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Hepimizin bildiği gibi;

Yükseköğretim Kalite Güvencesi 
Yönetmeliği (2015)
Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK, 
2017). 

YÖKAK;
Kurumsal Dış Değerlendirme, 
Dış Değerlendirme ve Akreditasyon 
kuruluşlarının tescili,
Kalite kültürü konusundaki farkındalığın 
artırılması,
Kalite güvencesi uygulamalarının 
yaygınlaştırılması.
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Yükseköğretim kurumları, 
Her yıl iç değerlendirme 
raporu (KIDR),

Bu rapor temel alınarak;
Yükseköğretim kurumları 
beş yılda en az bir defa;
Yükseköğretim Kalite 
Kurulu tarafından yürütülen,
Dış değerlendirme süreci,
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Yükseköğretim Kalite Kurulu,

YÖKAK;
Her yıl yükseköğretim 
kurumlarının kurumsal 
değerlendirme raporlarını dikkate 
alarak, 
“Yükseköğretim Değerlendirme 
ve Kalite Güvencesi Durum 
Raporu” hazırlamak, 
Yükseköğretim Kurulu’na 
sunmak,

yükümlüdür.
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Yükseköğretim Kalite Kurulu,

YÖKAK;
Kurumsal dış değerlendirme süreci 
yönetme görevi;
Kurumsal Dış Değerlendirme 
Komisyonu,
Prof. Dr. Sibel AKSU YILDIRIM 
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Misyonumuz;

Kaliteli öğretim ve araştırma 
yapılabilmesi için akademik, fiziki ve 
teknik yapılanmasını tamamlayarak, 
evrensel bilime ve kültüre katkı 
sağlayacak bilgi, teknoloji ve değer 
üreten; insanlığın temel değerlerine 
ve hukuka saygılı, alanında yetkin, 
sorumluluk sahibi, araştırıcı, 
sorgulayıcı, özgüveni yüksek bireyler 
yetiştirmek; fen, mühendislik ve 
sosyal bilimler alanında nitelikli 
bilimsel araştırmalar ve yayınlar 
yaparak bilime katkıda bulunmaktır.

Kalite değerlerimiz



Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Vizyonumuz;

Eğitim-öğretim ve bilimsel 
araştırmalar konusunda tercih 
edilen, kurumsal kimliği ve 
kültürü gelişmiş bir üniversite 
olmaktır.

Kalite değerlerimiz
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Kalite politikamız;
Üniversitemizin misyon, vizyon, amaç 
ve hedefleri doğrultusunda; 
uluslararası tanınırlık ve saygınlığa 
sahip, üstün performans odaklı 
girişimci bir dünya üniversitesi olmak 
amacı ile toplam kalite yönetimi 
anlayışına uygun bir kalite kültürü 
oluşturmak, iç ve dış paydaşlarımızın 
tüm gereksinim ve beklentilerini 
karşılamak için eğitim-öğretim, bilimsel 
araştırma, idari ve topluma hizmet 
alanlarında etkin ve verimli bir değişim 
ve gelişim için süreklilik sağlamaktır.

Kalite değerlerimiz
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B.Ş.E.Ü. KİDR-2017

A. KURUM 
HAKKINDA 
BİLGİLER

Puan Frekans Açıklama

1 Puan 9   Kurumda hiçbir uygulama yoktur, henüz fikir aşamasındadır.

2 Puan 18
  İlgili bazı uygulamalar mevcuttur, fakat henüz olgunlaşmamıştır veya olması gereken bütün alanları 

kapsamamaktadır.

3 Puan 64
  Uygulama mevcuttur; henüz ilgili tüm alanlara uygulanmamış olsa da uygulamadan bazı sonuçlar 

elde  edilmiştir.

4 Puan 39
  Olgunlaşmış uygulama mevcuttur ve ilgili bütün alanları kapsamaktadır. Zaman içerisinde 

sonuçlar öğrenme gerçekleşmiş ve iyileştirme-geliştirmeler yapılmıştır.

5 Puan 14
  Uygulama örnek uygulama düzeyindedir, başka kurumlar tarafından da uygulanmakta veya örnek olduğu 

tanınmaktadır.

Toplam       144  



B.Ş.E.Ü. KİDR-2017

B. KALİTE 
GÜVENCESİ 
SİSTEMİ

Puan Frekans Açıklama

1 Puan 6   Kurumda hiçbir uygulama yoktur, henüz fikir aşamasındadır.

2 Puan 4
  İlgili bazı uygulamalar mevcuttur, fakat henüz olgunlaşmamıştır veya olması gereken bütün alanları 

kapsamamaktadır.

3 Puan 16
  Uygulama mevcuttur; henüz ilgili tüm alanlara uygulanmamış olsa da uygulamadan bazı sonuçlar 

elde  edilmiştir.

4 Puan 6
  Olgunlaşmış uygulama mevcuttur ve ilgili bütün alanları kapsamaktadır. Zaman içerisinde sonuçlar 

öğrenme gerçekleşmiş ve iyileştirme-geliştirmeler yapılmıştır.

5 Puan 6
  Uygulama örnek uygulama düzeyindedir, başka kurumlar tarafından da uygulanmakta veya örnek olduğu 

tanınmaktadır.

Toplam         38  
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Puan Frekans Açıklama

1 Puan 3   Kurumda hiçbir uygulama yoktur, henüz fikir aşamasındadır.

2 Puan 7
  İlgili bazı uygulamalar mevcuttur, fakat henüz olgunlaşmamıştır veya olması gereken bütün alanları 

kapsamamaktadır.

3 Puan 23
  Uygulama mevcuttur; henüz ilgili tüm alanlara uygulanmamış olsa da uygulamadan bazı sonuçlar 

elde  edilmiştir.

4 Puan 19
  Olgunlaşmış uygulama mevcuttur ve ilgili bütün alanları kapsamaktadır. Zaman içerisinde 

sonuçlar öğrenme gerçekleşmiş ve iyileştirme-geliştirmeler yapılmıştır.

5 Puan 8
  Uygulama örnek uygulama düzeyindedir, başka kurumlar tarafından da uygulanmakta veya örnek olduğu 

tanınmaktadır.

Toplam        60  

C. EĞİTİM - ÖĞRETİM 
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Puan Frekans Açıklama

1 Puan 0   Kurumda hiçbir uygulama yoktur, henüz fikir aşamasındadır.

2 Puan 5
  İlgili bazı uygulamalar mevcuttur, fakat henüz olgunlaşmamıştır veya olması gereken bütün alanları 

kapsamamaktadır.

3 Puan 13
  Uygulama mevcuttur; henüz ilgili tüm alanlara uygulanmamış olsa da uygulamadan bazı sonuçlar 

elde  edilmiştir.

4 Puan 9
  Olgunlaşmış uygulama mevcuttur ve ilgili bütün alanları kapsamaktadır. Zaman içerisinde 

sonuçlar öğrenme gerçekleşmiş ve iyileştirme-geliştirmeler yapılmıştır.

5 Puan 0
  Uygulama örnek uygulama düzeyindedir, başka kurumlar tarafından da uygulanmakta veya örnek olduğu 

tanınmaktadır.

Toplam        27  

D.   ARAŞTIRMA,  
GELİŞTİRME ve 
TOPLUMSAL 
KATKI
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Puan Frekans Açıklama

1 Puan 0   Kurumda hiçbir uygulama yoktur, henüz fikir aşamasındadır.

2 Puan 2
  İlgili bazı uygulamalar mevcuttur, fakat henüz olgunlaşmamıştır veya olması gereken bütün alanları 

kapsamamaktadır.

3 Puan 12
  Uygulama mevcuttur; henüz ilgili tüm alanlara uygulanmamış olsa da uygulamadan bazı sonuçlar 

elde  edilmiştir.

4 Puan 5
  Olgunlaşmış uygulama mevcuttur ve ilgili bütün alanları kapsamaktadır. Zaman içerisinde sonuçlar 

öğrenme gerçekleşmiş ve iyileştirme-geliştirmeler yapılmıştır.

5 Puan 0
  Uygulama örnek uygulama düzeyindedir, başka kurumlar tarafından da uygulanmakta veya örnek olduğu 

tanınmaktadır.

Toplam       19  

E. YÖNETİM SİSTEMİ 











Kalite çalışmaları ile

Bütün birimlerimiz;
Kalite güvence sistemimizdeki tanımlı 
süreçler hakkında yeterli bilgi içeriğine 
sahip hale gelmiştir, 
KİDR’lerde sunulan bilgilerin; ekler, 
web sayfaları, yönetmelik ve yönergeler, 
senato, yönetim kurulu ya da akademik 
kurul kararları, paydaş anket sonuçları, 
arşiv belgeleri, iş akış şemaları ile 
destekleme çalışmaları tamamlanmış,
Süreçlerin nasıl işletildiğine dair nicel 
ve nitel kanıtlar oluşturulmuştur. 



Kalite çalışmaları ile

Bütün birimlerimizde; 
Üniversitemiz misyon ve hedefleri ile 
uyumlu, iç kalite güvence sisteminin ana 
bileşenlerinin tanımlama ve yönetme 
aşamaları oluşturulmuş, 
İyileştirmeler ve çevrim kapatma bilgileri 
ise oluşturulmaya başlanmış, 
Web sayfaları güncel ve tutarlı bilgileri 
içermekte ve kolayca erişilebilir bir şekilde 
yayınlanmakta,
PUKO çevrimlerinin «Kontrol ve Önlem 
alma» süreçlerinin işletilmesi için önemli 
adımlar atılmıştır.



Kalite çalışmaları ile

Bütün birimlerimizde; 
Anahtar performans göstergeleri 
katılımcı ve kapsayıcı bir yaklaşımla 
tanımlanmıştır.
Sonuçların izlemesi ve göstergelerdeki 
değişimleri temel alan uygun önlemlerin 
alınması beklenmektedir.
Kalite kültürü yönetsel düzeyden; 
öğretim üyelerine, öğrencilere, idari 
çalışanlara ve tüm paydaşların katılımı 
ile her düzeye yayılmıştır.



Kalite çalışmaları ile;

Üniversitemiz; 
Öğrenci merkezli eğitim, 

Bu nedenle, 
Esnek ve çeşitlendirilmiş öğretim 
programları oluşturulması,
Program ve ders bilgi paketlerinin 
hazırlanması,
Karşılaştırılabilir diploma ve 
derecelerin geliştirilmesi,

çalışmaları sürdürülmektedir.



YÖKAK ile kazanımlarımız; 
Dinamizm,
Farkındalık, 
Kalite’de olgunlaşma, 
Motivasyon ve heyecan, 
Kurumsal hafıza oluşması, 
Kapsayıcılık ve katılımcılık,
Bütünsel bir bakış açısı 
gelişmesi, 
Kalite kültürünün 
yaygınlaşması ve içselleşmesi, 



YÖKAK ile kazanımlarımız; 
Üniversite birimlerinin 
birbirini tanıması ve 
kaynaşması, 
Üniversite birimlerinde 
akreditasyon için farkındalık 
artışı, 
Üniversite içinde iyi 
uygulamaların paylaşımı ve 
yaygınlaşması,





Sonuç

Bilecik Şeyh Edebali 
Üniversitesi olarak,

kalite çalışmalarımızın;
Türkiye yükseköğretim 
sisteminin gelişimine,
nitel ve nicel boyutta 
iyileştirme çabalarına,
katkı sağlamasını,

temenni ediyoruz…
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