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A. KURUMSAL 

 

1. Hakkımızda 

 

1.1 . Tarihsel gelişimi  

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi; 2547 

sayılı kanunun 2880 sayılı kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, 2012/3763 

sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 7 Ekim 2012 tarihli 28434 sayılı Resmî 

Gazetede yayınlanması ile kurulmuştur.  

Fakültede kurulan ilk bölüm olan “Endüstri Ürünleri Tasarımı” ilk öğrencilerini 

2013-2014 Eğitim-Öğretim yılnda Ek Yerleştirme sonuçlarına göre almıştır. 

2017-2018 öğretim yılı itibariyle 213 öğrenci ve 10 akademik personel (1 

Profesör, 3 Dr. Öğr.Üyesi, 1 Dr.Öğr.Gör. ve 5 Araş.Gör. (3 ÖYP) ile eğitim-

öğretimini sürdürmektedir.  

 

1.2 . Eğitim-Öğretim 

Birimin faaliyet alanları; 

- Eğitim öğretim faaliyetleri, 

1. Lisans öğretimi, 

- Araştırma ve geliştirme faaliyetleri, 

- Toplumsal katkı, 

olarak sınıflandırılabilir. 

 

1.2.1. Program yeterlilikleri (mezun bilgi, beceri ve yetkinlikleri), 

Bölüm mezunları 

- Tasarımın temel ilkelerini kavrayabilme, 

- Çağdaş teknolojinin etkisini kavrayabilme, 

- Tasarım problemlerini teşhis edebilme, tanımlama ve çözüm 

üretebilme becerilerini geliştirme, 

- Analitik düşünce ve yenilikçi çıktılar aracılığıyla kullanıcı ihtiyaçlarını 

tespit edip cevaplar üretebilme, 
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- Güncel tasarım, malzeme ve üretim teknolojileri ile beraber 

düşünebilen, araştırma ve geliştirmeye açık, yeniliklere hızlı adapte 

olabilecek yaklaşımlara önem veren, 

- Endüstriyel üretimin toplumsal ve çevresel etkilerine yönelik bilinç ve 

sorumluluk sahibi olmak, alternatifleri inceleyip geliştirebilen, 

- Sözel ve teknik iletişimde uluslararası seviyede yüksek beceri 

geliştirmek; yerel, genel ve tasarım kültürüne yönelik ilgiyi 

arttırabilmiş, 

- İyi bir tasarım için gerekli olan malzeme bilgisini edinmiş, 

- Tasarımlarını sunması için gerekli bilgisayar programlarını 

kullanabilen, 

- Tasarımı yapan grup içinde sorumluluk alabilen, 

- Tasarlanan ürünün üretimi esnasında gözetim ve denetim görevini 

üstlenebilen, 

- Üretim aşamasına geçilmeden önce ürünün maket ya da prototipini 

uygulayabilen, 

- Tasarımın ön koşulu araştırma becerisini kazanmış, 

- Çevresine tasarımcı algısıyla bakma alışkanlığını kazanmış, 

- İyi bir tasarım çıktısı için her şeyin gerekli bir girdi olduğunu 

kavramış, 

olma “Yetkinliklerine” sahiptir. 

 

1.2.1 Programların yeterlilikleri ve ders öğrenme çıktıları, 

Dört yıllık bir öğretim süresine sahip olan bu program, öğrencilerin 

meslek yaşamlarında ulusal ve uluslararası pazarlarda sosyal ve 

kültürel sorumluluğa sahip, çevreye duyarlı, özgün ve yenilikçilik içeren 

fikirlerini yaratıcılık ve analitik düşünce çerçevesinde değerlendirerek 

yeni ürün geliştirme ve tasarlamaları için gerekli donanımı vermeyi 

amaçlar. 

Bölüm; yenilikçi ürün, hizmet ve sistem tasarımlarının öğretimine 

odaklanmıştır. Bu alanlarda eğitim-öğretim, araştırma, girişimcilik, 
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tasarım yönetimi ile topluma, çevreye, ulusal ve küresel paydaşların 

değişen ihtiyaçlarına duyarlılık çerçevesinde katkıda bulunur. 

Mezunların tasarım biliminin farklı çalışma alanlarında yetkin, verimli, 

girişimci ve liderlik özelliklerine sahip profesyoneller olmalarını amaçlar. 

Bölüm; 

- Kuram, tasarım ve uygulama arasında ilişki kurabilen, 

- Ürün ve hizmet tasarımının temel bilgi ve becerilerine sahip, 

- Mesleki etik ve yasal sorumluluk sahibi, araştırmacı ve girişimci, 

- Tasarım ile diğer disiplinler arasında ilişkiyi anlamış ve kurabilen, 

- Yenilikçi düşünebilen, ürün ve hizmet tasarımı ile ilgili gelişmeleri, 

teknolojiyi izleyen ve kullanan, 

- Kendini sürekli geliştiren, yeni ve doğru bilgi ve beceriler edinen 

tasarımcılar yetiştirmeyi, 

hedefler. 

 

1.3 . Araştırma ve Geliştirme 

Yayınlar (Projeler) 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

SSCI-SCI-AHCI 
kapsamında 
yayımlanan makale 
sayıları 

5 (1) 6 (1) 8 6 5 
 

Öğretim üyesi sayısı 3 3 5 5 5 
 

Öğretim üyesi 
başına düşen SSCI-
SCI-AHCI makale 
sayısı 

 1,7 (0,3) 2,0 (0,3) 1,6  1,2  1,0    

 

1.4 . Yönetim 

Bölüm Başkanı: Prof.Dr. Bülent Yılmaz 

Bölüm Başkanı Yardımcısı: Doç.Dr. Ahmet Fevzi Savaş 

Bölüm Başkanı Yardımcısı: Dr.Öğr.Gör. Cenk Sezer 
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1.5 . Paydaşlar 

İç paydaşlar; 

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  / 
Yardımcı Ortak 

Orta Orta 2 

Sağlık Kültür 
Spor Daire 
Başkanlığı  

Kamu Hizmeti  / 
Yardımcı Ortak 

Orta Yüksek  1 

 

Dış paydaşlar; 

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 
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1.5.1 Öğrenci temsilcisi, 

Melike Güntepe 

 

1.5.2 Uluslararası öğrenci temsilcisi, 

Melike Güntepe 

 

1.5.3 Kurullar & Komisyonlar 

Bölüm Kurulu ve görevlendirmelerle geçici olarak oluşturulur, 

 

1.5.4 Akademik personel, 

Prof. Dr. Bülent YILMAZ ( Bölüm Başkanı) 

Doç. Dr. Ahmet Fevzi Savaş (Bölüm Başkan Yardımcısı) 

Öğr. Gör. Dr. Cenk SEZER (Bölüm Başkan Yardımcısı) 

Doç. Dr. Mehmet AYDIN 

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe BÖLÜKBAŞI 

Arş. Gör. Hilal ERDEM 

Arş. Gör. Çisem ERCÖMART 

Arş. Gör. Müge GÖKEN (ÖYP/35 md. İTÜ görevli) 

Arş. Gör. Ebru GEDİK (ÖYP/35 md. Gazi Ü. görevli)  

Arş. Gör. Ahmet YAZICI (ÖYP/35 md. İTÜ görevli) 

 

1.5.5 İdari personel,  

Gülten ÇIRAK (Bölüm sekreteri) 

 

1.6 . Dış paydaşlar, 

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 

TÜBİTAK 

BEBKA 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

ETMK (Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu) 

İMOS (İnegöl Mobilya Sanayicileri Birliği 
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1.7 . Belgeler 

Bölüm Sekreterliği ve KIDR dosyasında muhafaza edilir,  

 

1.7.1 Anketler, 

Öğrenci memnuniyet anketleri 

Öğretim üyesi anketleri 

 

1.8 . Servisler 

  Kurum tarafından yürütülür  

 

1.8.1 Öğrenci bilgi sistemi, 

Kurum tarafından yürütülür 

 

1.8.2 Yasa ve yönetmelikler, 

Kurum tarafından yürütülür 

 

1.9 . İş Analizleri 

Kurum tarafından hazırlanmıştır  

 

1.9.1 Görev tanımları, 

Kurum tarafından hazırlanmıştır 

 

1.9.2 İş akış süreçleri, 

Kurum tarafından hazırlanmıştır  

 

2. İletişim 

Birim kalite sorumlusunun iletişim bilgileri (isim, telefon, e-posta, vb.); 

Prof. Dr. Bülent YILMAZ ( Bölüm Başkanı), Tel: 0 228 214 1973, 

bulent.yilmaz@bilecik.edu.tr  

 

 

mailto:bulent.yilmaz@bilecik.edu.tr
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3. Gelişim  

Birimin mevcut durumu (toplam öğrenci sayısı, akademik ve idari çalışan sayıları, 

altyapı durumu vb. özet bilgiler); 

Bölüm; 213 öğrenci ile öğretim yapmaktadır. Akademik personel olarak 1 Profesör 2 

Doçent, 1 Dr. Öğr. Üyesi1, 5 Araştırma Görevlisi (3 kişi ÖYP) ve 1 idari personel 

bulunmaktadır.  

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü; stüdyo odaklı ve kuram ve uygulama 

bütünselliğine sahip bir eğitim modeli uygulanmaktadır. Stüdyolar öğrencilerin ders 

gördükleri, proje çalışmaları ve tasarımlarını yürüttükleri alanlardır. Birbirini izleyen 

tasarım stüdyoları pratiği destekleyen kuramsal ve uygulamalı dersler içerir. 

Her sınıf bir Stüdyo’ya sahiptir. Birinci sınıfta başlayan stüdyo deneyimi, hem 

bireysel projelere hem takım çalışmasına yönelik zevkli bir öğrenme süreci sağlar. 

Birinci yıl stüdyoları, temel sanat ve tasarım ağırlıklıdır. İkinci sınıf stüdyoları, küçük 

ölçekli tasarım projelerinden başlayarak karmaşık projelere uzanan geniş bir 

yelpazede öğrencileri endüstri ürünleri tasarımı kavramları ve prensipleriyle tanıştırır. 

Üçüncü ve dördüncü sınıf stüdyoları ise öğrencilerin alanlarındaki farklı konularda 

uzmanlaşmasını amaçlar. 

Stüdyolar sınıf ve derslerin içeriğine göre farklı donanımlarda ve farklı boyutlarda 

olup, kullanım amaçlarına her öğrenciye bir çizim masası düşecek şekilde 

donatılmışlardır. Ayrıca ışıklı masalarda mevcuttur. Tasarım becerisinin kazanıldığı 

stüdyo derslerinde öğrenciler, o güne kadar getirdikleri bilgilerin sentezini saparlar; 

geliştirdikleri projeleri öğretim elemanları ve tasarım profesyonellerinin katıldığı 

jürilere sunarlar. 

- Stüdyo I: 34 Öğrenci Kapasiteli (34 adet A0 Masa/Sandalye) 

- Stüdyo II:  30 Öğrenci Kapasiteli (30 adet A0 Masa/Sandalye) 

- Stüdyo III: 30 Öğrenci Kapasiteli (30 adet A0 Masa/Sandalye) 

- Stdüyo IV: 24 Öğrenci Kapasiteli (24 adet A0 Masa/Sandalye) 

teorik derslerin yapıldığı mekanlardır. Sadece 2 sınıf için derslikler bulunmaktadır. 

Her derslikte bilgisayar, projeksiyon ve projeksiyon perdesi bulunmaktadır. Ayrıca 

her yerden kablosuz ağ erişimi mevcuttur. Endüstri Ürünleri tasarımının teorik 

derslerinin yapıldığı dersliklerde öğrencilerin mesleki bilgi birikimleri olgunlaştırılır. 
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  1’inci Derslik 72 öğrenci kapasiteli, 

  2’inci Derslik 40 öğrenci kapasiteli 

  4 Adet mini Laboratuvar, 

  1 adet Atölye/Fuaye 

  1 adet Atölye/Derslik; 36 Öğrenci Kapasiteli (36 Sandalye-Masa ve 4 Adet İş 

Masası) 

  3 adet Proje Ofisi 

Kavram Atölyeleri (Hangar)  

1.   Model Atölyesi 

2.   Maket Atölyesi 

Ahşap, köpük, karton ve sac maket imalatına yönelik alet ve donanımlara 

sahiptir. 

 

4. Misyon, Vizyon, Değerler ve Hedefler  

“Birim ne yapmaya çalışıyor?” sorusuna yanıt verebilmek üzere özet olarak birimin 

misyonu, vizyonu, değerleri ve hedefleri;  

 

4.1. Stratejik plan, 

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, 2017-2021 Stratejik Planı mevcuttur, 

 

4.2. Misyon,  

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü; genç, dinamik, geniş ufuklu, özgün bilgi, 

birikim ve deneyimlere sahip akademik kadrosu; alt yapı, atölye, laboratuar ve 

stüdyo olanaklarıyla kendisine beş ana başlık altında toplanan bir misyon 

belirlemiştir. Bunlar; 

Eğitim Misyonu 

- Dünya standartlarında eğitim vererek; öğrencilerini güncel, titiz ve yenilikçi 

bilgilerle donatmak, 

- Tasarım problemlerini tanımlayabilen, çözüme uygun malzeme, sistem, 

ürün ve süreç seçebilen, katma değeri yüksek ürünleri geliştirebilme 
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yeteneği kazanmış, tasarladığını projelere dönüştürebilecek mezunlar 

yetiştirmek, 

- Öğrencilerinin akademik gelecekleri için en uygun başlangıç noktası 

olmak, 

- Yerel, ulusal ve uluslararası tasarım sektörünün sorunlarını çözebilecek 

bilgi birikimine sahip nitelikli tasarımcılar yetiştirmek, 

- Alanında öncelikli tercih edilen bölüm olmak ve uluslararası bilim 

dünyasında kabul gören nitelikli yayınlara ulaşmak. 

Araştırma ve Geliştirme Misyonu 

- Lisans ve lisansüstü öğrencileri ile yeni tasarım ve ürün geliştirme odaklı 

araştırmalar yapmak, 

- Disiplinler arası çalışmalara odaklanmak, 

- Endüstriyel tasarım sorunlarını çözmeye yönelik bireysel ve grup 

çalışmalarına odaklanmak, 

- Fakülte ve üniversitenin gelişimine katkıda bulunacak bireysel ve grup 

çalışmalarına odaklanmak 

Bilgiyi Yaygınlaştırma Misyonu 

- Ulusal ve uluslararası makale ve bildirilerle bilginin yaygınlaşmasını 

sağlamak, 

- Sergi, seminer, panel, konferans ve çalıştaylar yaparak bilginin 

yaygınlaşmasını sağlamak, 

- Kitap yayınıyla bilginin yaygınlaşmasını sağlamak, 

Sinerji Misyonu 

- Üniversite ve Fakültede sinerji oluşturacak çalışmalara liderlik yapmak, 

- Bilginin yaygınlaşması programlarına liderlik yapmak, 

- Öğrenci, mezun ve öğretim üyesi ilişkilerini güncel tutarak, güçlü ve etkili 

çevreler oluşturmak, 

Topluma Hizmet Misyonu 

- Bilecik ve çevresinin sosyal ve kültürel gelişmesine katkıda bulunmak; 

- Bölgesel ve ulusal düzeyde etkin bir üniversite-sanayi işbirliğini sağlamak; 
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- Lisans, lisansüstü düzeyde ülkenin en yetkin, yenilikçi, girişimci, bilgiye 

ulaşmayı öğrenmiş, sorumluluğunun gereklerini yerine getiren ve vizyon 

sahibi meslek insanını yetiştirmek; 

- Topluma hizmette yenilikçi ve öncü olmak; 

 
 

4.3. Vizyon,  

Mezunlarının bilgi ve becerileriyle endüstri ürünleri tasarımı ve ilişkili alanlarda 

saygınlık kazanmış, iş hayatında başarılı girişimcilerin yetiştiği ulusal ve 

uluslararası düzeyde yetenekli öğrencilerin tercih ettiği, bilim ve endüstri 

çevrelerinin tercih ettiği nitelikli ve öncü araştırmaların yapıldığı, endüstri ve 

girişimciler ile yakın işbirliği içinde ülkemizin uluslararası düzeyde rekabet 

gücünü artırıcı, uyguladığı sürekli gelişim ilkesi ile eğitim, araştırma ve 

topluma hizmette liderlik yapabilen bir birim (Endüstri Ürünleri Tasarımı 

Bölümü) olmaktır.  

 

4.4. Değerler, 

- Güvenilir, 

- Öğrenci odaklı, 

- Öğrencilerimizin geleceğinin ülkenin geleceği olduğuna inanmak, 

- Her öğrencinin gelişimi için ortam hazırlamak, 

-  Toplumsal sorumluluk; 

o Şeffaflık, 

o Hesap verebilirlik, 

o Tutarlı olmak, 

- Duyarlılık; 

o Toplumsal değerleri dikkate almak, 

o Sorun çözücü olmak, 

o Özverili olmak, 

o Hoşgörülü olmak, 

- Gelişim odaklılık, 

o Öğrenci, veli ve toplum beklentilerine odaklı çalışmak, 



 
 

 

11 
 

- Sürdürülebilirlik,  

o Değişimin ve sürekli gelişmenin önemine inanmak, 

 

4.5. Hedefler, 

Hedef 1.1.  Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünün hizmete vereceği, 

laboratuvarların, ofislerin ve genel hizmet alanlarının 

hazırlanması, 

Hedef 1.2.  Fiziksel yapılanmanın tamamlanmasından sonra, makine 

teçhizat ve sarf temrinlik malzemelerin sağlanması, 

Hedef 2.1. Endüstri ürünleri Tasarımı anabilim dallarının kurulması 

Hedef 2.2. Lisans derslerinin müfredat, kapsam ve içeriklerinin 

güncellenmesi, 

Hedef 2.3. Her dönemin sonunda öğrenci memnuniyet anketleri 

düzenlenmesi ve mezun olan öğrencilerle ilişkilerin arttırılması, 

Hedef 2.4. Konferans vermek ve çalıştay çalışmalarına katılmak üzere 

konularında uzman yerli ve yabancı bilim adamlarının davet 

edilmesi, 

Hedef 2.5. Başarılı öğrencilerin tezlerinde uygulamalı çalışmalar 

yapabilmelerinin sağlanması, 

Hedef 3.1.  Bilimsel ve teknolojik alanlardaki yenilikleri takip etmek, elde 

edilen bulguları diğer bilim insanları ile paylaşmak ve fikir 

alışverişinde bulunmak amacıyla uygun ulusal ve uluslararası 

kongrelere iştirak edilmesi, 

Hedef 3.2. Bölüme proje gelirlerinin sağlanması ve bölüm araştırma 

stüdyo ve laboratuvarlarının kurulumu ve geliştirilmesi, 

Hedef 3.3. Anabilim dallarının özel çalışmalarına imkan sağlayacak 

laboratuvar dışı alanların (ayrı ayrı sıcak ve soğuk odalar, 

hücre kültürü ve viroloji odası, hibridizasyon odası ve iklim 

odası vb.) oluşturulması, 

Hedef 4.1. Endüstri ve sanayi kuruluşları ile ortak projeleri imkanlarının 

sağlanması. 
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5. Eğitim-Öğretim 

Birim ve bu birimler altında yer alan programlar (çift anadal, yandal, ortak dereceler, 

programın türü ve eğitim dili vb.) hakkında özet bilgiler (ek bilgi ve veriler ise dosya 

ekinde sunulmalıdır);  

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bilim Dalı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bilim 

Dalı ile “Yandal” programı oluşturma çalışmalarını sürdürmektedir.  

 

6. Ar-Ge 

Ar-Ge faaliyeti kapsamında hizmet sunan ve destek veren tüm alt birimlerin (araştırma 

merkezleri, laboratuvarlar, fikri mülkiyet kurulu, teknopark, ön kuluçka ve kuluçka 

birimleri vb.) etkinliği ve verimliliğini değerlendirmek üzere gerekli görülen girdi, süreç 

ve çıktılara ilişkin özet bilgiler (ek bilgi ve veriler ise dosya ekinde sunulmalıdır); 

- 4 adet mini Laboratuvar, 1 adet CAD Laboratuvarı ve 1 adet kavram atölyesi,  

 

7. İyileştirme 

Birim, daha önce dış değerlendirme sürecinden geçmiş ise en son gerçekleştirilen dış 

değerlendirme sonucunda Birimin geneli ve/veya bağlı birimleri için Yükseköğretim 

Kalite Kurulu tarafından bildirilen iyileşmeye açık yönler kapsamında yapılan çalışmalar 

ve alınan önlemler hakkında özet bilgi verilmelidir. Birim, Yükseköğretim Kalite Kurulu 

tarafından daha önce değerlendirilmemiş ise bu durum belirtilmelidir.  

- Birim Dış Değerlendirme sürecinden henüz geçmemiştir. 

 

B. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ 

 

1. Kalite Güvence Sistemi 

 

1.1. Değerler yansıması 

Misyon, vizyon ve hedefler, birimsel duruşu, önceliği ve tercihleri; 

- Kültürel, mimari ve tarihi değerleri ürün tasarımına yansıtır. 

1.2. Strateji yansıması 

Birimin stratejileri ve bu stratejileriyle ilişkili hedeflerinin misyon ve vizyon ile 
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ilişkileri; 

Kişiler: Paydaşlara yönelik değerler, 

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

Performans: öğretim, ar&ge ve kaliteye yönelik beklentilere ilişkin değerler. 

oluşturur. 

 

1.3. Misyon farklılaşması  

Bu yaklaşım benimsenmekte; Çünkü, 

Bölgesel ve ulusal önceliklere uygun aynı zamanda uluslararası boyutu da göz 

önüne alınır, 

 

1.4. Dengeler  

Birimin, kaynakların paylaşımında kurduğu dengeler; 

  Merkezden yerele kaynak akarımına bağlı olarak,  

 

1.5. Kalite politikası 

Birimin tüm süreçlerini kapsar şekilde tanımlı ve ilan edilmiş kalite politikası; 

Alanımızda; 

- Paydaşlarının kalite beklentilerini ve tasarım hayallerini derinden 

algılayan, hizmet memnuniyetini en üst düzeyde tutan, 

- Paydaş geri bildirimlerini etkin bir şekilde yöneten, 

- Kamu kaynaklarını etkin bir şekilde kullanan, 

- Sosyal ve etik sorumluluğu ve sürdürülebilirliği gözeten,  

- Sürekli iyileştirmeyi amaçlayan,  

bir kalite yönetim sistemi oluşturmak. 

 

1.6. Kalite yayılımı 

Birim, kalite politikasını tüm paydaşlarına duyurma, birim içi ve dışında yayılımı 

dağılama yöntemi; 
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Bölüm; seçkin araştırma ve çalışmalarını, başarı ve hizmetlerini değerlendirmek, 

üstün niteliklerini onayarak kamuoyuna duyurmak ve yetiştirdiği öğrencileri 

özendirmek için gerekli çalışmaları sürdürmektedir. 

 

1.7. İçselleştirme 

Bu birimde Kalite Politikasının benimsendiğini gösteren uygulamalar; 

Bölüm personeli ve öğrencilerin patent, buluş, marka ve tasarım tecil sayılarıdır, 

 

1.8. Uygunluk 

Birimin tercihlerini yansıtan bir kalite politikası (standartlara uygunluk, amaca 

uygunluk ya da her ikisi birlikte vb.);   

Ulusal ve uluslararası alanda talep edilen ve aranan; rekabetçi, yenilikçi kaliteyi 

yaşam tarzı edinmiş bir öğretim birimi olarak devamlılık arz etmektir. 

 

1.9. Entegrasyon 

Stratejik Yönetim ile Birimde geçerli olan Kalite Yönetimi uygulamalarının 

entegrasyonu ve sürekliliğinin güvencesi;  

Bölüm; Program akreditasyonu, Laboratuvar akreditasyonu ve Kalite standartları 

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

gibi uygulamalara henüz sahip değildir.  

 

1.10. Stratejik entegrasyon 

Birimde uygulanan stratejik yönetim ile bütçe izleme, iç kontrol, iç denetim gibi 

uygulamaların entegrasyonu; 

EFQM mükemmellik modeli, 

 

1.11. Performans göstergeleri 

Birimin stratejik planıyla uyumlu olarak izlemesi gereken performans 

göstergeleri, göstergelerin izlenmesi, göstergelerin kapsadığı alanlar 

(akademik, idari ve eğitim-öğretim, ARGE, topluma katkı) ve indiği seviyeler 

(birim, birey); 
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Bölüm; 

Stratejik plan, misyon, vizyon, amaç ve hedefleri ile yürüteceği tüm 

faaliyetlerde; hesap verme sorumluluğu ile bağlantılı, dengeli, fayda-maliyet 

analizi yapılmış, güvenilir ve karşılaştırılabilir başarıları uygun yöntemlerle 

ölçer.  

 

1.12. Anahtar göstergeler 

Birim, izlediği performans göstergeleri içindeki anahtar performans 

göstergeleri;  

Bölüm stratejik planı 2017-2021’de tanımlanmıştır. 

 

1.13. Birim kültürü 

Birimin geçmişi ve alışkanlıkları ile kalite güvence sisteminin entegrasyonu; 

Birim organizasyonu 2013 yılında kalite yönetim sistemi süreçleri izlenerek 

oluşturulmuştur.  

 

1.14. Uluslararasılaşma 

Birim uluslararasılaşma konusundaki stratejisi; 

Üniversitenin uluslararası alanda görünürlüğünü artırmak için işbirlikleri 

geliştirmek,  

 

1.15. İzleme  

Birim uluslararasılaşma stratejisini başarmak üzere hedeflerini ve izlemesi 

gereken performans göstergeleri, göstergelerin izleme yöntemi ve sonuçları; 

- Ulusal ve uluslararası hareketlilik programları sayısı,  

- Öğrenci ve paydaş fuarlarına katılım sağlamak, 

- Erasmus Programı kapsamında veya dışında yurtdışındaki 

üniversitelerden gelen çok sayıda ziyaretçi ve akademik heyet ziyaretleri, 

olarak gerçekleştirilmiştir. 
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1.16. İşbirlikleri 

Uluslararası protokoller ve işbirlikleri sonuçlarını izlenme ve değerlendirme 

yöntemi; 

- Öğrenci ve öğretim elemanı değişimi, ortak araştırma çalışmaları, 

yayınlanmış materyallerin değişimi, kısa dönemli akademik programlar ve 

seminerler ile akademik toplantı sayısı, 

 

2. Kalite Yönetim Sistemi 

 

2.1. Periyodik yönetim süreçleri 

Birimde tanımlı, periyodik olarak gerçekleştirilen ve sürekli iyileştirme bakış 

açısıyla yürütülen Kalite Yönetim süreçleri (sistemi, yaklaşımı, mekanizması 

vb.); 

- 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,  

 

2.2. Gruplar 

Kalite komisyonu yansıra, birime özgü kalite odaklı komisyon/danışma grupları; 

- Bölüm Kurulu, 

 

2.3. İlişkiler 

Birimde Kalite Yönetiminden sorumlu kişi/kişiler Kalite Komisyonu ile 

ilişkilendirilme yöntemi; 

- Kalite yönetimi sorumlusu, üniversite kalite komisyonu üyesi ve kalite 

koordinatörüdür. 

 

2.4. Temsil 

Birimde Kalite Yönetimi çalışmalarına tüm paydaşların katılımı/temsiliyeti; 
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- KIDR/B/2.4/05 

 

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; 

- Bölüm henüz iç-dış değerlendirmeye tabi tutulmamıştır. 

 

2.6. Kalite kültürü 

Birim içinde kalite kültürünün yaygınlaşması ve benimsenmesi için yapılanlar; 

- Eğitim, toplantı, çalıştay ve benzeri faaliyetler, 

 

2.7. Ortak hedefler 

Birim lideri, amaç ve hedefler doğrultusunda çalışanların hedef birliğini sağlama 

yöntemi; 

- İyileştirme alanlarını tespit ederek bu konuda gelişim planları yapa 

- Sonuç odaklılık, 

- Motivasyon ve gelişim sağlama, özdeğerlendirme ve bireysel gelişim 

konusundaki disiplin, 

yöntemlerini kullanmalıdır. 

 

2.8. PUKO (eğitim-öğretim) 

Eğitim-öğretim süreçlerinde PUKÖ döngüsü sağlama yöntemi; 

- Çalışmalar sürdürülüyor, 

 

2.9. PUKO (Ar-Ge) 

Araştırma-geliştirme süreçlerinde PUKÖ döngüsü sağlama yöntemi; 

- Çalışmalar sürdürülüyor, 

 

2.10. PUKO (Toplumsal) 

Toplumsal katkı süreçlerinde PUKÖ döngüsü sağlama yöntemi; 
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- Çalışmalar sürdürülüyor, 

 

2.11. PUKO (Yönetsel) 

Yönetsel/idari süreçlerde PUKÖ döngüsü sağlama yöntemi; 

- Çalışmalar sürdürülüyor, 

 

3. İÇ PAYDAŞLAR  

 

3.1. Paydaş analizi 

Birimde paydaş analizi yapılma, birimin paydaşları arasındaki önceliklendirme 

belirleme yöntemleri ve öncelikli paydaşlar; 

- Durum analizi kapsamında paydaş analizinin yapılır, 

 

3.2. Paydaş katılımı 

Birim, iç paydaşlarının karar alma ve iyileştirme süreçlerine katılımı (koşullar, 

ortamlar ve mekanizmalar); 

- Paydaşların karar almaya katılımı açık kapı politikası ile desteklenir,  

Paydaşlardan gelen geri bildirimleri odak grup çalışmaları toplantılar yüzyüze 

görüşmeler, anket vb., mekanizmalar ile ölçmekte ve bu bildirimler sürekli 

iyileştirme döngüsünde yer verilmektedir, 

 

3.3. İ.P. bilgilendirme 

Birimdeki kararlar ve uygulamalar konusunda iç paydaşların bilgilendirilme 

yöntemi;  

- İlanlar, 

- Toplantılar ve yüzyüze görüşmeler, 

- Sözlü ve yazılı duyurular, 

- Web üzerinden duyurular, 

- Multimedya araçları, 

kullanılır, 
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3.4. İ.P. geri bildirimi 

Birimde iç paydaşların görüş ve önerilerini almak üzere düzenli olarak kullanılan 

geri bildirim mekanizmaları; 

- Yüz yüze toplantılar ve çalıştaylar, 

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

- Memnuniyet, iyileştirme ve geri bildirim anketleri, 

 

3.5. Dış paydaş 

Birim dış paydaşlarının karar alma ve iyileştirme süreçlerine katılımı (koşullar, 

ortamlar ve mekanizmalar); 

- Anketler, 

 

3.6. D.P. bilgilendirme 

Birimdeki kararlar ve uygulamalar konusunda dış paydaşların bilgilendirme 

yöntemi; 

- Toplantılar ve yüzyüze görüşmeler, 

- Sözlü ve yazılı duyurular, 

- Web üzerinden duyurular, 

kullanılır, 

 

3.7. D.P. geri bildirim 

Birimde dış paydaşların görüş ve önerilerini almak üzere düzenli olarak 

kullanılan geri bildirim mekanizmaları; 

- Yüz yüze toplantılar ve çalıştaylar, 

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

- Memnuniyet, iyileştirme ve geri bildirim anketleri, 

 

3.8. D.P. katılımı 

Kalite komisyonu çalışmalarına dış paydaşların katılımını sağlama yöntemi; 

- Davet, 

- Çalıştaylar, 
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3.9. Mezunlar 

Mezunlarla ilişkilerin yönetilmesi amacıyla geçerli olan yaklaşım, süreç ve 

sistemler ve elde edilen geri bildirimlerin tüm süreçlerde kullanılma yöntemleri; 

- Kurumsal kariyer merkezi, 

- Sosyal ağlar, Linkedin: https://www.linkedin.com/school/bilecik-seyh-

edebali-universitesi/ 

 

3.10. Öğrenci katılımları  

Karar alma süreçlerine öğrenci katılımını düzenleyen ortam, araç ve 

mekanizmalar; 

- Öğrenci temsilciliği sistemi, 

- Anketler, 

- Danışmanlar, 

- Öneri sistemi, 

 

3.11. Dış katkılar 

Bölüm gelişimine ve sürdürülebilirliğine yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri, 

ilgili bakanlıklar vb., katkıları; 

- Projeler, 

- Çalıştaylar, 

 

C. EĞİTİM – ÖĞRETİM 

 

1. Programların Tasarımı ve Onayı;  

 

1.1 Program tasarımı 

Birimde eğitim-öğretim programlarının tasarlama yöntemleri;  

- Program ve ders bilgi paketleri web sayfasında yayınlanır (KIDR/C/1.1/02-1), 

- Program tasarımında paydaş görüşleri katılımcı ve kapsayıcı olarak alınır 

(KIDR/C/1.1/02-2), 

- İç ve dış paydaş anlizleri yapılır (KIDR/C/1.1/02-3), 

https://www.linkedin.com/school/bilecik-seyh-edebali-universitesi/
https://www.linkedin.com/school/bilecik-seyh-edebali-universitesi/
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1.1.1. Güvence 

- Eğitim-öğretim programları tasarımı sürecinin sürekliliği için güvence 

yöntemleri (KIDR/C/1.1.1/04-1) mevcuttur, 

 

1.2 Paydaş katılımı 

Program tasarımında paydaş görüşlerini alma yöntemleri;  

- Toplantı (KIDR/C/1.2/02-1), 

- Yüzyüze görüşmeler (KIDR/C/1.2/02-2), 

 

1.2.1. Yansımalar 

Paydaş görüşlerinin program tasarımına yansıtılma yöntemleri; 

- Görüşler raporlanarak saklanır (KIDR/C/1.2.1/09) 

 

1.2.2. Bilgilendirme 

Tasarlanan programlar konusunda paydaşları bilgilendirme araçları; 

- Web sayfaları (KIDR/C/1.2.2/02), 

 

1.3 Faaliyetler 

Eğitim-öğretimin her seviyesinde öğrencilere araştırma yetkinliğini kazandırmak 

üzere projelerle desteklenen faaliyetler; 

- Fuar (KIDR/C/1.3/02-1), 

- Tasarım haftaları (KIDR/C/1.3/02-2), 

 

1.4 İç-Dış paylaşımlar 

Her seviyede öğretim programı için hazırlanmış olan program ve ders bilgi 

paketleri ile programların eğitim amaçları ve kazanımlarının Birim içinde/dışında 

ortamlarda/araçlarla paylaşılma araçları; 

- (KIDR/C/1.41/02), 

 

1.5 Çıktı-TYYÇ uyumu 

Program çıktılarının TYYÇ ile uyumunu sağlama yöntemleri; 
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- Program yeterlilikleri ve TYYÇ matrisleri (Bologna dosyasında) 

- Ayrıca, http://w3.bilecik.edu.tr/endustriurunleri/wp-

content/uploads/sites/21/2016/12/5._dersler-

program_yeterlik_iliskileri.pdfmevcut)  

Web sayfasında mevcuttur, 

 

1.6 Uygulama/Alan çalışmaları 

Programda öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışındaki iş yeri ortamlarında 

gerçekleşen mesleki uygulama/alan çalışmaları ve staj iş yüklerinin programa 

yansıtılma yöntemi; 

- Staj yönergeleri (KIDR/C/1.6/04), 

- İş yükleri (AKTS kredisi) (KIDR/C/1.6/02), 

 

2. Programların Sürekli İzlenmesi ve Güncellenmesi;  

 

2.1. Güncelleme 

Programı gözden geçirme ve güncelleme periyotları;  

- Süre bakımından düzensiz bir şekilde,  

 

2.2. Yöntemler 

Programı gözden geçirme ve günceleme yöntemleri; 

- İlgili yönerge ya da senato kararlarına göre yapılır, 

 

2.3. Paydaş katkıları 

Program güncelleme çalışmalarına paydaş katkıları ve bunu tanımlayan süreç; 

- Tanımlı bir süreç yoktur, 

 

2.4. Güvenceler 

Birimin, eğitim amaçlarına ve öğrenme çıktılarına ulaşılmasını güvence altına 

alma yöntemi; Bilgi formları, uygulama dosyaları ve ders uygulama 

dosyalarından oluşan Ders Bilgi Paketleri Dosyalarındadır. 

http://w3.bilecik.edu.tr/endustriurunleri/wp-content/uploads/sites/21/2016/12/5._dersler-program_yeterlik_iliskileri.pdfmevcut
http://w3.bilecik.edu.tr/endustriurunleri/wp-content/uploads/sites/21/2016/12/5._dersler-program_yeterlik_iliskileri.pdfmevcut
http://w3.bilecik.edu.tr/endustriurunleri/wp-content/uploads/sites/21/2016/12/5._dersler-program_yeterlik_iliskileri.pdfmevcut
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- Web sayfaları, http://w3.bilecik.edu.tr/endustriurunleri/egitim-

ogretim/bolumler/ders-icerikleri/  

- Ders bilgi paketleri,  

 

Ders Bilgi paketleri, (Akademisyen Bologna dosyasında) 

2.4.1. Bilgi formları (Ders), 

2.4.2. Uygulama dosyaları (Ders), 

2.4.2.1.  Uygulama çizelgesi,  

2.4.2.2. Değerlendirme raporları (Öğretim üyesi),  

2.4.2.3. Anket sonuçları (Öğrenci değerlendirme),  

2.4.2.4. Sınav dosyaları, 

2.4.2.5. Sınav soruları ve puanları,  

2.4.2.6. Soruların çözümleri, 

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

2.4.2.8. Ders ile ilgili proje dosyaları, 

2.4.2.9. En iyi proje/uygulama, 

2.4.2.10. Resmi not listesi, 

2.4.3. Ders Uygulama Dosyaları, 

2.4.3.1. Program çıktıları değerlendirme raporu, 

2.4.3.2. Dersin program çıktıları matrisi, 

2.4.3.3. Öğrenim çıktıları değerlendirme anketi, 

2.4.3.4. Değerlendirme ve Önerilier (Bölüm ve program 

çıktılarının sağlanmasına yönelik değerlendirme ve 

öneriler), 

 

2.5. İzlemeler 

Program çıktılarına ulaşılıp ulaşılmadığının izlenmesi amacıyla kullanılan 

mekanizmalar; 

- Uygun önlemlerle iyileştirmeler yapılır, örneğin anketler (KIDR/C/2.5/03-1), 

- Stratejik plan çerçevesinde, program izleme ve değerlendirme çalışmaları 

(KIDR/C/2.5/04-2),   

http://w3.bilecik.edu.tr/endustriurunleri/egitim-ogretim/bolumler/ders-icerikleri/
http://w3.bilecik.edu.tr/endustriurunleri/egitim-ogretim/bolumler/ders-icerikleri/


 
 

 

24 
 

2.6. İyileştirmeler 

Program çıktılarına ulaşılamadığı durumlarda gerçekleştirilen iyileştirme 

çalışmaları; 

- Her yıl düzenli olarak yapılır, 

 

2.7. Bilgilendirmeler 

Yapılan iyileştirmeler ve değişiklikler konusunda paydaşların bilgilendirme 

yöntemi; 

- Web sayfası ve internet (KIDR/C/2.7/02),   

 

2.8. Akreditasyon destekleri 

Akredite olmak isteyen programların üniversite tarafından desteklenme yöntemi; 

- XXIII. ETAK toplantısına ev sahipliği yaptık ve tüm endüstri ürünleri tasarımı 

bölümlerinde akreditasyon çalışmalarının başlatılması kararı alınmıştır 

(Kanıt). 

 

3. Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme;  

 

3.1. Politikalar 

Kurumda öğrenci merkezli öğrenme (aktif) konusunda uygulanan politikalar;  

- Öğrenci merkezli öğretime önem verilir, 

- Öğrencilerle her aşamada düzenli iletişim kurulur, 

- Düzenli olarak öğretim üyesi ve öğrenci geri bildirimleri toplanır, 

- Proje, ödev, sosyal sorumluluk etkinlikleri ve teknik geziler yapılır,  

 

3.1.1. Eğitim politikası 

Birimin öğrenci merkezli eğitim konusundaki politikası; 

- İletişim toplantıları ve geri bildirim anket çalışmaları düzenlenir 

(KIDR/C/3.1.1/03), 

 

3.2. Yayılımlar 
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Öğrenci merkezli eğitim politikası doğrultusunda yapılan uygulamaların yayılımı;  

- Web ve Öğrenci Bilgi Sistemi ile üzerinden ve EÜT bölüm panolarından 

duyurular yapılarak (KIDR/C/3.2/03), 

 

3.2.1. Bilinirlik 

Bu politikanın Birimdeki bilinirlik düzeyi; 

- Web üzerinden duyurular yapılarak, 

 

3.3. Yetkinlikler 

Birimde öğrenci merkezli eğitim modeli ve/veya aktif öğrenme konusunda 

öğretim üyelerinin yetkinliklerini geliştirilme yöntemleri; 

- Öğrenci danışmanlık sistemi ve uygulamaları, 

 

3.4. İş yükleri 

Ders bilgi paketlerinde öğrenci iş yüküne dayalı kredi değerlerinin belirlenme 

yöntemi; 

- Ders bilgi paketlerinde öğrenci iş yükünün kredilendirilmesi ve açılımı (Kanıt)  

 

3.5. Öğrenci katılımı 

Öğrenci iş yüküne dayalı kredi değerlerinin belirlenmesinde öğrenci görüşlerinin 

alınma yöntemi; 

- Akademik danışmanlık hizmetleri, 

 

3.6. Uluslararası hareketlilik 

Öğrenci iş yükü esaslı kredi transfer sisteminin uluslararası hareketlilik 

programlarında kullanılma yöntemi; 

- EÜT programlarında yer alan derslerin iş yüküne dayalı kredi değerleri 

(AKTS) belirlenmiş ve karşılaştırılarak kullanılır, (KIDR/C/3.6/04), 

 

3.7. Deneyimleme 

Staj ve işyeri eğitimi gibi Birim dışı deneyim kazanma programlarının yürütülme 
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yöntemi;  

- Tanımlı staj yönergeleri (KIDR/C/1.6/04) ile yürütülür, 

- Öğrencilere yönelik bilgilendirme toplantıları (KIDR/C/3.2/02) ile yürütülür 

 

3.7.1. Süreçler 

Staj ve işyeri eğitimleri için tanımlı süreçler;  

- Tanımlı staj yönergeleri (KIDR/C/1.6/04) mevcuttur, 

 

3.7.2. Paydaş güvenceleri 

Paydaşların katılımını güvence altına alma yöntemleri; 

- İlgili yönergeler (Kanıt), 

 

3.8. Seçmeli dersler 

Kültürel derinlik kazanımına yönelik ve farklı disiplinleri tanıma fırsatı veren 

seçmeli derslerin mevcudiyeti ve öğrencileri bu derslere yönlendirme yöntemleri; 

- Kültürel derinlik ve farklı disiplinleri tanıma fırsatı veren seçmeli dersler 

bulunur, (http://w3.bilecik.edu.tr/endustriurunleri/egitim-ogretim/bolumler/ders-

icerikleri/) 

 

3.8.1. Disiplinlerarası seçmeli dersler 

Kültürel derinlik kazanımına yönelik ve farklı disiplinleri tanıma fırsatı 

veren seçmeli derslere öğrenciler yönlendirilme yöntemi; 

- Akademik danışmanlar yardımı ile, 

 

3.9. Seçmeli derslerin yönetimi 

Birimde seçmeli derslerin yönetimi ve bu konuda uygulanan mekanizmalar; 

- Seçmeli derslere ilişkin uyulması gereken yazılı usul ve esaslar (Kanıt), 

- Derslerin açılmasında öğrenci merkezlilik göz önüne alınır ve açılacak dersler 

öğrencilere uygulanan anket yöntemi ile belirlenir (KIDR/C/3.9/03), 

 

3.9.1. Seçmeli ders uygulamaları 

http://w3.bilecik.edu.tr/endustriurunleri/egitim-ogretim/bolumler/ders-icerikleri/
http://w3.bilecik.edu.tr/endustriurunleri/egitim-ogretim/bolumler/ders-icerikleri/
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Birimde uygulanan mekanizmalar  

- EÜT seçmeli ders havuzuna açılacak derslerle ilgili olarak 

oluşturulan (KIDR/C/3.9/03) mekanizmalar mevcuttur, 

 

3.10. Öğrenci danışmanları 

Birimde öğrenci danışmanlık sistemi uygulamalarının yürütülme yöntemi; 

- 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, 

- Proje dersleri ve bitirme ödevi tez danışmanlıkları mevcuttur, 

 

3.10.1. Etkinlikler 

Öğrenci danışmanlık sistemi etkililiği değerlendirme yöntemi;  

- Öğrencilerle iletişim danışmanlık sistemi ile kurulur,  

- Öğrenciler dilek ve görüşlerini danışmanları ile anlatabilir, 

- Yazılı anketler ile dersler, öğretim üyeleri vb. konularda geri 

besleme alınır 

 

3.10.2. Değerlendirme 

Öğrenci danışmanlık sistemi değerlendirme sonuçlarına göre yapılan 

işlemler; 

- Bölüm/Anabilim Dalı Akademik Kurul toplantıları düzenlenir,  

 

3.10.3. Başarı ölçümleri 

Öğrencinin başarısını ölçme ve değerlendirmek (BDY) için tanımlı 

süreçler;  

  Kurumsal yöntemler kullanılır,   
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3.10.4. İlan 

BDY süreçlerin öğrencilere ilan edilme yöntemi;  

Web ve ÖBS sistemi ile, 

3.10.5. Güvence 

Programda BDY süreçleri uygulanması için güvence yöntemi; 

Süreçlerin ilan edilmesi, 

 

3.11. Mezuniyet koşulları 

Öğrenci mezuniyet koşullarının tanımlanması; 

- Başarı ölçme ve değerlendirme yöntemi (BDY) hedeflenen ders öğrenme 

çıktılarına ulaşıldığını ölçebilecek şekilde tasarlanmıştır, 

- Öğrenci bilgi sistemi ve web duyuruları kullanılarak yapılır, 

- Öğrenci Bilgi Sistemi Otomasyonu (ÖİBS) ile güvence altına alınır, 

 

3.12. Çıktı ölçümleri 

Program ve ders öğrenme çıktıları BDY yoluyla ölçülme yöntemi; 

- Mezuniyet koşulları önceden belirlenmiş ve web sayfalarında ilan 

edilmiştir, 

 

3.13. BDY  

BDY konusunda Birimde yapılan bilgilendirme ve eğitimler; 

- BDY yoluyla nasıl ölçülmesi sadece akredite olan programlar için yapılır, 

 

3.14. Öğrenci hakları 

Birimde, öğrencinin devamsızlığı veya sınava girmeyi engelleyen haklı ve 

geçerli nedenlerin oluşması durumunu kapsayan açık düzenlemeler; 

- Ölçme Değerlendirme Becerileri geliştirilmesinde eğiticilerin eğitimi 

düzenlenmesi ve tüm öğretim üyelerine bu kapsamda kurs ve sertifikalı 

eğitimler alması çalışmaları planlanmaktadır,  

 

3.15. Öğrenci şikâyetleri 
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Öğrenci şikâyetlerini alma mekanizmaları;  

- BŞEÜ Lisans ve Lisans Öğretimi ve Sınav Yönetmeliği çerçevesinde 

yapılır, 

 

3.15.1. Şikayet giderme politikaları 

Öğrenci şikâyetlerini gidermek için uygulanan politikalar; 

- Öğrenci bilgi sistemi ile alınır, 

- Şikayet ve öneri kutuları, 

- Öğrenci danışmanları, 

- Bölüm kurulu, 

 

3.16. Alan dışı öğrenme 

Öğrencilerin genel (alana özgü olmayan) program öğrenme çıktılarını 

kazanmaları için güvence altına alma yöntemi; 

- Öğrenci danışmanları, birim ve kurum yönetimi kararları,  

 

4. Öğrencinin Kabulü ve Gelişimi, Tanıma ve Sertifikalandırma;  

 

4.1. Kabul 

4.1.1. Birim, öğrenci kabullerinde kullanılan açık ve tutarlı kriterler;  

Bölüm: ÖSYM tarafından yapılan Merkezi Yerleştirme Sistemi LYS 

sonuçlarına göre MF4 türünde öğrenci alır. Ayrıca; Endüstri Ürünleri 

Tasarımı Bölümü öğrenci adayları; 

- Normalin üzerinde genel yeteneğe sahip, 

- Şekiller arasındaki ilişkileri üç boyutlu görebilen, 

- Tasarlananları ve iki boyutlu çizimleri üç boyutlu nesnelere 

dönüştürecek yeteneğe sahip, 

- Henüz örneği olmayan nesneleri zihninde tasarlayabilme ve  

tasarladıklarını çizebilme yeteneklerine sahip, 

- Yaratıcı, araştırmacı ve yeniliklere açık, 

- Hem Güzel Sanatlara hem de Mühendisliğe ilgili olmaları 
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gerekir 

 

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

 

4.1.2.1. Kabul, 

LYS ile yapılır, 

 

4.1.3. Uyum (Yeni öğrenci uyumu), 

Bölüm yeni öğrencilerin uyum sürecini “Mentörlük” uygulaması ile yürütür. 

 

4.1.3.1. Mentörler 

2018-2019 akademik yılı mentörleri;  

- Recep Kadir KIYAK 

- Özcan DÜZCE 

- Şebnem SAĞLAM 

 

4.1.4. Başarılar (Öğrenci başarıları), 

Uygar ÇANKAYA  (Mansiyon Ödülü-2017) 

 

4.1.5. Danışmanlar (Akademik), 

1. Sınıf: Arş. Gör. Hilal ERDEM, 

2. Sınıf: Öğr. Gör. Dr. Cenk SEZER, 

3. Sınıf: Dr. Öğr. Üyesi Ayşe BÖLÜKBAŞI, 

4. Sınıf: Doç. Dr. Mehmet AYDIN, 

Doç. Dr. Ahmet Fevzi Savaş  (Uzatmalı öğrenciler) 

 

4.1.6. Öğrenci hareketliliği, 

Erasmus ve Farabi öğrenci değişim programı ile sağlanmaktadır. Bunlar; 

Öğrenci  Eğitim Öğretim Yılı Üniversite -Bölüm     

Aylin Tahracı             2016-2017               Streminski Academy of Lodz (Polonya) 

Sümeyye Ayhan  2016-2017               Streminski Academy of Lodz (Polonya) 

Ahmet Selçuk Ekşi  2017-2018               Streminski Academy of Lodz- (Polonya)  
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Abdullah Samet  2017-2018               The University of Beirra (Portekiz)   

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

Goncagül Kahraman  2018-2019              Streminski Aca demy of Lodz (Polonya) 

Kubilay Çiçekliyer  2018-2019              Streminski Academy of Lodz (Polonya) 

Selin Nalçakan  2018-2019              Marmara Üniversitesi- Endüstri Ürünleri Tasarımı 

 

4.1.7. Diğer kabuller 

Merkezi yerleştirmeyle gelen öğrenci grupları dışında kalan yatay 

geçiş, YÖS, ÇAP, yandal öğrenci kabullerinde uygulanan kriterler; 

- Öğrenci kabulu ilgili mevzuatlar gereğince yapılır, 

- Akademik birimlerin başarılı lise öğrencilerinin programlarını tercih 

etmelerine yönelik yaptığı faaliyetler (fuarlara ve tasarım 

haftalarına katılım) gerçekleştirilir (KIDR/C/4.1.7/02-1-2-3), 

- Öğrenci kabulu ilgili mevzuatlar gereğince yapılır, 

 

4.2. Formal öğrenme 

Birimde önceki “formal” öğrenmelerin tanınması için tanımlı süreçler; 

İlgili sistem kuruludur; 

- Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi (ÖİBS) üzerinden takip edilir, 

 

4.3. İnformal öğrenme 

Birimde önceki non-formal ve informal öğrenmelerin tanınması için tanımlı 

süreçler (yönerge, senato kararı vb.); 

İlgili yönergeler mevcuttur; 

- Eşdeğer düzeyde diploma programlarına ilgili yönetim kurulu tarafından 

belirlenen kontenjanlar dahilinde yatay geçiş yapılabilir.  

- Meslek yüksekokulu mezunlarından örgün öğretim lisans programlarına 

dikey geçiş yapmak üzere başvurma şartlarını taşıyanlar için hangi lisans 

programlarının açılacağı, açılacak lisans programlarına meslek 

yüksekokullarının hangi programını bitirenlerin başvurabileceği, bu 

programların kontenjanları ve programlara yapılacak yerleştirmede 

kullanılacak puan türleri, dikey geçiş yapılacak üniversitelerin görüş ve 
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önerileri de dikkate alınarak Yükseköğretim Kurulu’nca belirlenir ve ilan 

edilir. 

 

5. Eğitim-Öğretim Kadrosu;  

 

5.1. Özgeçmişler  

- Öğretim elemanları özgeçmişleri/Bologna ders dosyalarında, 

 

5.2. Yetkinlikler, 

- Ders görevlendirmelerinde eğitim-öğretim kadrosunun yetkinlikleri ile 

ders içeriklerinin örtüşmesi gibi kriterler, 

 

5.3. Mesleki gelişim, 

- Öğretim elemanlarının bilimsel niteliklerini iyileştirmeye yönelik 

programlara katılımı finansal ve idari açıdan desteklenir, 

- SMG etkinlikleri çerçevesinde alanında yetkin ve tanınmış konuklar 

davet edilir. 

 

5.4. Eğitsel performanslar, 

- Dışardan yapılan görevlendirmelerde de ilgili alanda en az lisans 

mezunu olma şartı aranır, 

- İlgili yönetmelik hükümleri ile ilan edilir, 

 

5.5. Mesleki gelişim 

Eğitim-öğretim kadrosunun mesleki gelişimlerini sürdürmek ve öğretim 

becerilerini iyileştirmek için sağlanan imkanlar;  

- BAP ve bilimsel etkinliklere katılım destekleri, 

 

5.5.1. Güvence 

Tüm öğretim üyelerinin katılımı için güvence yöntemleri; 

- Bölüm Kurulu toplantıları 
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5.6. Ders görevlendirmeleri 

Birimdeki ders görevlendirmelerinde eğitim-öğretim kadrosunun yetkinlikleri ile 

ders içeriklerinin örtüşmesini sağlama ve güvence altına alma yöntemleri; 

- Bölüm başkanlığınca 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 uzmanlık alanları dikkate alınarak 

öncelikle bölümden temin edilir.  

- Fakülte yönetim kurulunda görüşülür 

- Öğrenci İşleri Daire Bşk.lığınca Üniversite Yönetim Kuruluna Sunulur 

- Rektörlük onayı ile ders görevlendirmeleri yürürlüğe girer 

- Onaylanan ders görevlendirmeleri bilgi sistemine girilir. 

 

5.7. Eğiticilerin eğitimi 

Birimdeki eğiticinin eğitimi programı ve birim hedefleri doğrultusunda günceleme 

yöntemleri; 

- Dış paydaşlar ile toplantılar, teknik geziler ve fuar katılımları ile gerçekleştirilir, 

 

5.8. Ders verme (dış kaynaklı)  

Birime dışarıdan ders vermek üzere öğretim elemanı seçimi ve davet edilme 

yöntemleri; 

- 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. 
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5.8.1. İlan 

Kuralları ilan etme yöntemi; 

Resmi yazışmalar 

 

6. Öğrenme Kaynakları, Erişilebilirlik ve Destekler;  

 

6.1. Altyapılar 

Öğrenci kullanımına yönelik tesis ve altyapılar; 

- Eğitim-öğretimin etkinliğini arttıracak öğrenme ortamları; derslik, bilgisayar 

laboratuvarı, atölye, laboratuvar, müze, sergi alanı, bireysel çalışma alanı, vd) 

yeterlidir ve uygun donanıma sahiptir, 

 

6.2. Faaliyetler 

Kurumda öğrenci gelişimine yönelik sosyal, kültürel, sportif faaliyetler ve 

desteklenme yöntemleri; 

- 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 
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düzenlenir, 

 

6.3. Kurumsal hizmetler 

Kurumda öğrencilere sunulan rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri; 

- Her öğrenci 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,  

 

6.3.1. Birimsel hizmetler 

Birimde öğretim elemanları tarafından sağlanan rehberlik ve destek 

hizmetleri; 

- 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,  

 

6.4. Özel öğrenciler 

Birimde özel yaklaşım gerektiren öğrenciler (Mülteciler, engelli veya uluslararası 

öğrenciler gibi) için mevcut düzenlemeler ile sağlanan özel hizmetler; 

- Asansörler, 

- Engelli tuvaleti, 

- Merdiven rampaları,  

- Uygun kaldırım ve girişleri, 

- Uygun kapı ve girişleri,  

- Uygun yüksekliklerde kontrol düğmeleri, 

- Uygun sınıflar,  

- Engellilere yönelik materyaller 
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6.5. Planlama 

Birimde öğrenciye sunulan hizmet ve desteklerin planlama yöntemi; 

Bölüm Kurulunda gerçekleştirilir, 

 

6.6. Bütçe dağılımı 

Yıllık bütçenin öğrenim kaynakları ve öğrencilere sunulan destekler açısından % 

dağılımına karar verme yöntemi; 

Dekanlık tarafından gerçekleştirilir ve 2018 yılında Bölüme bütçe ayrılmamıştır.  

 

D. ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME ve TOPLUMSAL KATKI 

 

1. Birimin Araştırma Stratejisi ve Hedefleri;  

 

1.1. Araştırma stratejisi 

Birimin araştırma stratejisi ve hedefleri ve bunlar doğrultusunda izlediği 

araştırma politikaları; Araştırma stratejisi ve hedefler, 

- Araştırma stratejisi ve hedefleri iç ve dış paydaş görüşleri alınarak 

belirlenir,  

- Üniversite-Sanayi işbirliğinin arttırılması ve dış paydaşların görüşlerini 

almak için dış paydaş analizleri yapılır, 

 

1.1.1. Ar-Ge politikası, 

- Araştırma politikamız ülke ekonomisine katkıda bulunacak, 

toplumun ve bölgenin sorunlarına çözüm getirecek, alt yapıya 

destek sağlayacak projelere ve tez çalışmalarına öncelik vermektir, 

 

1.1.2. Ar-Ge stratejisi, (yerel/bölgesel/ulusal kalkınma hedefleri ile uyumu), 

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

politikalarının tespitinde, Türkiye Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu 

(BTYK)’nun belirlediği öncelikli alanlar ile uyumlu olarak araştırma 

faaliyetleri,  
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1.1.3. Araştırma fırsatları, 

- İMOS ile ortak ar&ge protokolü imzalanmıştır.  

 

1.1.4. Öncelikli alanlar, 

- Önceliklerinin belirlenmesinde uluslararası düzeyde yenilikler takip 

edilirken mesleki bilimler için iç ve dış paydaşların önerileri 

doğrultusunda, bilimsel, sektörel projeler ile sosyal projeler ve 

araştırma faaliyetleri,  

 
1.1.5. Ortak araştırma faaliyetleri, 

İMOS ile ortak ar&ge protokolü imzalanmıştır.  

 

1.1.6. Araştırma platformları, 

Uluslar arası platformlara katılma çalışmaları yürütülmektedir, 

 
1.1.7. Etik değerler, 

Kurumsal değerlere göre gerçekleştirilir, 

 

1.1.8. Araştırma çıktıları, 

- Proje grupları öğretim elemanlarının katıldığı öncelikli araştırma 

alanları ile ilgili çeşitli etkinlikler, 

 

1.2. Bütünleşik Politikalar 

Birimdeki araştırma-geliştirme süreçleri ile eğitim-öğretim süreçlerinin 

bütünleştirildiği alanlar ve bu alanlarda izlenen politikalar; 

- EÜT bölümü, ülke ve bölge öncelikleri ile uzun vadeli bilim ve teknoloji 

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

belirlediği öncelikli alanlar ile uyumlu olarak araştırma faaliyetlerinde 

bulunur,  

 

1.3. Katkısal politikalar 

Birimdeki araştırma-geliştirme süreçleri ile toplumsal katkı süreçlerinin 
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bütünleştirildiği alanlar ve buralarda izlenen politikalar; 

- Yıl boyunca iç ve dış paydaşları bir araya getiren bilimsel ve sektör odaklı 

çok sayıda toplantı ve etkinlik düzenlenir (KIDR/D/1.3/02-1,2,3) 

 

1.4. Kalkınma hedefleri 

Yerel/bölgesel/ulusal kalkınma hedeflerinin birimin araştırma ve geliştirme 

stratejilerine etkisi; 

- Kamu ve özel sektör kuruluşları ile ulusal kalkınma hedefleri göz önüne 

alınarak ülke menfaatlerine ve bölge ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar 

yürütülür (KIDR/D/1.4/04), 

 

1.5. Kültürel katkılar  

Birimde yapılan araştırmaların sosyo-ekonomik kültürel dokuya katkısının 

ölçülme ve teşvik edilme yöntemi; 

- Araştırma çalışmalarının ulusal/uluslararası yayın veya sunum sayısı, 

- Kurum ve Birimde düzenlenen bilimsel etkinliklerle, 

- Bilimsel etkinliklere katılım desteği alabilmektedirler. 

 

2. Araştırma Kaynakları;  

 

2.1. Planlama 

Birimin araştırma-geliştirme strateji ve hedefleri doğrultusunda araştırma-

geliştirme faaliyetleri için gerekli kaynakların planlama, tedarik yöntemleri ve 

izlenen politikalar; 

- BAP ve kurumun diğer araştırma bütçelerinden tedarik edilmektedir. 

Planlama ise bu birimlerin yönergeleri ile sağlanmaktadır. 

- Bölümümüz BAP koordinatörlüğü tarafından uygulanan politikalar 

çerçevesinde gerekli işlemleri gerçekleştirmektedir. 

 

2.2. Paydaşlar 

Birim araştırma-geliştirme faaliyetlerine paydaşların katılımını sağlama ve 
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sürekliliğini güvence altına alma yöntemi; 

- Bu katılımın sürekliliği nasıl güvence altına alınmaktadır? 

 

2.3. İzleme 

Birim araştırma-geliştirme faaliyetlerinin sonuçlarını izleme ve sonuçlandırma 

sistemi/yöntemi;  

- Bölümümüz lisansüstü eğitime henüz başlayamadığından bu konuda bilgi 

birikimi oluşmamıştır (KIDR/D/2.3/04). 

 

2.4. Fon stratejileri 

Birimin araştırma çalışmaları için üniversite dışı fonlamaların miktarını 

arttırmaya yönelik izlediği stratejiler; 

- Bölümümüzün TÜBİTAK vb. teknik projeleri alma şansı ile ilgili birimlerin 

yönergelerinde tanımlı olmamamız nedeniyle mümkün değildir. 

 

2.5. Personel teşvikleri 

Birim dışı fonları kullanmaları için araştırmacıları teşvik etmek üzere 

gerçekleştirilen faaliyetler; 

- Bu konuda üniversitenin faaliyetlerinden faydalanılmatadır. 

 

2.6. Dış destekler 

Birimin dış kaynaklardan sağladığı destekler (proje desteği, bağış, sponsorluk 

vb.) ve stratejik hedeflerine sağladığı katkılar; 

- Bölümümüz bazı mesleki ihracatçı birlikleri ile protokol imzalamış olup 

bunlar yardımıyla stratejik hedeflere katkı sağlamaktadır. Ayrıca 

bölgemizdeki kamu kurumlarından da destek alınmaktadır. 

 

3. Araştırma Kadrosu;  

 

3.1. Yetkinlikler 

Birimde araştırma kadrosunun araştırma yetkinlikleri ve bu yetkinlikler bazında 
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beklenen seviyelerinin tanımlama yöntemleri; 

- Öğretim üyeliğine atama ve yükseltmelerde 2547 Sayılı yasanın ilgili 

maddelerinde tanımlanan koşullara ilave olarak “BŞEÜ Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atama İlkeleri” ile tanımlanmış akademik faaliyetlerden 

kazanılan puanlar esas alınarak akademik personelin yetkinliği bu ilkeler 

çerçevesinde güvence altına alınmıştır, 

- Akademik performansını yükseltmek için “BŞEÜ Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 

ve Atama İlkeleri” revize edilmiştir, 

- Lisansüstü eğitim gören araştırma görevlilerinin yapılandırılmış eğitimleri 

çerçevesinde seminer ve makale yayın ve sunumları,  

- Yurtiçi ve yurtdışı bilimsel etkinliklere katılarak, 

 

3.2. Yetkinlik ölçümleri 

Araştırma kadrosunun yetkinlikleri başarma düzeyleri için ölçme yöntemleri; 

- 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.  

- 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 
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ölçülür ve  değerlendirilir, 

 

3.3. Olanaklar ve destekler 

Araştırma kadrosunun araştırma yetkinliğini geliştirmesi için sunulan olanaklar, 

imkânlar ve destekler; Bölüm araştırma kaynakları, 

- Araştırma kadrosunun yetkinliğinin geliştirilmesi için yurtiçi ve yurtdışı bilimsel 

kongrelere katılım için üniversitenin sağladığı destek imkanı bulunmaktadır, 

- Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Fonu üzerinden desteklenen projeler 

ile araştırma kadrosunun yetkinliğinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi desteklenir, 

- Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Fonu üzerinden desteklenen projeler 

ile araştırma kadrosunun yeterliliği ve etkililiği ölçülür, 

 

3.3.1. Fiziksel, teknolojik ve finansman 

Kurumsal destekler 

 

3.3.2. Laboratuvarlar, 

Kurumsal destekler 

 
3.3.3. Projeler, 

Kurumsal ve kamu destekleri 

 

3.3.4. Etik kural destekleri,  

Kurumsal destekler 

 

3.3.5. Ölçme-değerlendirme 

Destek ve imkânların yeterliliği ve etkililiği ölçme ve sonuçlarını değerlendirme 

yöntemi; 

- Üniversite Bilimsel Araştırma Projeleri Fonu üzerinden desteklenen 

projeler ile araştırma kadrosunun yeterliliği ve etkililiği ölçülür, 

 

3.4. Teşvikler 

Araştırma kadrosunun; araştırma, teknoloji geliştirme veya sanat faaliyetlerini 
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teşvik etme yöntemi;  

- Araştırma kadrosundaki elemanlarının araştırma, teknoloji geliştirme veya 

tasarım faaliyetleri özendirilir, 

- Araştırma alt yapısının sürdürülebilirliği BAP birimi aracılığıyla, uygulanan 

teşvik ile güvence altına alınmaktadır. 

 

3.4.1. Karar yöntemleri 

Teşvik için karar verme yöntemleri;  

- İlgili komisyon kararları, 

 

3.4.2. Teşvik ölçümleri 

Teşviklerin yeterliliği ve etkililiği ölçme ve sonuçları değerlendirme yöntemi; 

- Araştırma alt yapısının sürdürülebilirliği BAP birimi aracılığıyla, AB, 

SANTEZ ve TÜBİTAK projelerine ek bütçe verilerek uygulanan teşvik ile 

güvence altına alınır. 

 

4. Birimin Araştırma Performansının İzlenmesi ve İyileştirilmesi;  

 

4.1. Performans 

Birimin araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin etkililik düzeyi/performans ölçme ve 

değerlendirme yöntemi; 

- Araştırmaların kalitesinin değerlendirme ve izlenmesine yönelik bir mekanizma 

mevcut olmamasına rağmen kurulmaya çalışılmaktadır, 

- BAP biriminden verilen araştırma desteği, uluslararası dergilerde yayınlanma 

şartı ile verilir, 

 

4.2. Yayımlar 

Araştırma faaliyetlerine yönelik olarak yapılan değerlendirme sonuçlarını 

yayımlama yöntemi; 

- Araştırma faaliyetleri kurum adresli yayınlar, proje, tez vb. olarak yayımlanır, 
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4.3. Ranking yöntemi 

Birimin, bölge, ülke ve dünya ekonomisine katkısını ölçme yöntemi; 

- Kurum, bölge, ülke ve dünya ekonomisine katkısı Ranking sistemleri olan QS, 

Times Higher Education URAP vb ile ölçülmektedir, 

 

4.3.1. Katkı yeterliliği 

Katkıların yeterliliğini değerlendirilme yöntemi; 

- Bu konuda çalışmalar yürütülmektedir, 

 

4.4. Ranking derecesi 

Birim, bölge, ülke ve dünya ekonomisine nasıl ve hangi düzeyde katkı sağlamakta 

(Ranking sistemleri-QS, Times Higher Education URAP vb.); 

- Öğrenci ve mezun sayısı ile, 

- Üniversite, kamu ve sanayi projeleri ile, 

- Fikri mülkiyet hakları ile, 

 

E. YÖNETİM SİSTEMİ  

 

1. Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı;  

 

1.1. Yönetim sistemi 

Birimin, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi 

dâhil olmak üzere yönetim ve idari sistemi yönetme usulü; 

- Akademik Teşkilat Yönetmeliğidir, 

 

1.2. İç kontrol eylem planı  

İç kontrol eylem planı hazırlama, izleme ve değerlendirme süreçlerinin yürütme 

yöntemi; 

- Kurum, iç kontrol standartlarına uyum eylem planı uygular,  

- Kalite Koordinatörlüğü web sayfalarında bilgileri yer alır, 
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1.3. Yetki dağılımı 

Sizce, vakıf yükseköğretim Kurumlarında Mütevelli Heyeti ile Yönetim Kurulu 

(Senato) arasında yetki dağılımı nasıldır ve akademik ve idari konulardaki yetki 

kullanma ve karar alma dengesi nasıl gözetilmektedir; 

- 

 

2. Kaynakların Yönetimi;  

 

2.1. Etkililik 

İnsan kaynakları yönetimive etkinlik düzeyi; 

- Kurum, Kaysis belgelerinde gerekli dökümanlara sahiptir, 

 

2.2. Etkinlik 

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

sahip olmasını güvence altına alma yöntemi; 

- İlgili kanun ve yönetmelikler ile, 

- Akademik alanların özelliklerine gore, 

 

2.3. Liyakat 

İdari ve destek kısımlarında görev alan personelin eğitim ve liyakatlerinin 

üstlendikleri görevlerle uyumunu sağlayan tanımlı süreçler; 

- İlgili kanun ve yönetmelikler (Kanıt), 

 

2.4. Finansal yönetim 

Mali kaynakların yönetimi ve etkinlik düzeyi; 

- Kurum birimlerdeki öğrenci sayısını baz alarak orantılı bir şekilde mali 

kaynakların dağıtımı gerçekleştirilmelidir. 

 

2.5. Kaynakların yönetimi 

Taşınır ve taşınmaz kaynakların yönetimi ve etkinlik düzeyi; 

- İlgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde idari birimler tarafından 
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gerçekleştirilmektedir. 

 

3. Bilgi Yönetimi Sistemi;  

 

3.1. Bilgi yönetimi 

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

raporlamak üzere kullandığı bilgi yönetim sistemi işletilme yöntemi; 

- Kurum bilgi yönetim sistemi yapısı, erişilebilir ve kullanım kolaylığına sahiptir, 

 

3.2. Performans göstergeleri 

Birimin izlemesi gereken anahtar performans gösterge değerleri toplama ve 

paylaşma yöntemi;  

- Anahtar göstergelere yönelik bilgiler stratejik planda belirtilen hedef ve 

gerçekleşmelere göre önceden planlanmış ve ilan edilmiş sıklıkta birimlerden 

toplanmakta ve faaliyet raporları ile kamuoyu ile paylaşılır, 

- Bilgi yönetim sistemi için gerekli çalışmalar derhal gerçekleştirir, 

 

3.2.1. Desteklemeler 

Bilgi Yönetim Sistemi’nin Birimi destekleme yöntemi; 

- Bilgi yönetim sistemi için gerekli çalışmalar derhal gerçekleştirir, 

 

3.3. Süreç destekleri 

Birimde kullanılan bilgi sistemi, başta kalite yönetim süreçleri olmak üzere diğer 

tüm süreçleri destekleme yöntemi; 

- Bilgi sistemi gerekli çalışmaları derhal gerçekleştirir, 

 

3.4. Veri toplama 

Birimsel iç ve dış değerlendirme surecine yönelik bilgilerin planlama ve ilan sıklığı; 

- Birim iç ve dış değerlendirme surecine yönelik bilgiler ilgili Dökümanlar ve Bilgi 

Sistemi üzerinden toplanır, 
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3.5. Güvenlik ve gizlilik 

Toplanan verilerin güvenliği ve gizliliği ve güvenilirliği sağlama ve güvence altına 

alma yöntemi; 

- Verilerin güvenlik ve gizlilik yönetimi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından 

yapılır, 

 

3.6. Birim hafızası 

Birim hafızasını korumak ve sürdürülebilirliğini güvence altına almak için geliştirdiği 

uygulamalar; 

- Bütün çıktılar yönetmelikler çerçevesinde yasal süreleri içinde muhafaza eder. 

 

4. Birim Dışından Tedarik Edilen Hizmetlerin Kalitesi;  

 

4.1. Tedarik kriterleri 

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

- 4734 sayılı kamu ihale kanunu ile tedarik süreci gerçekleştirilir, 

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

- Tedarik sürecine ilişkin kriterleri belirlenmiştir, 

 

4.2. Tedarik güvencesi 

Birim dışından alınan hizmetlerin uygunluk, kalite sağlama ve sürekliliğini güvence 

altına alma yöntemi; 

- Hizmetlerle ilgili kurum içi kamuoyunun görüşleri vardır, 

- Kurum dışından alınan hizmetlere ilişkin ilgili birimlerden geri dönüşler alınır, 

 

5. Kamuoyunu Bilgilendirme;  

 

5.1. Kamuoyu paylaşımı 

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

geliştirme faaliyetlerini de içerecek şekilde tüm faaliyetleri ile ilgili güncel verileri 

kamuoyuyla paylaşma yöntemi; 
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- Kurumsal Web sayfaları ve KYS gereğince tüm bilgilendirmeler yapılır, 

 

5.2. Güvenceler 

Birim, kamuoyuna sunduğu bilgilerin tarafsızlığını ve nesnelliğini güvence altına 

alma yöntemi; 

- Faaliyet raporları ve KYS ile sağlar, 

 

6. Yönetimin Etkinliği ve Hesap Verebilirliği;  

 

6.1. 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; 

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

geliştirme faaliyetlerini de içerecek şekilde tüm faaliyetleri ile ilgili güncel verileri 

kitlesel iletişim araçlarını kullanarak kamuoyuyla paylaşır, 

 

6.2. Güvence 

Birimin, kamuoyuna sunduğu bilgilerin tarafsızlığını ve nesnelliğini güvence altına 

alma yöntemi; 

- Birim faaliyet raporları,  

- Kurumsal web sayfaları ve KYS gereğince bölüm, kamuoyuna sunduğu 

bilgilerin tarafsızlığını ve nesnelliğini güvence altına alır, 

 

6.3. Liderlik ölçümleri 

Birim yöneticileri için liderlik özellikleri ölçme, izleme ve yetkinlik geliştirme 

uygulamaları; 

- Kurum kalite güvencesi sisteminde mevcut yönetim ve idari sistemi, 

yöneticilerin liderlik özellikleri ve verimliliklerini ölçme ve izlemeye imkân 

tanıyacak şekilde tasarlanmıştır, 

- İlgili yönetmelikler çerçevesinde yetkinliklerin geliştirildiği uygulamalar takip 
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edilmektedir. 

 

6.4. Şeffaflık politikaları 

Birimin hesap verebilirlik ve şeffaflık konusunda izlediği politika ve uygulamalar; 

- Web sayfamızda “Kamu Etik Kuralları” kitapçığı yayınlanmıştır. Ayrıca web 

sayfamızda tüm çalışmalarımız kamuoyunun dikkatine sunulmuştur. 

 

F. Toplumsal Katkı 

 

1.1. Demografik, 

Birimde, 213 öğrenci öğrenim görmekte ve 7 akademik 1 idari personel olmak 

üzere 221 kişi bulunur, 

 

1.2. Ekonomik,  

Bölümün yerel ekonomiye katkısı;  

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü öğrencileri Bilecik ekonomisine alışveriş, 

yiyecek-içecek, barınma, ulaşım gibi birçok kategoride yaptıkları harcamalar, 

araç, gereç ve ürün temini ve ziyarete gelen ailelerin harcamaları ve birimdeki 

istihdam edilen personelin önemli ekonomik katkıları bulunmaktadır. 2018 

yılında yayınlanmış bir bilimsel çalışmaya (ACAROĞLU H., GÜLLÜ M., ve 

SEÇİLMİŞ C., Üniversite Öğrencilerinin Harcama Eğilimleri ve Bölge 

Ekonomisi ile Ekonomik İlişkileri: Eskişehir Örneği Expenditure Trends of 

University Students and Economic Relations with the Regional Economy: 

Evidence from Eskisehir Cilt 18 · Sayı 3 · Haziran 2018 SS. 507 / 520 Doi: 

10.21121/eab.2018341153 ) göre Bilecik iline en yakın il olan Eskişehir’de 

öğrencilerin aylık 457,69 TL (eğlence aktiviteleri, kırtasiye giderleri ve yiyecek-

içecek giderleri ve barınma giderleri hariç) harcama yaptıkları sonucuna 

ulaşılmıştır. Bu miktar baz değer olarak alınırsa Bölümün Bilecik ekonomisine 

en az katkısının 213 kişi x 457,69 TL= 97.487,97 TL/ay  ve bulunan değeri 8 

ay değeri ile çarparsak 779.903,76 TL/yıl olduğu söylenebilir.  

. 
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1.3. Mekânsal, 

TAS407 Fuar ve Stand Tasarımı I ve TAS408 Fuar ve Stand Tasarımı II 

derslerinde gerçekleştirilen projeler  

 

1.4. Endüstriyel, 

Ürün Tasarımı, Ürün Geliştirme ve Mesleki Yeterlilik Uygulamaları dersleri 

kapsamında öğrenci projeleri ile desteklenmesi planlanmaktadır. 

 

1.5. Sosyal ve Kültürel,  

Sosyal tasarım kapsamında öğrencilere verilen projeler ile desteklenmesi 

planlanmaktadır. 


