
2020 YILI BĠRĠM ÖZ DEĞERLENDĠRME RAPORU 

 

OSMANELĠ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 

 

A. KALĠTE GÜVENCESĠ SĠSTEMĠ  

1. Misyon ve Stratejik Amaçlar  

1.1.Misyon  

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Osmaneli Meslek Yüksekokulu’nun misyonu; Evrensel 

nitelikte bilgi ve teknolojiyi üreten araştırmacı, sorgulayıcı, çözümleyici, paylaşıcı ve hayata 

dönüştürücü düşünce yapısında, toplumun yaşam boyu eğitim ve gelişme sürecine katkıda 

bulunmayı görev bilen, değişen dünya koşullarında topluma liderlik yapabilecek, mesleki 

açıdan yetkin, insani ve toplumsal değerlere saygılı bireyler yetiştirmektir 

 

1.2.Vizyon  

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Osmaneli Meslek Yüksekokulu’nun vizyonu; Eğitim, öğre-

tim ve araştırma kalitesi ile üst düzey eğitimi veren, İlçemiz ve bölgemiz başta olmak üzere 

ülkemizin sorunlarını çözümleyici faaliyetleri ve topluma hizmeti ile ulusal ve uluslar arası 

düzeyde saygın ve lider olan, Mesleki eğitim alanında ulusal ve uluslar arası boyutlarda örnek 

bir kurum olmaktır. 

 

1.3.Birimin stratejik plandaki hedefleri  

Stratejik plandaki hedefler birimimizin web sayfasında yer almaktadır. 

 

1.4.Ġzleme ve değerlendirme Ģekli 

İzleme ve değerlendirme şekli birimimizin web sayfasında yer almaktadır. 

Kanıt Belgeler A.1: 

A.1.3.http://w3.bilecik.edu.tr/osmaneli/fakultemiz/stratejik-planimizda-birimimizin-

sorumlulugu/ 

A.1.4.http://w3.bilecik.edu.tr/osmaneli/fakultemiz/stratejik-plan-izleme-ve-degerlendirme/ 

http://w3.bilecik.edu.tr/osmaneli/fakultemiz/stratejik-planimizda-birimimizin-sorumlulugu/
http://w3.bilecik.edu.tr/osmaneli/fakultemiz/stratejik-planimizda-birimimizin-sorumlulugu/
http://w3.bilecik.edu.tr/osmaneli/fakultemiz/stratejik-plan-izleme-ve-degerlendirme/


2. Ġç Kalite Güvencesi 

2.1.Birim kalite organizasyon yapısı 

                                     OSMANELĠ MYO KALĠTE KURULU 

     

     

ADI SOYADI UNVAN BÖLÜM GÖREVĠ AÇIKLAMA 

Öğr.Gör. Yusuf Bahadır 

KAVAS 

Müdür 

Yardımcısı 
  Başkan 

08/10/2019 tarihinde 

görevlendirme 

Öğr.Gör. Burak AKTEKELİ 
Müdür 

Yardımcısı 
  Başkan Yrd. 

08/10/2019 tarihinde 

görevlendirme 

Öğr.Gör. Fatma UZUNSES 
Öğretim 

Görevlisi 
Dış Ticaret Bölümü  Üye 

18.09/2018 tarihinde 

görevlendirme 

Öğr.Gör.Zülfikar 

AKTEKELİ 

Öğretim 

Görevlisi 

Elektrik ve Enerji 

Bölümü 
Üye   

Yrd.Doç.Dr.Hüseyin 

GÜMÜŞ 

Öğretim 

Üyesi 

Mülkiyet Koruma ve 

Güvenlik Bölümü 
Üye   

Öğr.Gör.Ali Galip MUMCU 
Öğretim 

Görevlisi 

Makine ve Metal 

Teknolojisi Bölümü 
Üye   

Öğr.Gör.Ayhan GÜVEN 
Öğretim 

Görevlisi 

Muhasebe ve Vergi 

Bölümü 
Üye   

Yrd.Doç.Dr.M.Ali 

PAYLAN 

Öğretim 

Üyesi 

Yönetim ve 

Organizasyon Bölümü 
Üye   

Öğr. Gör. Ebubekir 

YILMAZ 

Öğretim 

Görevlisi 

Otel, Lokanta ve İkram 

Hizmetleri Bölümü 
Üye 

08/10/2019 tarihinde 

görevlendirme 

Öğr. Gör. Kamil GÜNEŞ 
Öğretim 

Görevlisi 

Tıbbi Hizmetler ve 

Teknikler Bölümü 
Üye 

08/10/2019 tarihinde 

görevlendirme 

Hamdi TEMEL 
Yüksekokul 

Sekreteri 
  Üye 

08/10/2019 tarihinde 

görevlendirme 
 

  

 

2.2.ĠĢ akıĢları 

İş akış süreçleri birimimizin web sayfasında yer almaktadır. 

2.3.Görev tanımları 

Görev tanımları birimimizin web sayfasında yer almaktadır. 

Kanıt Belgeler A.2: 

A.2.2. http://w3.bilecik.edu.tr/osmaneli/fakultemiz/is-akis-surecleri/ 

A.2.3.http://w3.bilecik.edu.tr/osmaneli/fakultemiz/gorev-tanimlari/ 

3. PaydaĢ Katılımı 

3.1.Ġç paydaĢ listesi  

Akademik Personel 

İdari Personel 

Öğrenciler 

 

http://w3.bilecik.edu.tr/osmaneli/fakultemiz/is-akis-surecleri/
http://w3.bilecik.edu.tr/osmaneli/fakultemiz/gorev-tanimlari/


3.2.DıĢ paydaĢ listesi  

Osmaneli Kaymakamlığı 

Osmaneli Belediyesi 

Osmaneli Organize Sanayi Bölgesi 

BEBKA 

Sosyal Güvenlik Kurumu 

Evren Metal San. Tic. A.Ş. 

Akın El OSGB Tur. San. Tic. Ltd. Şti 

Eskişehir Asel Laboratuvar OSGB 

İris OSGB 

Bilecik SMMMO 

Elba Basınçlı Döküm Sanayi A.Ş 

Başaran Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti. 

Sır Gümrük Müşavirliği 

ESAN AKÜ 

Termal Seramik San. Ve Tic. A.Ş. 

BentleyMerkim Limited 

Özkor Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti. 

 

Birimimizden 3+1 İşyeri uygulamasına kayıt olan firmaların listesi birim web sayfa-

sında yer almaktadır. 

3.3.Ġç paydaĢlarla yapılan toplantılar 

Tüm iç paydaşlarla eğitimi yılının başında, ortasında ve sonunda toplantılar yapılmak-

tadır. İlgili dökümanlar Kalite Dosyasında bulunmaktadır. 

3.4.DıĢ paydaĢlarla yapılan toplantılar 

Pandemi dolayısıyla 2020 yılında dış paydaşlarla toplantı yapılamamıştır. 

Kanıt Belgeler A.3: 

A.3.1. http://w3.bilecik.edu.tr/osmaneli/yonetim-2/ 

A.3.2. http://firma.bilecik.edu.tr/ 

 

http://w3.bilecik.edu.tr/osmaneli/yonetim-2/
http://firma.bilecik.edu.tr/


B. EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM 

1. Programların Tasarımı ve Onayı 

 Varsa paydaşların programa tasarımı sürecine katkısı,  

Programların amaçları ve öğrenme çıktıları (kazanımları) oluşturulmuş, TYYÇ ile 

uyumu belirtilmiş, kamuoyuna ilan edilmiştir. Program yeterlilikleri belirlenirken 

kurumun misyon ve vizyonu göz önünde bulundurulmuştur. 

 Programlarda öğrenci iş yükünün belirlenmesinde öğrenci katılımının sağlandığına 

ilişkin belgeler, mekanizmalar  

Tüm derslerin AKTS değeri web sayfası üzerinden paylaşılmaktadır. Ancak AKTS 

hesaplamalarına yönelik öğrencinin sürece katılımı yoktur. 

 İş yükü temelli kredilerin geribildirimler doğrultusunda güncellendiğine ilişkin 

kanıtlar  

İş yükü temelli kredilere ait geri bildirimler neticesinde her yıl AKTS düzenlemesi 

öğrencilerin mezuniyet aşamalarında sorun çıkardığı için yapılmamaktadır. 

 İş yükü temelli kredilerin transferi ve tanınmasına ilişkin tanımlı süreçleri içeren 

belgeler (Varsa uzaktan eğitimle verilen uygulama derslerine ait kredilerin transferi 

ve tanınmasında oluşacak problemlere yönelik alınan tedbirler),  

Programların iş yükü temelli kredi hesaplamaları neticesinde oluşan AKTS’leri web 

sayfasında duyurulmaktadır. Sistem güncelleme çalışmaları devam etmektedir. 

Kanıt Belgeler B.1: 

B1.1 http://bologna.bilecik.edu.tr/bolumler.aspx?pno=1 

2. Öğrenci Kabulü ve GeliĢimi 

 Paydaşların bilgilendirildiği mekanizmalar,  

İç paydaşlarımız ve dış paydaşlarımız ile bilgilendirme mekanizmalarını yüksek okul 

web sayfası, program başkanlarının whatsappbussiness numaraları, programların 

sosyal medya hesapları ile duyurular yapılmaktadır. 

http://bologna.bilecik.edu.tr/bolumler.aspx?pno=1


 Öğrencinin akademik ve kariyer gelişimini izlemek üzere tanımlı süreçler ve mevcut 

uygulamalar  

Öğrencilerin kariyer gelişimini desteklemek ve takip etmek adına üniversitemiz 

mezun bilgi sistemine öğrencilerimizin kayıt olmaları için yönlendirilmektedir. 

Ayrıca sosyal medya hesaplarından öğrencilerin kariyer planlamalarına katkı 

sağlanmaktadır. 

Kanıt Belgeler B.2: 

B 2.1 http://w3.bilecik.edu.tr/osmaneli/tum-duyurular/ , (@isgosmaneli, 

@osmanelimyo_ascilik) ,  http://aday.bilecik.edu.tr/wp-

content/uploads/2020/07/osmaneli-dan%C4%B1%C5%9Fmanlar2_13.pdf 

B2.2 http://mezunbm.bilecik.edu.tr/ , (@isgosmaneli, @osmanelimyo_ascilik) 

3. Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme 

 Aktif ve etkileşimli öğretme yöntemlerine ilişkin uygulamalar,  

2020 yılındapandemi nedeniyle öğrencilerle oldukça kısıtlı bir sürede beraber 

olunmuştur. Bu nedenle yapılan faaliyetler arasında sadece Mart 2020 döneminde 

ISO9001,14001,19011,19001,22000 sertifika programları gerçekleştirilmiştir. 

 Uzaktan eğitime özgü öğretim materyali geliştirme ve öğretim ilke, yöntem ve 

tekniklerine ilişkin uygulamalar,  

2020 yılında pandemi sonrasında uzaktan eğitim şekilde eğitim öğretim faaliyetleri 

gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda uzaktan eğitim sistemine akademisyenlerimiz 

tarafından oluşturulan eğitim materyalleri yüklenmiş ve öğrencilerimizin erişimlerine 

sunulmuştur. 

 Disiplinler arası çalışmayı teşvik eden uygulamalar 

Disiplinler arası çalışmayı teşvik eden uygulamamız yoktur. 

 Öğretim elemanlarının öğrenci merkezli öğretim konusunda sertifika ve belgeler  

Öğretim elemanlarının öğrenci merkezli öğretim konusunda sertifika ve belgesi 

yoktur. 

 Varsa uzaktan eğitimde öğrenci başarısını ölçme ve değerlendirmede kullanılan 

tanımlı süreçler 

http://w3.bilecik.edu.tr/osmaneli/tum-duyurular/
http://aday.bilecik.edu.tr/wp-content/uploads/2020/07/osmaneli-dan%C4%B1%C5%9Fmanlar2_13.pdf
http://aday.bilecik.edu.tr/wp-content/uploads/2020/07/osmaneli-dan%C4%B1%C5%9Fmanlar2_13.pdf
http://mezunbm.bilecik.edu.tr/


Uzaktan eğitimde ölçme-değerlendirmede sorun yaşamamaları adına öğrencilerin 

ödev ve sınavlarını sisteme nasıl yükleyecekleri ve hangi adımları izleyecekleri uzem 

web sayfasında doküman olarak öğrencilerimizin istifadesine sunulmuştur. 

 Ders öğrenme çıktılarına ulaşılıp ulaşılmadığını değerlendirmek üzere kullanılan 

ölçme ve değerlendirme yöntemleri, 

Akademisyenler derslerine uygun olan ölçme-değerlendirme metotlarını,Bologna 

sayfasında belirtildiği şekilde ve yüksekokulun misyon-vizyonuna uygun olarak 

gerçekleştirmektedirler. 

 Tanımlı öğrenci geri bildirim mekanizmaları  

Öğrenci şikayetleri ve/veya önerileri için muhtelif kanallar (Osmaneli myo web 

sayfası, öneri ve istek kutuları, CİMER başvuru linki vb.) vardır. Bu kanallar 

öğrencilerce bilinir, bu kanalların adil ve etkin çalıştığı denetlenmektedir. 

 Öğrenci geri bildirimleri kapsamında gerçekleştirilen iyileştirmelere ilişkin 

uygulamalar  

Öğrenci görüşü (ders, dersin öğretim elemanı, diploma programı, hizmet ve genel 

memnuniyet seviyesi, vb) sistematik olarak ve çeşitli yollarla alınmakta, etkin 

kullanılmakta ve sonuçları paylaşılmaktadır. Kullanılan yöntemlerin geçerli ve 

güvenilir olması, verilerin tutarlı ve temsil eder olması sağlanmıştır. 

 

 Öğrencilerin karar alma mekanizmalarına katılımı örnekleri,  

Öğrencilerin karar alma mekanizmasına katılımı yoktur. 

 Öğrenci danışmanlık sisteminde kullanılan tanımlı süreçler  

Danışmanlık hizmetleri hem kariyer koçluğu hem de program danışmanlığı 

faaliyetleri ile yürütülmektedir. Programlarda her yıl hocalar dönüşümlü olarak bu 

faaliyetleri gerçekleştirmektedir. Danışmanlık saatleri danışman hocalar tarafından 

ders programlarına uygun boş saatlerde belirlenmekte ve danışman hocaların 

odalarının önündeki panoda ilan edilmektedir. 

 Varsa uzaktan eğitimde akademik ve teknik öğrenci danışmanlığı mekanizmaları ve 

tanımlı süreçler  

Program danışmanları uzaktan eğitim sisteminde de öğrencilere danışmanlık hizmeti 

vermektedir. Bunun yanında öğrenciler teknik sorunlar yaşadıklarında uzaktan eğitim 

birimine başvuru yapabilmektedirler. 



 Öğrencilerin danışmanlara erişimine ilişkin mekanizmalar  

Danışmanların whatsappbusiness numaraları öğrencilerle paylaşılmaktadır. Aynı 

zamanda obs sistemi üzerinden öğrenciler mesaj atabilmekte ve kurumsal e-mail 

adreslerinden danışmanlarına mail aracılığıyla ulaşabilmektedirler. 

Kanıt Belgeler B.3: 

           B3.1 Birim kalite dosyasında 2020 yılı faaliyetleri arasında mevcuttur. 

 B3.2 http://w3.bilecik.edu.tr/ue/ 

   B3.5 http://w3.bilecik.edu.tr/ue/kilavuzlar/ogrenci/ 

   B3.6 http://w3.bilecik.edu.tr/ue/kilavuzlar/ogretim-elemani/ 

http://bologna.bilecik.edu.tr/bolumler.aspx?pno=1 

          B3.7 https://obs.bilecik.edu.tr/login.aspx?ReturnUrl=/default.aspx 

http://bilecik.edu.tr/AnaSayfa/Icerik/255 

http://bilecik.edu.tr/AnaSayfa/Icerik/254 

 http://w3.bilecik.edu.tr/osmaneli/iletisim/ 

http://w3.bilecik.edu.tr/osmaneli/ 

       B3.8 https://obs.bilecik.edu.tr/login.aspx?ReturnUrl=/default.aspx 

http://bilecik.edu.tr/AnaSayfa/Icerik/255 

http://bilecik.edu.tr/AnaSayfa/Icerik/254 

 http://w3.bilecik.edu.tr/osmaneli/iletisim/ 

http://w3.bilecik.edu.tr/osmaneli/ 

        B3.9 Birim kalite dosyasında fotoğraflar mevcuttur. 

        B3.10 Birim kalite dosyasında program danışmanlarının listesi mevcuttur. 

       B3.11 http://aday.bilecik.edu.tr/wp-content/uploads/2020/07/osmaneli-

dan%C4%B1%C5%9Fmanlar2_13.pdf 

http://w3.bilecik.edu.tr/ue/
http://w3.bilecik.edu.tr/ue/kilavuzlar/ogrenci/
http://w3.bilecik.edu.tr/ue/kilavuzlar/ogretim-elemani/
http://bologna.bilecik.edu.tr/bolumler.aspx?pno=1
https://obs.bilecik.edu.tr/login.aspx?ReturnUrl=/default.aspx
http://bilecik.edu.tr/AnaSayfa/Icerik/255
http://bilecik.edu.tr/AnaSayfa/Icerik/254
http://w3.bilecik.edu.tr/osmaneli/iletisim/
http://w3.bilecik.edu.tr/osmaneli/
https://obs.bilecik.edu.tr/login.aspx?ReturnUrl=/default.aspx
http://bilecik.edu.tr/AnaSayfa/Icerik/255
http://bilecik.edu.tr/AnaSayfa/Icerik/254
http://w3.bilecik.edu.tr/osmaneli/iletisim/
http://w3.bilecik.edu.tr/osmaneli/
http://aday.bilecik.edu.tr/wp-content/uploads/2020/07/osmaneli-dan%C4%B1%C5%9Fmanlar2_13.pdf
http://aday.bilecik.edu.tr/wp-content/uploads/2020/07/osmaneli-dan%C4%B1%C5%9Fmanlar2_13.pdf


4. Öğretim Elemanları 

 Akademik kadronun uzmanlık alanı ile yürüttükleri ders arasında uyumun 

sağlanmasına yönelik uygulamalar  

Akademik kadro uzmanlık alanları ile ilgili derslere girmektedir. 

 Öğretim elemanlarının süreçlerin planlanması ve iyileştirilmesine katılımına ilişkin 

kanıtlar 

Öğretim elemanları her eğitim-öğretim yılı başında, ortasında ve sonunda süreçlerin 

planlanması ve iyileştirilmesine yönelik toplantı gerçekleştirmektedir.  

 Eğitim kadrosunun eğitim-öğretim performansını takdir-tanıma ve ödüllendirmek 

üzere yapılan uygulamalar  

Eğitim kadrosunun eğitim-öğretim performansını takdir-tanıma ve ödüllendirmek üzere 

yapılan uygulamalar yoktur. 

Kanıt Belgeler B.4: 

B.4.1. Akademik kadronun verdiği derslerin liste halindeki belgesi birim kalite 

dosyasında mevcuttur. 

B.4.2. Gerçekleştirilen toplantıların tutanakları birim kalite dosyasında mevcuttur. 

5. Öğrenme Kaynakları 

 Öğrenme kaynaklarına erişim,  

Okulumuz bünyesinde öğrenme kaynaklarına erişim hem merkez kütüphanede hem 

de Osmaneli Meslek yüksekokulu bünyesindeki kütüphanede hizmet vermektedir. 

 E-öğrenme uygulamaları,  

Uzaktan eğitim dersleri başlığı altında toplanan dersler online şeklinde 

verilebilmektedir. Buna ek olarak pandemidönemi olması sebebiyle tüm dersler 

online olarak verilebilmektedir. 

 Öğrencilere sunulan hizmetlerle ilgili öğrenci geri bildirim araçları, (Anketler vb.)  

Osmaneli Meslek Yüksekokulu bünyesinde anket vb. uygulamalar yapılmamıştır. 

 Özel yaklaşım gerektiren öğrencilerle ilgili uygulamalar, (Kurullarda temsil, engelsiz 

üniversite uygulamaları, varsa uzaktan eğitim süreçlerindeki uygulamalar vb.)  

Her yeni eğitim yılı başında fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokullarıyla 

yapılan resmi yazışmalarla Üniversitemizi yeni kazanan engelli öğrencilerimizin 



bilgileri alınmaktadır.  Üniversitemizde; özel yaklaşım gerektiren öğrenciler 

(Mülteciler, engelli veya uluslararası öğrenciler gibi) için özel hizmetle 

sağlanmaktadır.İlgili Yönetmelik kapsamında yayımlanan 2/12/2016 tarihli ve 

2016/07 sayılı Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Formları Üniversitemiz 

erişebilirlik raporu hazırlanarak Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına verilmiştir. 

Eğitim erişebilirliğinde Üniversite Kütüphanesinde özel gereksinimli öğrencilerin 

kullanımı için ZoomText ve E-bot ADV cihazları alımı ile ilgili işlem başlatılmıştır. 

Öğrencilerden ve birimlerden gelen talep ve geri bildirimler değerlendirilmektedir. 

Kulüp toplantıları ve öğrenci temsilciliği ile bu talep ve geri bildirimlere 

ulaşılmaktadır. Ulaşılabilirlik Stratejisi ve Ulusal Eylem Planı kapsamında 

Üniversitemizce binaların ve açık alanların durumunun tespiti amacıyla bir komisyon 

oluşturulmuştur. Komisyonun tespit çalışmaları devam etmektedir. 

 

 Geribildirimlerin iyileştirme mekanizmalarında kullanıldığına ilişkin belgeler,  

Osmaneli Meslek Yüksek okulu bünyesinde anket vb. uygulamalar yapılmamıştır. 

Kanıt Belgeler B.5: 

5.1. http://w3.bilecik.edu.tr/kutuphane/ 

5.2. http://w3.bilecik.edu.tr/ue/ 

5.4.http://w3.bilecik.edu.tr/strateji/wp 

content/uploads/sites/53/2017/01/STRATEJ%C4%B0K-PLAN-2017-2021-

g%C3%BCncel.pdf 

5.4.http://w3.bilecik.edu.tr/osmaneli-disticaret/6-4-ozel-ogrenciler/ 

5.5.http://w3.bilecik.edu.tr/kalite/wpcontent/uploads/sites/116/2018/09/2017-

Y%C4%B1l%C4%B1-Kurum-%C4%B0%C3%A7-De%C4%9Ferlendirme-Raporu-

pdf.pdf 

5.4.http://w3.bilecik.edu.tr/osmaneli-disticaret/6-4-ozel-ogrenciler/ 

6. Programların Ġzlenmesi ve Güncellenmesi 

 Programların (ve varsa uzaktan eğitim yoluyla yürütülen program ve derslerin) 

izlenmesi ve güncellenmesine ilişkin tanımlı süreçler,  

Programların izlenmesi ve güncellenmesine ilişkin tanımlı süreçler yoktur.  

http://w3.bilecik.edu.tr/kutuphane/
http://w3.bilecik.edu.tr/ue/
http://w3.bilecik.edu.tr/strateji/wp%20content/uploads/sites/53/2017/01/STRATEJ%C4%B0K-PLAN-2017-2021-g%C3%BCncel.pdf
http://w3.bilecik.edu.tr/strateji/wp%20content/uploads/sites/53/2017/01/STRATEJ%C4%B0K-PLAN-2017-2021-g%C3%BCncel.pdf
http://w3.bilecik.edu.tr/strateji/wp%20content/uploads/sites/53/2017/01/STRATEJ%C4%B0K-PLAN-2017-2021-g%C3%BCncel.pdf
http://w3.bilecik.edu.tr/strateji/wp%20content/uploads/sites/53/2017/01/STRATEJ%C4%B0K-PLAN-2017-2021-g%C3%BCncel.pdf
http://w3.bilecik.edu.tr/kalite/wpcontent/uploads/sites/116/2018/09/2017-Y%C4%B1l
http://w3.bilecik.edu.tr/kalite/wpcontent/uploads/sites/116/2018/09/2017-Y%C4%B1l


 Kurumun misyon, vizyon ve hedefleri doğrultusunda programlarını güncellemek 

üzere kurduğu mekanizma örnekleri, (Yıllık izleme takvimi, program çıktılarına 

ulaşma düzeyinin senato gündemine alınması, program başarı düzeylerinin 

izlenmesi)  

Kurumun misyon, vizyon ve hedefleri doğrultusunda programları güncellemek 

üzere kurduğu mekanizma yoktur.  

 Programların yıllık öz değerlendirme raporları ve yapılan iyileştirmeler (Program 

kazanımları açısından değerlendirme) 

Programların yıllık öz değerlendirme raporları ve yapılan iyileştirmeler yoktur.  

 Yapılan iyileştirmeler ve değişiklikler konusunda tüm paydaşların 

bilgilendirildiği uygulamalar 

Yapılan iyileştirmeler ve değişiklikler konusunda tüm paydaşların 

bilgilendirildiği uygulamalar yoktur. 

 Program ve ders öğrenme kazanımlarına ulaşılıp ulaşılmadığını izleyen 

sistemler, (Bilgi yönetim sistemi) 

Program ve ders öğrenme kazanımlarına ulaşılıp ulaşılmadığını izleyen 

sistemler, (Bilgi yönetim sistemi) yoktur. 

 

 Program izleme ve güncelleme çalışmalarının toplumsal katkısını gösteren 

kanıtlar, (İstihdam verileri vb.) 

Program izleme ve güncelleme çalışmalarının toplumsal katkısını gösteren 

kanıtlar yoktur.  

 Programın eğitim amaçlarına ulaşıp ulaşmadığını, mezunlarının ve iş dünyasının 

görüşlerini içerecek şekilde gösteren kanıtlar 

Programın eğitim amaçlarına ulaşıp ulaşmadığını, mezunlarının ve iş dünyasının 

görüşlerini içerecek şekilde gösteren kanıtlar mevcut değildir.  

 Paydaş katılımıyla ve görüşlerinden hareketle geliştirilen programlar  

Paydaş katılımıyla ve görüşlerinden hareketle geliştirilen programlar yoktur.  

 Paydaş katılımıyla ve görüşlerinden hareketle programlarda yapılan 

iyileştirmeler 

Paydaş katılımıyla ve görüşlerinden hareketle programlarda iyileştirme 

yapılmamaktadır.  



 Akreditasyon çalışmalarının teşvik edildiğine ilişkin tanımlı süreçler, 

uygulamalar 

Akreditasyon çalışmalarının teşvik edildiğine ilişkin tanımlı süreçler, 

uygulamalar yoktur. 

 Program akreditasyonu  

Program akreditasyonu yoktur. 

 Mezun izleme sistemi 

Mezun bilgi sistemi mevcuttur. 

 Mezunların ve iş dünyasının mezun yeterliliklerine ilişkin memnuniyet düzeyi,  

Mezunların ve iş dünyasının mezun yeterliliklerine ilişkin memnuniyet düzeyinin 

ölçülmesine yönelik herhangi bir araştırma yoktur. 

 Mezun izleme sistemi kapsamında gerçekleştirilen iyileştirme uygulamaları 

Mezun izleme sistemi kapsamında gerçekleştirilen iyileştirme uygulamaları yoktur.  

Kanıt Belgeler B.6: 

B.6.11. http://mezunbm.bilecik.edu.tr/ 

C. ARAġTIRMA VE GELĠġTĠRME 

1. AraĢtırma Stratejisi 

Üniversitemizin, araştırma stratejisi ve hedefleri ile bunlar doğrultusunda izlediği 

araştırma politikası bulunmaktadır. Üniversitemizin araştırma stratejisi, 2017-2021 

Stratejik Planımızda ihtisaslaşmanın sağlanması ana amacı altında düzenlenmiştir. 

Kanıt Belgeler C.1: 

http://w3.bilecik.edu.tr/strateji/wp-

content/uploads/sites/53/2017/01/STRATEJ%C4%B0K-PLAN-2017-2021-

g%C3%BCncel.pdf 

2. AraĢtırma Kaynakları 

2.1.AraĢtırma çerçevesinde yapılan stratejik ortaklıklarımız 

Araştırma çerçevesinde yapılan stratejik ortaklıklarımız (kamu veya özel sektör) 

aşağıda belirtilmiştir. 

http://w3.bilecik.edu.tr/strateji/wp-content/uploads/sites/53/2017/01/STRATEJ%C4%B0K-PLAN-2017-2021-g%C3%BCncel.pdf
http://w3.bilecik.edu.tr/strateji/wp-content/uploads/sites/53/2017/01/STRATEJ%C4%B0K-PLAN-2017-2021-g%C3%BCncel.pdf
http://w3.bilecik.edu.tr/strateji/wp-content/uploads/sites/53/2017/01/STRATEJ%C4%B0K-PLAN-2017-2021-g%C3%BCncel.pdf


DIġ PAYDAġLAR ĠÇ PAYDAġLAR 

Belediyeler TTO (Teknoloji Transfer Ofisi) 

BEBKA (Bursa-Eskişehir-Bilecik Kalkınma 

Ajansı) 

Üniversitemiz birimleri 

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı   

Devlet ve Vakıf Üniversiteleri  

İş Adamları ve sanayiciler  

Ticaret ve Sanayi Odaları  

2.2.Post-doc programlara iliĢkin uygulamalar 

Meslekyüksekokulumuzda post-doc programlarailişkinuygulamalaryoktur. 

Kanıt Belgeler C.2: 

Birimözdeğerlendirmeraporundave BEBKA dosyasındabulunmaktadır. 

http://w3.bilecik.edu.tr/osmaneli/bebka 

http://w3.bilecik.edu.tr/osmaneli/kalite/d-arastirma-gelistirme-ve-toplumsal-katki/2-

arastirma-kaynaklari/ 

3. AraĢtırma Yetkinliği 

3.1.Eğitimler 

 Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim semineri yapıldı. 

http://w3.bilecik.edu.tr/osmaneli/bebka
http://w3.bilecik.edu.tr/osmaneli/kalite/d-arastirma-gelistirme-ve-toplumsal-katki/2-arastirma-kaynaklari/
http://w3.bilecik.edu.tr/osmaneli/kalite/d-arastirma-gelistirme-ve-toplumsal-katki/2-arastirma-kaynaklari/


 Yüksekte çalışma eğitici eğitimi semineri yapıldı. 

 Yangın müdahale eğitici eğitimi semineri yapıldı ve bu seminerler sonunda 

katılımcılarabelgeleri verildi. 

 Yeni gelen öğrencilere Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim semineri yapıldı. 

 Akademik Personelimize BEBKA kapsamında alınan 3D Yazıcı ve Kaynak 

Simülatörücihazları kullanımı eğitimi (kurs) verildi. 

 Osmaneli Devlet Hastanesi Başhekimi ve sağlık personeli tarafından belirli 

aralıklarla personelimize Covid-19 salgını kapsamında bilgilendirme 

seminerleri verildi 

3.2.Eğitim kazanımları  

 

 BEBKA ''Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Osmaneli Meslek Yüksekokulu 

Makine ve Metal Teknolojileri Atölye Modernizasyonu'' başlıklı proje için 

Birimimize 1 adet 3D Yazıcı ve 1 adet Kaynak Simülatörü cihazlar alındı. 

Firmalar tarafından akademik personelimize eğitim semineri verildi. Eğitim 

alan personelimiz tarafından öğrencilerimize, ilimizdeki kamu ve özel sektör 

çalışanlara eğitimler verilecektir. 3D Yazıcı ile Covit-19 ile mücadele 

kapsamında siperlik maske üretimi yapılmıştır. 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 

Güz Yarıyılında Uzaktan Eğitim ders etkinliği kapsamında öğrencilerimize 3D 

Yazıcı ve Kaynak Simülatörü cihazları üzerine eğitimler verildi. 

 Meslek Yükseokulumuz bünyesinde öğrenci ve personel için sosyal ve eğitici 

faaliyetler yürütülmektedir.  Cavid-19 salgını nedeni ile 2020 Temmuz ayından 

sonra sosyal ve eğitici faaliyetlere ara verilmiştir. 

3.3.Kurumun dahil olduğu araĢtırma ağları 

Kurumun dahil olduğu araştırma ağları bulunmamaktadır. 

 

 



4. Ortak araĢtırmalardan üretilen çalıĢmalar 

BEBKA ''Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Osmaneli Meslek Yüksekokulu Makine 

ve Metal Teknolojileri Atölye Modernizasyonu'' başlıklı proje gerçekleştirilmiştir. 

5. Kurumun ortak programları ve araĢtırma birimleri 

Kurumun ortak programları ve araştırma birimleri bulunmamaktadır. 

Kanıt Belgeler C.3: 

Birimözdeğerlendirmeraporundave BEBKA dosyasındabulunmaktadır. 

http://w3.bilecik.edu.tr/osmaneli/bebka 

http://w3.bilecik.edu.tr/osmaneli/kalite/d-arastirma-gelistirme-ve-toplumsal-katki/3-

arastirma-kadrosu/ 

D. TOPLUMSAL KATKI 

1. ToplumsalKatkı Stratejisi 

- Bilgi veteknolojitransferleri (özel sektöre ve kamu kurumlarına yapılan araştırma ve 

danışmanlık hizmetleri, projeler, uzmanlık paylaşımları) 

- 2020 yılı için herhangi bir faaliyet gerçekleştirilememiştir. 

- Girişimcilik 

- 2020 yılı için herhangi bir faaliyet gerçekleştirilememiştir. 

- Fikrimülkiyetvepatentler 

- 2020 yılı için herhangi bir faaliyet gerçekleştirilememiştir. 

- Özel sektörevekamukurumlarınasunulanlaboratuvarhizmetleri 

- 2020 yılı için herhangi bir faaliyet gerçekleştirilememiştir. 

Kanıt Belgeler D.1: 

Yukarıdaki faaliyetlere ait toplantı tutanağı, rapor, anket, web sayfası linki vb. 

kanıtlar ek olarak konulacaktır. 

http://w3.bilecik.edu.tr/osmaneli/bebka
http://w3.bilecik.edu.tr/osmaneli/kalite/d-arastirma-gelistirme-ve-toplumsal-katki/3-arastirma-kadrosu/
http://w3.bilecik.edu.tr/osmaneli/kalite/d-arastirma-gelistirme-ve-toplumsal-katki/3-arastirma-kadrosu/


2. Toplumsalkatkı performansı 

- Toplumsal katkı faaliyeti alan katılımcıların memnuniyet oranı (% olarak)  

- 2020 yılı için herhangi bir faaliyet gerçekleştirilememiştir. 

- Yaşam boyu öğrenim-eğitim kapsamında çalışanlara ve öğrencilere yönelik faaliyet 

(tez, proje, etkinlik, eğitim, sertifika programı vb.) sayısı  

- 2020 yılı için herhangi bir faaliyet gerçekleştirilememiştir. 

- Yaşam boyu öğrenim kapsamında topluma yönelik faaliyet (kurs, sertifika programı, 

seminer, tez, proje, etkinlik vb.) sayısı  

- 2020 yılı için herhangi bir faaliyet gerçekleştirilememiştir. 

- Üniversitemizce düzenlenen ulusal kongre ve sempozyum sayısı  

- 2020 yılı için herhangi bir faaliyet gerçekleştirilememiştir. 

- Üniversitemizce düzenlenen ulusal ve yerel konferans, seminer, panel sayısı 

- 2020 yılı için herhangi bir faaliyet gerçekleştirilememiştir. 

- Üniversitemizce düzenlenen ulusal ve yerel sergi, defile ve diğer gösteri sayısı  

- 2020 yılı için herhangi bir faaliyet gerçekleştirilememiştir. 

- Üniversitemizce düzenlenen uluslararası konferans, seminer, panel sayısı  

- 2020 yılı için herhangi bir faaliyet gerçekleştirilememiştir. 

- Üniversitemizce düzenlenen Uluslararası kongre ve sempozyum sayısı  

- 2020 yılı için herhangi bir faaliyet gerçekleştirilememiştir. 

- Üniversitemizce düzenlenen uluslararası sergi, defile, konser ve diğer gösteri sayısı  

- 2020 yılı için herhangi bir faaliyet gerçekleştirilememiştir. 

- Üniversite tarafından yürütülen sosyal sorumluluk faaliyetleri sayısı  

- 2020 yılı için herhangi bir faaliyet gerçekleştirilememiştir. 

- Topluma yönelik yapılan kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler  

- 2020 yılı için herhangi bir faaliyet gerçekleştirilememiştir 



Kanıt Belgeler D.3: 

Yukarıdaki faaliyetlere ait toplantı tutanağı, rapor, anket, web sayfası linki vb. 

kanıtlar ek olarak konulacaktır. 

E. YÖNETĠM SĠSTEMĠ 

1.Yönetim ve Ġdari Birimlerin Yapısı 

- Birim organizasyon yapısı  

Birim organizasyon yapısını gösteren şema birim web sayfası/hakkımızda/örgüt 

yapısı segmesi altında mevcuttur. 

- Yetki ve sorumluluklar  

Birim yetki görev ve sorumluluklarını gösteren şema birim 

websayfası/hakkımızda/yetki görev ve sorumluluklar 

Kanıt Belgeler E.1: 

E1.1 http://w3.bilecik.edu.tr/osmaneli/fakultemiz/orgut-yapisi/ 

E1.2 http://w3.bilecik.edu.tr/osmaneli/fakultemiz/yetki-gorev-ve-sorumluluklar/ 

2. Kaynakların Yönetimi 

- Yetkinliklerin artırılması verilen eğitimler  

Akademikveidaripersonelinyetkinliklerininartırılmasıiçinpersoneldairebaşkanlığıtarafı

ndandüzenleneneğitimlerepersonellerimizinkatılımısağlanmaktadır.  

- Memnuniyet anketleri  

Pandemi nedeniyle paydaşlarımızla yüz yüze memnuniyet anketleri yapılamamıştır. 

Ancak 2020 yılını değerlendirmek içinöğrencilerin memnuniyet anketleri 2021 

yılında obs sistemi üzerinden yapılmıştır.  

Kanıt Belgeler E.2: 

E2.1 Birimkalitedosyasındamevcuttur. 

http://www.bilecik.edu.tr/AnaSayfa/Icerik/8311 

E2.2 http://w3.bilecik.edu.tr/ue/2021/01/12/degerlendirme-anketi-hakkinda/ 

http://w3.bilecik.edu.tr/ue/2021/01/30/akts-is-yuku-belirleme-anketi-duyurusu/ 

http://w3.bilecik.edu.tr/osmaneli/fakultemiz/orgut-yapisi/
http://w3.bilecik.edu.tr/osmaneli/fakultemiz/yetki-gorev-ve-sorumluluklar/
http://www.bilecik.edu.tr/AnaSayfa/Icerik/8311
http://w3.bilecik.edu.tr/ue/2021/01/12/degerlendirme-anketi-hakkinda/
http://w3.bilecik.edu.tr/ue/2021/01/30/akts-is-yuku-belirleme-anketi-duyurusu/


3. Bilgi yönetim sistemi 

- Bir yıl içerisinde tanzim edilen birim raporları  

Birim faaliyet raporları her yıl düzenli olarak güncellenmekte ve web sayfasında 

yayınlanmaktadır.  

- Birimde kullanılan yazılımlar  

Makine Programı Autocad, Solid  

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ETA, Zirve, Luca, Makro 

Dış Ticaret Evrim  

Elektrik PSIM,Proteus,Tiaportal 

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Microsoft Office 

İş Sağlığı ve Güvenliği İSGKATİP, Meditek 

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik On Parmak Klavye Teknikleri 

 

Kanıt Belgeler E.3: 

E3.1 http://w3.bilecik.edu.tr/strateji/wp-content/uploads/sites/53/2020/03/2019-

Faaliyet-Raporu-

s%C4%B1k%C4%B1%C5%9Ft%C4%B1r%C4%B1ld%C4%B1.pdf 

4. Destek Hizmetleri 

- Bir yıl içerisinde yapılan satın almalar ve muayene kabuller  

Yıliçerisindekisatınalmalarvemuayenekabulişlemlerisatın 

almavemuayenesorumlusupersonellertarafındangerçekleştirilmektedir. 

http://w3.bilecik.edu.tr/strateji/wp-content/uploads/sites/53/2020/03/2019-Faaliyet-Raporu-s%C4%B1k%C4%B1%C5%9Ft%C4%B1r%C4%B1ld%C4%B1.pdf
http://w3.bilecik.edu.tr/strateji/wp-content/uploads/sites/53/2020/03/2019-Faaliyet-Raporu-s%C4%B1k%C4%B1%C5%9Ft%C4%B1r%C4%B1ld%C4%B1.pdf
http://w3.bilecik.edu.tr/strateji/wp-content/uploads/sites/53/2020/03/2019-Faaliyet-Raporu-s%C4%B1k%C4%B1%C5%9Ft%C4%B1r%C4%B1ld%C4%B1.pdf


Kanıt Belgeler E.4: 

E4.1 Birimkalitedosyasındamevcuttur. 

F- SONUÇ VE DEĞERLENDĠRME 

2. Kalite Güvence Sistemi  

Güçlü Yönler  

Kurumun kalite güvencesi alanında güçlü yönleri aşağıda listelenmektedir. 

 Kalite komisyonlarının ve kalite koordinatörlüğünün kurulmuş olması 

 Kalite politikasının oluşturulması, iç iletişime taşınması ve tüm birimlerin bu 

politikanın varlığından haberdar olması 

 Kurumda misyon, vizyon tanımının yapılmış olması, organizasyon şemaları, iş akış 

süreçleri ile yetki, görev ve sorumlulukların tanımlarının tüm birimler bazında 

hazırlanmış olması 

 Tüm süreçlerde kalite güvence sistemin oluşturulması için komisyonların kurulmuş 

olması 

GeliĢtirmeye Açık Yönler 

Kurumun kalite güvencesi alanında geliştirmeye açık yönleri aşağıda listelenmektedir. 

 Akademik personelin katılımıyla düzenli olarak toplanan birim kalite komisyonlarına 

ilgili birimin idari personeli (birim sekreterleri hariç) ile öğrencilerinin henüz dâhil 

edilmemiş olması 

 Dış paydaşların katılımıyla yapılan çalıştayların sürekli olarak yapılmaması ve kalite 

güvence sürecine henüz entegre edilmemiş olması 

 Birimimizde danışma kurulunun bulunmaması 

 Mezunlar ve kariyer merkezi koordinatörlüğünün kurulmuş olması ancak mezun 

verilerinin ve mezunlarla ilişkilerin düzenli olarak gerçekleştirilmiyor olması 

 Kalite kültürünün akademik ve özellikle idari personel tarafından içselleştirilmemiş 

olması; öğrenciler tarafından ise bilinmiyor olması 

3. Eğitim ve Öğretim  



Güçlü Yönler  

Kurumun eğitim-öğretim alanında güçlü yönleri aşağıda listelenmektedir. 

 Öğrenciler tarafından tam zamanlı akademik kadronun uzmanlık alanlarında 

güçlü,öğrencilerin gelişimine önem veren ve erişebilir olarak tanımlanması 

 Danışmanlık sisteminin akademik kadro tarafından benimsenmesi ve öğrenciler 

tarafındanetkin bir şekilde kullanılıyor olması; 

 Öğrenci kabullerinin ve mezuniyet koşullarının açık ve tutarlı bir şekilde 

belirlenmiş olması; 

 Öğrencilere uygulanan kısa sınav, ödev ve projelerin ders geçme notuna dahil 

edilebiliyor olması; 

 Erasmus değişim programının, Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü ile işbirliği 

içinde, bölüm bazında koordinatörlükler tarafından güçlü bir destek mekanizması 

ile işletiliyor olması. 

GeliĢtirmeye Açık Yönler  

Kurumun eğitim ve öğretim alanında geliştirmeye açık yönleri aşağıda listelenmektedir. 

 Programların tasarımında eksikliklerin bulunması, izleme ve değerlendirme 

çalışmalarının yapılmamış olması 

 Önceki algın (informal) öğrenmelerin tanınmasına ilişkin bir çalışmanın 

bulunmaması 

 Öğretim elemanlarının öğretim becerilerinin ve yetkinliklerinin geliştirilmesi ile 

ilgili, tanımlanmış bir çalışmanın bulunmaması 

 Derslerin öğrenme çıktıları tanımlanmış olmakla birlikte bu kazanımların 

edinildiğine dair herhangi bir değerlendirme yapılmadığı gibi ders bazında öğrenci 

değerlendirme sistemi bulunmaması; 

 Bazı programlarımızda 3+1modeli uygulanmakta olup bu durum kurumun güçlü 

özelliklerinden biridir. Uygun olan diğer programlarda da 3+1 uygulamasının 

geçilmesi; 

 Erasmus değişim programına giden öğrenci ile, bu programa dahil olan akademik ve 

idaripersonelin deneyimlerinin tanımlanmış bir süreç ile iç paydaşlara aktarılmaması 



 Çift anadal ve yan dal fırsatlarının öğrenciler tarafından yeterince bilinmiyor 

olmasının yanında yüksekokulumuzda desteklenen program bulunmamaktadır; 

 Yeni öğrenci oryantasyon programları yapılmakla birlikte öğrencilerin yeterince 

sürece hakim olmaları sağlanamamakta; 

4. AraĢtırma ve GeliĢtirme 

Güçlü Yönler  

Kurumun araştırma ve geliştirme alanında güçlü yönleri aşağıda listelenmektedir. 

 Araştırma çerçevesinde yapılan stratejik ortaklıklarımız (kamu veya özel sektör) 

bulunmakta; 

 Öğrencilerimize ve akademik, idari personelimize belli aralıklarla eğitimler 

verilmekte; 

 BEBKA projesi aracılığıyla gerçekleştirilen 3D yazıcı ve kaynak simülatörü 

eğitimleri öğrencilerimize ve akademik personele verilmekte; 

GeliĢtirmeye Açık Yönler 

 Kütüphanenin fiziki imkanları olumlu değerlendirilmekle birlikte hem akademik 

kadro hem de öğrenciler tarafından kaynaklar ve özellikle veri tabanlarının yetersiz 

bulunması 

 Eğitim faaliyetlerinin belirli aralıklarla raporlanmasına rağmen geri besleme 

mekanizmasının bulunmaması 

5. Yönetim Sistemi 

Güçlü Yönler  

Kurumun yönetim sistemi alanında güçlü yönleri aşağıda listelenmektedir. 

 Temel görevlerine ek olarak çeşitli idari sorumluluğu eş zamanlı üstelenmiş olan, 

kurum aidiyet duygusu yüksek akademik ve idari kadro 

 Stratejik planında yer alan ilgili performans göstergelerinin birim tarafından 

ölçülüyor olması; 

 Katılımcı bir yönetim anlayışının benimsenmiş olması; 

GeliĢtirmeye Açık Yönler  



Kurumun araştırma ve geliştirme alanında geliştirmeye açık yönleri aşağıda listelenmektedir 

 Akademik personelin birden fazla idari görev üstlenmesi ve bu tasarrufun hem 

eğitim (ör: öğrenciler tarafından erişebilirlik) hem de araştırma performansını 

olumsuz yönde etkilemesi; 

 Akademik kadronun eğitim, araştırma ve topluma katkı faaliyetlerinin 

ödüllendirilmesi ile ilgili tanımlı bir uygulamanın bulunmaması; 

 İdari kadronun motivasyonunu artırmak amacıyla ödüllendirme mekanizmasının 

olmaması; 

 Farklı ihtiyaçlara yönelik yazılımlar bulunmakla birlikte bunları bütünleştirecek bir 

ara yüzün bulunmaması 

 Erasmus değişim programından daha çok sayıda personelin yararlanması için 

ziyaretlerin 5 günle sınırlandırılması, uluslararası araştırma faaliyetlerini pekiştirmek 

açısından yeterli olmaması; 

 G- KANITLAR 

Birimin kalite güvencesi sistemi, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı 

ve yönetim sistemi süreçlerindeki faaliyetlerine ait toplantı tutanağı, raporlar vb. tüm 

dokümanları hem fiziki hem elektronik (CD, flash bellek, vb.) ortamda kalite odalarında 

muhafaza edilmekte, saha ziyaretleri esnasında sunulabilecektir. 


