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1. KURUM HAKKINDA BİLGİLER 

 

1.1. İletişim Bilgileri 

Kalite Tem. Prof. Dr. İbrahim TAŞ, ibrahim.tas@bilecik.edu.tr, 0 228 214 12 70 

İslami İlimler Fakültesi 

Görevi Adı Soyadı Unvanı İletişim Bilgileri 

Kalite Temsilcisi* Prof. Dr. İbrahim TAŞ Dekan V. 0 228 212 1270 

Kalite Raportörü** Özcan ÇINAR Fakülte Sek. V. 0 228 212 1273 

İslami İlimler Programı Kalite Komisyonu Üyeleri 

Görevi Adı Soyadı Unvanı İletişim Bilgileri 

Eğitim Öğretim Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Adnan ARSLAN Bölüm Başkanı 0 228 212 2103 

Araştırma, Geliştirme ve 

Toplumsal Katkı Sorumlusu 

Dr. Öğr. Üyesi M. Fatih YALÇIN Bölüm Başkanı 0 228 212 1279 

Yönetim Sistemleri Sorumlusu Öğr. Gör. Enes VELİ Öğretim Görevlisi 0 228 212 2193 

Stratejik Plan ve Performans 

Göstergeleri Sorumlusu 

Arş.Gör. Muharrem TURAN Araştırma Görevlisi 0 228 212 1963 

Anket hazırlama ve 

değerlendirme Sorumlusu 

Dr. Öğr. Üyesi Nurullah AYDENİZ Öğretim Üyesi 0 228 212 1935 

Akademik Veri İzleme ve 

Değerlendirme Sorumlusu 

Öğr. Gör. Ramazan ÇÖKLÜ Öğretim Görevlisi 0 228 212 1995 

(KIDR/1/1.1/04) 

 

1.2. Tarihsel Gelişimi 

 İslami İlimler Fakültesi, 10 Temmuz 2013 tarih ve 28703 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, Milli 

Eğitim Bakanlığının 6/5/2013 tarihli ve 847939, 847950 sayılı yazıları üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı 

Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 6/6/2013 tarihinde kurulması kararlaştırılmıştır. 

(KIDR/1/1.2/04) 

  Fakültemiz bünyesindeki bölüm ve anabilim dalı açılması konusundaki teklifler 09.10.2013 tarihli Yüksek 

Öğretim Yürütme Kurul toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 

maddesi ile 2809 sayılı Kanun’un 3. Maddesi uyarınca Fakültemiz bünyesine bağlı olarak “Temel İslâm 

Bilimleri”, “İslam Tarihi ve Sanatları”, “Felsefe ve Din Bilimleri” bölümleri ile bu bölümlerin bünyesine bağlı 

olarak on anabilim dalı ve bunların bünyesine bağlı olarak da yirmibeş bilim dalı kurulmuştur. (KIDR/1/1.2/04) 

Fakültemiz akademik yapısının yeniden düzenlenmesi 11.05.2017 tarihli Yüksek Öğretim Yürütme Kurul 

toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi ile 2809 sayılı 

kanun’un 3. Maddesi uyarınca Fakültemiz bünyesindeki bölümlere bağlı olarak oniki anabilim dalı ile son halini 

almıştır. (KIDR/1/1.2/04) 

Yükseköğretim Genel Kurulunun 20.04.2017 tarihli toplantısında Fakültemiz İslami İlimler Programının 

Öğretim Dilinin %30 Arapça uygulanmasına ve Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfının açılmasına karar vermiş olup 

mailto:ibrahim.tas@bilecik.edu.tr
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2017-2018 Eğitim-Öğretim öğretim yılı itibari ile toplamda 61 öğrenciyle eğitim öğretime 

başlamıştır.(KIDR/1/1.2/04) 

  

      Toplam Öğrenci Sayısı 

SINIF 2017-2018 2018-2019 

Hazırlık Sınıfı 61 64 

1.Sınıf ….. 59 

TOPLAM 123 

       

      Toplam Akademik Personel Sayısı 

S.N. KADRO UNVANI SAYISI 

1 Profesör 1 

2 Doçent 2 

3 Doktor Öğretim Üyesi 9 

4 Öğretim Görevlisi 3 

5 Araştırma Görevlisi 11 

6 Yabancı Uyruklu Öğr. Gör. (Sözleşmeli) 2 

 TOPLAM 30 

      

      Toplam İdari Personel Sayısı 

S.N. KADRO UNVANI SAYISI 

1 Fakülte Sekreteri 1 

2 Memur 1 

3 Bilgisayar İşletmeni 1 

4 Teknisyen 1 

 TOPLAM 4 

      Altyapı Durumu 

Çalışma Ofisi 

Sayısı 

Ofis Yüz 

Ölçümü 

Derslik 

Sayısı 

Derslik Yüz 

Ölçümü 

Derslik 

Kapasite 

Depo/Arşiv 

20 445 m² 6 630 m² 416 m² 20 m² 

 

1.3. Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri 

1.3.1. Stratejik Plan, 

Fakültemiz 2017-2021 yıllarını kapsayan Stratejik Planı’nı hazırlamıştır. (KIDR/1/4.1/04). 

 1.3.2. Misyon, 

İlahiyat ve İslami ilimler alanında bilimsel çalışmalar yapmak ve bu alanda uzmanlar yetiştirmek; 

ortaöğretim kurumları ile din hizmetlerini yürüten teşkilatlarda görev alabilecek nitelikli bireyler yetiştirmek; 

çağın ihtiyaçları göz önünde bulundurularak dinin anlaşılması, yorumlanması ve uygulanması hususlarında 

öncülük etmek; dinin birlikte yaşama ve toplumsal barışa katkısını sağlayacak faaliyetlerde bulunmak. 

(http://w3.bilecik.edu.tr/islamiilimler/fakultemiz/misyon-ve-vizyon/) 

 

 1.3.3. Vizyon, 

İslam Dinini, temel kaynaklarından hareketle bilimsel bir yaklaşımla anlayıp yorumlayabilen, yaptıkları 

bilimsel çalışmalar ve etkinlikler ile toplumun ve insanlığın dini konularda sorunlarına çözüm üreten, ülkemizde 

http://w3.bilecik.edu.tr/islamiilimler/fakultemiz/misyon-ve-vizyon/
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ve dünyada alanlarında saygın din bilginleri yetiştiren; çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donanmış, dini 

konularda nitelikli mezunlar veren bir fakülte olmaktır.(http://w3.bilecik.edu.tr/islamiilimler/fakultemiz/vizyon/) 

  

1.3.4. Değerler, 

Kurum, mensubu bulunduğu Müslüman Türk toplumunun millî ve manevî değerlerini kendi değeri olarak 

benimsemiş ve bu değerlerin korunması ve yaşatılması hususunda gereken çalışmalarda bulunmayı kendisine 

ilke edinmiştir. Kurum, bu milli ve manevi değerleri kendi misyonu olan ilmi çerçevede geliştirme ve 

güncelleştirme konusunda çalışmalar yapmaktadır. 

  

1.3.5. Hedefler, 

Kurumun eğitim ve öğretim hedefleri bağlamında şunlar kaydedilebilir: 

 Ders müfredatlarının kurumun misyonu ve Yükseköğretim Genel Kurulu’nun müfredatına uyumlu hale 

getirmek. 

 Öğretimde bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanmak. 

 Yabancı dil öğrenimini teşvik edecek yöntemler geliştirmek. 

 Ders haricinde dil öğretimi, Kur’ân’ın güzel tilaveti ve tefsiri konusunda kurslar düzenlemek. 

 Lisansüstü dönemdeki bilimsel çalışma ve tezlerin yayına dönüştürülmesi için çalışmalar yapmak. 

 Yayına dönüştürülen bilimsel çalışma ve tez sayısını artırmak. 

 Yurtdışındaki fakülteler/üniversiteler ile özel protokoller ve Avrupa Birliği Eğitim Programları 

çerçevesinde ortak eğitim programları açmak. 

1.4. Eğitim-Öğretim 

Fakültemizin öğretim süresi 1 yıllık Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı’ndan sonra 4 yıldır. Öğretim Yılı 

başında yapılan Arapça Yeterlilik Sınavı’nda başarılı olan öğrenciler, Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı’ndan muaf 

olup doğrudan Fakülteye devam etmektedirler. Öğrencinin lisans programından mezun olabilmesi için zorunlu 

ve seçmeli derslerden oluşan en az 240 AKTS’lik dersi başarı ile tamamlaması ve genel not ortalamasının en az 

2.00 olması ve tüm derslerden en az DD veya YT notu alması gerekmektedir. 2017/2018 Eğitim ve Öğretim 

yılından itibaren İlahiyat Fakültelerinde Pedagojik Formasyon Derslerinin verilmeye başlaması ile birlikte 

mezunlardan ek bir formasyon belgesi istenmeden Öğretmen olmalarına imkan sağlanmıştır. 

(bkz.https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/41946) 

 

1.5. Ar-Ge 

Birimin araştırma sürecinin değerlendirmesinin yapılması beklenmektedir. Araştırma süreci, birimin 

sürekli gelişim odağı ile hedeflerinin ve bu hedeflerin kimler tarafından gerçekleştirileceğinin belirlendiği, 

araştırma faaliyetlerinin gerçekleştirildiği, hedeflerin nitelik ve nicelik olarak izlenerek değerlendirildiği ve 

ulaşılan sonuçların kontrol edilerek ihtiyaç duyulan iyileştirmelerin yapıldığı bir süreç olarak ele alınmalıdır. 

Aşağıda farklı başlıklar altında listelenen sorular, birimde araştırma sürecinin yönetildiği mekanizmaların 

etkinliğine, sürecin girdi ve çıktıları ile değerlendirilerek araştırma sürecinin bir bütün olarak değerlendirmesinin 

yapılabilmesine olanak sağlamak üzere yol gösterici olması amacıyla verilmiştir. 
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1.6. Organizasyon Şeması 

  

 
 

(KIDR/1/1.6/04) 



 (KİDR Sürüm 1.4) 
6/31 

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, …) 

Bulunmamaktadır. 

 

2.1.1. Değerler Yansıması 

 Öğrenciler, farklı medeniyetlerin dini, kültürel, bilimsel ve estetik birikimine yeterli düzeyde hâkim 

olabilecek düşünce düzeyine ulaşır. Üniversitemiz ve Birimimizin misyon ve vizyon doğrultusunda bireyler 

yetiştirerek topluma kazandırır. 

 

2.1.2. Strateji Yansıması 

Kişiler: Paydaşlar ile ortaklaşa yürütülen çalışmalar. 

Süreçler: Yönetim, karar alma ve kurumsal faaliyetlerin yürütülmesine ilişkin değerler. 

Performans: Teorik ve pratik düzeyde hedeflenen performansa yönelik değerler oluşturur. 

 

2.1.3. Misyon Farklılaşması  

Bu yaklaşım benimsenmekte; çünkü değişen hayat şartların bilincinde, yeni bilimsel yaklaşımlar ve 

bunların altındaki felsefi temellerin farkında olan; bölgede İslami ilimlerin ışığında araştıran, bilen, farklılıklara 

açık, tarihi köklerinden haberdar, bugünü kavrayan ve yarına yönelik öngörülerde bulunan bireyler yetiştirmek. 

 

2.1.4. Dengeler 

Fakültemizde gerek insan kaynağımızı gerekse fiziki imkânlarımızı mümkün olduğunca verimli ve etkin 

bir şekilde değerlendirmek adına bölüm ve anabilim dalları arasında dengeli paylaşımını yapmaktayız. Mali 

olarak ihtiyaçlarımız ise, öncelikle birimimizin ihtiyaç ve talepleri tespit edilmekte; görüşme ve toplantılarla bu 

talepler değerlendirilmektedir. Birimimiz mali ihtiyaçları yılda bir kere bütçe planı ile Rektörlük Strateji 

Geliştirme Daire Başkanlığı’na bildirilmektedir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı mali kaynaklarla ilgili 

gerekli düzenlemeleri yapmakta; kaynaklar Rektörlük merkezden birimlere ve bölüme doğru bir aktarım 

yapılmaktadır. 

 

2.1.5. Kalite Politikası 

•Türk halkının dini ve ahlaki ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte donanıma sahip rehber şahsiyetler 

yetiştirmek; 

•İslam’ın temel kaynakları olan Kur’an ve Sünnet ekseninde güncel meselelere ışık tutabilmek; 

•Lisansüstü düzeyde akademik çalışmalara zemin hazırlamak için lisans düzeyinde motivasyon sağlamak; 

•Özellikle toplumda muhafazakâr eğilimlerin artış göstermesi ve din merkezli tartışmaların sosyal 

medyada daha yoğun bir şekilde görünür hale gelmesinden dolayı geleneksel dini literatürü inovatif (yenilikçi) 

bir yaklaşım ile çağın anlayışına uygun bir dil ve üslup ile aktarabilecek zihinlerin formasyonuna katkı sağlamak 

gibi unsurları içermektedir. 
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2.1.6. Kalite Yayılımı 

Fakülte, amaçları ve kalite politikası çerçevesinde yetiştirdiği öğrencilerinin ülke çıkarları doğrultusunda 

yurt dışı kurs, enstitü, öğrenci değişim programları gibi imkânlardan yararlanabilmesi ve fakültenin uluslararası 

bilinirliğini artırması adına gerekli tanıtım ve yönlendirme etkinliklerinde bulunacaktır. Fakültenin Arapça 

zorunlu hazırlık sınıfı ve lisans boyunca %30 Arapça ders içeriği göz önünde bulundurularak Arap dünyasındaki 

ilahiyat fakülteleri ile iletişime geçilecek ve karşılıklı akademik birikim takibinin sağlanmasına çalışılacaktır. 

Doğrudan çağdaş Arap aktüeli ve entelektüelleri ile ilgili araştırmalar Arap dili ile hazırlanacak ve ilgili 

birimlere ulaştırılarak fakültenin Arap dünyasında tanınmışlığına katkı sağlanacaktır. Ayrıca yerel basın 

kanalıyla fakülte lisans ve lisansüstü programlarında sağlanan akademik başarıyı kamuoyu ile paylaşarak elde 

edilen kalitenin yayılmasında gerekli performansı sağlayacaktır. Fakültemiz kalite ve Bologna süreci 

kapsamında 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı içerisinde iç ve dış paydaş katılımlarıyla bir çalıştay düzenlenmiştir. 

Bu çalıştay sayesinde paydaşlarla teorik ve pratik eğitim/uygulama konularında mevcut durumun 

değerlendirilmesi yapılmış; ayrıca kalite hedeflerinin duyurulması sağlanmıştır. Fakültemiz, bu çalışmaları birim 

içi ve dışında web sayfaları ve yazışmalarla; devam edilecek toplantı ve çalıştaylar da artırmayı planlamaktadır. 

(KIDR/2/1.6/05) 

 

2.1.7. İçselleştirme 

Fakültemiz kalite ve Bologna süreci kapsamında 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı içerisinde iç paydaşları 

ile belirli aralıklarla bir araya gelerek bilgilendirme toplantıları yapılmıştır. İç ve dış paydaş katılımlarıyla bir 

çalıştay düzenlenmiştir. Bu çalıştay sayesinde paydaşlarla teorik ve pratik eğitim/uygulama konularında mevcut 

durumun değerlendirilmesi yapılmış; ayrıca kalite hedeflerinin duyurulması sağlanmıştır. (KIDR/2/1.7/05)   

 

2.1.8. Uygunluk 

Ulusal ve uluslararası arenada din eğitimi almış bireyden beklenilen birikim, olgunluk ve yeterliliği her 

alanda gösteren ve bunu bir yaşam tarzına dönüştüren bir öğretim birimi olarak devamlılığı sağlamaktır. 

 

2.1.9. Entegrasyon 

Fakültemiz henüz kalite standartları ve ödül süreçleri gibi (Program akreditasyonu, Laboratuvar 

akreditasyonu ve Kalite standartları ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001 vb.) ödül süreçleri 

(EFQM,) gibi uygulamalara henüz sahip değildir. 

 

2.1.10. Stratejik Entegrasyon 

Fakültemiz iyileştirme ve geliştirme modellerini takip etmektedir. 

 

2.1.11. Performans Göstergeleri 

Fakülte; Stratejik plan, misyon, vizyon, amaç ve hedefleri ile yürüteceği tüm bilimsel faaliyetlerde en 

yakından coğrafi alandan başlayarak ulusal ve uluslararası etkinlik gücünün uygun yöntemlerle test edecektir. 

Öğrenciler üzerinde uygulanacak bilimsel yeterlilik anketleri, diğer paydaş kurum ve kuruluş çalışanları ile 

yapılacak görüşme ve yazışmalar kanalıyla fakültenin akademik performansı, misyon ve vizyonunun hangi 

düzeyde olduğu anlaşılacaktır. Yıllık olarak faaliyet raporlarında ve 2018 yılı performans programında konsolide 

edilerek kamuoyu ile paylaşılmaktadır. (http://w3.bilecik.edu.tr/strateji/) 

 

2.1.12. Anahtar Göstergeler 

Fakültemizin stratejik planı 2017-2021’de tanımlanmıştır. (KIDR/1/4.1/04) 
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2.1.13. Birim Kültürü 

Sürekli iyileştirme çalışmaları kapsamında kalite güvence sistemlerine entegrasyon sağlanmaya 

çalışılmaktadır. Gelen ve giden her türlü evrak dâhil iş ve işlemlerin kaydedildiği, sınıflandırıldığı ve 

dosyalandığı kapsamlı ve güncel bir evrak otomasyon sistemi olan Elektronik Belge Yönetimi Sistemi (EBYS) 

2014 yılında kullanılmaya başlanmıştır. Üniversitemizin 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 belirleyen Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi KAYSİS 

Belgesi Hazırlama Prosedürü 14.12.2015 tarihli senato kararı ile yürürlüğe girmiştir. 

  

2.1.14. Uluslararasılaşma 

Fakülte, akademik personelini öncelikli olarak uluslararası akademik bilimsel toplantılara teşvik ederek 

yurt dışında temsil ve adına yakışır bir seviyeye yükselecektir. Nitelik ve nicelik bakımından bilimsel kriterleri 

en üst düzeyde karşılayan yayınlarla uluslararası akademik arenada yerini alacaktır. Yurt dışında yayımlanan 

akademik dergilerde atıf sayısının artması için gerekli bilimsel araştırmaları yapmaya devam edecektir. 

Fakültede günümüz Arap dünyası ile ilgili yapılması planlanan akademik çalışmaların Arap akademisyenlerle 

iletişime geçerek ortak yürütülmesi sağlanacak ve bu suretle fakülte akademik personelinin ve dolayısıyla da 

fakültenin Ortadoğu’da tanınır hale gelmesi temin edilecektir. Suudi Arabistan, Katar, Sudan, Somali, Yemen 

gibi Arap ülkelerinden akademik personelle irtibata geçerek fakülteye davet edilecek ve fakültede yürütülen 

akademik çalışmalara atıfta bulunmaları için bu çalışmalardan haberdar edilecektir. 

 

2.1.15. İzleme     

•Fakülteye yurt dışından kayıt yaptıran öğrenci sayısındaki artış; 

•Uluslararası yayınlarda fakültemizde yapılan akademik çalışmalara yapılan atıflar; 

•Erasmus programı çerçevesinde yapılan öğrenci değişim programlarına katılan öğrenci sayısındaki 

yükseliş; 

•Mezuniyet sonrası yurt dışında lisansüstü eğitim araştırma bursları kazanan öğrencilerimiz; 

•Fakültemize yurt dışından yapılan akademik ziyaretler ya da yurt dışı bilimsel toplantılara yapılan 

davetlerin artmasını sağlamak amacıyla çalışmalar devam etmektedir.  

 

2.1.16. İşbirlikleri  

Fakültemiz tarafından herhangi bir protokol yapılmamıştır. Yapılan veya yapılacak olan protokollar ve 

sözleşmeler rektörlük ve rektörlük bünyesinde çalışan ofis ve koordinatörlükler tarafından yapılmakta olup; 

Uluslararası anlaşmalar, Erasmus Değişim Programı (http://w3.bilecik.edu.tr/erasmus/), Mevlana Değişim 

Programı (http://w3.bilecik.edu.tr/mevlana/), ve Farabi Değişim Programı (http://w3.bilecik.edu.tr/farabi/) web 

sayfalarında yayınlanmaktadır.  

 

2.2. Kalite Komisyonlarının Görev, Sorumluluk ve Faaliyetleri; 

 

2.2.1. Periyodik Yönetim Süreçleri 

•Mezunlarının sahip olması gereken bilgi, beceri ve nitelikleri, her seviyede saptadıktan sonra da eğitim 

programlarının tekrar oluşturmak,  

•Sürekli olarak geri besleme alınarak bölümün belirlenen amaçları ve saptanan nitelikleri sürekli daha iyi 

yerine getirip getirmediğinin gözlemlenmesi,  

•Bütün süreçlerde gerekli iyileştirmelerin yapılması, 

Üniversitemizde tanımlı, periyodik olarak gerçekleştirilen ve sürekli iyileştirme bakış açısıyla yürütülen 

Kalite Yönetim süreçleri bulunmamakla birlikte bu rapor döneminde çalışmalara başlanılmıştır. 

http://w3.bilecik.edu.tr/erasmus/
http://w3.bilecik.edu.tr/mevlana/)
http://w3.bilecik.edu.tr/farabi/)
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2.2.2. Gruplar 

Fakültemizdeki Kalite komisyonu çalışmalarının yanısıra, komisyon dışındaki akademik olarak Bölüm 

Kurulu ve yürütülmekte olan Bologna Süreci Uyum Çalışmaları (Bologna Program Sorumlumuz tarafından 

yürütülmektedir) da programımızdaki Kalite Çalışmaları’na yön vermektedir. 

Kalite çalışmalarının daha sağlıklı yürütülmesi amacıyla Kalite Koordinatörlüğü kurulmuştur. Ayrıca her 

birimde birim kalite komisyonlarıda bulunmaktadır. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kalite Güvencesi 

Yönergesi  (https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/139028) ile Kalite Koordinatörlüğü kurulmuştur. Söz konusu 

koordinatörlük ile kalite yönetiminden sorumlu birimler ile kalite komisyonu arasındaki bilgi akışı ve 

koordinasyonu sağlanmaktadır. 

 

2.2.3. İlişkiler 

Kalite yönetimi sorumlusu, üniversite kalite komisyonu üyesi ve kalite koordinatörüdür. 

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kalite Komisyonu Usul ve Esaslarının 

(http://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/74747) 5. maddesi uyarınca oluşturulan komisyonda Üniversitemizin 

farklı birimlerinde, farklı bilim alanlarında görev alan öğretim elemanlarına yer verilerek kalite yönetim 

çalışmaları yapılmaktadır. 

İslami İlimler Fakültesi 

Görevi Adı Soyadı Unvanı İletişim Bilgileri 

Kalite Temsilcisi* Prof. Dr. İbrahim TAŞ Dekan V. 0 228 212 1270 

Kalite Raportörü** Özcan ÇINAR Fakülte Sek. V. 0 228 212 1273 

İslami İlimler Programı Kalite Komisyonu Üyeleri 

Görevi Adı Soyadı Unvanı İletişim Bilgileri 

Eğitim Öğretim Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Adnan ARSLAN Bölüm Başkanı 0 228 212 2103 

Araştırma, Geliştirme ve 

Toplumsal Katkı Sorumlusu 

Dr. Öğr. Üyesi M. Fatih YALÇIN Bölüm Başkanı 0 228 212 1279 

Yönetim Sistemleri Sorumlusu Öğr. Gör. Enes VELİ Öğretim Görevlisi 0 228 212 2193 

Stratejik Plan ve Performans 

Göstergeleri Sorumlusu 

Arş.Gör. Muharrem TURAN Araştırma Görevlisi 0 228 212 1963 

Anket hazırlama ve 

değerlendirme Sorumlusu 

Dr. Öğr. Üyesi Nurullah AYDENİZ Öğretim Üyesi 0 228 212 1935 

Akademik Veri İzleme ve 

Değerlendirme Sorumlusu 

Öğr. Gör. Ramazan ÇÖKLÜ Öğretim Görevlisi 0 228 212 1995 

 

 

2.2.4. Temsil 

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/139028
http://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/74747
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Üniversitemizin internet ana sayfasında, Kalite Koordinatörlüğü oluşturularak 

(htp://w3.bilecik.edu.tr/kalite/) web adresi üzerinden kalite süreçlerine ait bilgiler kamuoyuyla paylaşılmaktadır. 

Fakültemizde oluşturulan kalite komisyonu tarafından yapılan idari, akademik ve öğrenci toplantılarında 

kalite yönetimine ilişkin bilgilendirme ve fikir alış verişi çalışmaları yapılmaktadır. (KIDR/2/2.4/04)  

Ayrıca birim kalite komisyonları sayesinde birimlerde daha kapsamlı bir görüş alışverişi yapılma olanağı 

sağlanmıştır. 

 

2.2.5. Değerlendirmeler 

Birimin geçmişten bugüne kadar geçirmiş olduğu ve devam eden dış değerlendirmeler, program ve 

laboratuvar akreditasyonları, sistem standartları deneyimleri ve bu deneyimlerden öğrenimleri ve kazanımları; 

Üniversitemiz kurumsal dış değerlendirme sürecine 2018 yılında girmiş fakat Dış Değerlendirme Raporu 

henüz yayınlanmamıştır. Fakültemizde henüz iç-dış değerlendirmeye tabi tutulmamıştır. 

2.2.6. Kalite Kültürü  

Birim içinde kalite kültürünün yaygınlaşması ve benimsenmesi için, Elektronik Kamu Bilgi Yönetim 

Sistemi (KAYSİS) aracılığıyla Üniversitemizle ilgili tüm mevzuat tek bir çatı altında toplanmış olup formlar, iş 

akış süreçleri ve görev tanımları belirli şekillerde olacak biçimde düzenlenmiştir. Üniversitemizin bünyesinde 

Kalite Koordinatörlüğü birimi kurulmuş ve bütün bu çalışmalar, Üniversitemiz Kalite Koordinatörlüğünün 

internet sayfasında erişime açılmıştır. Üniversitemizde kalite kültürünün yaygınlaşması konusunda çalışmalara 

kalite güvencesi sistemi kapsamında devam edilmektedir. 

2.2.7. Ortak Hedefler 

Stratejik Planımızda yer alan amaç ve hedefleri hem kurum bazında hem de birim bazında ortak hedef 

birliğinde gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. Her birimin yöneticileri belirlenen amaç ve hedeflere öncelik 

vermek suretiyle çalışmalarını sürdürmektedir. Uygulamada birimler arası farklı uygulamaları gidermek ve hedef 

birliğini ortaya koymak adına birim yöneticilerine hizmet içi eğitim düzenlenmektedir. Bu kapsamda; 

 İyileştirme alanlarını tespit ederek bu konuda gelişim planları yapmak,  

 Sebeplerin analizi doğrultusunda sonuç odaklılık,  

 Motivasyon ve gelişim sağlama, özdeğerlendirme ve bireysel gelişim konusundaki disiplin, yöntemlerini 

kullanmalıdır. 

Özellikle lisansüstü eğitim aşamasına geçebilmek için önemli bir artı olan yabancı dilbilgisini sertifiye 

eden TOEFL, IELTS, YDS ve YÖKDİL gibi sınavlarda başarı sağlamak üzere ilgili öğrencileri nitelik ve nicelik 

bakımından artırmak.  

 Güncel dini sorunlar ve tartışmaların akademik personel tarafından nasıl algılandığı ve yaklaşımın tespiti 

konusunda oda ziyaretleri aracılığıyla kolektif ve ortak bir bakışın sağlanmasına çalışma 

 Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılardan fakülte personelini ve öğrencilerini haberdar edebilmek 

için kongre web sitelerini ve diğer ilahiyat ve islami ilimler fakültelerini takip etmek 

İslami ilimler fakültesi öğrencilerinin Türkiye’de köklü bir geleneğe sahip olan ilahiyat fakülteleri ile pek 

çok ortak misyon ve vizyona sahip olduğu hatırlatılarak aidiyet duygularının güçlenmesini sağlamak 

 Fakülte öğrencilerinin akademik personel ile olan bireysel ilişkilerini ders dışı faaliyetlerle optimum (en 

ideal) düzeye çıkarmak ve;  

 Belirli aralıklarla yapılan toplantılarla ve gerekli görülmesi halinde birebir görüşmelerle bölümün amaç 
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ve hedefleri doğrultusunda hedef birliği sağlanmaya çalışılmaktadır. 

 

2.2.8. PUKO (eğitim-öğretim) 

Eğitim-Öğretim süreçlerinde PUKÖ döngüsü tam olarak uygulanmamaktadır. Ancak 2019 yılından 

itibaren bütün çalışmalarda kullanılmaya başlanacaktır. Bu kapsamda; 

 Birimin amaçlarını ve hedeflerini belirle, 

 Öğrenme, eğitim ve araştırma teknik ve felsefesini benimse. 

 Sürekli iyileşme ve gelişmeyi sağla. 

 Ders ortamında eğitimi sağla ve bireysel ve sosyal hedefine ulaş. 

 Eğitim öğretim faaliyetlerinin kurumsallaşmasını sağla. 

 Bölümler arasındaki sınırları kaldır. 

 Öğreticilerin ve öğrencilerin kendilerini ifade etmelerine izin ver. 

 Bilimsel araştırmaları destekle, 

 Akdemik, idari personelin ve öğrencilerin çalışmalarını engelleyecek uygulamaları ortadan kaldır. 

 Yukarıda belirtilen maddelerin işlerlik kazanması için çalışmalarımızı yürütmekteyiz. 

 

2.2.9. PUKO (Ar-Ge) 

Araştırma-geliştirme süreçlerinde PUKÖ döngüsü tam olarak uygulanmamaktadır ancak 2019 yılından 

itibaren bütün çalışmalarda kullanılmaya başlanacaktır. 

2.2.10. PUKO (Toplumsal) 

Toplumsal katkı süreçlerinde, PUKÖ döngüsü tam olarak uygulanmamaktadır ancak 2019 yılından 

itibaren bütün çalışmalarda kullanılmaya başlanacaktır. 

2.2.11. PUKO (Yönetsel) 

Yönetsel/idari süreçlerde PUKÖ döngüsü sağlama yöntemi; 

Yönetsel ve idari süreçlerinde, PUKÖ döngüsü tam olarak uygulanmamaktadır ancak 2019 yılından 

itibaren bütün çalışmalarda kullanılmaya başlanacaktır. 

  

2.3 Paydaş Katılımı 
 

2.3.1. Paydaş Analizi  
Birimimiz belirlediği hedeflere ulaşmak için paydaşlar, Paydaş Politikası ve Uygulama Esaslarına göre 

belirlenmiştir. Eğitim ve öğretim alanında öncelikli paydaşlar öğrenciler, araştırma alanında öncelikli paydaşlar 

ise öğretim elemanlarından oluşmaktadır. 

 

2.3.2. Paydaş Katılımı 

Paydaşların karar almaya katılımının sağlanması ve Paydaşlardan gelen geri bildirimleri odak grup 

çalışmaları, toplantılar, yüzyüze görüşmeler, anket vb. mekanizmalar ile ölçerek ve bu bildirimlere sürekli 

iyileştirme döngüsünde yer verilmesi planlamaktadır.  

Üniversitemiz karar ve uygulamaları başta EBYS sistemi, kurum internet sitesi, e-posta aracılıyla 

paylaşılmaktadır. Ayrıca sosyal medyada yer alan üniversitemizin hesapları da aktif olarak kullanılmaktadır. 
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2.3.3. İ.P. Bilgilendirme 

   

 Fakülte panoları, 

 Toplantılar ve yüzyüze görüşmeler, 

 Sözlü ve yazılı duyurular, 

 Web üzerinden duyurular, 

 Multimedya araçları, kullanılır, 

 e-posta sistemi, 

 EBYS sistemi ile de geri bildirim alınabilmektedir. 

 

2.3.4. İ.P. Geri Bildirimi 

 Yüz yüze toplantı ve çalıştaylar; 

 Periyodik bilimsel sunumlar; 

 Dini bilginin geri bildirimini sağlayacak bilimsel panel ve yarışmalar; 

 Gerekli görüldüğü takdirde sosyal medya üzerinden kurulacak arkadaş grupları; 

 Farklı anabilim dalları arasında icra edilecek interdisipliner fikrî toplantılar; 

 Periyodik aralıklarla memnuniyet, iyileştirme ve geri bildirim anketleri 

 e-posta sistemi, 

 EBYS sistemi ile de geri bildirim alınabilmektedir. 

 

2.3.5. Dış Paydaş 

 Halka açık ilmi seminer ve konferanslar, 

 Bilecik il sınırları içerisindeki açık, yarı açık ve kapalı cezaevleri yönetimleri ile irtibata geçerek 

yükümlülere yönelik konulu seminerler 

 Vaaz kürsüleri ve dini irşat birimleri ile koordinasyon halinde yapılan halka yönelik rehberlik, 

 Anketler, 

 Bilecik yerel basınında köşe yazarlığı, 

 Yerel ve ulusal süreli yayınlarda yazarlık, 

 Sosyal medyada açılacak fakülte hesapları, 

 Kalite sürecinde dış paydaşlarının karar alma ve iyileştirme süreçlerine katılımı yapılan çalıştayla 

sağlanmıştır. Daha geniş bir Dış Paydaş katılımcı kitlesinin oluşturulması için çalışmalar sürmektedir.  

(KIDR/2/1.6/05) 

 

2.3.6. D.P. Bilgilendirme 

 Toplantılar ve yüzyüze görüşmeler,  

 Sözlü ve yazılı duyurular,  

 Web sayfalarımız ve sosyal medya hesaplarımız aracılığı ile bilgilendirilmektedir.  

(http://www.bilecik.edu.tr/) 

 

2.3.7. D.P. Geri Bildirim  

 Yüz yüze toplantılar ve çalıştaylar,  

 Konulara bağlı geri bildirim (vizyon, güçlü yanlar, zayıf yanlar, vs.),  

 Memnuniyet, iyileştirme ve geri bildirim anketleri, 

 



 ( KİDR Sürüm 1.4 ) 
13/31 

2.3.8. D.P. Katılımı 

 Davet 

 Çalıştay 

 Konferans 

 

2.3.9. Mezunlar 

Fakültemiz henüz mezun vermemekle beraber Kurumumuz kalite sürecinde mezun öğrencilerin 

katılımını sağlamak amacıyla Mezun Öğrenciler ve Kariyer Merkezi Koordinatörlüğü’nü kurmuştur. Program 

bünyesinde yer alan öğretim elamanları da yapılan görevlendirilmelerle bu süreçte görev alacaktır 

(KIDR/2/3.9/04). 

 

2.3.10. Öğrenci Katılımları   

   Öğrenci temsilciliği sistemi,  

   Anketler,  

   Danışmanlar,  

   Öneri sistemi, 

 Bunun dışında: 

 Fakülte vizyonunun gerçekleştirilebilmesi için öğrencilerin görüş ve şikâyetlerini rahatlıkla ifade 

edebileceği özgürlük ortamını hazırlamak;   

 Sınıf ve fakülte temsilcileri ile yüz yüze görüşmeler; 

 Akademik personelin, ders içi ve dışı etkinliklerde bireysel ve bilişsel ilişkilerini iyileştirmeye 

yönelik çalışmalar yürütmek 

 Ders dışı faaliyetlerle öğrenci ilgi ve kapasitelerini geliştirmek adına kurslar düzenlemek. 

 

2.3.11. Dış Katkılar 

Yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri, ilgili bakanlıklar ile Üniversitemiz arasında birçok iyi ilişkiler 

doğrultusunda protokoller ve alan olarak ilişkilerimizin daha yoğun yürütüldüğü; Bilecik İl Müftülüğü, Bilecik 

Belediyesi, Diyanet İşleri Başkanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve diğer üniversitelerin ortak birimleriyle 

yürütülen çalıştay, proje ve toplantılar ve Anabilim dallarına özgü örgütsel platformlar (kelam.org; tafsir.org; 

arabic-online.net/ vb.). 
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Paydaşlar 

Paydaşlar Neden Paydaş 
Etkilenme 

Düzeyi 

Etkileme 

Düzeyi 

Akademik 

Personel 
Eğitim Veren Yüksek Yüksek 

İdari Personel İdari işleyişi Yürütmek  Yüksek Yüksek 

Öğrenciler Eğitim Alan Yüksek Yüksek 

Veliler Hizmet Alan Yüksek Yüksek 

YÖK Bağlı olunan üst kurum Yüksek Yüksek 

Diyanet İşleri 

Başkanlığı 

Çalışma yaptıkları konularda ortak sempozyum, kongre gibi 

faaliyetler yapılması 
Yüksek Yüksek 

B.Ü. Fakülte ve 

Yüksekokulları 
Çok yönlü işlevsel paylaşım Yüksek Yüksek 

MEB Bağlı olunan üst kurum Yüksek Yüksek 

Maliye 

Bakanlığı 
Mali düzenleyici bakanlık Düşük Yüksek 

Valilik 
Fakülte ve yüksekokul sınırları içinde bulunduğu belediyelerle iş 

birliği olanakları mevcuttur 
Orta Orta 

DPT 

Sahip olunan olanakları, bilgi paylaşımı ortak seminer, sempozyum 

panel düzenleme ortak yayın yapılma gibi konularda birimimizle iş 

birliği potansiyeli 

Yüksek Yüksek 

Diğer 

Bakanlıklar 
Çok yönlü işlevsel paylaşım Orta Orta 

TÜBİTAK  

Sahip olunan olanakları, bilgi paylaşımı ortak seminer, sempozyum 

panel düzenleme ortak yayın yapılma gibi konularda birimizle iş 

birliği potansiyeli 

Yüksek Yüksek 

Sivil Toplum 

Örgütleri 

Çalışma yaptıkları konularda ortak sempozyum, kongre gibi 

faaliyetler yapılması 
Orta Orta 

Diğer 

Üniversiteler 
Çok yönlü işlevsel paylaşım Orta Orta 

Yerel 

Yönetimler 

Fakülte ve yüksekokul sınırları içinde bulunduğu belediyelerle iş 

birliği olanakları mevcuttur 
Orta Orta 

Basın Yapılan etkinlikleri topluma ulaştırılması Orta Orta 

Diğer Kamu 

kuruluşları 
Çok yönlü işlevsel paylaşım Orta Orta 

Kobiler Çok yönlü işlevsel paylaşım Orta Orta 

Sayıştaş Denetleyen kurum Düşük Yüksek 

ÜAK Bağlı olunan üst kurum Yüksek Yüksek 

Sosyal 

Güvenlik 

Kurumları 

Personelimizin sosyal güvenlik ve emeklilik sistemini yürüten 

kurum 
Orta Orta 

Bilimsel 

Dergiler 
Bilimsel çalışmaların yayınlanmasını sağlayan aracı Orta Orta 
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3. EĞİTİM - ÖĞRETİM 

 

3.1. Programların Tasarımı ve Onayı; 

 

3.1.1. Program Tasarımı  

Programların eğitim amaçlarının belirlenmesi ve ders içeriklerinin tasarımında iç ve dış paydaş katkısı; 

Üniversitemizin Stratejik hedefleri ve Fakültemizin misyon ve vizyonu doğrultusunda, YÖK kriter ve kararları 

göz önünde bulundurularak eğitim-öğretim programları tasarlanmaktadır. Ders bilgi paketlerine ilişkin bilgilere 

Üniversitemiz internet sayfasında bulunan  (http://bologna.bilecik.edu.tr) adresinden ulaşılabilmektedir.  

 

3.1.2. Paydaş Katılımı 

Fakültemiz tarafından yapılan; çalıştay, toplantı, birebir görüşmelerin yanı sıra üniversitemiz ve 

birimlerince, düzenlenen konferans, panel, söyleşi vb. toplantılar; meslek odaları ve ilgili kurum ve kuruluşlarla 

yapılan yüz yüze görüşmeler ve öğrenci kulüp etkinlikleri kapsamında yapılan faaliyetler aracılığı ile paydaş 

görüşleri alınmaktadır. 

3.1.2.1. Yansımalar 

Paydaş görüşlerinden elde edilen veriler ve bilgiler rapor haline getirilerek değerlendir ve programa 

yansıtılmaktadır. 

3.1.2.2. Bilgilendirme 

Fakültemiz program bilgileri ve ders planları, öğrenci otomasyon programına tanımlanmaktadır ve birim 

web sayfasında yayınlanmaktadır. 

 

3.1.3. Faaliyetler   

Öğrencileri mesleki ve sosyal açıdan yetkinliğini geliştirmek için; 

 Öğrenci panelleri, 

 Hitabet ve dinî pratikleri uygulama faaliyetleri, 

 Dini içerikli sosyal organizasyonlar düzenlemek. 

 Öğrencilerin dini birikimlerini ve fakülte tecrübelerini paylaşabilecekleri seviyeli sosyal paylaşım kanal 

ve bloglarına yönlendirmek. 

 

3.1.4. İç-Dış Paylaşımlar 

 Öğretim programı için hazırlanmış olan program ve ders bilgi paketleri ile programların eğitim amaçları 

ve kazanımları (http://bologna.bilecik.edu.tr) internet adresi ve birim web sayfası üzerinden aynı zamanda da 

öğrenci bilgi sisteminden paylaşılmaktadır. 

 

3.1.5. Çıktı-TYYÇ Uyumu 

Üniversitemiz tarafından yürütülmekte olan Bologna süreci kapsamında birimler program yeterliliklerini 

TYYÇ uyumlu olacak şekilde tasarlamaktadır. TYYÇ esasları doğrultusunda, programların yeterlilikleriyle ders 

öğrenme çıktıkları arasında ilişkilendirme yapılmaktadır. Bu maksatla Fakültemiz, her akademik yarıyıl 

sonrasında o dönem ders veren öğretim elemanları ve zaman zaman dış paydaşlarla değerlendirme toplantıları 

yaparak, program yeterlilikleriyle ders öğrenme çıktıları arasındaki ilişkilendirmeyi gözden geçirmektedir. 

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

 

3.1.6. Uygulama/Alan Çalışmaları 

 Birimimizde staj uygulaması bulunmamaktadır. 
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3.2. Programların Sürekli İzlenmesi ve Güncellenmesi; 

 

3.2.1. Güncelleme  

Fakültemiz iç ve dış paydaşların görüşleri ve mevcut öğretim elemanlarının ile öğrenci talepleri 

doğrultusunda programlar ilgili kurullarca gözden geçirilmekte ve güncellenmektedir. 

3.2.2. Yöntemler 

İç ve dış paydaş görüşlerinden elde edilen veriler ve bilgiler değerlendirilerek, birimimizin ilgili 

kurullarınca, Üniversitemiz senato kararlarınca, yönetmelik ve yönergelerle programlar gözden geçirilmekte ve 

güncellenmektedir. 

3.2.3. Paydaş Katkıları 

Program güncelleme çalışmalarına iç ve dış paydaşlar görüş ve önerileriyle katkı vermektedirler. 

3.2.4. Güvenceler 

Birimin, eğitim amaçlarına ve öğrenme çıktılarına ulaşılmasını güvence altına alma yöntemi; bilgi 

formları, uygulama dosyaları ve ders uygulama koleksiyonundan oluşan envanterler, Ders Bilgi Paketleri 

Dosyası içerisindedir. 

Programın eğitim amaçları ve öğrenme çıktılarına uygun yürütülmesi, Dekanlığımız tarafından takip 

edilmektedir. Bilgi formları, uygulama dosyaları ve ders uygulama dosyalarından oluşan Ders Bilgi Paketleri 

Dosyalarındadır. 

Ders Bilgi paketleri, 

Programın Ders Bilgi Paketine Üniversitemizin Bologna Bilgi Sistemi üzerinden ulaşılabilmektedir 

(http://bologna.bilecik.edu.tr/). Ders Bilgi paketleri Bologna Dosyası ve Fakülte arşivinde yer almaktadır. 

3.2.4.1. Bilgi formları (Ders), 

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

3.2.4.2. Uygulama dosyaları (Ders), 

 3.2.4.2.1. Uygulama çizelgesi, 

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

 3.2.4.2.2. Değerlendirme raporları (Öğretim üyesi), 

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

 3.2.4.2.3. Anket sonuçları (Öğrenci değerlendirme), 

Birimimiz tarafından düzenlenen anket bulunmamaktadır. 

 3.2.4.2.4. Sınav dosyaları, 

Söz konusu belgeler Dekanlığımız tarafından sağlanmaktadır. 

 3.2.4.2.5. Sınav soruları ve puanları, 

Söz konusu belgeler Dekanlığımız tarafından sağlanmaktadır. 

 3.2.4.2.6. Soruların çözümleri, 

Söz konusu belgeler Dekanlığımız tarafından sağlanmaktadır. 

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

Söz konusu belgeler Dekanlığımız tarafından sağlanmaktadır. 

 3.2.4.2.8. Ders ile ilgili proje dosyaları, 

Birimimizce bugüne kadar bu uygulama gerçekleştirilmemiştir. 

 3.2.4.2.9. En iyi proje/uygulama, 

Birimimizce bugüne kadar bu uygulama gerçekleştirilmemiştir. 

 3.2.4.2.10. Resmi not listesi, 

Söz konusu belge Dekanlığımızdan  ve OBS kayıtlarından sağlanmaktadır. 

3.2.4.3. Ders Uygulama Dosyaları, 

http://bologna.bilecik.edu.tr/
http://bologna.bilecik.edu.tr/
http://bologna.bilecik.edu.tr/
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 3.2.4.3.1. Program çıktıları değerlendirme raporu, 

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

 3.2.4.3.2. Dersin program çıktıları matrisi, 

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

 3.2.4.3.3. Öğrenim çıktıları değerlendirme anketi, 

Birimimiz tarafından düzenlenen anket bulunmamaktadır. 

 3.2.4.3.4. Değerlendirme ve Öneriler (Bölüm ve program çıktılarının sağlanmasına yönelik 

değerlendirme ve öneriler), 

Söz konusu belge Dekanlığımızdan  ve OBS kayıtlarından sağlanmaktadır. 

 

3.2.5. İzlemeler  

 Program çıktılarına ulaşılıp ulaşılmadığının izlenmesi amacıyla; çalıştay sonuçları ile iç ve dış paydaş 

anketleri periyodik olarak yürütülmektedir. Fakültemizde henüz mezun öğrenci bulunmadığından mezun öğrenci 

anket çalışmaları doğrultusunda bir izleme ve değerlendirme yapılmamıştır. 

 Stratejik plan çerçevesinde program izleme ve değerlendirme çalışmaları devam etmektedir. 

 Ayrıca Bologna kriterlerine uyum kapsamında yeni ders önerilerinin program çıktıları yeni ders öneri 

formlarında belirtilmektedir. 

  

3.2.6. İyileştirmeler 

Fakültemiz, program çıktılarına bağlı kalarak gerek görülmesi durumunda güncellemelerini yapmaktadır. 

 

3.2.7. Bilgilendirmeler 

Yapılan iyileştirmeler ve değişiklikler yüz yüze görüşmeler ve toplantılarla veya Fakültemiz web 

sayfasında ilan edilmektedir. 

 

3.2.8. Akreditasyon Destekleri  

Birimimiz, henüz akredite olmadığından buna dair bir akreditasyon çalışması henüz yapılmamaktadır. 

 

3.3. Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme; 

 

3.3.1. Politikalar  

Öğrenci merkezli öğrenmenin aktif olarak yürütülmesi için ders programları ve planlarının Bologna 

kriterlerine uyumlu şekilde hazırlanmaktadır. Bu kapsamda; 

 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. 

 

3.3.1.1. Eğitim Politikası  

Öğrenciler kuramsal bilgi edinirken, iletişim toplantıları ve geri bildirim anket çalışmaları 

düzenlenerek müfredata uygun olacak şekilde akademik sunum şeklinde ödev çalışmaları, kısa süreli 

sınavlar ve programın yürütülmesinde öğrencilerin aktif bir şekilde rol almaları sağlanmaktadır. Ayrıca, 

öğrenci temsilcisinin de kurullara katılması sağlanarak programın yürütülmesinde öğrencilerin aktif rol 

alması sağlanması planlanmaktadır. 

 

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

Öğrenci merkezli eğitim politikası doğrultusunda yapılması planlanan uygulamalar EBYS üzerinden, web 

sayfası, Öğrenci Bilgi Sistemi ve Fakültemiz panolarından duyurular yapılarak iletilmektedir. 

 

3.3.2.1. Bilinirlik  

Bu politikanın birimdeki bilinirlik düzeyi; mail adresleri, EBYS ve web sayfaları üzerinden 

sağlanmaktadır. 

 

3.3.3. Yetkinlikler 

Fakültemizdeki öğretim üyelerinin öğrenci merkezli eğitim modeli ve/veya aktif öğrenme konusunda 

yetkinliklerini geliştirmelerine yönelik öğretim üyelerinin yurt içi ve yurt dışı akademik toplantı ve faaliyetlere 

gönderilmesi teşvik edilerek kendilerini güncellemeleri ve gelişmelerden haberdar olmaları sağlanmaktadır. Bu 

amaçla Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilim İnsanı Destekleme Koordinatörlüğü, Bilimsel/Sanatsal 

Etkinliklere Katılımı Destekleme Yönergesi (https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/139898) takip edilmektedir. 

 

3.3.4 İş Yükleri 

Ders bilgi paketlerinde öğrenci iş yüküne dayalı kredi değerleri Bologna çerçevesinde düzenlenmiştir. 

Bu kapsamda bütün derslerin AKTS değerleri belirlenmiştir. 

 

3.3.5. Öğrenci Katılımı 

Öğrenci iş yüküne dayalı kredi değerlerinin belirlenmesinde öncelikle Akdemik danışmanlık hizmetleri 

ile dönem içi ve dönem sonunda öğrenci görüşleri alınmakta olup, bu konuda programda o dönem ders 

veren öğretim üyeleri/elemanları tarafından hazırlanan anketler ve öğrencilerle yapılan yüz yüze 

görüşmelerden elde edilen bilgiler kullanılmaktadır. Bu bilgiler, programda ders veren öğretim 

üyeleri/elemanları ile yapılan değerlendirme toplantılarında değerlendirilmektedir. 

 

3.3.6. Uluslararası Hareketlilik 

Öğrenci iş yükü esaslı kredi transfer sistemi, uluslararası hareketlilik programlarında akademik 

kurullarda karar alınarak kredi değerleri belirlenmektedir. 

 

3.3.7. Deneyimleme 

Fakültemizde staj uygulaması bulunmamaktadır.  

 

3.3.7.1. Süreçler 

Fakültemizde staj uygulaması bulunmamaktadır. 

3.3.7.2. Paydaş Güvenceleri 

Fakültemizde staj uygulaması bulunmamakla beraber, paydaşlar ilgili yönergeler ile güvence altına 

alınmaktadır. 

3.3.8. Seçmeli Dersler  

Dini, ilmi ve kültürel derinlik ve farklı disiplinleri tanıma fırsatı veren seçmeli dersler bulunur. 

(iif@bilecik.edu.tr.ders içerikleri) 

 

3.3.8.1. Disiplinlerarası Seçmeli Dersler 

Ders dışı etkinliklere ilişkin Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Ders Dışı Etkinlikler Dersi 

Yönergesi çıkarılmıştır. 
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Kanıt: https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/52300778  

 

3.3.9. Seçmeli Derslerin Yönetimi 

Her eğitim-öğretim yarıyılında birimimizde tarafından zorunlu derslerin yanı seçmeli dersler belirlenerek, 

öğrencilerin danışmanları kontrolünde öğrenci bilgi sistemi üzerinden ders seçme işlemlerini gerçekleştirmesi 

sağlanmaktadır. 

Seçmeli derslerin Bologna sürecine uygun sayı ve yüzdede olabilmesi için: 

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/59054 adresinde verilen yönetmeliğine göre ders planları 

hazırlanmaktadır. Ders programları ve ders seçme işlemleri öğrenci bilgi sistemi üzerinden tanımlanmakta ve 

yapılmaktadır. Uygulamasında; öğrencilere seçmeli gereken derslerden daha fazla sayıda ders açılarak, onların 

ders seçmeleri sağlanıyor ve sistem üzerinden danışmanlarla iletişim halinde istedikleri dersi seçebilmektedirler 

 

3.3.9.1. Seçmeli Ders Uygulamaları  

Birimimizde Seçmeli Ders Programları ve buna yönelik ders seçme işlemleri öğrenci bilgi sistemi 

üzerinden tanımlanmakta ve yapılmaktadır. Seçmeli ders uygulamasında; öğrencilere seçmesi gereken 

derslerden daha fazla sayıda ders açılarak, onların ders seçmeleri sağlanmaktadır ve sistem üzerinden 

danışmanlarla iletişim halinde ders seçim işlemi yapılmaktadır. 

Kanıt: http://w3.bilecik.edu.tr/islamiilimler/ogrenci/ders-plani/ 

 

3.3.10. Öğrenci Danışmanları 

• Danışmanlık sistemi geliştirilmiş ve ilan edilmiştir,  

• 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,  

• Öğrenciler bölüm başkanlığı, fakülte birimleri, sağlık, kültür ve spor daire başkalığı birimlerinden 

koordineli olarak destek alabilir, 

• Bitirme ödevi tez danışmanlıkları mevcuttur. 

 

3.3.10.1. Etkinlikler   

• Öğrencilerle iletişim danışmanlık sistemi ile kurulur,  

• Öğrenciler dilek ve görüşlerini danışmanları ile anlatabilir,  

• Yazılı anketler ile dersler, öğretim üyeleri vb. konularda geri besleme alınır 

 

3.3.10.2. Değerlendirme  

Bölüm/Anabilim Dalı Akademik Kurul toplantıları düzenlenir, 

 

3.3.10.3. Başarı Ölçümleri   

Başarı ölçme ve değerlendirme yöntemi olarak ara sınav, kısa sınav, ödev, uygulama ve final 

sınavları ile hedeflenen ders öğrenme çıktılarında ifade edilen kazanımlara ulaşılıp ulaşılmadığını ve hangi 

oranda ulaşıldığını ölçebilecek şekilde tasarlanmıştır.  

3.3.10.4. İlan   

Öğrencinin başarısını ölçme ve değerlendirme (BDY) süreçleri öğrencilere Web ve ÖBS sistemi ile 

ilan edilmektedir. Ayrıca, ders tamamlama ve mezuniyetle ilgili koşulların yeterliliği ve ilgili uyarıları (kredi 

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/52300778
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eksikliği) öğrenci bilgi sisteminde öğrenci sayfalarında verilmektedir.  Ders seçme ekranında ve akademik 

form ile öğrenciye sunulmaktadır.  

3.3.10.5. Güvence  

Doğru, adil ve tutarlı değerlendirmeyi güvence altına almak için gerekli koşullar Bilecik Şeyh 

Edebali Üniversitesi Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hazırlanmıştır. Öğrenci Bilgi Sistemi 

Otomasyonu (ÖBS) ile güvence altına alınır. 

Kanıt: https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/52300778 

3.3.11. Mezuniyet Koşulları  

Öğrenci mezuniyet koşulları, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav 

Yönetmeliğinde tanımlanmıştır.  

Kanıt: https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/52300778  

 

3.3.12. Çıktı Ölçümleri  

Üniversitemiz Bologna kriterlerine geçiş sürecinde olduğu için Program ve ders öğrenme çıktıları BDY 

yoluyla ölçülmesine yönelik çalışmalar hazırlık aşamasındadır. 

 

3.3.13. BDY  

BDY konusunda Birimde yapılan bilgilendirme ve eğitimler hazırlık aşamasındadır. 

 

3.3.14. Öğrenci Hakları 

Üniversitemizde, öğrencinin devamsızlığı veya sınava girmeyi engelleyen haklı ve geçerli nedenlerin 

oluşması durumunu kapsayan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Haklı ve Geçerli dedenler Yönergesi 

hazırlanmıştır. 

Kanıt: (https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/59047) 

3.3.15. Öğrenci Şikâyetleri   

BŞEÜ Lisans ve Lisans Öğretimi ve Sınav Yönetmeliği ve ilgili yönergeler çerçevesinde, Birimimizde 

öğrencilerin şikâyetleri dilekçe yoluyla kayıt altına alınmaktadır. Ayrıca; öğrenci bilgi sistemi, şikâyet ve öneri 

kutuları ve mail yoluyla da öğrenci şikâyetleri alınmaktadır.  

 

3.3.15.1 Şikayet Giderme Politikaları 

Fakültemizde şikâyete konu olan hususlar ilgili kurullarda görüşülerek değerlendirilmektedir. 

 

3.3.16. Alan Dışı Öğrenme  

Birimimizde Öğrencilerin genel (alana özgü olmayan) program öğrenme çıktılarını kazanmaları ders dışı 

etkinlikler, uzaktan eğitim koordinatörlüğü kapsamındaki dersler ve kulüp faaliyetleriyle güvence altına 

alınmaktadır. 

 

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; 
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ÖSYM tarafından yapılan Merkezi Yerleştirme Sistemi TYT ve AYT sonuçlarına göre TS türünde 

öğrenci almaktadır. 

Birimimizde öğrenci kabullerinde; ilgili yönetmelik ve yönergeleri hükümleri uygulanarak aşağıdaki 

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

Yatay geçiş yoluyla programımıza öğrenci alımında “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans 

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

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

Çift Anadal ve Yandal Programlarına İlişkin Uygulama Esasları Yönergesi” ile YÖK’ün belirlediği uygulama 

esasları uygulanmaktadır. 

 

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

 

 3.4.1.2.1. Kabul, 

          AYT (Alan Yeterlilik Testi) sonucu ile yapılır. 

3.4.1.3. Uyum (Yeni öğrenci uyumu), 

Bölüm yeni öğrencilerin uyum sürecini mentörler ile yürütür. 

 

3.4.1.3.1. Mentörler 

2018-2019 akademik yılı mentörleri; 

• Dr. Öğr. Üyesi Nurullah Aydeniz 

• Öğr. Gör. Abdullah Aydın 

• Öğr. Gör. Ramazan Çöklü 

• Öğr. Gör. Enes Veli 

 

3.4.1.4. Başarılar (Öğrenci başarıları), 

Öğrenciler 3,00 ve üstü Genel Not Ortalaması (GNO) değerine ulaştıklarında Onur Belgesi ve 3,50 ve 

üstü GNO değerine ulaştıklarında Yüksek Onur Belgesi almaya hak kazanırlar.  

 

3.4.1.5. Danışmanlar (Akademik), 

Hazırlık A: Öğr. Gör. Abdullah AYDIN 

Hazırlık B: Öğr. Gör. Enes VELİ 

Hazırlık C: Ramazan ÇÖKLÜ 

Lisan 1: Dr. Öğr. Üyesi Nurullah AYDENİZ 

 

3.4.1.6. Öğrenci Hareketliliği, 

Erasmus ve Farabi öğrenci değişim programı ile sağlanmaktadır. Görevli öğretim elemanları: 

1. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet HABERLİ (Başkan) 

2. Öğr Gör. Enes VELİ (Başkan Yardımcısı) 

 

3.4.1.7. Diğer Kabuller 

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

kabullerinde uygulanan kriterler ise YÖS ile ilgili kabulde “Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yurt Dışından 

Gelen Öğrencilerin Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi”, ÇAP-Yandal ile ilgili kabullerde “Yükseköğretim 

Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile 

Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin yönetmelik” ile “Bilecik Şeyh Edebali 
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Üniversitesi Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal ve Yandal Programlarına İlişkin Uygulama Esasları 

Yönergesi”nde yer alan hükümler uygulanmaktadır. 

 

3.4.2. Formal Öğrenme  

Bu süreçler aşağıdaki linkte yer alan “Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Ders Açma, Muafyet ve İntbak 

Esasları Yönergesi”nde yer almaktadır. 

Kanıt: (https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/59053)  

3.4.3. İnformal Öğrenme 

Programımızda önceki non-formal (okul-dışı eğitim süreci) ve informal (resmi olmayan) öğrenmelerin 

tanınması için tanımlı süreçler (yönerge, senato kararı vb.) bulunmamaktadır. 

 

3.5. Eğitim-Öğretim Kadrosu; 

 

3.5.1. Özgeçmişler (Öğretim elemanları özgeçmişleri), 

Öğretim elemanlarımıza ait özgeçmişler birimimiz web sayfasında (Personel Veri Sistemi (PVS) yer 

almaktadır.(http://pvs.bilecik.edu.tr/)  

Kanıt: (http://w3.bilecik.edu.tr/islamiilimler/fakultemiz/personel/akademik-personel/)  

 

3.5.2. Yetkinlikler, 

Ders görevlendirmelerinde eğitim-öğretim kadrosunun yetkinlikleri ile ders içeriklerinin örtüşmesi 

sağlanmaktadır. Bununla birlikte, Fakültemizde görev yapan öğretim elemanlarının yurt dışı ve yurt içi bilimsel 

toplantılara katılımının desteklenmesi söz konusudur. 

 

3.5.3. Eğitsel Performanslar, 

Performans göstergelerinin değerleri 6 aylık periyotlarla toplanmakta ve yıllık olarak da faaliyet 

raporunda belirtilmektedir. 

 

3.5.4 Mesleki Gelişim 
Programımızda yer alan öğretim kadrosunun mesleki gelişimlerini sürdürmek ve öğretim becerilerini 

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

Destekleme Koordinatörlüğü bulunmaktadır. Bununla birlikte, üniversitede görev yapan öğretim elemanı ve 

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

kadronun yetkinliklerinin geliştirilmesi için yayın yapmaları ve ulusal ve uluslararası konferanslara katılmaları 

üniversitemiz üst yönetimi tarafından teşvik edilmektedir. Erasmus ders alma/verme hareketliliği kapsamında 

akademik personelin eğitim ve işbaşı deneyimi için kendilerine uygun fırsatlara ulaşmalarına yardımcı 

olunmaktadır. 

 

3.5.4.1. Güvence 
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi tarafından hazırlanan Bilimsel Araştırma Projeleri Hazırlama, 

Değerlendirme ve Uygulama Yönergesi (https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/58958) ile tüm öğretim 

elemanlarının katlımı güvence altına alınıp, yeni yayınlar için teşvik edilmektedir. 

 

3.5.5. Ders Görevlendirmeleri 
  

2547 sayılı Kanunu’nun 31. maddesi ile 40/d maddesi gereğince, akademik birimlerimizde; 

• Programda dersleri verecek öğretim elemanları belirlenir  

• Dersin hangi öğretim elemanınca verileceği konusunda öğretim elemanının bulunduğu bilim dalı esas 

alınır.  

• Bölüm ve anabilim dalına ait olmayan dersler, ortak alan dersleri, temel bilim dersleri ve ilgili 

bölüm/programın alan dışındaki dersler için yapılacak görevlendirmelerde öğretim elemanlarının 

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/59053
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uzmanlık alanları dikkate alınarak öncelikle bölümden temin edilir.  

• Fakülte yönetim kurulunda görüşülür  

• Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca Üniversite Yönetim Kurulu’na Sunulur  

• Rektörlük onayı ile ders görevlendirmeleri yürürlüğe girer  

• Onaylanan ders görevlendirmeleri bilgi sistemine girilir. 

 

3.5.6. Eğiticilerin Eğitimi 
 Dış paydaşlar ile toplantılar, çalıştaylar ve birebir görüşmeler gerçekleştirilir. 

 

3.5.7. Ders Verme (dış kaynaklı)   
• Bölümde görevli öğretim elemanlarının zorunlu ders yükü (tez ve uzmanlık alan dersleri hariç),  

• Görevlendirme yapılacak dersin açıldığı son üç dönemde kimler tarafından yürütüldüğü,  

• Üniversite içinde ilgili dersi verebilecek öğretim elemanları (EBYS) belirlenerek 2547 sayılı Kanun’un 

31 inci veya 40 ıncı maddenin (a), (c) ve (d) fıkralarına göre bölüm/Üniversite dışından bir öğretim elemanının 

görevlendirilmesinin yapılır. 

 

3.5.7.1. İlan  

Üniversitemiz paydaşlarına karşı sorumlulukları gereği tüm faaliyetlerine ilişkin güncel verileri kurum 

internet sayfasında duyurmaktadır. Faaliyet Raporları, Stratejik Planlar, KAYSİS Belgeleri, personel ilanları, 

etkinlikler, duyurular, öğrenci personel sayıları gibi bilgiler, internet sayfamız aracılığıyla kamuoyu ile paylaşılır 

(htp://www.bilecik.edu.tr/ ).  

3.6. Öğrenme Kaynakları, Erişilebilirlik ve Destekler; 

 

3.6.1. Altyapılar 

Eğitim-öğretimin etkinliğini arttıracak öğrenme ortamları; derslik ve pratik uygulama alanları uygun 

donanıma sahiptir. 

• Eğitim ve öğretim için ihtiyacı karşılayacak düzeyde derslik mevcuttur, 

• Yemekhane/kantin/kafeterya, sağlık, spor, kültür, barınma için gerekli tesis ve altyapılar mevcuttur, 

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

danışmanlığı hizmetleri mevcuttur. 

 

3.6.2. Faaliyetler  

• Kampus içerisinde sağlık ünitesi, sosyal tesisler, her türlü sporun yapılabildiği salonlar ve sahalar, 

anaokulu, öğrenciler ile çalışanlara öğle yemeği sunulan kafeteryalar, kafeler, büfeler ve kantinler, posta 

ve kargo hizmeti veren birimler, bankamatikler ve merkezi kütüphane bulunur,  

• Öğrencilere yemek bursu sağlanır,  

•  Öğrencilere kültür ve sanat olanakları çeşitli etkinliklerle sağlanır, konferans, seminer, panel, kongre, 

sempozyum, gösteri sergi, tiyatro, konser gibi çok sayıda kültürel etkinlik gerçekleştirilir,  

• Açık ve kapalı ortamda spor olanakları ve açık alana sahip, tribün vardır,  

• Çok sayıda ve çeşitlilikte sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif olanaklar mevcuttur,  

• Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tüm öğrencilerinin spor, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarını 

karşılayacak ortamlar ve olanaklar sağlar,  

• Öğrencilerin yurt içi ve yurtdışında yapılan bilimsel kongre ve toplantılara katılımı sağlanır,  

• Öğrenci kulüpleri çerçevesinde akademik, sosyal ve kültürel toplantılar düzenlenir. 

 

htp://www.bilecik.edu.tr/
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3.6.3. Kurumsal Hizmetler 

• Her bir sınıf için akademik ve sosyal danışmanlık yapmak üzere bir öğretim üyesi belirlenir ve 

öğrencinin eğitimi süresince akademik ve sosyal danışmanlık desteği verilir,  

• Fakültenin açıldığı ilk haftada ders programlarında yer alan uyum haftası etkinlikleri kapsamında 

verilen hizmetler tanıtılır, 

 

3.6.3.1. Birimsel Hizmetler 

• Ders yılının ilk haftasında ders programlarında yer alan uyum haftası etkinlikleri kapsamında 

verilen hizmetler tanıtılır,  

• Akademik danışmanlık,  

• Akademik başarısı düşen öğrencilerin bireysel takibi ve desteklenmesi amacıyla danışmanlık 

görevi koordinatörler ve öğretim üyeleri tarafından yürütülür, 

 

3.6.4. Özel Öğrenciler  

• Asansörler,  

• Engelli tuvaleti,  

• Merdiven rampaları,  

• Uygun kaldırım ve girişleri,  

• Uygun kapı ve girişleri,  

• Uygun yüksekliklerde kontrol düğmeleri,  

• Uygun sınıflar, 

(http://w3.bilecik.edu.tr/strateji/wp-content/uploads/sites/53/2017/01/STRATEJ%C4%B0K-PLAN-2017-2021-

g%C3%BCncel.pdf) 

 

3.6.5. Planlama  

Birim Kurulu’nda görüşülerek gerçekleştirilir, 

 

3.6.6. Bütçe Dağılımı  

Akademik birimlerin fiziksel ve sayısal büyüklükleri dikkate alınarak birimlere ön görülen yıllık bütçe 

Rektörlükçe belirlenmektedir. Mefruşat alımları ise taleplerin toplanmasına müteakip ihale usulüyle İdari ve 

Mali İşler Dairesi Başkanlığınca yapılmaktadır. Öğrenci giderleri rektörlük tarafından gerçekleştirilir. 

 

4. ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME  ve TOPLUMSAL  KATKI 

 

4.1. Birimin Araştırma Stratejisi ve Hedefleri; 

 

4.1.1. Araştırma Stratejisi 

Programımızın araştırma stratejisi, iç ve dış paydaş görüşleri dikkate alınarak 2017-2021 Stratejik 

Planımızda hedeflenen ihtisaslaşmanın sağlanması ana amacı altında düzenlenmiştir. (Stratejik Plan). 

(http://w3.bilecik.edu.tr/strateji/wp-content/uploads/sites/53/2017/01/STRATEJ%C4%B0K-PLAN-2017-2021-

g%C3%BCncel.pdf) 

 

4.1.1.1. Ar-Ge Politikası, 

Toplumun ve bölgenin dinî, fikrî ve ahlakî güncel sorunlarına çözümler üretecek araştırmalar yapmak 

birimin öncelik verdiği saha politikasıdır. 

http://w3.bilecik.edu.tr/strateji/wp-content/uploads/sites/53/2017/01/STRATEJ%C4%B0K-PLAN-2017-2021-g%C3%BCncel.pdf
http://w3.bilecik.edu.tr/strateji/wp-content/uploads/sites/53/2017/01/STRATEJ%C4%B0K-PLAN-2017-2021-g%C3%BCncel.pdf
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4.1.1.2. Ar-Ge Stratejisi, (yerel/bölgesel/ulusal kalkınma hedefleri ile uyumu), 

Ar-ge stratejisi ile ilgili henüz kurum bazında bir uyum anlaşmamız bulunmamaktadır. 

4.1.1.3. Araştırma Fırsatları, 

Rektörlük aracılığıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bilecik İl Müftülüğü ile işbirliği protokolü 

imzalanmıştır. 

4.1.1.4. Öncelikli Alanlar, 

Önceliklerinin belirlenmesinde ulusal ve uluslararası düzeyde gelişmeler takip edilirken; fakülte eğitim 

politikaları için iç ve dış paydaşların önerileri doğrultusunda stratejimizi belirlerken öncelikli olarak yerel, 

bölgesel ve ulusal hedefler dikkate alınarak bilimsel, sosyal projeler ve araştırma faaliyetleri 

yürütülmektedir. 

4.1.1.5. Ortak Araştırma Faaliyetleri, 

Rektörlük aracılığıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bilecik İl Müftülüğü ile işbirliği protokolü 

imzalanmıştır. 

4.1.1.6. Araştırma Platformları, 

Buna dair bir çalışmamız henüz bulunmamaktadır. 

4.1.1.7. Etik Değerler, 

Kurumsal değerlere göre gerçekleştirilir, 

4.1.1.8. Araştırma Çıktıları, 

Öğretim elemanlarının dini ve sosyal alan araştırma projeleri sonucunda makale, bildiri vb. çıktılarını 

oluşturmaktadır. 

 

4.1.2. Bütünleşik Politikalar 

İslami İlimler, ülke ve bölge öncelikleri ile uzun vadeli ilmi ve dini politikalarının tespitinde, Milli Eğitim 

Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın belirlediği öncelikli alanlar ile uyumlu olarak araştırma faaliyetlerinde 

bulunur, 

 

4.1.3. Katkısal Politikalar 

Periyodik aralıklarla iç ve dış paydaşları bir araya getiren bilimsel ve dini içerikli çok sayıda toplantı ve 

etkinlik düzenlenir. 

 

4.1.4. Kalkınma Hedefleri 

Kamu kurum ve kuruluşları ile ulusal arenada toplumun dinî ve kültürel yönden geliştirilmesi hedefleri 

göz önüne alınarak ülke menfaatlerine ve bölge ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yürütülür. 

 

4.1.5. Kültürel Katkılar 

• Araştırma çalışmalarının ulusal/uluslararası yayın veya sunum sayısı,  

• Kurum ve Birimde düzenlenen bilimsel etkinliklerle,  

• Bilimsel etkinliklere katılım desteği alabilmektedirler. 

 

4.2. Araştırma Kaynakları; 

 

4.2.1. Planlama 

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

yönergeleri ile sağlanmaktadır.  

• Fakültemiz BAP koordinatörlüğü tarafından uygulanan politikalar çerçevesinde gerekli işlemleri 
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gerçekleştirmektedir.  

•  Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilimsel Araştrma Projeleri Hazırlama Değerlendirme ve Uygulama 

Yönergesine (https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/58958) göre gerekli işlemleri gerçekleştirmektedir. 

 

4.2.2. Paydaşlar 

Paydaşlarını araştırma-geliştirme faaliyetlerine katılımı ve elde edilen araştırma sonuçları raporlar, 

protokol ve yönergeler ile güvence altına alınmaktadır. 

 

4.2.3. İzleme   

Fakültemizde mezun öğrencimiz bulunmadığından ve lisansüstü eğitime başlayamadığından bu konuda 

bilgi birikimi oluşmamıştır. 

 

4.2.4. Fon Stratejileri  

Fakültemizin TÜBİTAK vb. projeleri alma şansı ile ilgili tanımlı bir planlama bulunmamaktadır. 

 

4.2.5. Personel Teşvikleri  

Bu konuda üniversitenin faaliyetlerinden faydalanılmaktadır. 

 

4.2.6. Dış Destekler  

Fakültemiz bilimsel ve sosyal içerikli dini araştırma ve saha faaliyetlerinde Bölge Müftülüğü ve Milli 

Eğitim Müdürlüğü’nden destek almaktadır. 

 

4.3. Araştırma Kadrosu; 

 

4.3.1. Yetkinlikler  

• Öğretim üyeliğine atama ve yükseltmelerde 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddelerinde tanımlanan 

koşullara ilave olarak “Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği ve Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme 

Yönergesi” 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, 

 

4.3.2. Yetkinlik Ölçümleri  

• BŞEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” ve “BŞEÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesi” 

kapsamında öğretim üyelerinin yürüttüğü doktora danışmanlığı için yılda iki kez çalışmaları özetleyen rapor ve 

lisansüstü tez projeleri için gelişme ve sonuç raporları sunulur, 

• Öğretim üyelerinin yaptıkları bilimsel çalışmalar her yıl şubat ayına kadar bir önceki eğitim-öğretim yılı 

için yıllık fakülte faaliyet raporları ve teşvik sistemi ile takip edilir,  

• Araştırma kadrosunun etkinliğinin geliştirilmesi için uluslararası üniversiteler ile işbirliği yapılıp 

araştırmacıların bu Birimde kendilerini geliştirmeleri sağlanır, 

• Araştırma kadrosunun yetkinliği, yıllık faaliyet raporlarının değerlendirilmesi ile belirlenir.  

• Akademik ve araştırma personelinin yetkinliği, ders verme, projeler ve diğer etkinliklerin performans 

değerlendirmeleri ile izlenir.  
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• Yıl içerisinde yapılan proje, özgün yayın, kitap vb. yayınlar, patent, tebliğ sayısı gibi kriterler göz 

önünde bulundurulur, 

• Yayın, sunum ve projeler üzerinden araştırma kadrosunun yetkinliği ölçülür ve değerlendirilir, 

 

4.3.3. Olanaklar ve Destekler  

• Araştırma kadrosunun yetkinliğinin geliştirilmesi için yurtiçi ve yurtdışı bilimsel kongrelere katılım için 

üniversitenin sağladığı destek imkânı bulunmaktadır,  

• Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Hazırlama Değerlendirme ve Uygulama 

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

Sanatsal Etkinliklere Katlımı Destekleme Yönergesi (https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/139898) uyarınca 

desteklenmektedir. 

4.3.3.1. Fiziksel, Teknolojik ve Finansman 

Kurumsal destekler ile sağlanmaktadır. 

4.3.3.2. Laboratuvarlar, 

Fakültemiz bilimsel araştırmalar için laboratuvar ihtiyacı bulunmamaktadır. 

4.3.3.3. Projeler, 

Kurumsal destekler ile sağlanmaktadır. 

4.3.3.4. Etik Kural Destekleri, 

Kurumsal destekler  

4.3.3.5. Ölçme-Değerlendirme          

Üniversite Bilimsel Araştırma Projeleri Fonu üzerinden desteklenen projeler ile araştırma kadrosunun 

yeterliliği ve etkililiği ölçülür, 

 

4.3.4. Teşvikler   

• Fakültemiz araştırma kadrosundaki elemanlarını, dinî ve sosyal araştırma ve inceleme faaliyetlerine 

özendirir,  

• Araştırmanın sürdürülebilirliği BAP birimi aracılığıyla uygulanan teşvik ile güvence altına alınmaktadır. 

 

4.3.4.1. Karar Yöntemleri   

İlgili komisyon kararları, 

4.3.4.2. Teşvik Ölçümleri 

Teşviklerin yeterliliği ve etkililiği ölçme ve sonuçları değerlendirme yöntemi; 

Araştırma alt yapısının sürdürülebilirliği BAP birimi aracılığıyla güvence altına alınır. 

 

4.4. Birimin Araştırma Performansının İzlenmesi ve İyileştirilmesi; 

 

4.4.1. Performans  

Birimimiz bünyesinde performans göstergeleri, 3/6/12 aylık periyotlarla, izleme ve değerlendirme 

formlarıyla izlenmekte ve değerlendirilmektedir. Ayrıca akademik personelin ve birimlerin yıllık Faaliyet 

Raporları düzenli olarak alınmaktadır. Bu raporlardan yola çıkılarak araştırmacıların ve birimlerin akademik 

performans verileri ölçülerek değerlendirilmektedir. 

 

4.4.2. Yayımlar  

Araştırma faaliyetlerine yönelik olarak yapılan değerlendirmelerin sonuçları Birim Faaliyet Raporlarında 

derlenerek idari faaliyet raporu şeklinde yayımlanmaktadır. 
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4.4.3. Ranking Yöntemi 

 Buna dair bir ölçüm sistemimiz henüz bulunmamaktadır. 

4.4.3.1. Katkı Yeterliliği 

Katkı yeterliliği değerlendirme yöntemi bulunmamaktadır. 

4.4.4. Ranking Derecesi 

Mevcut öğrenci sayısı, bilimsel araştırma projeleri ve fikrî mülkiyet hakları, 

 

5. YÖNETİM SİSTEMİ 

 

5.1. Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı; 

 

5.1.1. Yönetim Sistemi 

Birimimiz 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 12. maddesi ve Akademik Teşkilat Yönetmeliği ile 

düzenlenmiş olan görevleri yerine getirmekte olup stratejik planında yer alan amaçlar ve hedefleri 

doğrultusunda yönetim ve idari yapılanmasında işlemlerine devam etmektedir. 

 

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 Rektör’e rapor edilir 

(http://w3.bilecik.edu.tr/kalite/ogrenci/uyum-eylem-plani-gerceklesme-sonuclari-raporu/). 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. 

 

5.2. Kaynakların Yönetimi; 

 

5.2.1. Etkililik 

İnsan kaynakları yönetiminde öncelik stratejik planımızdaki amaç ve hedefler doğrultusunda nitelikli 

akademik ve idari personel sayısını artırmaktır. Bunları gerçekleştirebilmek için birincil yasal 

düzenlemelerin yanı sıra üniversitemizce çıkarılmış bulunan yönergeler de dikkate alınmaktadır. İnsan 

kaynakları yönetiminde temel amaç, kurumsallaşmayı sağlamak, liyakati öncelemek ve ilgili alan için 

ihtiyaç duyulan akademisyenlerin istihdamını sağlamaktır. Böylelikle akademik ve idari personelimizin 

memnuniyet düzeyi, verimliliği, başarı ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi hedeflenmektedir. İdari 

personel için görev tanımı, norm kadro ve muvafakat yönergesi uygulanmaktadır. 

 

5.2.2. Etkinlik 

• İlgili kanun ve yönetmelikler ile,  
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• Akademik personel alımlarında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi/Elemani 

Kadrolarina Atama-Yükseltme ve Sözleşme Yenilemede Kullanilacak Dosya Hazirlama Yönergesi 

(http://www.bilecik.edu.tr/AnaSayfa/DosyaGoster?Adres=%2FDosya%2FIcerik%2F6535%2FDosyaEki

%2F04-%20DOSYA%20HAZIRLAMA%20Y%C3%96NERGES%C4%B0.pdf) takip edilmektedir. 

• İdari personel için gerekli yetkinliğe sahip olması ve hizmet içi eğitimlerle güvence altına 

alınmaktadır. 

 

5.2.3. Liyakat  

İlgili kanun ve yönetmeliklerin yanı sıra (657 sayılı Kanun) birimimiz idari personeline görev tanımları 

yapılmış olup, görev ve sorumlulukları bildirilmiştir (http://w3.bilecik.edu.tr/kalite/yonetim-2/gorev-

tanimlari/) İdari işler personelin yeteneği ve eğitimi doğrultusunda liyakate dayalı olarak dağıtılmıştır. 

 

5.2.4. Finansal Yönetim 

Kurum birimlerdeki öğrenci ve personel sayılarını baz alarak orantılı bir şekilde mali kaynakların 

dağıtımı gerçekleştirilmektedir. Mali işlemlerin uygulanması, 5018 sayılı Kanun ve bunun ikincil mevzuat 

ile Üniversitemizce konuyla ilgili çıkarılmış bulunan yönergeler uyarınca Rektörlük Strateji Geliştirme 

Daire Başkanlığı tarafından yapılmaktadır. Mali kaynakların etkin ve verimli şekilde kullanıldığı, Faaliyet 

ve İzleme ve değerlendirme Raporlarında belirtilmektedir. (http://w3.bilecik.edu.tr/strateji/) 

 

5.2.5. Kaynakların Yönetimi 

İlgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde Birimimizin taşınır taşınmaz kaynaklarının yönetimi ve 

etkinlik düzeyi, Maliye Bakanlığı’nın “Kamu Bilgi Sistemi”nde bulunan “Taşınır Kayıt ve Yönetm 

Sistemi” üzerinden takip edilmekte, birimlerin satın alma, kullanım, bağış ve devir işlemleri ile stok 

durumları gibi tüm taşınır süreçleri bu sistemlerin sağladığı kolaylıkla takip edilmektedir.  

(http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5018.pdf). 

 

5.3. Bilgi Yönetimi Sistemi; 

 

5.3.1. Bilgi Yönetimi 

Birimimizin kendine ait Bilgi Yönetim Sistemi bulunmamakla beraber, Üniversitemizde Personel Veri 

Sistemi, Elektronik Belge Yönetim Sistemi, Öğrenci Bilgi Sistemi, Personel Bilgi Sistemi, bilecik.edu.tr 

uzantılı e-posta vb. sistemler Bilgi Yönetim Sistemi için veri sağlayabilmektedir. 

 

5.3.2. Performans Göstergeleri  

Anahtar göstergelere yönelik bilgiler stratejik planda belirtilen hedef ve gerçeklik analizleri belirli 

aralıklarla birimlerden toplanmakta ve faaliyet raporları halinde kamuoyu ile paylaşılmaktadır. 

 

5.3.2.1. Desteklemeler 

Birimimizin Bilgi yönetim sistemi bulunmamakla beraber, Personel Veri Sistemi, Elektronik Belge 

Yönetim Sistemi, Öğrenci Bilgi Sistemi, Personel Bilgi Sistemi, vb. sistemler, bilgi ihtiyacı olduğunda 

birime veri sağlama anlamında desteklemektedir. 

 

5.3.3. Süreç Destekleri  

Bilgi yönetim sistemi için kullanılan sistemler ile veriler daha hızlı işlenerek ve analiz edilerek diğer 

kalite yönetim süreçlerine destek olmaktadır. Bu süreç Kalite Koordinatörlüğü tarafından 

yürütülmektedir. (http://w3.bilecik.edu.tr/kalite/). 
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5.3.4. Veri Toplama 

Birim iç ve dış değerlendirme sürecine yönelik bilgiler, ilgili dökümanlar ve Bilgi Sistemi üzerinden 

belirli aralıklarla Kalite Kurulu tarafından toplanır. 

 

5.3.5. Güvenlik ve Gizlilik  

Verilerin güvenlik ve gizlilik yönetimi Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından 

yürütülmekte olup, Verilerin güvenliği, gizliliği ve güvenilirliği konusunda imkânlar dâhilinde tedbirler 

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

kişilerin verilere erişmesini engellemek için; parola denetimleri, güvenlik duvarı sistemi, saldırı 

engelleme sistemi (IPS), antvirüs sistemi, sistemlerin güncel tutulması, düzenli ve otomatik yedekleme 

sistemleri, ağ katmanında anahtarlarda uygulanan denetimler gibi sistemler kullanılmaktadır. 

 

5.3.6. Birim Hafızası  

Kurumsal hafızayı korumak ve sürdürülebilirliğini güvence altına almak üzere mevcut EBYS sistemi 

içerisinde iş akış süreçleri oluşturularak sistem daha etkin ve verimli kullanılmaktadır. 

 

  

5.4. Birim Dışından Tedarik Edilen Hizmetlerin Kalitesi; 

 

5.4.1. Tedarik Kriterleri   

Üniversitemizin yaptığı kurum dışından alınan idari ve/veya destek hizmetlerinin tedarik sürecine 

ilişkin kriterler, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, Birim tedarik süreci komisyonları ve Rektörlüğümüzün 

ilgili birimlerinin iş akış süreçleri doğrultusunda ilgili mevzuat ve ihale dokümanları ile belirlenmiştir. 

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

 

 

5.4.2. Tedarik Güvencesi 

Birim dışından alınan hizmetlerin uygunluk, kalite sağlama ve sürekliliğini güvence altına alma 

yöntemi; Kurum dışından alınan hizmetlerin uygunluğu, kalitesi ve sürekliliği, yüklenicilerle idare 

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

 

5.5. Yönetimin Etkinliği ve Hesap Verebilirliği, Kamuoyunu Bilgilendirme; 

 

5.5.1. Etkinlik Paylaşımı  

Birim, topluma karşı sorumluluğunun gereği olarak, eğitim-öğretim, araştırma geliştirme faaliyetlerini 

de içerecek şekilde tüm faaliyetleri ile ilgili güncel verileri kamuoyuyla paylaşma yöntemi web sayfası ve 

sosyal medya hesapları ile gerçekleştirilmektedir. 

 

5.5.2. Güvence 

Üniversitemiz birimlerden almış olduğu bilgiler çerçevesinde, kamuoyuna sunduğu bilgilerin 

tarafsızlığını ve nesnelliğini faaliyet raporlarıyla güvence altına almaktadır. 

 

5.5.3. Liderlik Ölçümleri  

Birimimizde liderlik özellikleri ölçülmesine ve izlenmesine dair herhangi bir uygulama bulunmamakla 

beraber, uygulanacak olan anketlerle belirlenmesi planlanmaktadır. 
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5.5.4. Şeffaflık Politikaları  

Üniversitemiz yönetimi; her türlü çalışma ve faaliyet alanında, mevzuatlarında belirtilen denetimlere 

tabi olmakla beraber, yine mevzuat gereği periyodik olarak kamuoyuna açıkladığı plan, program ve 

uygulama sonuçlarıyla şeffaf bir yapıya sahiptir. Web sayfamızda tüm çalışmalarımız kamuoyunun 

dikkatine sunulmuştur. 

 

5.5.5. Kamuoyu Paylaşımı  

Üniversitemiz ve birimimiz paydaşlarına karşı sorumlulukları gereği tüm faaliyetlerine ilişkin güncel 

verileri kurum internet sayfasında duyurmaktadır. Faaliyet Raporları, Stratejik Planlar, KAYSİS Belgeleri, 

personel ilanları, etkinlikler, duyurular, öğrenci personel sayıları gibi bilgiler, internet sayfamız 

aracılığıyla kamuoyu ile paylaşılır (http://www.bilecik.edu.tr/), (http://w3.bilecik.edu.tr/bilgisayar/). 

 

6. SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 

 

Birimin güçlü yönleri ile iyileşmeye açık yönlerinin Kalite Güvencesi Sistemi, Eğitim-Öğretim, 

Araştırma, Geliştirme ve Toplumsal Katkı ve Yönetim Sistemi başlıkları altında özet olarak sunulması 

beklenmektedir. Kurum daha önce bir dış değerlendirme sürecinden geçmiş ve kuruma sunulmuş bir Kurumsal 

Geri Bildirim Raporu varsa bu raporda belirtilen iyileşmeye açık yönlerin giderilmesi için alınan önlemler, 

gerçekleştirilen faaliyetler sonucunda sağlanan iyileştirmeler ve ilerleme kaydedilemeyen noktaların neler 

olduğu açıkça sunulmalı ve mevcut durum değerlendirmesi ayrıntılı olarak verilmelidir. 

Fakültemiz daha önce bir dış değerlendirme sürecinden geçmemiş olup, güçlü yönleri ile iyileşmeye açık 

yönleri; 

Birimin Güçlü Yönleri; 

 Öğrenci memnuniyetini önemseyen yönetim anlayışına sahip olması, 

 Akademik yapılanmasını büyük ölçüde tamamlamış olması, 

 Yükseköğretim Kurulu’nun belirlemiş olduğu kriterlere uygun bir Fakülte Dergisi’nin yayınlanmasına 

2016 yılı itibari ile başlamış olması, 

 Anabilim dalları bazında öğretim üyesi ihtiyacının, büyük ölçüde giderilmiş olması, 

 Ders içeriklerinin emsal standartlarına uygunluğu, 

 Öğrenciler için sosyal imkânların yeterli olması, 

 Fakültemizin coğrafi olarak iyi bir bölgede olması, 

Fakültemiz deneyimli ve aynı zamanda genç bir akademik kadroya sahip olduğundan, sürekli gelişim ve 

değişimlere ayak uydurabilen, istekli ve yenilikçi, sorumluluk duygusu gelişmiş, kendini sürekli geliştirme 

arzusu içerisinde tutan, güncel problemlere bilimsel ve evrensel nitelikli yaklaşımla çözüm üretme gayretinde, 

bilgili, donanımlı ve nitelikli İslam İlimleri uzmanları yetiştirme amacı çerçevesinde şekillenmiştir. Bu 

özellikleri ile Fakültemiz eğitim kurumları içerisinde saygın bir kimlik kazanmayı hedeflemektedir.  

 

 

 


