
 

 

2021 YILI BİRİM ÖZ DEĞERLENDİRME RAPORU 

       (KARİYER MERKEZİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ) 

A. LİDERLİK, YÖNETİM ve KALİTE 

A.1. Liderlik ve Kalite 

A.1.1. Yönetim modeli ve idari yapı 

• Birim Kalite Organizasyon Yapısı 

 Adı soyadı Ünvanı 

Kalite Temsilcisi 
Erdoğan CEYLAN Dr. Öğr. Üyesi 

Kalite Raportörü 
Erdoğan CEYLAN Dr. Öğr. Üyesi 

Eğitim öğretim sorumlusu 
Erdoğan CEYLAN Dr. Öğr. Üyesi 

Araştırma, geliştirme ve 

toplumsal katkı sorumlusu 

Erdoğan CEYLAN Dr. Öğr. Üyesi 

Yönetim sistemleri sorumlusu 
Erdoğan CEYLAN Dr. Öğr. Üyesi 

Stratejik plan ve performans 

göstergeleri sorumlusu 

Erdoğan CEYLAN Dr. Öğr. Üyesi 

Anket hazırlama ve 

değerlendirme sorumlusu 

Erdoğan CEYLAN Dr. Öğr. Üyesi 

Akademik veri izleme ve 

değerlendirme sorumlusu 

Erdoğan CEYLAN Dr. Öğr. Üyesi 

 

• Örgüt Yapısı 

 



 

 

• İş Akış Süreci 

 

 

 

 

 

 



 

 

• Misyon 

Üniversitemiz ile temas kurduğu ilk andan itibaren öğrencilerimize kariyer hedeflerini belirlemede 

destek olmak, üniversitemizi bitirdikten sonra da mezunlarımızla paydaş katılımı çerçevesinde iletişim ve iş-

birliği içinde olmak, , kariyer yolculukları boyunca onlara eşlik etmek ve desteklemek için gerekli faaliyetlerde 

bulunmaktır. Bu çerçevede, Hedefimiz: İş hayatının beklentilerine uygun nitelikler kazanarak öğrencilerimizin 

başarılı bir kariyer yolculuğuna sahip olmaları konusunda onlara destek olmaktır. 

Bu kapsamda; öğrencilerimizin ve mezunlarımızın kariyerleri ile ilgili bilinçli tercihlerde bulunmaları için: 

a) Kişisel özelliklerinin, mesleki eğilimlerinin, ilgi ve isteklerinin farkında olmaları, 

b) Bilgi, beceri ve yetkinliklerinin gelişmesi, 

c) Kariyer hedeflerinin belirleyip gerçekleştirmeleri, 

d) İş ve staj imkânlarından haberdar olmaları, 

e) İş dünyasının değişen koşullarıyla uyumlaşarak ilerlemeleri için ihtiyaç duydukları konularda yanlarında 

olmayı hedefliyoruz. 

Ayrıca Mezun Bilgi Sistemi ile mezunlarımızı ve öğrencilerimizi bir araya getirerek Bilecik Şeyh Edebali 

Üniversitesi ailesini bir arada tutmak da temel hedeflerimiz arasında yer almaktadır. 

 

• Vizyon 

 İş dünyasına kazandırılan nitelikli işgücü, iş dünyası ile sağlanan iş birliği ve mezunlarla sağlanan ilişkiler 

sonucu üniversitemizin tanınırlığını arttırarak üniversitemizin güçlü bir imaja sahip olmasını sağlamak. 

Kanıt Belgeler 

http://w3.bilecik.edu.tr/kariyermerkezi/wp-content/uploads/sites/269/2021/11/Bikam-Orgut-Yapisi1.pdf 

http://w3.bilecik.edu.tr/kariyermerkezi/wp-content/uploads/sites/269/2022/02/Is-Akis-Surecleri.pdf 

http://w3.bilecik.edu.tr/kariyermerkezi/fakultemiz/ogrenci/vizyon/ 

http://w3.bilecik.edu.tr/kariyermerkezi/fakultemiz/ogrenci/misyon-ve-vizyon/ 

 

A.1.4. İç kalite güvencesi mekanizmaları 

• Görev tanımları 

a) Üniversite öğrencileri ve mezunlarının, kariyer planlamalarını geliştirmeye ilişkin strateji, proje, program 

ve organizasyon önerileri geliştirmek ve Rektörlüğe sunmak; onaylanan önerilerin uygulanmasına ilişkin 

faaliyetleri koordine ve kontrol etmek, 

b) Üniversite öğrencilerinin ve mezunlarının kariyer planlama ve geliştirmeye yönelik olarak kişisel 

http://w3.bilecik.edu.tr/kariyermerkezi/wp-content/uploads/sites/269/2021/11/Bikam-Orgut-Yapisi1.pdf
http://w3.bilecik.edu.tr/kariyermerkezi/wp-content/uploads/sites/269/2022/02/Is-Akis-Surecleri.pdf
http://w3.bilecik.edu.tr/kariyermerkezi/fakultemiz/ogrenci/vizyon/
http://w3.bilecik.edu.tr/kariyermerkezi/fakultemiz/ogrenci/misyon-ve-vizyon/


 

potansiyellerini, özelliklerini, becerilerini, yönelim ve beklentilerini ortaya çıkarmak için gerekli kariyer 

danışmanlığı hizmeti vermek ve verilmesine aracılık etmek, 

c) Öğrenci kulüpleri, öğrenci konseyi, kariyer faaliyetleri düzenleyen birimler vb. ile iş birliği ve koordinasyon 

içinde kariyer günleri vb. etkinlikleri ve organizasyonları planlamak, düzenlemek veya destek olmak, 

ç) İlgili özel ve kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içinde kariyer geliştirme faaliyetlerine kaynak sağlayan 

proje ve programlarının yürütülmesine destek vermek, 

d) Mezun dernekleri ve vakıfları ile iş birliği halinde mezunların iş hayatındaki kariyer gelişimlerini izlemek 

ve ilgili bilgileri güncellemek, 

e) Staj ve diğer eğitim ve kariyer geliştirme faaliyetlerinde kullanılmak amacı ile öğrenciler, mezunlar, 

işverenler ile ilgili, BİKAM veri tabanı oluşturmak ve işletmek, 

f) BİKAM’ın amaçları, hedefleri ve faaliyet amaçları doğrultusunda tanıtıcı ve bilgilendirici yazılı ve görsel 

yayın yapmak, 

g) Kariyer geliştirme kapsamı doğrultusunda sosyal iş ağının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak, 

ğ) Üniversite ile kamu ve özel sektör arasında köprü kurarak gönüllü ve zorunlu staj imkânları geliştirmek ve 

öğrencileri iş ortamına hazırlamaya yönelik faaliyetler yapmak, 

h) Üniversitemizi tanıtım amaçlı faaliyetler organize etmek, desteklemek ve benzeri organizasyonlara katılım 

sağlamak, 

ı) Üniversite mezunlarının üniversite sonrası yaşamlarında birbirleri ile yakın ilişki ve dayanışma içerisinde 

olmalarını sağlayacak sosyal faaliyetler düzenlemek, 

i)Üniversite öğrencilerinin kariyer planlamalarına destek olmak amacı ile gerekli olan test ve teknikleri 

uygulamak ve sonuçları doğrultusunda öğrencilere yol haritası çizmektir. 

Kanıt Belgeler 

http://w3.bilecik.edu.tr/kariyermerkezi/fakultemiz/gorev-tanimlarimiz/ 

 

A.4. Paydaş Katılımı 

• İç Paydaş Listesi 

BİKAM Danışma Kurulu 

Akademik Birim Temsilcileri 

Kariyer Danışmanları 

Öğrenci 

Mezun 

http://w3.bilecik.edu.tr/kariyermerkezi/fakultemiz/gorev-tanimlarimiz/


 

• Dış Paydaş Listesi 

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi 

Batı Karadeniz Üniversiteler Topluluğu 

Bilecik İŞKUR Müdürlüğü 

Bilecik Ticaret Sanayi Odası ve Üye Firmalar 

Kanıtlar 

http://w3.bilecik.edu.tr/kariyermerkezi/fakultemiz/kariyer-danismanlari/program-kariyer-danismanlari/ 

http://batikaf.ibu.edu.tr/ 

 

A.4.3. Mezun ilişkileri yönetimi 

• Mezun İzleme Sistemi henüz yoktur. Hazırlıklar devam etmektedir.  

• Mezunların sahip olduğu yeterlilikler ve programın amaç ve hedeflerine ulaşılmasına ilişkin 

memnuniyet düzeyine ilişkin çalışma yapılmamıştır.  

• Mezun izleme sistemi kapsamında programlarda gerçekleştirilen güncelleme çalışmaları yoktur. 

Kanıt Belgeler: 

http://w3.bilecik.edu.tr/kariyermerkezi/mezun-bilgi-sistemi/ 

 

B.2. Programların Yürütülmesi (Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme) 

B.2.4. Yeterliliklerin sertifikalandırılması ve diploma 

• Öğrencinin akademik ve kariyer gelişimini izlemek, diploma onayı ve yeterliliklerin 

sertifikalandırılmasına ilişkin tanımlı süreçler ve mevcut uygulamalar yoktur. 

 

B.3.2. Akademik Destek Hizmetleri 

• Kariyer hizmetlerine ilişkin planlamalar kapsamında tüm akademik birimlerde kariyer birim 

temsilcileri seçilmiştir. Kariyer Birim temsilcileri tarafından her bölüm/programda kariyer danışman seçilmiş 

ve haftada 2 saatlik zaman dilimi kariyer danışmanlığı için planlanmıştır.  

• Öğrencilere sunulan hizmetlerle ilgili öğrenci geri bildirim araçları (anketler vb.) sonuçları 

bulunmamaktadır.    

Kanıtlar 

http://w3.bilecik.edu.tr/kariyermerkezi/fakultemiz/kariyer-danismanlari/program-kariyer-danismanlari/ 

http://w3.bilecik.edu.tr/kariyermerkezi/fakultemiz/kariyer-danismanlari/program-kariyer-danismanlari/
http://batikaf.ibu.edu.tr/
http://w3.bilecik.edu.tr/kariyermerkezi/mezun-bilgi-sistemi/
http://w3.bilecik.edu.tr/kariyermerkezi/fakultemiz/kariyer-danismanlari/program-kariyer-danismanlari/


 

 

C. ARAŞTIMA GELİŞTİRME 

C.1.3. Doktora programları ve doktora sonrası imkanlar 

• Doktora programları ve doktora sonrası imkanları izlemeye yönelik tanımlanmış herhangi bir süreç 

bulunmamaktadır.  

 

 

E- SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 
 

Kalite Güvence Sistemi 

 

Güçlü Yönler 

Koordinatörlüğün kalite güvencesi alanında güçlü yönleri aşağıda listelenmektedir. 

1. Koordinatörlüğün misyon, vizyon tanımının yapılmış olması, organizasyon şemaları, iş akış 

süreçleri ile yetki, görev ve sorumlulukların tanımlarının hazırlanmış olması; 

2. Koordinatörlüğümüzün kalite felsefesini benimsemiş ve kalite süreçlerini başlatmış olması; 

3. Tüm akademik birimlerin bölüm ve programları nezdinde kariyer danışmanlarının bulunması; 

4. Kariyer merkezine ait üniversite web sitesinin bulunması ve aktif olarak kullanılması 

 

Geliştirmeye Açık Yönler 

1. Mezun Bilgi Sistemi’nin henüz tamamlanmamış olması, 

2. Öğrencilerin kariyer gelişimlerine yönelik planlı ve düzenli etkinliklerin olmayışı,  

3. Tüm bölüm ve programlarda görevlendirilen kariyer danışmanlarının bu alanda 

bilgilendirilmesi ve koordinasyonun sağlanması, 

4. Koordinatörlüğümüzün işleyişi ve birimimizden talep edilen isteklerin değerlendirildiği (iç 

paydaş anketi) anketlerin henüz yapılmamış olması. 

 

 


