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KOMİSYON KARARLARI

Gündem:
1- Üniversitemiz 2017 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporunda yer alan eğitim-öğretim 
sisteminde yer alan maddelerin görüşülmesi.
2- Şu an yayında olan Akademik ve İdari Personel Öz Değerlendirme Anketleri ile Öğrenci 
Memnuniyet Anketlerinin değerlendirilmesi.

Karar:
Üniversitemiz iç değerlendirme raporu, eğitim öğretim sistemi başlığı altında yer alan ve söz 
konusu raporda 1 puan (Kurumda hiçbir uygulama yoktur, henüz fikir aşamasındadır) ve 2 puan 
(İlgili bazı uygulamalar mevcuttur, fakat henüz olgunlaşmamıştır veya olması gereken bütün 
alanları kapsamamaktadır) olarak değerlendirilen toplam 9 madde ile şu an yayında olan anketler 
görüşülmüş ve aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1- Programların Sürekli İzlenmesi ve Güncellenmesi ana başlığı altında yer alan “2.7 Akredite 
olmak isteyen programlar nasıl desteklenmektedir” sorusuna karşılık, yapılacak işlem olarak; 
konunun aslında tüm kalite süreçlerine benzer bir yapıda olduğu bu nedenle de örnek bir 
program seçilerek (işletme veya makine mühendisliği olabilir) çalışmalara 
başlanabileceğine,
2- Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme ana başlığı altında yer alan “3.14 
Öğrencinin başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla kurumda bilgilendirme ve 
eğitimler nasıl yapılmaktadır?” sorusuna karşılık, yapılacak işlem olarak; konuyla ilgili eğitim 
alınması konusunda çalışmalara başlanılmasına,
3- Öğrencinin Kabulü ve Gelişimi, Tanıma ve Sertifikalandırma ana başlığı altında yer alan “4.3 
Kurumda önceki non-formal ve informal öğrenmelerin tanınması için tanımlı süreçler 
bulunmakta mıdır? “sorusuna karşılık, yapılacak işlem olarak; konunun, eğitim öğretim 
komisyonunda görüşülmesine,
4- Programların Sürekli İzlenmesi ve Güncellenmesi ana başlığı altında yer alan “2.2 Program 
güncelleme çalışmalarına paydaşlar nasıl katkı vermektedir? Paydaş katkısının nasıl alındığını 
açıklayan tanımlı bir süreci var mıdır” sorusuna karşılık, yapılacak işlem olarak; Bologna 
Eşgüdüm komisyonu tarafından paydaş görüşlerinin nasıl alınacağına dair süreçlerin 
belirlenmesine ve belirlenen süreçlerin ilgili yönergelere eklenmek üzere eğitim öğretim 
komisyonunda görüşülmesine,
5- Programların Sürekli İzlenmesi ve Güncellenmesi ana başlığı altında yer alan “2.5 program 
çıktılarına ulaşılamadığı durumlarda iyileştirme çalışmaları nasıl gerçekleştirilmektedir” 
sorusuna karşılık, yapılacak işlem olarak; program çıktılarına hangi yöntemler uygulanarak 
ulaşılıyor bunun tam olarak belirlenmesi ve iç ve dış paydaşlardan geri dönüş alınması 
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Mevcut Elektronik İmzalar

ALPER YILDIRIM (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı - Daire Başkanı) 12/06/2018 15:00
BÜLENT YILMAZ (Kalite Koordinatörlüğü - Koordinatör) 12/06/2018 15:41
CİHAN DARCAN (Genel Sekreterlik - Genel Sekreter V.) 12/06/2018 17:23
İBRAHİM TAŞ (Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü - Rektör) 12/06/2018 18:11
CİHAN KARAKUZU (Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanlığı - Öğretim Üyesi) 13/06/2018 12:07
FATİH APAYDIN (Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü - Müdür) 18/06/2018 13:41
YUSUF BAHADIR KAVAS (Osmaneli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü - Meslek Yüksekokul Müdür Yardımcısı) 20/06/2018 11:42
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çalışmalarına başlanılmasına,
6- Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme ana başlığı altında yer alan “3.3 
Kurumda öğrenci merkezli eğitim modeli ve/veya aktif öğrenme konusunda öğretim üyelerinin 
yetkinliklerinin geliştirilmesi nasıl sağlanmaktadır?” sorusuna karşılık, yapılacak işlem olarak; 
konuyla ilgili eğitim alınması konusunda çalışmalara başlanılmasına,
7- Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme ana başlığı altında yer alan “3.5 
Öğrenci iş yüküne dayalı kredi değerlerinin belirlenmesinde öğrenci görüşleri nasıl 
Alınmaktadır?” sorusuna karşılık, yapılacak işlem olarak; konuyla ilgili öğrenci ders 
değerlendirme anketinin hazırlanmasına,
8- Eğitim Öğretim Kadrosu ana başlığı altında yer alan “5.4 Kuruma dışarıdan ders vermek üzere 
öğretim elemanı seçimi ve davet edilme usullerinde tanımlı kurallar nelerdir? Bu kurallar nasıl 
ilan edilmektedir?” sorusuna karşılık yapılacak işlem olarak; konuyla ilgili genel kriterler 
çerçevesinde tanımlı kurallar oluşturulmasına,
9- Şuan yayımlanmış bulunan anketlerin sonuçlandırılmasına ve anket hazırlama ve 
değerlendirme ekibince bir sonraki toplantı gününe kadar sonuç ve değerlendirilmesinin 
yapılarak komisyonumuza sunulmasına,
10- Eğitim öğretim sistemi konusunda yapılacak iyileştirmeler kapsamında çalışmalara devam 
etmek amacıyla 22 Haziran 2018 tarihinde saat 14.00‘de toplanılmasına,

e-imzalıdır
Prof. Dr.  İbrahim TAŞ
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