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KOMİSYON KARARLARI

Eğitim öğretim sistemi konusunda yapılacak iyileştirmeler kapsamında çalışmalara 
devam etmek amacıyla komisyonumuz 22.06.2018 tarihinde toplanmıştır. Toplantıya Bologna 
Eşgüdüm Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Nurgül Özbay, Bologna Eşgüdüm Komisyonu üyesi 
Sezer Kuyucu ile anket hazırlama ve değerlendirme ekibinden Dr. Öğr. Üyesi Buket Bora Semiz, 
Arş Görevlisi Esra Cengiz katılmışlardır.

Toplantıda, üniversitemiz iç değerlendirme raporu, eğitim öğretim sistemi başlığı altında 
yer alan ve söz konusu raporda 3 puan (uygulama mevcuttur; henüz ilgili tüm alanlara 
uygulanmamış olsa da uygulamadan bazı sonuçlar elde edilmiştir) olarak değerlendirilen toplam 
23 madde görüşülmüştür. Ayrıca anket hazırlama ve değerlendirme ekibince özdeğerlendirme ve 
memnuniyet anketlerinin değerlendirilmesi yapılmıştır. Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Bülent 
Yılmaz tarafından öğrenci başarısının değerlendirilmesi eğitimi ile öğretme stratejileri ve öğrenci 
merkezli eğitimi konularında sunum yapılmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda aşağıdaki 
kararlar alınmıştır.
 
- Kurumda eğitim-öğretim programları nasıl tasarlanmaktadır?
- Bu sürecin sürekliliği nasıl güvence altına alınmaktadır?
- Programların tasarımında paydaş görüşleri hangi yöntemlerle alınmaktadır?
- Bunlar program tasarımlarına nasıl yansıtılmaktadır?
- Tasarlanan programlar konusunda paydaşlar nasıl bilgilendirilmektedir?
- Eğitim-öğretimin her seviyesinde öğrencilere araştırma yetkinliğini kazandırmak üzere 
projelerle desteklenen faaliyetler bulunmakta mıdır?
- Her seviyede öğretim programı için hazırlanmış olan program ve ders bilgi paketleri ile 
programların eğitim amaçları ve kazanımlarının kurum içinde/dışında hangi ortamlarda/araçlarla 
paylaşılmaktadır?

Toplantı Tarihi   :22/06/2018
Konu :2018/4 No'lu Toplantı

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Mevcut Elektronik İmzalar

ALPER YILDIRIM (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı - Daire Başkanı) 27/06/2018 15:38
MEHMET ÖZDEMİR (Pazaryeri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü - Meslek Yüksekokul Müdürü V.) 27/06/2018 15:48
FADİME ÖZDEMİR KOÇAK (Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğü - Yüksekokul Müdürü) 27/06/2018 16:10
İBRAHİM TAŞ (Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü - Rektör) 27/06/2018 16:47
FATİH APAYDIN (Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü - Müdür) 29/06/2018 11:43
NURDAN SEVİM (Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölüm Başkanlığı - Bölüm Başkanı) 04/07/2018 13:14
HAKAN ÇELİK (İşletme Bölüm Başkanlığı - Öğretim Üyesi) 05/07/2018 11:44
BÜLENT YILMAZ (Kalite Koordinatörlüğü - Koordinatör) 09/07/2018 15:17
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- Programlarda öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışındaki iş yeri ortamlarında gerçekleşen mesleki 
uygulama/alan çalışması ve stajlarının iş yükleri programlara nasıl Yansıtılmaktadır?
- Kurum, tüm programlarında eğitim amaçlarına ve öğrenme çıktılarına ulaşılmasını nasıl 
güvence altına almaktadır?
- Program çıktılarına ulaşılıp ulaşılmadığının izlenmesi amacıyla hangi mekanizmalar 
kullanılmaktadır?
- Yapılan iyileştirmeler ve değişiklikler konusunda tüm paydaşlar nasıl Bilgilendirilmektedir?
- Öğrenci iş yükü esaslı kredi transfer sistemi uluslararası hareketlilik programlarında nasıl 
kullanılmaktadır?
- Staj ve işyeri eğitimi gibi kurum dışı deneyim kazanma programları nasıl Yürütülmektedir?
- Tanımlı süreçleri bulunmakta mıdır?
- Paydaşların katılımı nasıl güvence altına alınmaktadır?
- Kültürel derinlik kazanımına yönelik ve farklı disiplinleri tanıma frsatı veren seçmeli dersler 
bulunmakta mıdır ve öğrenciler yönlendirilmekte midir?
- Kurumda öğrencilere sunulan rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri nelerdir?
- Kurumda öğretim elemanları tarafından sağlanan rehberlik ve destek hizmetleri nelerdir?
maddelerine ilişkin olarak Bologna Eşgüdüm komisyonu tarafından iyileştirme çalışmalarına 
devam edilmesine,

- Kurumda öğrenci merkezli öğrenme (aktif) konusunda uygulanan politikalar nelerdir?
- Kurumun öğrenci merkezli eğitim konusundaki politikası nedir?
- Öğrenci merkezli eğitim politikası doğrultusunda yapılan uygulamaların yayılımı nasıl 
sağlanmaktadır?
- Bu politikanın kurumdaki bilinirlik düzeyi nedir?
- Kurumdaki eğiticinin eğitimi programı, kurumun hedefleri doğrultusunda nasıl 
güncellenmektedir?
maddelerinin Kalite Koordinatörlüğünce organize edilecek eğitimler sonrasında 
değerlendirilmesine,

- Sonuçlandırılmış olan akademik ve idari personel özdeğerlendirme anketi ile öğrenci 
memnuniyet anketlerinin belirsiz olması nedeniyle iptal edilmesine ve kalite çalışmaları 
kapsamında hangi tür anketlerin yapılacağının anket hazırlama ve değerlendirme ekibince 
belirlenerek, bir sonraki toplantıya kadar komisyonumuza iletilmesine,  Dr. Öğr. Üyesi Nurdan 
Sevim’in anket hazırlama ve değerlendirme ekibine dahil edilmesinin rektörlük makamına 
sunulmasına,
- Öğrenci Başarısının değerlendirilmesi eğitimi ile öğretme stratejileri ve öğrenci merkezli 
eğitimi konularının proje olarak çalışılması hususunun rektörlük makamına sunulmasına,
oybirliğiyle karar verilmiştir.
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e-imzalıdır
Prof. Dr.  İbrahim TAŞ

Komisyon Başkanı

Prof. Dr. Bülent YILMAZ Prof. Dr. Hakan ÇELİK

Doç. Dr. Mehmet ÖZDEMİR Dr. Öğr. Üyesi Fatih APAYDIN

Dr. Öğr. Üyesi Nurdan SEVİM Dr. Öğr. Üyesi Fadime ÖZDEMİR 
KOÇAK

Alper YILDIRIM


