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1. KURUM HAKKINDA BİLGİLER 

 

1.1. İletişim Bilgileri 

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Personel Daire Başkanlığının Kalite Komisyonu Başkanının 

iletişim bilgileri aşağıda belirtilmiştir. 

Başkan : Necmi GÜVEN 

Adres : Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü / Personel Daire Başkanlığı 

Gülümbe Kampüsü 11210-BİLECİK 

Telefon : 0 (228) 214 1081 

E-posta : necmi.guven@bilecik.edu.tr 

 
 

 

mailto:necmi.guven@bilecik.edu.tr
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1.2. Tarihsel Gelişimi 

  

Personel Daire Başkanlığı; 29.05.2007 tarihli ve 26536 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren 5662 sayılı Kanun’la kurulan Üniversitemizin İdari Teşkilat şemasındaki Daire 

Başkanlıklarından biridir. 2007 yılından bu yana hizmet vermekte olan Başkanlığımız halen 1 Daire 

Başkanı ve 12 personel ile Üniversitemize hizmet vermektedir. 

 

1.3. Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri 

  

1.3.1. Stratejik Plan, 

 

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Stratejik Planı (2017-2021) 

 

1.3.2. Misyon, 

 Yasal mevzuat çerçevesinde, insan kaynakları ihtiyacını doğru planlamak, 

 Çalışanlarımızın, özlük, sosyal haklar ve görevlendirme işlemlerini, en hızlı ve en doğru şekilde yerine 

getirmek, 

 Yeni yayımlanan mevzuatları takip ederek; onları doğru yorumlamak ve hızla uygulamaya geçirmek, 

 Gizlilik ve Etik ilkelerini gözeterek çalışan haklarını korumak ve güven vermek, 

 Üniversitenin diğer birimleriyle güçlü ilişkiler kurmak, birlikte hareket etmeyi sağlamak ve 

memnuniyeti arttırmak için varız. 

 

1.3.3. Vizyon, 

 Tarafsız, şeffaf ve ileri teknolojik uygulamalarıyla çalışanlarımızın ve yöneticilerimizin güven ve 

memnuniyet duyduğu, 

 İnsan kaynakları yönetiminde;  hizmet içi eğitim ile geliştirilmesinde öncü ve stratejik Yönetim anlayışı 

ile sorumluluk bilincine sahip yapıda kadroyu oluşturan, 

 Çalışanların mutlu, huzurlu işe geldiği ve gurur duyduğu bir çalışma ortamına sahip bir birim olarak 

diğer üniversitelere örnek bir başkanlık olmayı hedeflemektedir. 

 

1.3.4. Değerler, 

 Güvenilirlik 

 Hizmet Odaklılık 

 Dürüstlük 

 İşbirliğine açık olmak 

 Katılımcı olmak 

 Hesap verebilir olmak 

 Sorumluluk bilinci taşımak 

 

 

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

•     Fiziki ve beşeri kaynakların geliştirilmesi ve iyileştirilmesi ile nitelik ve niceliklerinin arttırılması ve 

Kurumsal kültürün yerleştirilmesi. 

 

•     Kişisel ve mesleki gelişim ile  işteki verimliliği artırmaya yönelik çalışmalar yapmak. 

•     İhtisaslaşmanın sağlanması. 

•     İnsan kaynakları planlaması yapılarak personel ihtiyacının giderilmesine yönelik çalışmalar yapmak. 

•     İç ve dış paydaşlarla ilişkileri geliştirmek ve ulusal/uluslararası tanınırlığın arttırılması sağlamak. 

•     Genel hizmet alanlarının verimliliğini arttırmak. 

•  Ulusal ve Uluslararası düzeyde yapılacak sempozyum, kongre, panel gibi etkinliklerin artırımının 

sağlanması. 

•     Tanınırlığı artırmak amacıyla basın ve yayın araçlarının daha etkin kullanımının sağlanması. 

 

1.4. Eğitim-Öğretim 

 

Birimimizde Eğitim-Öğretim faaliyeti bulunmamaktadır. 

 

1.5. Ar-Ge 

 

Birimimizde ar-ge birimi bulunmamaktadır. 

 

1.6. Organizasyon Şeması 

 

 
 

 

2. KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ 
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2.1. Kalite Politikası 

  

Üniversitemiz Kalite Politikası: 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. 

 

2.1.1. Değerler Yansıması 

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

Üniversitemiz ve başkanlığımız misyon vizyon ve değerlerini kurumsal kültürüyle birleştirerek 

çalışmalarına yansıtır. 

 

2.1.2. Strateji Yansıması 

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

Kişiler: Paydaşlara yönelik değerler, 

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

Performans: Çalışmalar ve kaliteye yönelik beklentilere ilişkin değerler oluşturur. 

 

2.1.3. Misyon Farklılaşması 

Bu yaklaşım benimsenmekte; Çünkü uluslararası tanınırlık ve saygınlığa sahip, üstün performansa 

dayalı girişimci bir dünya üniversitesi olmak amacıyla toplam kalite yönetimi anlayışına uygun bir kalite 

kültürü oluşturulmalıdır. Bu bağlamda, iç ve dış paydaşlarımızın tüm gereksinim ve beklentilerini 

karşılamak için eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma alanlarında etkin ve verimli bir gelişim için 

süreklilik sağlamalıdır. 

 

2.1.4. Dengeler 

Birimin, kaynakların paylaşımında kurduğu dengeler; 

Birimimizin kaynaklarının paylaşımında, ilk önce personellerin ihtiyaç ve talepleri toplanır, görüşmeler 

ile bu talepler değerlendirilir, sonrasında stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda birimlerin ilgili 

mevzuatında öngörülen görevleri, yetkileri ve sorumlulukları dikkate alınarak kaynak dağılımları 

dengeli biçimde gerçekleştirilir. 

 

2.1.5. Kalite Politikası 

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

Üniversitemizin kalite politikası “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.” 

şeklinde tanımlanmıştır. 
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2.1.6. Kalite Yayılımı 

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

yöntemi; 

Üniversitemiz iç kontrol uyum eylem planı hususunda çalışmalar da devam etmekte, yapılan 

çalışmalar Kalite Koordinatörlüğünün (http://w3.bilecik.edu.tr/kalite/) web sayfasında kamuoyu ile 

paylaşılmaktadır. 

 

2.1.7. İçselleştirme 

 Bu birimde Kalite Politikasının benimsendiğini gösteren uygulamalar; 

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kalite Komisyonu Usul ve Esaslarının 

(https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/74747) 5. maddesi uyarınca oluşturulan komisyonda Üniversitemizin farklı 

birimlerinde görev alan personele yer verilerek kalite yönetim çalışmaları yapılmaktadır. 

 

2.1.8. Uygunluk 

 Birimin tercihlerini yansıtan bir kalite politikası (standartlara uygunluk, amaca uygunluk ya da her 

ikisi birlikte vb.); 

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

tarzı edinmiş bir birim olarak kalite politikası çalışmaları devam etmektedir. 

 

2.1.9. Entegrasyon 

 Stratejik Yönetim ile Birimde geçerli olan Kalite Yönetimi uygulamalarının entegrasyonu ve 

sürekliliğinin güvencesi; 

Başkanlığımız Üniversitemiz Stratejik planı ve kalite politikaları dahilinde çalışmalarını 

gerçekleştirmektedir. Kalite Standartları belgelerine sahip değildir. 

 

2.1.10. Stratejik Entegrasyon 

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

entegrasyonu; 

Birimimiz Üniversitemiz Stratejik planı ve kalite politikaları dahilinde çalışmalarını 

gerçekleştirmektedir. Kalite Standartları belgelerine sahip değildir. 

 

2.1.11. Performans Göstergeleri 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından talep edildiği şekilde belirli periyotlarla, izleme ve 

değerlendirme formlarıyla izlenmekte ve değerlendirilmektedir. Yıllık olarak faaliyet raporlarında 

(http://w3.bilecik.edu.tr/strateji/faaliyet-raporlari-2/) ve 2018 yılı performans programında (Performans 

raporu.pdf) konsolide edilerek kamuoyu ile paylaşılmaktadır. 

 

2.1.12. Anahtar Göstergeler 

 Birim, izlediği performans göstergeleri içindeki anahtar performans göstergeleri; 

Performans göstergelerin yıllara göre değişimi. 

http://w3.bilecik.edu.tr/kalite/
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/74747
http://w3.bilecik.edu.tr/strateji/faaliyet-raporlari-2/
http://w3.bilecik.edu.tr/strateji/wp-content/uploads/sites/53/2018/01/2018-Y%C4%B1l%C4%B1-Performans-Program%C4%B1-Nihai.pdf
http://w3.bilecik.edu.tr/strateji/wp-content/uploads/sites/53/2018/01/2018-Y%C4%B1l%C4%B1-Performans-Program%C4%B1-Nihai.pdf


 ( KİDR Sürüm 1.4 ) 
7/26 

 

2.1.13. Birim Kültürü 

Birimin geçmişi ve alışkanlıkları ile kalite güvence sisteminin entegrasyonu; 

Birim personellerin birbirlerine ve diğer iç ve dış paydaşlara saygı ve sevgi içerisinde 

üniversitemiz ve birim kalite politikamız çerçevesinde iyileştirilerek birim kültürü oluşturulmaya devam 

etmektedir. 

 

2.1.14. Uluslararasılaşma 

Birim uluslararasılaşma konusundaki stratejisi; 

Üniversitenin uluslararası alanda görünürlüğünü artırmak için; üniversitemizde yabancı uyruklu 

personel çalıştırılarak üniversitemiz işbirliklerini  geliştirmektedir. 

 

2.1.15. İzleme 

  Birim uluslararasılaşma stratejisini başarmak üzere hedeflerini ve izlemesi gereken performans 

göstergeleri, göstergelerin izleme yöntemi ve sonuçları; 

 

Performans göstergeleri, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından talep edildiği şekilde 

belirli periyotlarla, izleme ve değerlendirme formlarıyla izlenmekte ve değerlendirilmektedir. 

 

2018 YILI İÇERİSİNDE ÜNİVERSİTEMİZE NAKLEN VEYA AÇIKTAN ATANAN/AYRILAN PERSONELİN SAYISI 
 

İDARİ PERSONEL 

ATANAN AYRILAN 

 

                 12 
 

15 

AKADEMİK PERSONEL 
 

                 47 

 

54 

SÜREKLİ İŞÇİ 
 

156 
 

 

 

2.1.16. İşbirlikleri 

 Uluslararası protokoller ve işbirlikleri sonuçlarını izlenme ve değerlendirme yöntemi; 

Protokol ve işbirlikleri Üniversitemiz Rektörlük bünyesinde yapılmaktadır 

 

Birime Ait Belgeler 

 Birimin geçerli olan Stratejik Planı, Hedefleri, Performans Göstergeleri, İzleme Yöntemleri 

 Birimin Anahtar Performans Göstergeleri (eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı, 

uluslararasılaşma ve yönetim sistemi) 

 Anahtar performans göstergelerini izleme yöntemleri ve periyotları, sorumlu birimler 

 Birimin eğitim-öğretim, araştırma ve idari süreçleri kapsayan Kalite Politika Belgesi 

 Birimin stratejik planına paydaş katılımının sağlandığını gösteren belgeler 

 Uluslararasılaşma politikası 
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İyileştirme Kanıtları 

 Birimin misyon ve vizyonundaki yıllar içerisindeki değişim 
 Stratejik planı gerçekleştirme düzeyi 

 Kalite politikasının ve kültürünün kurum içinde benimsenmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik 

uygulamalar ve örnekler 
 Kurumsal hafıza, aidiyet ve kurum kültürünün korunmasına ilişkin uygulama örnekleri 
 Birimin dış değerlendirme ve akreditasyon deneyimlerinin iyileştirme mekanizmalarına katkısını 

gösteren uygulamalar 

 Kalite yönetiminin stratejik yönetime entegre edildiğini gösteren uygulamalar 

 Uluslararası protokoller ve elde edilen sonuçlar 

 

2.2. Kalite Komisyonlarının Görev, Sorumluluk ve Faaliyetleri; 

 

2.2.1. Periyodik Yönetim Süreçleri 

 Birimde tanımlı, periyodik olarak gerçekleştirilen ve sürekli iyileştirme bakış açısıyla yürütülen 

Kalite Yönetim süreçleri (sistemi, yaklaşımı, mekanizması vb.); 

Birimimiz stratejik planı ve kalite politikamız çerçevesinde çalışmalar yapılmakta ve iyileştirme 

süreci devam etmektedir ve alınan geri beslemeler ile süreç gözlenmektedir. 

2.2.2. Gruplar 

Kalite çalışmalarının daha sağlıklı yürütülmesi amacıyla Kalite Koordinatörlüğü kurulmuştur. 

Ayrıca her birimde birim kalite kurulları bulunmaktadır. 

(https://w3.bilecik.edu.tr/kalite/fakultemiz/yonetmelik-ve-yonergeler) 

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kalite Güvencesi Yönergesi 

(https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/139028) ile Kalite Koordinatörlüğü kurulmuştur. Söz konusu 

koordinatörlük ile kalite yönetiminden sorumlu birimler ile kalite komisyonu arasındaki bilgi akışı ve 

koordinasyonu sağlanmaktadır. 

 

2.2.3. İlişkiler 

 Birimde Kalite Yönetiminden sorumlu kişi/kişiler Kalite Komisyonu ile ilişkilendirilme yöntemi; 

Birimde Kalite Yönetiminden sorumlu kişi birim kalite üyeleridir. Birim kalite komisyon üyeleri kalite 

süreçlerinde bulunmaktadır. 

 

2.2.4. Temsil 

 Birimde Kalite Yönetimi çalışmalarına tüm paydaşların katılımı/temsiliyeti; 

Üniversitemizin internet ana sayfasında, Kalite Koordinatörlüğü oluşturularak 

(http://w3.bilecik.edu.tr/kalite/) web adresi üzerinden kalite süreçlerine ait bilgiler kamuoyuyla 

paylaşılmaktadır. 

Birimimizde oluşturulan kalite komisyonu tarafından yapılan çalışmalar web sayfamızdan 

yayınlanmaktadır. 

 

https://w3.bilecik.edu.tr/kalite/fakultemiz/yonetmelik-ve-yonergeler
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/139028
http://w3.bilecik.edu.tr/kalite/
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2.2.5. 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; 

 

Birim dış değerlendirme sürecinden geçmiş olup iç değerlendirme devam etmektedir. 

 

2.2.6. Kalite Kültürü 

Birim içinde kalite kültürünün yaygınlaşması ve benimsenmesi için yapılanlar; 

 

Birim tüm personeli kalite süreçlerinde bulunmaktadır. 

 

2.2.7. Ortak Hedefler 

 Birim lideri, amaç ve hedefler doğrultusunda çalışanların hedef birliğini sağlama yöntemi; 

 Birim tüm personeli kalite süreçlerinde bulunmasını sağlamak. 

 İyileştirme alanlarını tespit ederek bu konuda gelişim planları yapmak. 

 Sonuç odaklılık. 

 Motivasyon ve gelişim sağlama, öz değerlendirme ve bireysel gelişim konusundaki disiplini sağlamak. 

 

2.2.8. PUKO (eğitim-öğretim) 

 Eğitim-öğretim süreçlerinde PUKÖ döngüsü sağlama yöntemi; 

Birimimizde Eğitim-Öğretim faaliyetleri bulunmamaktadır. 

 

2.2.9. PUKO (Ar-Ge) 

 Araştırma-geliştirme süreçlerinde PUKÖ döngüsü sağlama yöntemi; 

Birimimizde ar-ge birimi bulunmamaktadır. 

 

2.2.10. PUKO (Toplumsal) 

 Toplumsal katkı süreçlerinde PUKÖ döngüsü sağlama yöntemi; 

Çalışmalar sürdürülüyor. 

 

2.2.11. PUKO (Yönetsel) 

Yönetsel/idari süreçlerde PUKÖ döngüsü sağlama yöntemi; 

Çalışmalar sürdürülüyor. 

  

   

2.3 Paydaş Katılımı 

 

2.3.1. Paydaş Analizi 

 Birimde paydaş analizi yapılma, birimin paydaşları arasındaki önceliklendirme belirleme 
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yöntemleri ve öncelikli paydaşlar; 

 

Kurumumuzun eğitim kurumu olmasından dolayı birimimizin öncelikli iç paydaşları öğrenciler, 

akademik ve idari personeldir. 

 

2.3.2. Paydaş Katılımı 

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

mekanizmalar); 

 

İç paydaşlardan yüz yüze veya iletişim araçları ile gelen geri bildirimler birim personellerince 

değerlendirilir ve bu bildirimlere sürekli iyileştirme döngüsünde yer verilmektedir. 

 

2.3.3. İ.P. Bilgilendirme 

 Birimdeki kararlar ve uygulamalar konusunda iç paydaşların bilgilendirilme yöntemi; 

 

Üniversitemizdeki karar ve uygulamalar konusunda paydaşlar resmi yazışmalar, kurum internet 

sitesinde eklenen duyuru ve haberler ve e-posta duyuru sistemi ile bilgilendirilmektedir. Ayrıca yüz yüze 

görüşmeler ile de bilgilendirme yapılmaktadır. 

 

2.3.4. İ.P. Geri Bildirimi 

 Birimde iç paydaşların görüş ve önerilerini almak üzere düzenli olarak kullanılan geri bildirim 

mekanizmaları; 

 

Yüz yüze görüşmeler ve toplantılar. 

 

2.3.5. Dış Paydaş 

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

mekanizmalar); 

 

 Toplantılar ve yüzyüze görüşmeler, 

 Sözlü ve yazılı duyurular, 

 Web üzerinden duyurular kullanılır. 

 

2.3.6. D.P. Bilgilendirme 

 Birimdeki kararlar ve uygulamalar konusunda dış paydaşların bilgilendirme yöntemi; 

 

Üniversitemizdeki karar ve uygulamalar konusunda paydaşlar resmi yazışmalar, kurum internet 

sitesinde eklenen duyuru ve haberler ve e-posta duyuru sistemi ile bilgilendirilmektedir. Ayrıca yüz yüze 

görüşmeler ile bilgilendirme yapılmaktadır. 
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2.3.7. D.P. Geri Bildirim 

 Birimde dış paydaşların görüş ve önerilerini almak üzere düzenli olarak kullanılan geri bildirim 

mekanizmaları; 

Yüz yüze görüşmeler ve toplantılar 

 

2.3.8. D.P. Katılımı 

 Kalite komisyonu çalışmalarına dış paydaşların katılımını sağlama yöntemi; 

Davet ve ziyaretler. 

 

2.3.9. Mezunlar 

 Mezunlarla ilişkilerin yönetilmesi amacıyla geçerli olan yaklaşım, süreç ve sistemler ve elde 

edilen geri bildirimlerin tüm süreçlerde kullanılma yöntemleri; 

Üniversitemizin mezun öğrencilerle ilgili çalışmaları Mezun Öğrenciler ve Kariyer Merkez 

Koordinatörlüğü tarafından yürütülmektedir. 

 

2.3.10. Öğrenci Katılımları  

Karar alma süreçlerine öğrenci katılımını düzenleyen ortam, araç ve mekanizmalar; Öğrenci 

kulüplerinin talepleri doğrultusunda yapılan çalışmalarda yüz yüze ve diğer iletişim araçlarıyla geri 

bildirimler alınmaktadır. 

2.3.11. Dış Katkılar 

Bölüm gelişimine ve sürdürülebilirliğine yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri, ilgili bakanlıklar 

vb., katkıları; 

Üniversite faaliyetlerine katılım sağlanması. 

 

3. EĞİTİM - ÖĞRETİM 

 

3.1. Programların Tasarımı ve Onayı; 

 

3.1.1. Program Tasarımı 

 Birimimizde Eğitim-Öğretim ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır. 

 

3.1.2. Paydaş Katılımı 

 Birimimiz tarafından yapılan; toplantı ve birebir görüşmelerin yanı sıra hizmet içi eğitim birimimiz 

tarafından yapılan eğitimler kapsamında yapılan faaliyetler aracılığı ile paydaş görüşleri alınmaktadır. 

3.1.3. Faaliyetler 

Birimimizde Öğrencilerle ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır. 

 

3.1.4. İç-Dış Paylaşımlar 

 2019 Yılı  Hizmet İçi Eğitim Palını kapsamında düzenlenen eğitimlere  ilişkin duyuru ve görseller 

personel@bilecik.edu.tr adresinde yayınlanmaktadır. 

 

mailto:personel@bilecik.edu.tr
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3.1.5. Çıktı-TYYÇ Uyumu 

 

Program çıktılarının TYYÇ ile uyumunu sağlama yöntemleri; 

Değerlendirme toplantıları yapmak 

 

 

3.1.6. Uygulama/Alan Çalışmaları 

 Birimimizde stajyer öğrenci olarak görevlendirilen 1 öğrenci bulunmakta olup, öğrencinin 

yetiştirilmesi açısından çalışmalar yapılmaktadır. 

 

3.2. Programların Sürekli İzlenmesi ve Güncellenmesi; 

 

3.2.1. Güncelleme 

Birimimiz iç ve dış paydaşların görüşleri doğrultusunda programlar gözden geçirilmekte ve 

güncellenmektedir. 

 

3.2.2. Yöntemler 

 İç ve dış paydaş görüşlerinden elde edilen veriler ve bilgiler değerlendirilerek programlar gözden 

geçirilmekte ve güncellenmektedir. 

3.2.3. Paydaş Katkıları 

 Program güncelleme çalışmalarına iç ve dış paydaşlar görüş ve önerileriyle katkı vermektedirler. 

3.2.4. Güvenceler 

Birimin, eğitim amaçlarına ve öğrenme çıktılarına ulaşılmasını güvence altına alma yöntemi;  

Eğitim  dosyaları ve planıdır. 

 

Ders Bilgi paketleri, 

3.2.4.1. Bilgi formları (Ders), 

3.2.4.2. Uygulama dosyaları (Ders), 

 3.2.4.2.1. Uygulama çizelgesi, 

 3.2.4.2.2. Değerlendirme raporları (Öğretim üyesi), 

 3.2.4.2.3. Anket sonuçları (Öğrenci değerlendirme), 

 3.2.4.2.4. Sınav dosyaları, 

 3.2.4.2.5. Sınav soruları ve puanları, 

 3.2.4.2.6. Soruların çözümleri, 

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

 3.2.4.2.8. Ders ile ilgili proje dosyaları, 

 3.2.4.2.9. En iyi proje/uygulama, 

 3.2.4.2.10. Resmi not listesi, 

3.2.4.3. Ders Uygulama Dosyaları, 

 3.2.4.3.1. Program çıktıları değerlendirme raporu, 

 3.2.4.3.2. Dersin program çıktıları matrisi, 

 3.2.4.3.3. Öğrenim çıktıları değerlendirme anketi, 
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 3.2.4.3.4. Değerlendirme ve Önerilier (Bölüm ve program çıktılarının sağlanmasına yönelik 

değerlendirme ve öneriler), 

3.2.5. İzlemeler 

 Stratejik plan çerçevesinde program izleme ve değerlendirme çalışmaları devam etmektedir. 

3.2.6. İyileştirmeler 

 Program çıktılarına ulaşılamadığı durumlarda gerçekleştirilen iyileştirme çalışmaları; 

Her yıl düzenli olarak yapılır. 

3.2.7. Bilgilendirmeler 

 Yapılan iyileştirmeler ve değişiklikler konusunda paydaşların bilgilendirme yöntemi; 

Web sayfası ve internet (KIDR) 

 3.2.8. Akreditasyon Destekleri 
 Akredite olmak isteyen programların üniversite tarafından desteklenme yöntemi; 

Buna dair bir akreditasyon çalışması henüz yapılmamıştır. 

 

3.3. Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme; 

 

3.3.1. Politikalar 

 Birimimizde Eğitim-Öğretim ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır. 

 

3.3.1.1. Eğitim Politikası 

 Birimin öğrenci merkezli eğitim konusundaki politikası; 

3.3.2. Yayılımlar 

 Birimimizde böyle bir çalışma bulunmamaktadır. 

3.3.2.1. Bilinirlik 

 Bu politikanın Birimdeki bilinirlik düzeyi; 

3.3.3. Yetkinlikler 

         Birimimizde böyle bir çalışma bulunmamaktadır. 

3.3.4 İş Yükleri 

 Birimimizde böyle bir çalışma bulunmamaktadır. 

3.3.5. Öğrenci Katılımı 

 Birimimizde böyle bir çalışma bulunmamaktadır. 

3.3.6. Uluslararası Hareketlilik 

 Birimimizde böyle bir çalışma bulunmamaktadır. 

3.3.7. Deneyimleme 

 Birimimizde stajyer öğrenci bulunmakta olup geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapılmaktadır. 

3.3.8. Seçmeli Dersler 

Birimimizde Eğitim-Öğretim ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır. 

3.3.9. Seçmeli Derslerin Yönetimi 

 Birimimizde böyle bir çalışma bulunmamaktadır. 

3.3.10. Öğrenci Danışmanları 

 Birimimizde böyle bir çalışma bulunmamaktadır. 
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3.3.10.1. Etkinlikler 

 Birimimizde böyle bir çalışma bulunmamaktadır. 

3.3.10.2. Değerlendirme 

 Öğrenci danışmanlık sistemi değerlendirme sonuçlarına göre yapılan işlemler; 

3.3.10.3. Başarı Ölçümleri 

 Öğrencinin başarısını ölçme ve değerlendirmek (BDY) için tanımlı süreçler; 

3.3.10.4. İlan 

 BDY süreçlerin öğrencilere ilan edilme yöntemi; 

3.3.10.5. Güvence 

 Programda BDY süreçleri uygulanması için güvence yöntemi; 

3.3.11. Mezuniyet Koşulları 

 Birimimizde böyle bir çalışma bulunmamaktadır. 

3.3.12. Çıktı Ölçümleri 

 Birimimizde böyle bir çalışma bulunmamaktadır. 

3.3.13. BDY 

 Birimimizde böyle bir çalışma bulunmamaktadır. 

3.3.14. Öğrenci Hakları 

          Birimimizde böyle bir çalışma bulunmamaktadır. 

3.3.15. Öğrenci Şikâyetleri 

 Birimimizde böyle bir çalışma bulunmamaktadır. 

3.3.15.1 Şikayet Giderme Politikaları 

 Birimimizde böyle bir çalışma bulunmamaktadır. 

3.3.16. Alan Dışı Öğrenme 

 

Birimimizde böyle bir çalışma bulunmamaktadır. 

  

3.4. Öğrencinin Kabulü ve Gelişimi, Tanıma ve Sertifikalandırma; 

 

3.4.1. Kabul 

Birimimizde böyle bir çalışma bulunmamaktadır. 

 

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

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

 3.4.1.2.1. Kabul, 

3.4.1.3. Uyum (Yeni öğrenci uyumu), 

 3.4.1.3.1. Mentörler 

3.4.1.4. Başarılar (Öğrenci başarıları), 

3.4.1.5. Danışmanlar (Akademik), 

3.4.1.6. Öğrenci Hareketliliği, 

3.4.1.7. Diğer Kabuller 

Merkezi yerleştirmeyle gelen öğrenci grupları dışında kalan yatay geçiş, YÖS, ÇAP, yandal 
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öğrenci kabullerinde uygulanan kriterler; 

 

3.4.2. Formal Öğrenme 

Birimimizde böyle bir çalışma bulunmamaktadır. 

3.4.3. İnformal Öğrenme 

Birimimizde böyle bir çalışma bulunmamaktadır. 

 

3.5. Eğitim-Öğretim Kadrosu; 

 

3.5.1. Özgeçmişler (Öğretim elemanları özgeçmişleri), 

Birimimizde böyle bir çalışma bulunmamaktadır. 

 

3.5.2. Yetkinlikler, 

Birimimizde böyle bir çalışma bulunmamaktadır. 

3.5.3. Mesleki Gelişim, 

Birimimizde böyle bir çalışma bulunmamaktadır. 

3.5.4. Eğitsel Performanslar, 

Performans göstergelerinin değerleri yıllık olarak da faaliyet raporunda belirtilmektedir. 

3.5.5 Mesleki Gelişim 

 Birimimizde Mesleki Gelişimle ilgili olarak ihtiyaç duyulan konularda eğitim verilmekte olup, 

çalışanların performanslarının ve becerilerinin yükseltilmesi amaçlanmaktadır. 

3.5.5.1. Güvence 

Birimimizde böyle bir çalışma bulunmamaktadır. 

3.5.6. Ders Görevlendirmeleri 

 Birimimizde böyle bir çalışma bulunmamaktadır. 

3.5.7. Eğiticilerin Eğitimi 

 Dış paydaşlar ile toplantılar ve birebir görüşmeler gerçekleştirilir. 

3.5.8. Ders Verme (dış kaynaklı)  

 Birimimizde böyle bir çalışma bulunmamaktadır. 

3.5.8.1. İlan 

 Kuralları ilan etme yöntemi; 

 

 İlgili ölçüte ait beklenen kanıtlar aşağıda listelenmektedir:  

 

3.6. Öğrenme Kaynakları, Erişilebilirlik ve Destekler; 

 

3.6.1. Altyapılar 

 Hizmet İçi Eğitim için uygulama alanları uygun donanıma sahiptir. 

3.6.2. Faaliyetler 

 Birimimizde personel gelişimine yönelik 2019 Yılı Hizmet İçi Eğitim faaliyetleri kapsamında 

eğitimler verilmektedir. 
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3.6.3. Kurumsal Hizmetler 

Her ay göreve başlayan idari personele oryantasyon eğitimi verilir ve üniversitenin yapısı ve işleyişi 

hakkında bilgi edinmesi sağlanır. 

3.6.3.1. Birimsel Hizmetler 

 Birimimizde böyle bir çalışma bulunmamaktadır. 

3.6.4. Özel Öğrenciler 

 Birimimizde böyle bir çalışma bulunmamaktadır. 

3.6.5. Planlama 

 Birimimizde böyle bir çalışma bulunmamaktadır. 

3.6.6. Bütçe Dağılımı 

 Birimimizde böyle bir çalışma bulunmamaktadır. 

 

4. ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME  ve TOPLUMSAL  KATKI 

 

4.1. Birimin Araştırma Stratejisi ve Hedefleri; 

 

4.1.1. Araştırma Stratejisi 

 

 Birimimizin Ar-Ge Stratejisi bulunmamakta olup iç işleyiş olarak yapılan işlemlerin gelişen çağ ve 

sistemlerle uyumlu hale getirilmesi birimimiz personeli tarafından bir görev mahiyetinde 

sağlanmaktadır.  

 

4.1.1.1. Ar-Ge Politikamız bulunmamaktadır. 

4.1.1.2. Ar-Ge Stratejimiz bulunmamaktadır.  

4.1.1.3. Araştırma Fırsatlarımız bulunmamaktadır. 

4.1.1.4. Öncelikli Alanlarımız birim içi talep çok olan işlemlerimizdir. 

4.1.1.5. Ortak Araştırma Faaliyetleri bulunmamaktadır. 

4.1.1.6. Araştırma Platformları bulunmamaktadır. 

4.1.1.7. Etik Değerler bulunmamaktadır. 

4.1.1.8. Araştırma Çıktıları bulunmamaktadır. 

 

4.1.2. Bütünleşik Politikalar 

 Birimimizin bu alanda çalışması bulunmamaktadır. 

 4.1.3. Katkısal Politikalar 

 Birimimizin bu alanda çalışması bulunmamaktadır. 

4.1.4. Kalkınma Hedefleri 

 Birimimizin bu alanda çalışması bulunmamaktadır. 

4.1.5. Kültürel Katkılar 

 Birimimizin bu alanda çalışması bulunmamaktadır. 
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 Birime Ait Belgeler 

Birimimizin Ar-Ge konusunda herhangi bir çalışması bulunmamaktadır.  

 

 İyileştirme Kanıtları 

 

Birimimizin Ar-Ge konusunda herhangi bir çalışması bulunmamaktadır.  

 

4.2. Araştırma Kaynakları; 

 

4.2.1. Planlama 

 Birimimizin Ar-Ge konusunda herhangi bir çalışması bulunmamaktadır.  

4.2.2. Paydaşlar 

 Birimimizin Ar-Ge konusunda herhangi bir çalışması bulunmamakla birlikte birimimiz 

bünyesinde yapılan işlemler konusunda paydaşlarımız kurum içi ve kurum dışı kamu ve özel 

kuruluşlardır.  

4.2.3. İzleme 

 Birimimizin Ar-Ge konusunda herhangi bir çalışması bulunmamaktadır.  

4.2.4. Fon Stratejileri 

 Birimimizin Ar-Ge konusunda herhangi bir çalışması bulunmamaktadır.  

4.2.5. Personel Teşvikleri 

 Birimimizin Ar-Ge konusunda herhangi bir çalışması bulunmamaktadır.  

4.2.6. Dış Destekler 

 Birimimizin Ar-Ge konusunda herhangi bir çalışması bulunmamaktadır.  

   

 Birime Ait Belgeler 

Birimimizin Ar-Ge konusunda herhangi bir çalışması bulunmadığından ilgili konu ile alakalı herhangi 

bir belgemiz yoktur.  

  

İyileştirme Kanıtları 

Birimimizin Ar-Ge konusunda herhangi bir çalışması bulunmamaktadır.  

 

4.3. Araştırma Kadrosu; 

 

4.3.1. Yetkinlikler 

Birimimizin Ar-Ge konusunda herhangi bir çalışması bulunmadığından Araştırma Kadrosu 

oluşturulmamıştır.  

4.3.2. Yetkinlik Ölçümleri 

 

Birimimizin Ar-Ge konusunda herhangi bir çalışması bulunmadığından Yetkinlik Ölçümleri yapılmamıştır.  

4.3.3. Olanaklar ve Destekler 

 Birimimizin Ar-Ge konusunda herhangi bir çalışması bulunmadığından herhangi bir destek talep 

edilmemiş ve alınmamıştır. 
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4.3.3.1. Fiziksel, Teknolojik ve Finansmanımız bulunmamaktadır. 

4.3.3.2. Laboratuvarlarımız bulunmamaktadır 

4.3.3.3. Birimimizin Ar-Ge konusunda herhangi bir çalışması bulunmadığından Projelerimiz de yoktur. 

4.3.3.4. Birimimizin Ar-Ge konusunda herhangi bir çalışması bulunmadığından Etik Kural Destekleri de 

yoktur. 

4.3.3.5. Birimimizin Ar-Ge konusunda herhangi bir çalışması bulunmadığından Ölçme-Değerlendirme de 

yoktur. 

4.3.4. Teşvikler 

 Birimimizin Ar-Ge konusunda herhangi bir çalışması bulunmadığından herhangi bir teşvik talep 

edilmemiş ve alınmamıştır. 

4.3.4.1. Karar Yöntemleri 

 Birimimizin Ar-Ge konusunda herhangi bir çalışması bulunmadığından herhangi bir teşvik talep 

edilmemiştir. 

4.3.4.2. Teşvik Ölçümleri 

 Birimimizin Ar-Ge konusunda herhangi bir çalışması bulunmadığından herhangi bir teşvik talep 

edilmemiştir. 

 

  Birime Ait Belgeler 

 Birimimizin Ar-Ge konusunda herhangi bir çalışması bulunmadığından ilgili konu ile alakalı 

herhangi bir belgemiz yoktur.  

  İyileştirme Kanıtları 
 Birimimizin Ar-Ge konusunda herhangi bir çalışması bulunmadığından ilgili konu ile alakalı 

herhangi bir belgemiz yoktur.  

4.4. Birimin Araştırma Performansının İzlenmesi ve İyileştirilmesi; 

 

4.4.1. Performans 

 Birimimizin Ar-Ge konusunda herhangi bir çalışması bulunmamaktadır. 

4.4.2. Yayımlar 

 Birimimizin Ar-Ge konusunda herhangi bir çalışması bulunmamaktadır. 

4.4.3. Ranking Yöntemi 

 Birimimizin Ar-Ge konusunda herhangi bir çalışması bulunmamaktadır. 

4.4.3.1. Katkı Yeterliliği 

 Birimimizin Ar-Ge konusunda herhangi bir çalışması bulunmamaktadır. 

4.4.4. Ranking Derecesi 

 Birimimizin Ar-Ge konusunda herhangi bir çalışması bulunmamaktadır. 

 

 Birime Ait Belgeler 

Birimimizin Ar-Ge konusunda herhangi bir çalışması bulunmadığından ilgili konu ile alakalı 

herhangi bir belgemiz yoktur.  

 İyileştirme Kanıtları 

Birimimizin Ar-Ge konusunda herhangi bir çalışması bulunmadığından ilgili konu ile alakalı 

herhangi bir belgemiz yoktur.  
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5. YÖNETİM SİSTEMİ 

 

5.1. Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı; 

 

5.1.1. Yönetim Sistemi 

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

üzere yönetim ve idari sistemi yönetme usulü; 

Kurum, stratejik hedeflerine ulaşmayı nitelik ve nicelik olarak güvence altına alan yönetsel ve 

idari yapılanmaya sahip olmalıdır. Yönetim kadrosu gerekli yapıcı liderliği üstlenebilmeli, idari kadrolar 

gerekli yetkinliğe sahip olmalıdır. 

Birimimiz 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 12. maddesi ve Akademik Teşkilat Yönetmeliği 

ile düzenlenmiş olan görevleri yerine getirmekte olup stratejik planında yer alan amaçlar ve hedefleri 

doğrultusunda yönetim ve idari yapılanmasında işlemlerine devam etmektedir. 

 

5.1.2. İç Kontrol Eylem Planı 

 İç kontrol eylem planı hazırlama, izleme ve değerlendirme süreçlerinin yürütme yöntemi; 

İç Kontrol Eylem Planı hazırlama süreci "İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu (İKİYK)" aracılığı 

ile iç kontrol sisteminin işleyişi, yıllık faaliyet raporlarının stratejik planda belirlenen amaç ve hedeflere 

uygunluğu periyodik aralıklarla izleyen komisyon tarafından yapılmaktadır. 

Üniversitemiz Kalite Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı 

uygulanır. 
 

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı için tıklayınız. 

 

5.2. Kaynakların Yönetimi; 

 

5.2.1. Etkililik 

  

İnsan kaynakları yönetimi ve etkinlik düzeyi; 

Personel Daire Başkanlığı, kurumun insan gücü planlaması ve personel politikası ile ilgili 

çalışmaları ve birimlerden gelen talepler doğrultusunda her yıl doğabilecek ihtiyaçları göz önünde 

bulundurarak kadro planlaması yapmaktadır. Bu çalışmalar sonucunda insan kaynağı temininde 

karşılaşılabilecek sorunlar minimuma indirilmektedir. Kurumumuz tarafından istihdam edilen akademik 

ve idari personelin alanıyla ilgili bilgi ve becerisini, işgücüne katkısını arttırmak ve çalışma ortamındaki 

uyumunu sağlamak amacıyla oryantasyon faaliyetleri ve hizmet içi eğitimler düzenlenmektedir. 

İdari personelin istihdamında KPSS veya naklen atama yolu kullanılmaktadır. Bundan dolayı DPB 

personel taleplerinde belirtilen kriterler kullanılmaktadır. Bu sebeple personelimize Başkanlığımız 

http://w3.bilecik.edu.tr/kalite/wp-content/uploads/sites/116/2018/02/B%C5%9EE%C3%9C-%C4%B0%C3%A7-Kontrol-Standartlar%C4%B1-Uyum-Eylem-Plan%C4%B1-2015.pdf
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tarafından yalnızca “resmi yazışma kuralları, bilgisayar kullanımı, yükseköğretim mevzuatı, etkili 

iletişim, davranış biçimi, protokol kuralları, kurum kültürü, aidiyeti vb.” konularında eğitimler 

verilmesini mümkün kılabilmiştir. Değişik tarihlerde kurumumuz personeline görevde yükselme ve 

unvan değişikliği sınavları yapılarak üst unvanlara liyakat sistemi içinde yükseltilmeleri sağlanmaktadır. 

Akademik personel alımı ise Üniversitemiz tarafından kuruma alınacak personelin kriteri belirlenerek 

ilan edilmekte olup, ilan aşamasında başvuruda bulunan kişilerin başvuru dosyası incelenerek başvuruda 

bulunduğu alana uygun olup olmadığı Üniversite tarafından belirlenen komisyon tarafından gerekli 

incelemeler yapılarak rapor edilmektedir 

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde görevli akademik ve idari personelin kuruma uyumunu 

sağlamak, mevcut ve/veya değişen iş akışını mümkün olan en kısa sürede öğrenmesini sağlamak, kurum 

kültürü ve aidiyet duygusunu geliştirmek, Üniversitenin hedeflerine ulaştıracak yetkinlik düzeyine 

ulaşmalarını ve görevinin gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışları kazanmalarını sağlayarak moral ve 

motivasyonunu yükseltmek ve benzeri konularda planlanan eğitimler verilmektedir 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun gerektirdiği usul 

ve esaslara ek olarak Üniversitemiz KAYSİS belgerinde yer alan yönetmelik ve yönergelere, uygulama 

esaslarına, sözleşme protokollere vb. dokümanlara uygun kaynak sağlanmakta ve personel yönetimi 

sağlanmaktadır. 

5.2.2. Etkinlik 

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

güvence altına alma yöntemi; 

İlgili kanun ve yönetmelikler. 

5.2.3. Liyakat 

 İdari ve destek kısımlarında görev alan personelin eğitim ve liyakatlerinin üstlendikleri görevlerle 

uyumunu sağlayan tanımlı süreçler; 

–İlgili kanun ve yönetmelikler. 

–Birim personellerinin çalışma alanları için belirlenmiş yetki görev ve sorumluluklar ve görev tanımları. 

 

5.2.4. Finansal Yönetim 

 Mali kaynakların yönetimi ve etkinlik düzeyi; 

Mali Kaynakların yönetimi Üniversitemiz Stratejik Planı ve buna bağlı olarak hazırlanan 

performans programlarına uyumlu bir şekilde, Üniversitenin amaç, hedef ve faaliyetlerine uygun olarak 

gerçekleştirilmektedir. 

Mali işlemlerin uygulanması, 5018 sayılı Kanun  ile Üniversitemizce konuyla ilgili çıkarılmış 

bulunan yönergeler uyarınca Rektörlük Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından yapılmaktadır. 

5.2.5. Kaynakların Yönetimi 

 Taşınır ve taşınmaz kaynakların yönetimi ve etkinlik düzeyi; 

 

Taşınır ve taşınmaz kaynakların yönetimi İlgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde Rektörlük 
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bünyesinde gerçekleştirilmektedir. 

 

5.3. Bilgi Yönetimi Sistemi; 

 

5.3.1. Bilgi Yönetimi 

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

üzere kullandığı bilgi yönetim sistemi işletilme yöntemi; 

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

üzere kullandığı bilgi yönetim sistemi işletilme yöntemi; 

Birimimiz tarafından akademik, idari ve diğer personele ilişkin web tabanlı özlük işleri Personel 

Bilgi Sistemi (Netiket) kullanılarak bilgi ve veriler periyodik olarak toplanmakta, analiz etmekte ve 

bunlara ilişkin iyileştirme çalışmaları yapmaktadır. Diğer taraftan evrakların kontrolü, güvenliği ve 

işleyişi Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) programı tarafından sağlanmaktadır. 

Web tabanlı özlük işleri Personel Bilgi Sistemi (Netiket) programı dışarıdan tedarik ettiğimiz bir 

programdır. Kalite Yönetim süreci olarak kullanmış olduğumuz formlar bu sisteme entegre edilecek 

olup diğer süreçlere bağlı olarak devam etmektedir. Örnek verecek olursak ilişik kesme formu bu 

sisteme entegre edilmiş olup Üniversitemiz bünyesindeki personele ilişkin veriler burada 

toplanmaktadır. 

5.3.2. Performans Göstergeleri 

 Birimin izlemesi gereken anahtar performans gösterge değerleri toplama ve paylaşma yöntemi; 

Birimimizde, Personel Bilgi Sistemi kullanılmakta olup, birimimizin erişim yetkisi bulunan 

Personel Veri Sistemi, Elektronik Belge Yönetim Sistemi, Üniversite Birim Web Sitesi İçerik Yönetim 

Sistemi vb. gibi sistemlere erişim sağlanmaktadır. Bu sistemlerde yapılan işlemlere kullanıcı bazlı veri 

sağlanabilmektedir. Aynı zamanda stratejik plan, yıllık faaliyet raporları ve performans göstergeleri ile 

veriler raporlanmaktadır. 

 

Yukarıdaki sistemler ile toplanan raporlar sonucunda veriler resmi yazı ve web sayfa aracılığı  ile 

paylaşılmaktadır. 

5.3.2.1. Desteklemeler 

 Bilgi Yönetim Sistemi’nin Birimi destekleme yöntemi; 

Birim performans gösterge ve değerleri gibi bilgi ve veriler EBYS, e-posta ve duyuru sistemleri ile 

toplamakta ve paylaşılmaktadır. 

 

5.3.3. Süreç Destekleri 

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

destekleme yöntemi; 

 

Birimimizin iç kontrol ve kalite gelişim süreci kapsamında bulunan tüm belgelerin Elektronik 
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Kamu Bilgi Yönetim Sistemi (KAYSİS) içerisinde yer alacak şekilde hazırlanması onaylanması ve 

güncelleştirilmesine ilişkin standartları belirleyen Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi KAYSİS Belgesi 

Hazırlama Prosedürü 14.12.2015 tarihli senato kararı ile yürürlüğe girmiştir. Bu prosedür ile kalite 

süreçleri kapsamında ne tür bilgi ve belgelerin nasıl oluşturulacağı ve yayınlanacağı hususu KAYSİS 

sistemi ile örtüştürülerek bu konuya ilişkin ana kurallar belirlenmiştir. 

 

Birimimiz süreçleri bu kurallar çerçevesinde yürütmektedir. 

 

5.3.4. Veri Toplama 

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

Birim iç ve dış değerlendirme sürecine yönelik verilerin toplanması, değerlendirmesi ve rapor haline 

getirilmesi  belirli aralıklarla Kalite Kurulu tarafından toplanır. 

Toplanan verilerin güvenliği, Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından Üniversitemizdeki 

personel ve öğrencilere ait veriler elektronik ortamda bilgi sistemi yardımıyla sunucularda muhafaza 

edilmektedir. 

 

5.3.5. Güvenlik ve Gizlilik 

 Toplanan verilerin güvenliği ve gizliliği ve güvenilirliği sağlama ve güvence altına alma yöntemi; 

 

Verilerin güvenlik ve gizlilik yönetimi Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından 

yürütülmekte olup, Verilerin güvenliği, gizliliği ve güvenilirliği konusunda imkânlar dâhilinde tedbirler 

alınmaktadır. Kişilerin sadece ihtiyacı kadar yetki sahibi olmasına özen gösterilmektedir.  Basılı 

dokümanlar birim klasörlerinde saklanmaktadır. 

 

5.3.6. Birim Hafızası 

 Birim hafızasını korumak ve sürdürülebilirliğini güvence altına almak için geliştirdiği 

uygulamalar; 

 

Birim hafızasını korumak ve sürdürülebilirliğini güvence altına almak için çalışmalar 

yönetmelikler çerçevesinde elektronik  ortamda veya basılarak klasörlerde  raporlanmakta ve muhafaza 

edilmektedir. 

  

5.4. Birim Dışından Tedarik Edilen Hizmetlerin Kalitesi; 

 

5.4.1. Tedarik Kriterleri 

Birim dışından alınan idari ve/veya destek hizmetlerinin tedarik kriterleri; 
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Birimimiz kurum dışından web tabanlı Personel Bilgi Sistemi programı temin etmektedir. Personel 

Bilgi Sistemi programı için Netiket şirketi tarafından teknik destek olmazsa olmazların içinde yer 

almaktadır. 

Dış tedarikçiler için uygulanan kriterler; özlük işleri programı için anında müdahale edilmesi, 

bilgilerin güncel olması, yeni çıkan kamu personeline ilişkin kanunların güncellemesinin zamanında 

yapılması ve SGK ile entegreli olarak çalışması başlıca kriterlerimiz arasında bulunmaktadır. 

Kurum dışından alınan hizmetlerimizde web tabanlı Personel Bilgi Sistemi programının Sosyal 

Güvenlik Kurumu Hizmet Takip Programı (HİTAP) tarafından onaylanmış olması ve entegreli olarak 

çalışması nedeni ile uygunluğu ve 7/24 teknik destek verilmesi sonucu kalitesi diğer taraftan bilgilerin 2 

farklı sunucuda yedeklenmesi sonucu dışarıdan alman hizmetimiz güvence altına alınmıştır. 

5.4.2. Tedarik Güvencesi 

 Birim dışından alınan hizmetlerin uygunluk, kalite sağlama ve sürekliliğini güvence altına alma 

yöntemi; 

Kurum dışından alınan hizmetlerin uygunluğu, kalitesi ve sürekliliği Rektörlük tarafından ilgili 

yasa ve yönetmelikler kapsamında tedarik edilmektedir, yüklenicilerle idare arasında imzalanan 

“Sözleşmeler” ve bu sözleşmelerin ekleri olan “Şartnameler”le sağlanmaktadır. Hizmetlerin kalitesi 

şartname ve sözleşme hükümlerince güvence altına alınmakta ve alanında uzman kişilerden oluşturulan 

kontrol teşkilatlarıyla takibi düzenli olarak sağlanmaktadır. 

 

Kuruma Ait Belgeler 

 

- Tedarik edilen hizmetler ve tedarikçilerin listesi 

- Tedarikçilerin performansını değerlendirmek üzere tanımlı süreçler 

 

 İyileştirme Kanıtları 

- Tedarik hizmetlerinden iç paydaşların memnuniyet düzeyini gösteren kanıtlar  

- İyileştirme uygulama örnekleri 

 

5.5. Yönetimin Etkinliği ve Hesap Verebilirliği, Kamuoyunu Bilgilendirme; 

 

5.5.1. 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 kamuoyuyla paylaşma yöntemi 

üniversite anaweb sayfası ve birim web sayfası ile gerçekleştirilmektedir. 

 

5.5.2. Güvence 

 Birimin, kamuoyuna sunduğu bilgilerin tarafsızlığını ve nesnelliğini güvence altına alma yöntemi; 
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657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanununun gerektirdiği usul ve esaslara ek olarak Üniversitemiz KAYSİS belgerinde 

yer alan yönetmelik ve yönergelere, uygulama esaslarına, sözleşme protokollere vb. dokümanlara uygun 

olarak tarafsızlığı ve nesnelliği sağlanmakta olup, kamuoyuna sunduğu bilgilerin tarafsızlığını ve 

nesnelliğini faaliyet raporlarıyla güvence altına almaktadır. 

 

5.5.3. Liderlik Ölçümleri 

 Birim yöneticileri için liderlik özellikleri ölçme, izleme ve yetkinlik geliştirme uygulamaları; 

Birimimizde liderlik özellikleri ölçülmesine ve izlenmesine dair herhangi bir uygulama 

bulunmamakla beraber, Liderlik özellikleri ölçülmesine ve izlenmesine dair herhangi bir uygulama 

bulunmamaktadır. 

 

5.5.4. Şeffaflık Politikaları 

 Birimin hesap verebilirlik ve şeffaflık konusunda izlediği politika ve uygulamalar; 

Üniversitemiz yönetimi; her türlü çalışma ve faaliyet alanında, mevzuatlarında belirtilen 

denetimlere tabi olmakla beraber, yine mevzuat gereği periyodik olarak kamuoyuna açıkladığı plan, 

program ve uygulama sonuçlarıyla şeffaf bir yapıya sahiptir. Üniversitemizdeki kararlar, uygulamalar ve 

çalışmalar stratejik plan, faaliyet raporları, performans göstergeleri ile raporlanmakta ve web sayfaları 

ile kamuoyuyla paylaşılmaktadır 

 

5.5.5. 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; 

Birim, yönetim ve idari kadroların verimliliğini ölçüp değerlendirebilen ve hesap verebilirliklerini 

sağlayan yaklaşımlara sahip olmalıdır. Birim, eğitim-öğretim programlarını ve araştırma-geliştirme 

faaliyetlerini de içerecek şekilde tüm faaliyetleri hakkındaki bilgileri açık, doğru, güncel ve kolay 

ulaşılabilir şekilde üniversite ana web sayfası ve birim web sayfasında yayımlayarak kamuoyunu 

bilgilendirmektedir. Kalite ve iç kontrol çalışmaları kapsamında, iç ve dış değerlendirmeler sonucunda 

tespit edilen eksiklikler giderilerek yönetim ve idari sistemin etkinliği sağlanmaktadır. 

6. SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 

 

Kurumumuz dış değerlendirme sürecinden geçtiği dönemde Kalite politikası çerçevesinde gerekli 

iyileştirmeler yapılmış olup hizmet kalitemizin ve hızımızın yükselmesi için iyileştirmelerimiz devam 

edecektir.  

 

Güçlü Yönler; 

Başkanlığımız bünyesinde yürütülen işlemlerin dijital ortama aktarımı büyük ölçüde sağlanmış ve 

gereksiz iş yükü ile bürokrasi ortadan kaldırılmıştır. Başkanlığımıza en çok gelen talepler EBYS üzerine 

form halinde yerleştirilerek talep ve işlemlerin en kısa sürede sonuca kavuşması sağlanmıştır. Kurumsal 
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görev, yetki ve sorumluluklarını bilen personelin olması yapılan işlemleri pozitif anlamda 

etkilemektedir.  

 

Zayıf Yönler; 

Başkanlığımız bünyesinde yeterli personelin bulunmaması ile birlikte işlem yaptığımız paket 

programların Üniversite dışından satın alınması durumu Dairemiz işlemlerini yavaşlatmaktadır. 

Bilgisayarlarımız ile yazıcılarımızın çok eski olması ciddi bir zaman kaybına sebep olmaktadır. 

 

 

 

7. GÖSTERGELER 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 

Performans Göstergesi Performans 

Göstergesi Türü 

1-İlk defa ataması yapılacak akademik personel sayısındaki artış  Girdi 

2-İlk defa ataması yapılacak idari personel sayısındaki artış Girdi 

3-Nakil talebindeki artış Girdi 

4-Gerçeklestirilen Açıktan, Naklen akademik personel atama sayısı Girdi 

5-Gerçeklestirilen Açıktan, Naklen idari personel atama sayısı Girdi 

6-Akademik Personelin (Naklen, istifa,görev süresinin sona ermesi, 

vefat,emekli) Ayrılma İşlemleri Çıktı 

7-İdari Personelin (Naklen, istifa, vefat, emekli) Ayrılma işlemleri Çıktı 

8-Kadro Tenkis-Tahsis İşlemi  Girdi 

9-Kadrolara Açıktan Atama İzin Talebi  Girdi 

10-Personel açığı giderilen birim sayısı  Girdi 

11-İhtiyaç olarak tespit edilen kadro sayısı  Girdi 

12-İhtiyaç olarak tespit edilen pozisyon sayısı  Girdi 
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Akademik Personelin Kadro ve İstihdam Şekline Göre Dağılımı 

UNVAN 

KADROLARIN DOLULUK 

ORANINA GÖRE 

Dolu Boş Toplam 

Profesör 35 21 56 

Doçent 36 64 100 

Doktor Öğretim Üyesi 190 27 217 

Öğretim Görevlisi 186 86 272 

Araştırma Görevlisi 113 99 212 

TOPLAM 560 297 857 

İdari Personel Kadroların Doluluk Oranına Göre 

İDARİ PERSONEL 

(Kadroların Doluluk Oranına Göre) 
DOLU BOŞ TOPLAM 

Genel İdari Hizmetler 205 197 402 

Sağlık Hizmetleri Sınıfı 4 4 8 

Teknik Hizmetler Sınıfı 42 74 116 

Avukatlık Hizmetleri Sınıfı 1 1 2 

Yardımcı Hizmetler Sınıfı 10 10 20 

TOPLAM 
   

 
 

 

 

8. BİRİM KİDR RAPORU 

 

Birim KİDR Raporuna ulaşmak için tıklayınız. 
 


