeler, uzmanlık paylaĢımları)  

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/105513


            Yoktur. 

1.2. GiriĢimcilik  

Yoktur. 

1.3. Fikri mülkiyet ve patentler  

Yoktur. 

1.4. Özel sektöre ve kamu kurumlarına sunulan laboratuvar hizmetleri  

 Yoktur. 

 
 
 
2. Toplumsal Katkı Kaynakları 
 

- Mali kaynaklar (Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı) 

 
- Fiziksel kaynaklar (Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı) 

 
- Ġnsan kaynakları (Personel Daire BaĢkanlığı) 

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

olarak konulacaktır. 

 

(Bu baĢlık doldurulmayacaktır) 

 

3. Toplumsal katkı performansı 
 
 
3.1. Toplumsal katkı faaliyeti alan katılımcıların memnuniyet oranı (% olarak), 

Yoktur. 

3.2. YaĢam boyu öğrenim-eğitim kapsamında çalıĢanlara ve öğrencilere yönelik faaliyet (tez, 

proje, etkinlik, eğitim, sertifika programı vb.) sayısı, 

Yoktur. 

3.3. YaĢam boyu öğrenim kapsamında topluma yönelik faaliyet (kurs, sertifika programı, 

seminer, tez, proje, etkinlik vb.) 

            Yoktur. 

3.4.Üniversitemizce düzenlenen ulusal kongre ve sempozyum sayısı, 

Yoktur. 

3.5. Üniversitemizce düzenlenen ulusal ve yerel konferans, seminer, panel sayısı, 

Yoktur. 

3.6. Üniversitemizce düzenlenen ulusal ve yerel sergi, defile ve diğer gösteri sayısı, 

Yoktur. 

3.7. Üniversitemizce düzenlenen uluslararası konferans, seminer, panel sayısı, 

Yoktur. 

3.8. Üniversitemizce düzenlenen Uluslararası kongre ve sempozyum sayısı, 

Yoktur. 

3.9. Üniversitemizce düzenlenen uluslararası sergi, defile, konser ve diğer gösteri sayısı, 

 Yoktur. 

3.10. Üniversite tarafından yürütülen sosyal sorumluluk faaliyetleri sayısı, 

 Yoktur. 

3.11. Öğrenciler ve Öğrenci Toplulukları tarafından yürütülen sosyal sorumluluk faaliyetleri 

sayısı, 



  Yoktur. 

3.12. Topluma yönelik yapılan kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler, 

  Yoktur. 

 

E. YÖNETĠM SĠSTEMĠ 

 

1.Yönetim ve Ġdari Birimlerin Yapısı 

 

1.1. Birim organizasyon yapısı 
 

Dekan Prof. Kadir SEVĠM 

Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Gör. Ġrfan DÖNMEZ 

Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Gör. Hilal KAHVECĠ 

Fakülte Sekreteri Yüksel ALHANLIOĞLU 

Öğrenci ĠĢleri Birim Görevlisi Gülten ÇIRAK 

Makam Sekreteri Oya Saliha GÜLGEN 

Bölüm Sekreteri Selçuk GÜVENĠR 

Personel ĠĢleri Birim Görevlisi Oya Saliha GÜLGEN 

TaĢınır ve Mali ĠĢler Birim Görevlisi Ahmet Eren DAĞLI 

Teknik Hizmet Personeli YaĢar ÇOBAN 

 

Bina ve Genel Hizmet Personeli 

Kadriye ÖZKILIÇ 

Ġzzet YILDIRIM 

Samet GÖK 

 

1.2. Yetki ve sorumluluklar  

 

Dekanın Yetki, Görev ve Sorumluluğu 

Fakülte kurullarına baĢkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte 

birimleri arasında düzenli çalıĢmayı sağlamak, 

Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve iĢleyiĢi hakkında rektöre 

rapor vermek, 

Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek, fakülte 

bütçesi ile ilgili öneriyi fakülte yönetim kurulunun da görüĢünü aldıktan sonra rektörlüğe sunmak, 

Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini 

yapmak, 

Dekanlar Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir Ģekilde 

kullanılmasında ve geliĢtirilmesinde gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, öğrencilere 

gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, eğitim – öğretim, bilimsel araĢtırma ve yayını faaliyetlerinin 

düzenli bir Ģekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve 

kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında rektöre karĢı birinci derecede sorumludur. 

 

Fakülte Kurulunun Yetki, Görev ve Sorumluluğu 

Fakültenin, eğitim – öğretim, bilimsel araĢtırma ve yayım faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili 

esasları, plan, program ve eğitim – öğretim takvimini kararlaĢtır 

Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek. 

Fakülte Yönetim Kurulunun Yetki, Görev ve Sorumluluğu 

Fakülte kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana yardım etmek, 

Fakültenin eğitim – öğretim, plan ve programları ile takvimin uygulanmasını sağlamak, 

Fakülte yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak, 

Dekanın fakülte yönetimi ile ilgili getireceği bütün iĢlerde karar almak, 

Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim – öğretim ve sınavlara ait 

iĢlemleri hakkında karar vermek. 



 

Dekan Yardımcısının Yetki, Görev ve Sorumluluğu 

Dekana, görevi baĢında olmadığı zamanlarda vekâlet etmek, 

Ġlgili kanun ve yönetmeliklerle verilen görevleri yapmak, 

Yetki devri ve görevlendirme yoluyla verilen görevleri yapmak. 

 

Fakülte Sekreterinin Yetki, Görev ve Sorumlulukları 

Görevleriyle ilgili tüm mevzuata (Kanunlar, Kanun Hükmünde Kararnameler, 

CumhurbaĢkanlığı Kararnameleri, Tüzükler, CumhurbaĢkanı Kararları, Yönetmelik, Genelgeler, 

Yönergeler) hakim olmak ve tüm idari iĢleri yürütmek. 

Biriminde yapılan iĢlerle ilgili olarak haftalık rapor hazırlamak ve bağlı bulunduğu yöneticisine 

sunmak. 

Biriminde görevli olan idari, teknik ve genel hizmet personeli arasında iĢ bölümünü sağlamak. 

Gerekli denetim ve gözetimi yapmak. 

Biriminde görevlendirilecek idari ve genel hizmet personeli için Dekana öneri sunmak. 

Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulunda oy hakkı olmaksızın raportörlük yapmak. 

Fakülte Yönetim Kurulu ve Fakülte Disiplin Kurulu gündemini hazırlatmak ve üyelere 

dağıtılmasını sağlamak. 

Kurullardan çıkan kararların ilgili makamlara gönderilmesini ve arĢivlenmesini sağlamak 

Bina yerleĢkesinde gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasını sağlamak. 

Biriminde görevli idari ve genel hizmet personeli izinlerini iĢ akıĢ süreçlerini aksatmayacak 

Ģekilde düzenlemek. 

Tasarruf tedbirlerine uygun hareket edilmesini sağlamak. 

Ġdari personel ve genel hizmet personeli ile periyodik toplantılar yapmak ve verimli çalıĢmaları 

için gerekli tedbirleri almak. 

Personel arasında adil iĢ bölümü yapılmasını sağlamak, kılık kıyafetleri ile görevini yerine 

getirip getirmediklerini denetlemek, gerekli durumlarda idari personelin görev alanları ve birimlerini 

düzenlemek. 

Birimindeki akademik ve Ġdari personelin kiĢisel dosyalarının tutulmasını sağlamak. 

Birimindeki öğrenci iĢlerinin düzenli bir Ģekilde yürütülmesini sağlamak. 

Birimine ait depoların düzenli tutulmasını sağlamak. 

EBYS’den gelen evrakların havalesini yaparak kaydedilmesini, birim içi yönlendirilmesini ve 

sonuçlandırılmasını sağlamak. 

Biriminde gerekli olan her türlü mal ve malzeme alımlarında yapılması gereken iĢlemlerin 

taĢınır kayıt kontrol yetkilisi tarafından yapılmasını sağlamak. 

Birim bütçe taslağının hazırlanmasını sağlamak. 

Birim bina ve yerleĢkesinin çevre temizlik, bakım ve onarım hizmetlerinin düzenli yürütülmesini 

sağlamak ve denetlemek. 

Biriminde açılacak kitap sergileri, stantları ile asılmak istenen afiĢ ve benzeri talepleri incelemek 

ve denetlemek. 

Öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasına yardım etmek. 

ÇalıĢma ortamında iĢ sağlığı ve güvenliği ile ilgili hususların uygulanması konusunda gerekli 

uyarıları yapmak, kapı ve pencerelerin mesai saatleri dıĢında kapalı tutulması konusunda uyarılarda 

bulunmak ve kontrol etmek. 

Birime alınacak olan akademik, idari personel alımı ile ilgili evrakların hazırlanmasını, görev 

sürelerinin uzatılması iĢlemlerinin yapılmasını sağlamak. 

Birimine ait tüm verilerin güncel tutulmasını sağlamak. 

Birimine ait Stratejik Plan, Faaliyet Raporları vb. raporların hazırlanmasını sağlamak. 

Gerekli evrakların onay ve tasdikini yapmak. (öğrenci belgeleri, transkriptler, diploma 

fotokopisi) 

AÖF, ÖSYM, ATAÜNĠ sınavlarına iliĢkin olarak sınıfların temizlenmesini, 

numaralandırılmasını ve güvenliğini sağlamak. 

Uzaktan Eğitim sınavlarında sınıfların düzenlenmesini, duyuruların yapılmasını sağlamak. 

Akademik ve idari personel ile ilgili disiplin yazıĢmalarını yapmak. 



Akademik ve idari personelin almıĢ olduğu sağlık raporlarının uygun olup olmadığının 

kontrolünü yapmak. 

Görev Dağılım Çizelgesi Formu’na göre yerine vekalet edeceği personele ait iĢleri yapmak. 

 

Öğrenci  ĠĢleri Birimi Yetki, Görev ve Sorumlulukları 

Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı’nın görev, yetki ve sorumluluğu dıĢındaki ve Kanun ve 

yönetmeliklerde kendi sorumluluğunda bulunan tüm iĢleri yapmak. 

Lisansüstü, lisans ve önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve ilgili yönergeleri bilmek, 

değiĢiklikleri takip etmek, duyurularını yapmak. 

Öğrencilerin kayıt, ders kaydı, öğrenci belgesi, tecil, not döküm belgesi, kayıt dondurma, iliĢik 

kesme, yatay geçiĢ, muafiyet, burs, geçici mezuniyet, diploma vb. iĢ ve iĢlemleri yürütmek. 

Öğrenci iĢleri ile ilgili günlük ve dönemlik yazıĢmaları hazırlamak. 

Öğrencilerin yatay geçiĢ iĢlemleri ve ders muafiyet istekleri için gerekli belgeleri hazırlamak. 

Birimine kayıt yaptıran öğrencilerin her türlü yazıĢmalarını yapmak. 

Yaz okulu ile ilgili her türlü yazıĢma ve iĢlemleri yapmak. 

Öğrencilerle ilgili her türlü duyuruları yapmak. 

Öğrencilerle ilgili evrakların arĢivlenmesini sağlamak. 

Ġkinci öğretim öğrencilerinden % 10’a girenlerin tespitini yapmak. 

Mazereti nedeniyle sınavlara giremeyen öğrencilerin Yönetim Kurulu kararlarını ilgili bölümlere 

ve öğrencilere bildirmek. 

Her yıl sonunda baĢarı oranlarını tanzim etmek. 

Öğrenci Konseyi ve Temsilciliği ile ilgili iĢlemlerini yapmak. 

Birimine alınacak öğrenci kontenjanları ile ilgili hazırlık çalıĢmaları yapmak. 

Yarı yıl sonu sınavlarından önce bölümlerden gelen devamsızlıktan kalan öğrenci listelerini ilan 

etmek. 

Öğrenci bilgilerinin ve notlarının otomasyon sistemine girilmesini takip etmek. 

Eğitim-Öğretim yılı baĢında öğrenci danıĢman listelerinin güncellenmesini bölümlerden istemek 

ve güncel listeyi sisteme tanımlamak, danıĢman onaylarını takip etmek. 

Kaydı silinen ve mezun öğrencilerin askerlik ve KYK listelerini göndermek. 

Programlarda dereceye giren öğrencilerin tespitini yapmak. 

Çift anadal ve yandal iĢlemlerini yürütmek. 

Görev alanıyla ilgili kurul ve komisyonların toplantı öncesi gündemlerini hazırlamak. 

Ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, mazeret, tek ders ve ek sınav iĢlemlerini yürütmek. 

Evrakları yükseköğretim üst kuruluĢları ve yükseköğretim kurumları saklama süreli standart 

dosya planına uygun olarak arĢivlemek. 

Birim içi ve birim dıĢı yazıĢmalarını “Resmi YazıĢmalarda Uyulacak Esas ve Usuller 

Hakkındaki Yönetmelik” ve “Bilecik ġeyh Edebali Üniversitesi Ġmza Yetkileri Yönergesi” ne uygun 

olarak düzenlemek. 

 

Diğer Hizmetler Birimi Yetki, Görev ve Sorumlulukları 

 

Makam Sekreterliği 

Bağlı bulunduğu yöneticinin telefon görüĢmelerini ve kabullerine ait hizmetleri yürütmek. 

Bağlı bulunduğu yöneticiye ait dosyaları tutmak ve arĢivlemek. 

Bağlı bulunduğu yöneticiye ait özel ya da gizli yazıları düzenlemek, davetiye, tebrik kart gibi 

taleplerini hazırlamak, zamanında ilgililere ulaĢmasını sağlamak. 

Bağlı bulunduğu yöneticinin görevden ayrılma, göreve baĢlama yazıĢmalarını takip etmek ve 

yolculuk konaklama için rezervasyonlarını yapmak. 

Bağlı bulunduğu yöneticinin ihtiyaç duyduğu araç gereç ve diğer ikram edilecek malzemeyi 

önceden tespit etmek ve teminini sağlamak. 

Makam odasına ilgisiz ve uygun olmayan kiĢilerin giriĢini engellemek. 

Makam odasının temizlik ve havalandırma iĢlerini yaptırmak. 

Bağlı bulunduğu yöneticinin yerinde olmadığı zamanlarda odasının kilitli tutulmasını sağlamak. 



Kurulların gündemlerini bir gün önceden hazırlamak, alınan kararları karar defterine yazmak. 

Kararların ilgili birimlere ulaĢmasını sağlamak. 

Bağlı bulunduğu yöneticiye gelen misafirlerle ilgilenmek, görüĢme baĢlayana kadar ağırlamak. 

Bağlı bulunduğu yöneticinin ziyaretçilerini ve telefonla arayanları günlük olarak deftere 

kaydetmek. 

Bağlı bulunduğu yöneticinin tebrik mesajlarını hazırlamak ve dağıtımını sağlamak. 

Protokol ve telefon listelerini takip etmek ve güncel kalmasını sağlamak. 

Kültürel faaliyet ve yazıĢma tarihlerini birimlere bildirip, afiĢlerin gerekli yerlere asılmasını 

sağlamak. 

Evrakları yükseköğretim üst kuruluĢları ve yükseköğretim kurumları saklama süreli standart 

dosya planına uygun olarak arĢivlemek. 

Birim içi ve birim dıĢı yazıĢmalarını “Resmi YazıĢmalarda Uyulacak Esas ve Usuller 

Hakkındaki Yönetmelik” ve “Bilecik ġeyh Edebali Üniversitesi Ġmza Yetkileri Yönergesi” ne uygun 

olarak düzenlemek. 
  

Bölüm Sekreterliği 

Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı’nın görev, yetki ve sorumluluğu dıĢındaki ve Kanun ve 

yönetmeliklerde kendi sorumluluğunda bulunan tüm iĢleri yapmak. 

Lisansüstü, lisans ve önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve ilgili yönergeleri bilmek, 

değiĢiklikleri takip etmek, duyurularını yapmak. 

Haftalık ders programı ve sınav programlarını bağlı bulunduğu dekanlığa/müdürlüğe bildirmek 

ve ilan panosunda duyurularını yapmak. 

Bölümlerin öğrenci ilan panolarında ilgili duyuruları yapmak, süresi dolanları kaldırmak. 

Bağlı bulunduğu birim ve bölümler arası yazıĢmaları yapmak. 

Ders intibaklarını sistemde tanımlamak. 

Muafiyet dilekçelerini incelenmek üzere ilgili anabilim dalı baĢkanı ve danıĢmanlarına 

iletilmesini sağlamak. 

Bölümde görevli öğretim elemanlarının izin, rapor, telafi ve görevlendirme yazı ve dosyalarını 

sistemde düzenli bir Ģekilde takip etmek ve sonuçlandırmak. 

Bölüm Kurulu Kararlarını ve üst yazılarını Bölüm BaĢkanına yazmak ve sunmak. 

Yeni ders açılması iĢlemlerini yapmak. 

Bölümdeki ders değerlendirme anketlerinin uygulanmasını ve sonuçlandırılmasını sağlamak ve 

bölüm baĢkanlığına teslim etmek. 

Evrakları yükseköğretim üst kuruluĢları ve yükseköğretim kurumları saklama süreli standart 

dosya planına uygun olarak arĢivlemek. 

Birim içi ve birim dıĢı yazıĢmalarını “Resmi YazıĢmalarda Uyulacak Esas ve Usuller 

Hakkındaki Yönetmelik” ve “Bilecik ġeyh Edebali Üniversitesi Ġmza Yetkileri Yönergesi” ne uygun 

olarak düzenlemek. 
  

Personel 

SözleĢmeli yabancı uyruklu öğretim elemanları görev atamaları ile ilgili iĢ ve iĢlemleri takip 

etmek. 

Personelin görev sürelerini, yükselme tarihlerini, doğum, evlenme, ölüm vb. özlük haklarını ve 

askerlik iĢlemlerini takip etmek, Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı ile koordineli olarak Fakülte 

sekreterine zamanında bilgi vermek, gerekli yazıĢma ve baĢvuruları yapmak. 

Akademik ve idari personelin izin, görev ve rapor iĢlemlerini takip etmek. Personelin göreve 

baĢlama/ ayrılma tarihlerini Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı ve Personel Daire BaĢkanlığına 

bildirmek. 

Akademik ve idari personelin tayin, terf, istifa, askerlik emeklilik ve mal bildirimiyle ilgili 

iĢlemleri yürütmek. 

Akademik ve idari personelin almıĢ olduğu sağlık raporlarının mevzuata uygun olup olmadığını 

kontrol etmek. 

Dekan/ Dekan/ Yardımcıları, bölüm baĢkanı, bölüm baĢkan yardımcıları, anabilim dalı baĢkanı, 

Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu üyelikleri ve Üniversite Senato temsilciliği ve atamaları ile 

ilgili iĢlemleri yürütmek, takip etmek. 



Birimlerde görev yapan akademik ve idari personelin listelerini hazırlamak ve güncel 

tutulmasını sağlamak. 

Birimindeki idari personel ve sürekli iĢçi kapsamında çalıĢanların görev dağılım çizelgesi 

formunu hazırlamak ve Fakülte sekreterlerine onaya sunmak. 

Fakülte  oluĢturulan kurul ve komisyonların görev tanımları ve listesini arĢivlemek. 

Fakülte oluĢturulan kurul ve komisyonların yazıĢmalarını yapmak. 

Kültürel faaliyet ve yazıĢma tarihlerini birimlere bildirip, afiĢlerin gerekli yerlere asılmasını 

sağlamak. 

Akademik ve idari personele yönelik olarak yapılacak olan anketlerin uygulanmasını ve 

sonuçlandırılmasını sağlamak. 

Fakülte personeli ile ilgili duyuruların yapılmasını sağlamak. 

Evrakları yükseköğretim üst kuruluĢları ve yükseköğretim kurumları saklama süreli standart 

dosya planına uygun olarak arĢivlemek. 

Birim içi ve birim dıĢı yazıĢmalarını “Resmi YazıĢmalarda Uyulacak Esas ve Usuller 

Hakkındaki Yönetmelik” ve “Bilecik ġeyh Edebali Üniversitesi Ġmza Yetkileri Yönergesi” ne uygun 

olarak düzenlemek. 

 

TaĢınır ve Mali ĠĢler  

Birimin gider mevzuat kapsamında yapacağı bütün harcamaların evrakını bütçe tertibine ve 

usulüne uygun olarak hazırlamak, Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığına teslim ederek takibini 

yapmak, 

Yeteri kadar ödenek olup olmadığını kontrol etmek. Ek ödenek, ödenek talep ve aktarım iĢlerini 

yapmak. Aksaklık meydana gelmemesi için gerekli tedbirleri almak. 

Ödemelere esas teĢkil edecek bilgi ve belgenin istenmesine rağmen zamanında teslim etmeyen 

kiĢileri veya kiĢilere yapılacak ödemelerin gecikmesine yol açabilecek her türlü bilgiyi zamanında 

amirlerine bilgi vermek. 

Tüketim ve demirbaĢ (eğitim malzemeleri, kırtasiye, bina bakım onarım malzemeleri, ahĢap ve 

metal malzemeleri, elektronik donanım ve teknolojik malzemeleri, makine teçhizat alım ve bakımları 

vb.) malzemelerin doğrudan temin veya ihale yoluyla satın alması ile ilgili taĢınır kayıt iĢlemleri takip 

etmek. 

TaĢınır iĢlem fiĢi, zimmet fiĢi, sayım tutanağı vb. evrakı usulüne uygun düzenlemek, kayıt altına 

almak ve arĢivlemek. 

Depoları daima temiz, düzenli ve aranılanı kolayca bulunacak Ģekilde düzenlemek. 

Depodan eksilen malzemeleri amirlerine bildirerek tamamlanmasını sağlamak. 

Tüketime verilen malzemelerin TĠF düzenleyerek çıkıĢ kaydını yapmak. Üçer aylık tüketim çıkıĢ 

raporlarını hazırlamak. 

Birime gelen devir, hibe ve bağıĢların giriĢ kaydını yapmak, zimmet fiĢini hazırlamak, takibini 

ve birimlere dağıtılmasını sağlamak. 

KiĢisel odalar, laboratuvar, koridor, sınıf gibi ortak kullanım alanlarındaki dayanıklı taĢınırlar 

için Dayanıklı TaĢınır listelerini oluĢturmak, ilgili kiĢilere zimmetlemek. Odalara verilen zimmetlerin 

güncel tutulmasını sağlamak. 

TaĢınırların yılsonu iĢlemlerini yaparak sayım tutanakları ile döküm cetvellerini Strateji 

GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığına bildirmek. 

TaĢınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karĢı korunması 

için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak. 

Fazla mesai yapan personelin, kısmi zamanlı çalıĢan ve staj yapan öğrencilerinin puantajlarını 

hazırlamak, takip ekmek, her ay sonunda ilgili daire baĢkanlığına bildirmek. 

Staj yapan öğrencilerin dosyalarını hazırlamak, Stajyer öğrenci ile ilgili her türlü yazıĢmalarını 

yapmak. 

Staj yapan öğrencilerin SGK iĢe giriĢ ve iĢten çıkıĢ bildirgelerini yapmak, iĢ kazası ve meslek 

hastalıkları sigorta prim bildirgelerini yapmak ve primlerin ödenmesi için ilgili daire baĢkanlığına 

bildirmek. 

Stratejik planlarının hazırlanmasında yazıĢmaları yapmak, planın hazırlamasında Fakültenin 

mevcut durumuna iliĢkin alanları ve raporları hazırlamak. 



Fakültede tadilat ve onarım gereken yerlerin iĢ taleplerini Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire 

BaĢkanlığına bildirmek. 

Evrakları yükseköğretim üst kuruluĢları ve yükseköğretim kurumları saklama süreli standart 

dosya planına uygun olarak arĢivlemek. 

Birim içi ve birim dıĢı yazıĢmalarını “Resmi YazıĢmalarda Uyulacak Esas ve Usuller 

Hakkındaki Yönetmelik” ve “Bilecik ġeyh Edebali Üniversitesi Ġmza Yetkileri Yönergesi” ne uygun 

olarak düzenlemek. 
 

Kanıt Belgeler: 

  
E. 1. 1. http://w3.bilecik.edu.tr/guzelsanatlar/fakultemiz/orgut-yapisi/ 

E. 1. 2. http://w3.bilecik.edu.tr/guzelsanatlar/fakultemiz/yetki-gorev-ve-sorumluluklar/ 

 

2. Kaynakların Yönetimi 

 

2.1. Yetkinliklerin artırılması verilen eğitimler, 

Yoktur. 

 

3. Bilgi yönetim sistemi 

 

3.1. Bir yıl içerisinde tanzim edilen birim raporları  
           Yoktur. 
 
3.2. Birimde kullanılan yazılımlar 

Adobe Photoshop 

Adobe Illustrator 

Siemens NX 

3ds Max (Autodesk 3ds Max)  

Autodesk AutoCAD 

 

4. Destek Hizmetleri 

 

4.1. Bir yıl içerisinde yapılan satın almalar ve muayene kabuller  

Yoktur. 

 

6. SONUÇ ve DEĞERLENDĠRME 

 

 1. Kalite Güvencesi Sistemi  

Kalite güvence sisteminin hayata geçirilmeye baĢlanması ile birlikte tüm süreçler sistematik 

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

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

sürdürülmektedir.  

GerçekleĢtirilen faaliyetler sonucunda sağlanan iyileĢtirmelerin baĢında tüm çalıĢanların kalite 

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

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

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

büyük handikap, sistemin genelini öğrenme aĢamasında oluĢumuz ve önceden yapılan faaliyetlerin 

Kalite Güvence Sistemi bağlamında yeniden dizayn etmede yaĢadığımız problemlerdir. 

http://w3.bilecik.edu.tr/guzelsanatlar/fakultemiz/orgut-yapisi/


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

sıralanabilir; 

Güçlü Yönler  

Fakültenin kurulum sürecini tam olarak tamamlamamıĢ olması ve Kalite Güvence Sistemi gibi 

yeni bir sisteme adaptasyon düzeyinin yüksek olması. 

Akademik ve idari kadronun Kalite Güvence Sistemini benimsemesi ve katkı düzeylerinin 

yüksekliği. 

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

idari yönden sürecin kabul ediliĢ biçimi. 

Akademik kadronun genç, dinamik ve deneyimli öğretim üyelerinden oluĢması ve daha önce bu 

tür faaliyetlerde görev almıĢ olmaları. 

Düzenli kontrollerin ilgili komisyonlar tarafından yapılması. 

Sistemin Eğitim-Öğretim süreçlerini de kapsayarak Bologna sürecini rehber alarak ilerlemesi. 
 

Ġyileşmeye Açık Yönler 

Kalite Güvence Sistemi öğrenme sürecinin henüz başında oluşumuz. 

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

edilemiyor olması. 

İl genelinde sanat ve tasarım faaliyetlerinin kabul edilme düzeyinin düşük olması 

 

 2. Eğitim-Öğretim 

Güçlü Yönler  

Birimlerin henüz yeni kuruluyor olması nedeniyle Kalite Güvence Sistemi kurgusunun en 

baştan yapılıyor olması. 

Eğitim-öğretim kadrosunun genç, dinamik, deneyimli ve alanında yetkin 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 ve idari personelin bulunması. 

Eğitim öğretimde yeterli fiziki alan, teknik altyapı, donanımlı atölye ve labaratuvarların 

bulunması. 

 

Ġyileşmeye Açık Yönler 

Bütün bölümlerin aktif eğitime başlamamış olması. 

Henüz öğrenci almamış ya da mezun vermemiş bölümlerden eğitim-öğretime dayalı çıktıların 

henüz takip edilemiyor olması. 

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi bölümlerinin uygulamaya yönelik bölümler olması 

nedeniyle uygulama olanaklarının henüz kısıtlı oluşu. 

 

3. AraĢtırma-GeliĢtirme 

Güçlü Yönler  

Birimlerde bilimsel araĢtırma projelerinin yürütülmesi. 

Yerel yönetimlerle iĢbirliği içinde çalıĢmaların yürütülmesi. 

 

Ġyileşmeye Açık Yönler 



Fakültemizdeki araştırma geliştirme çalışmalarının istenen düzeye ulaşmaması. 

4. Yönetim Sistemi 

Güçlü Yönler  

Tecrübeli bir yönetim sisteminin olması. 

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

Üniversite yönetimine ve geliĢmesine katkı sağlayacak komisyon ve kurullarının olması. 

 

Ġyileşmeye Açık Yönler 

Öğrenci temsilcilerinin yönetim sisteminin içerisinde aktif rol almalarının sağlanması. 


