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              2021 YILI BİRİM ÖZ DEĞERLENDİRME RAPORU 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

A. LİDERLİK, YÖNETİM ve KALİTE 

A.1. Liderlik ve Kalite 

A.1.1. Yönetim modeli ve idari yapı 

-Yönetişim modeli ve organizasyon şeması, görev tanımları, iş akış süreçleri 

Fakültemiz organizasyon şeması, yönetici ve birimlerin yetki, görev ve sorumlulukları, idari 

personel görev dağılımları ve iş akış süreçleri fakülte internet sayfasında ilan edilmiştir. Akademik 

ve İdari personelin görev tanımları ve üstlenmiş oldukları sorumluluklar ilgili mevzuatlar 

çerçevesinde (2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5018 

sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu vb.) belirlenmektedir.  

 

Fakülte içerisinde ilgili kararlar bölüm kurullarında görüşüldükten sonra Fakülte Kurulunda veya 

Fakülte Yönetim Kurulunda karara bağlanmaktadır. Fakültemizde 2021 yılında 12 adet Fakülte 

Kurulu ve 89 adet Fakülte Yönetim Kurulu kararı alınmıştır.  

Kanıt Belgeler: 

A.1.1.1. http://w3.bilecik.edu.tr/sbf/yuksekokulumuz/orgut-yapisi/ 

A.1.1.2. http://w3.bilecik.edu.tr/sbf/yuksekokulumuz/yetki-gorev-ve-sorumluluklar/ 

A.1.1.3. http://w3.bilecik.edu.tr/sbf/yuksekokulumuz/idari-personel-gorev-dagilimlari/ 

A.1.1.4. http://w3.bilecik.edu.tr/sbf/yuksekokulumuz/is-akis-surecleri/ 
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A.1.2. İç kalite güvencesi mekanizmaları 

 Birim kalite organizasyon yapısı  

KALİTEKOMİSYONLARI 
 
 

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi 
  Adı-Soyadı Unvanı 
Kalite Temsilcisi Prof. Dr. SıddıkaÖzkaldı Karakuş Dekan V. 

Kalite Kurul Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Burcu Bayrak Kahraman Öğr. Üyesi 

Kalite Raportörü Semra Sezgin Fakülte Sekreteri 

Birim kalite komisyonu üyeleri görevlendirme süreci devam etmektedir.  

-Görev tanımı 

http://w3.bilecik.edu.tr/sbf/yuksekokulumuz/gorev-tanimlari/ 

-İş akış şeması 

http://w3.bilecik.edu.tr/sbf/yuksekokulumuz/is-akis-surecleri/ 

-Geri bildirim yöntemleri 

Fakültemiz geri bildirim mekanizması olarak üniversitenin düzenlediği memnuniyet anketleri, e-

posta ve telefon kullanılmaktadır.  

  Kanıt Belgeler: 
A.1.2.1. http://w3.bilecik.edu.tr/sbf/yuksekokulumuz/is-akis-surecleri/ 
A.1.2.2. http://w3.bilecik.edu.tr/sbf/yuksekokulumuz/gorev-tanimlari/ 
A.1.2.3. E-posta ekran görüntüsü 
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A.1.2.4. E-posta ekran görüntüsü 

 

A.1.3. Kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik 

-Kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik ile ilişkili olarak benimsenen ilke, kural ve yöntemler 

Paydaşlar ve kamuoyu fakülte internet sayfası, e-posta ve öğrenci bilgi sistemi (OBS) yöntemiyle 

bilgilendirilmektedir. Fakültemiz ve bölümlerimiz danışmanlar aracılığıyla öğrencilere, internet sayfası 

duyuruları ile tüm paydaşlara ders programı, sınav programı vb. duyuruları zamanında gerçekleştirmektedir.  

   Kanıt Belgeler: 

A.1.3.1.Sağlık Bilimler Fakültesi duyuru sayfası 
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A.2. Yönetim Sistemleri 

A.2.1. İnsan kaynakları yönetimi 

- 2021 yılında Fakültemizde idari personel için yetkinlik, işe alınma, hizmet içi eğitim, teşvik ve 

ödüllendirme vb. uygulama bulunmamaktadır. 

Kanıt Belgeler: 

A.2.2. Süreç yönetimi 

Süreçlerdeki sorumlular, iş akışı, yönetim, sahiplenme yazılıdır ve içselleştirilmiştir. Etkinliklerle 

ilgili süreçler iş akışları ile tanımlı hale getirilmiş ve kms.kysis.gov.tr adresinden yayımlanmaktadır. 

İş akış formlarında süreçle ilgili sorumlu yapılacak işlem ve belge/mevzuat dayanakları yer 

almaktadır. 

 Kanıt Belgeler: 

A.2.2.1. https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/145363 

A.3. Paydaş Katılımı 

A.3.1. İç ve dış paydaş katılımı 

 İç paydaş listesi  

Fakültemizin İç Paydaşlarının Listesi *Üniversitemiz Rektörlüğü ve Bağlı Birimler 

*Akademik Personel 

*İdari Personel 

*Öğrenciler 

 
 Dış paydaş listesi  

Fakültemizin Dış Paydaşlarının Listesi *Yükseköğretim Kurumu 

*Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü 

*Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

*Bilecik Aile ve Çalışma Sosyal Hizmetler İl 

Müdürlüğü 

*Bilecik Belediyesi 

 

 İç paydaşlarla yapılan toplantılar  

Fakültemiz Fakülte Kurulları, Fakülte Yönetim Kurulları ve Fakültemiz Bölümlerinin 

Bölüm Kurulları. 

 Dış paydaşlarla yapılan toplantılar  

Pandemi nedeniyle yapılamamıştır. 
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 Kanıt Belgeler: 

A.3.1.1. Fakültemiz Fakülte Kurulları, Fakülte Yönetim Kurulları’na ait defterler Dekanlık 

odasında, Fakültemiz Bölümlerinin Bölüm Kurul Karar Defterleri Bölüm Başkanlığında muhafaza 

edilmektedir. 

A.3.2. Öğrenci geri bildirimleri 

Öğrencilerimiz,  Uzaktan Eğitim Portalı-Mesaj, Öğrenci Bilgi Sistemi, Akademik Kurumsal e-Posta 

adresleri, aracılığıyla şikâyet ve taleplerini iletebilmektedir. Öğrenci geri bildirimleri görevli bölüm 

danışmanları, Fakültemiz öğrenci işleri birimi ve Fakülte Sekreterliği tarafından takip edilmektedir.  

B. EĞİTİM VE ÖĞRETİM 

B.1. Program Tasarımı, Değerlendirmesi ve Güncellenmesi  

B.1.1. Programların tasarımı ve onayı 

Fakültemizde 2020-2021 Eğitim-Öğretim Bahar Yarıyılı uzaktan eğitim ile; 2020-2021 Güz Yarıyı-

lı ise harmanlanmış (hibrit) eğitim modeli ile yürütülmüştür. Bu kapsamda üniversitemiz bölümler-

de derslerin AKTS bazında en az %20'si, en fazla %40'ının uzaktan eğitim yoluyla yürütülmesi Fa-

külte Yönetim Kurulunda görüşülerek karara bağlanmıştır.  

Fakülte Yönetim Kurulumuzun 02.09.2021 tarihli ve 2021/52-10 sayılı kararı ile 2021-2022 Eğitim-

Öğretim Yılı Güz Yarıyılında kanıt belgede yer alan tabloda belirtilen dersler uzaktan eğitim yolu 

ile yürütülmüştür. 

Kanıt Belgeler: 

B.1.1.1.Elektronik Belge Yönetim Sistemi (Fakültemizin 04.09.2021 tarihli ve 41383 sayılı evrakı) 
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B.1.2. Programın ders dağılım dengesi 

-Ders dağılımına ilişkin ilke ve yöntemler ile buna ilişkin kanıtlar  

Fakültemizde zorunlu, fakülte seçmeli ve üniversite seçmeli dersler olmak üzere ders çeşitliliği 

sağlanmaktadır. Programda açılacak derslerin kararları Fakülte Yönetim Kurulunca 

belirlenmektedir. EBS internet sayfasında ders planları yer almaktadır. 

-İlan edilmiş ders bilgi paketlerinde ders dağılım dengesinin gözetildiğine ilişkin kanıtlar 

Tüm programlarda program ve ders bilgi paketleri, yapı ve ders dağılım dengesi (alan ve meslek 

bilgisi ile genel kültür dersleri dengesi, kültürel derinlik kazanma, farklı disiplinleri tanıma imkânla-

rı vb.) gözetilerek hazırlanmıştır.  

-Ders dağılım dengesinin izlenmesine ve iyileştirilmesine ilişkin kanıtlar 

Her yıl ilgili dönemlerde ders planları incelenerek, ihtiyaç duyulması halinde yeni dersler 

eklenmekte ya da bazı dersler plandan çıkarılmaktadır.  

-Program tasarım süreçlerine paydaş katılımını gösteren kanıtlar 

Ders tasarım süreçleri bölüm kurulu kararları gerçekleştirilmektedir. Bölüm kurullarında alınan 

kararlar fakülte kurulunda görüşülerek nihai karar Üniversite Senato’suna arz edilmektedir.  

Kanıtlar:  

B.1.2.1. Yeni eklenen dersler 

Çocuk Gelişimi Bölümü 2021 Yılı Yeni Eklenen Dersler Listesi 
Ders Kodu Dersin Adı K/AKTS Z/S 
CGB223 Eğitime Giriş 3 S 
CGB222 Eğitim Psikolojisi 3 S 
TOS160 Etik ve İnsani Değerler 3 S 
CGB411 Kurum Yönetimi 3 S 
SAS133 Ebeveynliğe Hazırlık 3 S 
CGB422 Nitel Araştırma Yöntemleri 3 S 

Hemşirelik Bölümü 2021 Yılı Yeni Eklenen Dersler Listesi 
SAS135 Teknoloji Bağımlılığı  3 S 
SAS104 Çevre ve Sağlık 3 S 
SAS137 Sağlık Turizmi 3 S 
SAS139 Nörolojik Rehabilitasyon 3 S 
SAS132 Psikolojiye Giriş 3 S 
TOS119 Herkes İçin Spor 3 S 
SAS140 Ortopedik Rehabilitasyon 3 S 
HEM327 Kronik Hastalıklarda Bakım 4 S 
HEM329 Çocuk Acil Hemşireliği 4 S 
SAS134  Psikososyal Hemşirelik 3 S 
HEM328  Çocuk Cerrahisi Hemşireliği 4 S 
SAS128  Proje Yönetimi 3 S 
HEM421  Pediatrik Onkoloji Hemşireliğinde Semptom Yönetimi 3 S 
HEM423 Adölesan Sağlığı  3 S 
SAS133  Ebeveynliğe Hazırlık 3 S 
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SAS136 Hemşirelikte Girişimcilik ve İnovasyon 3 S 
 SAS138 Risk Altındaki Çocuklar ve Hemşirelik Yaklaşımı 3 S 

Sağlık Yönetimi Bölümü 2021 Yılı Yeni Eklenen Dersler Listesi 
SAY221 Hasta Güvenliği 2 S 
TOS120 İşaret Dili 3 S 
TOS116 Beden Eğitimi ve Spor 3 S 
SAY220 Sağlık Yönetiminde Problem Çözme Becerileri  2 S 
TOS202 Satranç  3 S 
TOS119 Herkes İçin Spor  3 S 
SAY321 Kariyer Yönetimi 2 S 
TOS105 Fotoğrafçılık  3 S 
TOS117 Gönüllülük Çalışmaları 3 S 
SAY322 Liderlik Kuramları 2 S 
SHB262 Ekip Çalışması  3 S 
SAY419 Sağlık İşletmelerinde Performans Yönetimi 5 S 
SAY416 Bilim Etiği 2 S 
SHB264 Çalışma Hayatında Mobbing 3 S 

Sosyal Hizmet Bölümü 2021 Yılı Yeni Eklenen Dersler Listesi 
TOS119 Herkes İçin Spor 3 S 
SHB267 Mekan ve Sosyal Hizmet 3 S 
TOS109 Sanat Tarihi 3 S 

B.1.2.2.Hemşirelik Bölümü Ders Planına yeni dersler Fakülte Kurulumuzun 30.11.2021 tarihli ve 

11-01 sayılı kararı ile eklenmiştir (Fakültemizin 14.12.2021 tarihli ve 64329 sayılı yazısı). 

B.1.2.3.Çocuk Gelişimi Bölümü Ders Planına yeni dersler Fakülte Kurulumuzun 30.11.2021 tarihli 

ve 11-03 sayılı kararı ile eklenmiştir (Fakültemizin 01.12.2021 tarihli ve 61695 sayılı yazısı). 

B.1.2.4.Sağlık Yönetimi Bölümü Ders Planına yeni dersler Fakülte Kurulumuzun 28.04.2021 tarihli 

ve 06-01 sayılı kararı ile eklenmiştir (Fakültemizin 23.09.2021 tarihli ve 45751 sayılı yazısı). 

B.1.2.5.Fakültemiz Bölümlerine yeni dersler Fakülte Kurulumuzun 28.04.2021 tarihli ve 06- 01 

sayılı kararı ile eklenmiştir (Fakültemizin 31.08.2021 tarihli ve 40662 sayılı yazısı). 

B.1.3. Ders kazanımlarının program çıktılarıyla uyumu 

Fakültemizde öğretim üyeleri tarafından açılan derslerin bilgi paketleri, öğrenme kazanımları ve bu 

kazanımların program çıktıları ile uyumu dersi veren öğretim üyesi tarafından belirlenmektedir. 

Ders kazanımları ile program çıktıları arasındaki uyum hem program içi hem de program dışı açılan 

dersler için öğretim üyeleri tarafından gözetilmektedir. Derslere ilişkin iş yükü, değerlendirme şekli, 

kazanım ve program çıktı uyumu, ders içerikleri ve işlenen konular bilgi paketleri halinde Eğitim 

Bilgi Sistemine işlenmektedir.  

-Program dışından alınan derslerin (örgün veya uzaktan) program çıktılarıyla uyumunu gösteren 

kanıtlar  

Fakültemizde program dışından ders alımı olmamıştır.  

-Ders kazanımların program çıktılarıyla uyumunun izlenmesine ve iyileştirilmesine ilişkin kanıtlar  
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Öğrencilere ve mezunlara program değerlendirme anketleri yapılmış olup, anketler değerlendirme 

aşamasındadır.  

Kanıt Belgeler: 

B.1.3.1. http://ebs.bilecik.edu.tr/Program/Bolum?BolumNo=257 

B.1.3.2.http://w3.bilecik.edu.tr/sosyalhizmet/bolumler/ 

B.1.3.3.http://w3.bilecik.edu.tr/sosyalhizmet/wpcontent/uploads/sites/320/2020/07/Dersİçerikleri-

Sosyal-Hizmet-2019-2020-eğitim-öğretim-yılı.pdf 

B.1.3.4. http://ebs.bilecik.edu.tr/Yonetim/Ders/Yonetim/ 

B.1.4. Öğrenci iş yüküne dayalı ders tasarımı 

-İş yükü temelli kredilerin transferi ve tanınmasına ilişkin tanımlı süreçleri içeren belgeler  

Fakültemiz bünyesinde kredi transferleri ve ders tanınması “Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 

Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” ve “Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Ders Açma, 

Muafiyet ve İntibak Esasları Yönergesi” gözetilerek intibak komisyonunca yapılmaktadır. Dersler 

öğrenci iş yüküne (AKTS) uygun olarak tasarlanmış, ilan edilmiş ve uygulamaya konulmuştur.  

-Programlarda öğrenci iş yükünün belirlenmesinde öğrenci katılımının sağlandığına ilişkin belgeler 

ve mekanizmalar  

Üniversite anket hazırlama ve değerlendirme çalışma grubu tarafından hazırlanan 2021-2022 

Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı iş yükü değerlendirme anketleri yapılmış ve değerlendirilmesi 

beklenmektedir. 

-İş yükü temelli kredilerin geri bildirimler doğrultusunda güncellendiğine ilişkin kanıtlar  

İş yükü değerlendirme anketleri sonuçları doğrultusunda gerekli görülürse güncelleme yapılacaktır.  

Kanıt Belgeler:  

B.1.4.1. https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/52300778 

B.1.4.2. https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/59053 

Çocuk Gelişimi 

B.1.4.3. http://ebs.bilecik.edu.tr/Program/Bolum?BolumNo=257 

Hemşirelik 

B.1.4.4. http://ebs.bilecik.edu.tr/Program/Bolum?BolumNo=245 
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Sağlık Yönetimi 

B.1.4.5. http://ebs.bilecik.edu.tr/Program/Bolum?BolumNo=328 

Sosyal Hizmet 

B.1.4.6. http://ebs.bilecik.edu.tr/Program/Bolum?BolumNo=329 

B.1.5. Programların izlenmesi ve güncellenmesi 

-Programların izlenmesi ve güncellenmesine ilişkin periyot (yıllık ve program süresinin sonunda) 

ilke, kural, gösterge, plan ve uygulamalar 

İlgili yönergeye istinaden uygulama takviminde belirtilen tarihlerde bölüm kurul kararı ve fakülte 

kurul kararı ile güncellenmektedir. 

-Kurumun misyon, vizyon ve hedefleri doğrultusunda programlarını güncellemek üzere kurduğu 

mekanizma örnekleri 

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

formları, uygulama dosyaları ve ders uygulama dosyalarından oluşan Ders Bilgi Paketleri 

Dosyalarındadır. 

-Programların yıllık öz değerlendirme raporları (Program çıktıları açısından değerlendirme)  

Fakülte İzleme Değerlendirme Raporu ve Faaliyet Raporu hazırlanmaktadır. Raporlar 

doğrultusunda bölümler tarafından yeni dersler açılmış; bazı derslerde ders saati düzenlemesi 

yapılmıştır. İlgili  tablolar, “Programların ders dağılım dengesi” başlığı altında verilmiştir.  

-Program çıktılarına ulaşılıp ulaşılmadığını izleyen sistemler (Bilgi Yönetim Sistemi)  

Konu ile ilgili anketler yapılmış olup değerlendirme aşamasındadır.  

-Programların yıllık ve program süresi temelli izlemelerden hareketle yapılan iyileştirmeler 

Üniversitemizde programın amaçlarına ulaşıp ulaşmadığına ilişkin geri bildirimler mezun veya 

mezuniyet aşamasındaki öğrencilere yapılan anketlerle yapılmaktadır. 

-Yapılan iyileştirmeler ve değişiklikler konusunda paydaşların bilgilendirildiği uygulamalar  

Program ile ilgili yapılan güncellemeler Eğitim Bilgi Sistemi (EBS) üzerinden yapılmaktadır.  

-Programın amaçlarına ulaşıp ulaşmadığına ilişkin geri bildirimler  

Mezun öğrencilerle iletişim bölüm kariyer danışmanları ile yapılmakta olup, resmi bir akış 

düzenlenmemiştir.  
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Kanıt Belgeler: 

B.1.5.1. http://w3.bilecik.edu.tr/cocukgelisimi/hakkimizda/stratejik-plan-izleme-vedegerlendirme/ 

B.1.5.2.http://ebs.bilecik.edu.tr/ 

B.1.5.3.İç ve dış paydaş program değerlendirme anketi (taslak format) 

B.1.5.4. http://ebs.bilecik.edu.tr/Program/DersPlani?BolumNo=328 

B.1.5.5.http://w3.bilecik.edu.tr/saglikyonetimi/2022/01/26/2021-2022-egitim-ogretim-yili-guz-

yariyiliis-yuku-akts-belirleme-anketi/ 

B.1.5.6.http://w3.bilecik.edu.tr/saglikyonetimi/2021/11/30/ogrenci-memnuniyet-anketi/ 

B.1.5.7.http://w3.bilecik.edu.tr/saglikyonetimi/2021/06/04/ders-ogretim-elemani-ve-uzaktan-

egitimsistemini-degerlendirme-ogrenci-anketleri-hakkinda/ 

B.1.5.8.https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/59054?AspxAutoDetectCookieSupport=1 

B.1.6. Eğitim ve öğretim süreçlerinin yönetimi 

-Eğitim ve öğretim süreçlerinin yönetimine ilişkin izleme ve iyileştirme kanıtları   

Eğitim ve öğretim süreçleri Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim 

Yönetmeliği’ne uygun olarak uygulama takvimi çerçevesinde yürütülmekte olup, süreç akademik 

takvimlerde duyurulmaktadır. Eğitim-öğretim süreçlerine ilişkin konular bölüm kurullarında 

görüşülerek karara bağlanmaktadır.  

Kanıt Belgeler: 

B.1.6.1. http://www.bilecik.edu.tr/Icerik/Akademik_Takvim_352c5 

Çocuk Gelişimi 

B.1.6.2. http://ebs.bilecik.edu.tr/Program/Bolum?BolumNo=257 

Hemşirelik 

B.1.6.3. http://ebs.bilecik.edu.tr/Program/Bolum?BolumNo=245 

Sağlık Yönetimi 

B.1.6.4. http://ebs.bilecik.edu.tr/Program/Bolum?BolumNo=328 

Sosyal Hizmet 

B.1.6.5. http://ebs.bilecik.edu.tr/Program/Bolum?BolumNo=329 

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

B.2.1. Öğretim yöntem ve teknikleri 

-Ders bilgi paketlerinde öğrenci merkezli öğretim yöntemlerinin varlığı 
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Üniversite öğrenci merkezli öğrenmeye yönelik programların yürütülmesinde öğrencilerin, müfre-

data uygun olacak şekilde lisans bitirme tezleri, mesleki ve saha uygulamaları, teknik gezilerle katı-

lım düzeyi artırılır. Öğrencilerin sosyal, kültürel ve fiziki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla 

seçmeli dersler yürütülmektedir. Bu dersler arasında Ders Dışı Etkinlikler dersinin önemi büyüktür. 

Öğrenciler bu ders kapsamında üniversite içinde ve dışında yapılan etkinliklere katılarak gelişim 

sağlamaktadır. 

Öğrenciler, kuramsal bilgi edinmenin yanında görev ve sorumluluk kazanabilmeleri maksadıyla 

akademik sunum çalışmaları, kısa süreli sınavlar, ödev ve proje gibi etkinliklerle değerlendirilerek, 

öğrencilerin programların yürütülmesinde aktif bir şekilde rol almaları sağlanır. 

-Uzaktan eğitime özgü öğretim materyali geliştirme ve öğretim yöntemlerine ilişkin ilkeler, 

mekanizmalar  

Pandemi koşullarının devam ettiği 2021 yılı içinde öğrenci ve öğretim elemanının senkron olarak 

katılımını sağlayan internet tabanlı uzaktan eğitim sistemi kullanılmıştır. İnteraktif eğitim yöntemle-

rinin kullanılabilmesi adına öğretim elemanımız ve öğrencilerimiz ders süresince kameralarını ve 

ses cihazlarını kullanabilmektedir. Bu imkanlara erişemeyen öğrencilerimiz ise tüm grupla ya da 

öğretim elemanıyla özel olarak mesaj bölümünden iletişim kurabilmektedir. Bu imkanlar sayesinde 

beyin fırtınası, vaka tartışması, soru-cevap gibi aktif öğretim süreçlerini destekleyen yöntemler kul-

lanılabilmektedir. Dersin konularını destekleyen materyaller öğretim elemanları tarafından sisteme 

yüklenmekte ve istedikleri her an öğrencilerimiz bu materyallere ulaşabilmektedir. Ayrıca ders es-

nasında konuyu destekleyici internet kaynaklı yazılı video, ses kaydı, resim, fotoğraf gibi materyal-

ler öğretim elemanı tarafından paylaşılabilmektedir. Uzaktan eğitimle yürütülen derslerdeki öğren-

cilerimizin başarısını ölçme ve değerlendirmede ödev, sunum, yüz yüze sınavlar kullanılmıştır.  

-Aktif ve etkileşimli öğretme yöntemlerine ilişkin tanımlı süreçler ve uygulamalar 

Birimimizde hibrit eğitim sürecinde öğrencilerin aktif ve etkileşimli katılımına ilişkin çeşitli uygu-

lamalar gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda hem canlı dersler hem de yüz yüze dersler kapsamında 

öğrencilerin derse katılımları sağlanmış, derse ilişkin sorular sorabilmesi desteklenmiş ve öğrencile-

re dönütler verilmiştir. Dersler kapsamında ekran paylaşımları aracılığıyla anlatılan konular çeşitli 

videolarla desteklenmiş, ayrıca Üniversitemiz Uzaktan Eğitim Portalına öğretim elemanları tarafın-

dan öğrenme kaynakları yüklenerek öğrencilerin konuyu takip etmeleri sağlanmıştır. 

Öğrenci merkezli öğretim ilkemiz kapsamında yüz yüze ve uzaktan yürütülen derslerde öğrencile-

rimizle her aşamada düzenli iletişim kurulmuş, öğrencinin ihtiyaçlarına hızlı cevap verebilmek adı-

na her an mail ve mesajlarına dönülmüştür. Bölüm akademik kurul toplantılarında yeni yöntemlerin 

kullanılması tartışılarak öğretim elemanlarının geri bildirimleri alınmıştır. Ayrıca öğrenci katılımı-
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nın da arttırılması amacıyla dersin yürütülme şekli fark etmeksizin ödev, proje, kavram haritası, 

sunum, seminer, sosyal sorumluluk etkinlikleri yürütülmüştür. 

Kanıt Belgeler: 

B.2.1.1. http://ebs.bilecik.edu.tr/Program/Bolum?BolumNo=257 

B.2.1.2. http://w3.bilecik.edu.tr/saglikyonetimi/bolumler/ 

B.2.1.3. https://ders.bilecik.edu.tr/login/index.php 

B.2.1.4. https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/41946?AspxAutoDetectCookieSupport=1 

B.2.1.5. Hemşirelik Bölümü 17.09.2021 sayılı ve 31 nolu Akademik Kurul Kararı 

B.2.2. Ölçme ve değerlendirme 

-Programlardaki uygulama örnekleri 

Fakültemizin sınav uygulamaları, ilgili yönetmelik ve yönergelerde yer alan kurallara dayanır. Aka-

demik dönem içerisinde yapılan sınavlar, ödevler ve diğer yöntemler ile programın amaçlanan öğ-

renme çıktılarını elde edip etmedikleri ölçülür. Sınavlar; ara sınav, mazeret sınavı, final sınavı, bü-

tünleme sınavı, muafiyet sınavı ve tek ders sınavlarından oluşur. Bu sınavlar yazılı, sözlü ve yazılı, 

sözlü ve/veya uygulamalı olabilir. Akademik takvimde belirtilen sınav tarihlerine göre hazırlanmış 

sınav programları, sınavlardan en az iki hafta önce dekanlık tarafından ÖBS ve fakültemiz web say-

fası aracılığıyla öğrencilere duyurulur.  

-Örgün/uzaktan/karma derslerde kullanılan sınav örnekleri (programda yer verilen farklı ölçme 

araçlarına ilişkin)  

Birimimiz programlarında sınavlar ilgili mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Kullanılması 

planlanan ölçme değerlendirme türleri öğrenci bilgi sistemime dersin öğretim elemanı tarafından 

işlenir.a 

-Ölçme ve değerlendirme uygulamalarının ders kazanımları ve program yeterlilikleriyle 

ilişkilendirildiğini, öğrenci iş yükünü temel aldığını gösteren ders bilgi paketi örnekleri  

Eğitim bilgi sistemlerine dersin öğretim elemanı tarafından ders bilgileri dönemsel olarak işlenmek-

te ve güncellenmektedir. 

-Dezavantajlı gruplar ve çevrimiçi sınavlar gibi özel ölçme türlerine ilişkin mekanizmalar  

Öğrencilerimizin ihtiyaç duyması durumunda; tek başına sınava girme, gözetmen desteği ve sınav 

sorularının özel hazırlanması gibi planlamalar yapılmaktadır. 

-Sınav güvenliği mekanizmaları  
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Fakültemizde yürütülen derslerin sınavlarına ilişkin gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır. Bu 

kapsamda 5i derslerinin sınav güvenliği Üniversitemiz Açık ve Uzaktan Öğrenme Uygulama ve 

Araştırma Merkezi ile işbirliği yapılarak sağlanmaktadır. Sınavlar kapalı zarflarda ve kapalı kutu-

larda teslim alınıp aynı şekilde ilgili birime teslim edilmektedir. Diğer derslerin sınavları ise öğre-

tim elemanları tarafından sınav gözetmenine kapalı zarflarda teslim edilmektedir. Öğretim eleman-

ları sınav okuma süreçlerini tamamladıktan sonra ilgili zarfı arşivde saklanmak üzere kapalı zarf 

şeklinde bölüm sekreterliğine teslim etmektedir. 

-İzleme ve paydaş katılımına dayalı iyileştirme kanıtları 

İzleme ve paydaş katılımına dayalı iyileştirme kanıtı bulunmamaktadır. 

Kanıt Belgeler: 

B.2.2.1. Eğitim Bilgi Sistemi 

Çocuk Gelişimi 

http://ebs.bilecik.edu.tr/Program/Bolum?BolumNo=257 

Hemşirelik 

http://ebs.bilecik.edu.tr/Program/Bolum?BolumNo=245 

Sağlık Yönetimi 

http://ebs.bilecik.edu.tr/Program/Bolum?BolumNo=328 

Sosyal Hizmet 

http://ebs.bilecik.edu.tr/Program/Bolum?BolumNo=329 

B.2.2.2http://aday.bilecik.edu.tr/index.php/saglik-hizmetleri-ve-engelsiz-yasam/ 

B.2.2.3. 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Final (Yarıyıl Sonu) Sınav Programına ilişkin 

Fakültemizin 07.01.2022 tarihli ve 68897 sayılı yazısı. 

B.2.3. Öğrenci kabulü, önceki öğrenmenin tanınması ve kredilendirilmesi 

-Paydaşların bilgilendirildiği mekanizmalar 

Çocuk Gelişimi 

İç ve dış paydaşlarımız aşağıda belirtilen yollarla bilgilendirilmektedir: 

– İlanlar, 

– Toplantılar ve görüşmeler, 

– Sözlü ve yazılı duyurular, 

– Web üzerinden duyurular, 

– Otomasyon sistemi (OBS), 
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– Multimedya araçları, 

Kanıt Belgeler: 

B.2.3.1. http://aday.bilecik.edu.tr/index.php/fakultelerimiz/saglik-fakultesi/ 

B.2.3.2. http://aday.bilecik.edu.tr/index.php/fakultelerimiz/saglik-fakultesi/ 

B.2.3.3. http://w3.bilecik.edu.tr/saglikyonetimi/tum-duyurular/ 

B.2.3.4.http://w3.bilecik.edu.tr/uygulamalibilimler/wpcontent/uploads/sites/34/2016/10/Programlar

_Arasinda_Gecis_Cift_Anadal_Yandal_ile_LLP_Erasmus_ve_Farabi_Degisim_Programina_Iliskin

_Uygulzma_Esaslari_Yonergesi.pdf 

B.2.3.5. http://ebs.bilecik.edu.tr/Program/OncekiOgrenmeninTaninmasi?BolumNo=245 

B.2.4. Yeterliliklerin sertifikalandırılması ve diploma 

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

sertifikalandırılmasına ilişkin tanımlı süreçler ve mevcut uygulamalar  

Öğrencilerimizin akademik ve kariyer gelişimlerini izleyebilmek amacıyla fakültemiz bölümlerinde 

kariyer danışmanları ve Mezun Takip Sistemi sorumluları bulunmaktadır. Bu kapsamda fakültemiz 

bölümlerinde kariyer danışmanları, Üniversitemiz Mezun Öğrenciler ve Kariyer Merkezi Koordina-

törlüğü Yönergesine uygun olarak danışmanlık hizmeti vermektedir. 

Öğrencilerin transkriptleri ve diplomaları 2015 AKTS kılavuzunda yer alan yönergelere göre 

hazırlanmakta ve öğrencilere iletilmekte, mezun olan öğrencilerin diploma eki üniversite Öğrenci 

İşleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanıp teslim edilmektedir. 

Kanıt Belgeler: 

B.2.4.1. https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/149065?AspxAutoDetectCookieSupport=1 

B.2.4.2. http://w3.bilecik.edu.tr/sbf/yuksekokulumuz/personel/akademik-personel/ 

B.2.4.3. http://w3.bilecik.edu.tr/saglikyonetimi/bolumler/ 

B.2.4.4. http://ebs.bilecik.edu.tr/Program/OncekiOgrenmeninTaninmasi?BolumNo=245 

B.2.4.5. https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/154305 

B.3. Öğrenme Kaynakları ve Akademik Destek Hizmetleri 

B.3.1. Öğrenme ortam ve kaynakları 

-Öğrenme kaynakları ve bu kaynakların yeterlilik durumu, geliştirilmesine ilişkin planlamalar ve 

uygulamalar 
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2021 yılı itibariyle hibrit sisteme geçilmiştir. Bu kapsamda Fakülte öğretim elemanlarımız üniversi-

temizin Uzaktan Eğitim Portalına verdikleri derslere ilişkin öğrenme kaynaklarını yüklemiştir. Öğ-

rencilerimiz uzaktan eğitim sistemi aracılığıyla bu kaynaklara ulaşabilmektedir. Fakültemiz bölüm-

lerindeki öğrencilerimiz Gülümbe Yerleşkesinde hizmete yeni açılan Sağlık Bloğu sınıflarda eği-

timlerine devam etmektedir. Blok içerisinde eğitim-öğretimin etkinliğini artıracak öğrenme ortamla-

rı (derslik, hemşirelik laboratuvarı, anatomi laboratuvarı, toplantı salonu, seminer odası) için uygun 

donanıma sahiptir. Ayrıca uygulamalı dersler için etkinliği bilinen simülasyon laboratuvarı için ça-

lışmalar devam etmektedir. 

Ayrıca Üniversitemiz kampüsünde yer alan kütüphanede alanımızla ilgili basılı ve elektronik kitap 

ve makaleler bulunmakta; öğrencilerimizin söz konusu kaynaklara eşit ulaşım imkânı bulunmakta-

dır. 

Öğrencilerimiz her ders için eğitim yöntemi fark etmeksizin ders materyallerine öğretim elemanla-

rımız yolu ile ulaşabilmektedir. Bunun dışında öğrencilerimizin talepleri doğrultusunda öğretim 

elemanlarımız kaynak kitap ve internet kaynaklı materyallerini öğrencilerimiz ile paylaşabilmekte-

dir. Öğrencilerimiz ayrıca aynı kampüs içinde yer alan üniversitemizin kütüphanesinden istedikleri 

zaman basılı ve elektronik kaynaklara ulaşabilmektedir. 

Öğrencilere sunulan öğrenme kaynakları ile ilgili geri bildirimler sözlü olarak alınmaktadır. Geri 

bildirim araçları ve ulaşılan kaynakların iyileştirilmesine yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. 

-Öğrenme kaynaklarına erişilebilirlik kanıtları (Uzaktan eğitim dahil)  

-Öğrenme yönetim sistemi uygulamalarına ilişkin örnekler  

Üniversitemizde öğrencilerimiz ve öğretim elemanlarımızın yararlanabileceği Öğrenme Yönetim 

Sistemi Kılavuzları bulunmaktadır. 

B.3.1.1. http://w3.bilecik.edu.tr/ue/ 

B.3.1.2.http://w3.bilecik.edu.tr/ue/wp-content/uploads/sites/338/2020/10/%C3%96%C4%9Frenci-

K%C4%B1lavuzu-v.3.pdf 

B.3.1.3.http://w3.bilecik.edu.tr/ue/wpcontent/uploads/sites/338/2020/10/%C3%96%C4%9Fretim-

Eleman%C4%B1-K%C4%B1lavuzuk5.pdf 

B.3.1.4. http://w3.bilecik.edu.tr/kutuphane/ 

B.3.1.5.http://w3.bilecik.edu.tr/saglikyonetimi/2022/01/26/2021-2022-egitim-ogretim-yili-guz-

yariyiliis-yuku-akts-belirleme-anketi/ 

B.3.1.6.http://w3.bilecik.edu.tr/saglikyonetimi/2021/11/30/ogrenci-memnuniyet-anketi/ 

B.3.1.7.http://w3.bilecik.edu.tr/saglikyonetimi/2021/06/04/ders-ogretim-elemani-ve-uzaktan-

egitimsistemini-degerlendirme-ogrenci-anketleri-hakkinda/ 
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B.3.2. Akademik Destek Hizmetleri 

-Öğrenci danışmanlık sisteminde kullanılan tanımlı süreçler 

Öğretim elemanları, Bölüm Akademik Kurulu’nda alınan kararlar sonucunda belirlenen sınıflara 

danışman olarak atanmaktadır. Atanan öğrenci danışmanı öğrencinin kurumdaki tüm eğitim süreci 

boyunca Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği çerçeve-

sinde öğrenciyi desteklemektedir. Öğrenciler danışmanlarına OBS sistemi üzerinden, elektronik 

posta yolu ile, dahili telefondan ya da yüz yüze görüşme talep ederek ulaşabilmektedirler. 

-Varsa uzaktan eğitimde akademik ve teknik öğrenci danışmanlığı mekanizmaları ve tanımlı 

süreçler 

Uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerimiz, Üniversitemizin ‘Uzaktan Eğitim Portalı’ aracılığıyla gö-

rüş ve önerilerini sunabilmekte ve destek alabilmektedir. 

Öğrenci danışmanlığı sistemi oluşturularak danışman ve öğrenci iletişimi sağlanmıştır. 

-Öğrencilerin Danışmanlara Erişimine İlişkin Mekanizmalar  

      Öğrencilerin danışmanları ile erişimini sağlayan mekanizmalar şu şekildedir: 

     -Öğrenci danışmanı ile Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden çevrimiçi iletişim kurabilir ve                               

işlemlerini interaktif olarak gerçekleştirebilir. 

     -Öğrenci danışmanı ile elektronik posta aracılığıyla iletişim kurabilir. 

    -Öğrenci danışmanı ile kitle iletişim araçları aracılığıyla iletişim kurabilir. 

    -Öğrenci danışmanı ile yüz yüze görüşme yaparak iletişim sağlayabilmektedir. 

-Rehberlik, psikolojik danışmanlık ve kariyer hizmetlerine ilişkin planlama ve uygulamalar 

Üniversitemizin Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından öğrencilerimize psikolojik da-

nışma hizmeti verilmektedir. Öğrencilerimiz arasında psikolojik destek ihtiyacı olduğu kanısına 

varılanların söz konusu hizmeti almaları için danışman öğretim elemanları tarafından ilgili birime 

yönlendirilmesi sağlanmaktadır. 

Öğrenciler danışmanlarına OBS sistemi üzerinden, elektronik posta yolu ile, dahili telefondan ya da 

yüz yüze görüşme talep ederek ulaşabilmektedirler.  

-Kariyer merkezi uygulamaları 

Kariyer merkezinde öğrencilerin akademik ve kariyer gelişimini izlemek üzere tanımlı süreçler ve 

mevcut uygulamalar bulunmaktadır.  

Öğrencilerimizin akademik ve kariyer gelişimlerini izleyebilmek amacıyla fakültemizde ve bölüm-

lerimizde kariyer danışmanı bulunmaktadır. Bu kapsamda bölümümüz kariyer danışmanı, Üniversi-

temiz Mezun Öğrenciler ve Kariyer Merkezi Koordinatörlüğü Yönergesine uygun olarak danışman-
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lık hizmeti vermektedir. Ayrıca Sağlık Yönetimi Bölümü ders planına seçmeli ders olarak Kariyer 

Yönetimi dersli eklenmiştir. 

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

Eğitim-Öğretimin her dönemi sonunda OIBS tarafından düzenlenen “Ders ve Öğretim Elemanı De-

ğerlendirme Anketi” öğrenciler tarafından doldurulmaktadır. Her öğretim elemanı kendi anket so-

nuçlarını görebilmekte, idari amirler ve bölüm başkanları ile sonuç değerlendirilmeleri yapılmakta-

dır. Bu anket formuna ilişkin kanıt belgesi sunulmamıştır. 

Kanıt Belgeler: 

B.3.2.1. http://w3.bilecik.edu.tr/ue/ 

B.3.2.2.http://w3.bilecik.edu.tr/ue/wpcontent/uploads/sites/66/2019/11/On_Lisans_ve_Lisans_Egiti

m-Ogretim_Yonetmeligi.pdf 

B.3.2.3.https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/152892 

B.3.2.4. http://w3.bilecik.edu.tr/sbf/yuksekokulumuz/personel/akademik-personel/ 

B.3.2.5. https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/152892 

B.3.2.6.http://w3.bilecik.edu.tr/saglikyonetimi/2022/01/26/2021-2022-egitim-ogretim-yili-guz-

yariyiliis-yuku-akts-belirleme-anketi/ 

B.3.2.7. http://w3.bilecik.edu.tr/saglikyonetimi/2021/11/30/ogrenci-memnuniyet-anketi/ 

B.3.2.8..http://w3.bilecik.edu.tr/saglikyonetimi/2021/06/04/ders-ogretim-elemani-ve-uzaktan-

egitimsistemini-degerlendirme-ogrenci-anketleri-hakkinda/ 

B.3.2.9. http://w3.bilecik.edu.tr/kariyermerkezi/ 

B.3.2.10.http://w3.bilecik.edu.tr/saglikyonetimi/bolumler/ 

B.3.2.11.https://obs.bilecik.edu.tr/login.aspx?ReturnUrl=/default.aspx 

B.3.2.12.http://w3.bilecik.edu.tr/hemsirelik/hakkimizda/akademik-personel/ 

B.3.2.13. http://w3.bilecik.edu.tr/hemsirelik/2021/06/04/ders-ogretim-elemani-ve-uzaktan-egitim-

sisteminidegerlendirme-ogrenci-anketleri/ 

B.3.3. Tesis ve alt yapılar 

-Tesis ve alt yapının kullanımına yönelik ilke ve kurallar 

Dekanlık tarafından bölümlere tahsis edilen sınıflar öğrencilerin sosyal ve kültürel faaliyetlerine 

zaman ayıracak şekilde paylaştırılmaktadır. Ayrıca çalıştay, sempozyum vb. etkinliklerin yapılması 

için sınıf, konferans salonu vb. yer temininde Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı ve diğer idari 

birimlerden destek alınmaktadır. 

Öğrencilerin uygulamalı eğitimleri İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü gibi kamu 

kurumları ile işbirliği içerisinde ilgili müdürlüklere bağlı kurumlarda sürdürülmektedir. 
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-Tesis ve altyapının kurumsal büyüme ile ilişkili olarak gelişim durumu (Örneğin, birim sayısındaki 

artış ile fiziksel alanlardaki artış arasındaki ilişki gibi)  

2021 yılı içerisinde Fakültemiz H Blok’a taşınmıştır. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile 

birlikte kullanılan binada Fakültemize 8 sınıf, 4 laboratuvar ve 50 oda tahsis edilmiştir.  

Kanıt Belgeler: 

B.3.3.1. http://w3.bilecik.edu.tr/sks/spor-hizmetleri/tesisler/ 

B.3.3.2. http://bilecik.edu.tr/Icerik/kampusumuz_23 

B.3.3.3. https://api.yokak.gov.tr/Storage/bilecik/2019/ProofFiles/B.5.3%20SKS..pdf 

B.3.3.4. http://bilecik.edu.tr/Icerik/kampusumuz_23 

B.3.4. Dezavantajlı Gruplar 

-Dezavantajlı öğrenci gruplarına sunulacak hizmetlerle ilgili planlama ve uygulamalar (kurullarda 

temsil, engelsiz üniversite uygulamaları, varsa uzaktan eğitim süreçlerindeki uygulamalar vb.)  

Üniversitemiz YÖK tarafından düzenlenen Engelsiz Üniversite Ödüllerinde 2018 yılından itibaren 

her yıl ödüle layık görülmüştür. Bu kapsamda öğrencilerimizin eğitim hakkından faydalanabilmele-

ri, sosyo-kültürel faaliyetlere katılabilmeleri ve üniversitemiz içerisinde rahat mekânsal erişim sağ-

layabilmeleri amacıyla ihtiyaç duyulan altyapı çalışmalarını titizlikle yürütmektedir. Bu amaçla, 

özel gereksinimli öğrencilerimiz için rampalar, asansörler, hissedilebilir yürüme yüzeyleri ve bina 

girişlerinde özel giriş sistemleri kurulmuştur. Kütüphanemizin özel gereksinimli öğrenciler için ha-

zırladığı okuma/çalışma odasına, görme engelli öğrencilerimizin daha rahat çalışabilmeleri için e-

bot cihazı kurulmuştur. Öğrencilerimizin ihtiyaç duyması durumunda; tek başına sınava girme, gö-

zetmen desteği ve sınav sorularının özel hazırlanması gibi planlamalar yapılmaktadır. 

-Engelsiz üniversite uygulamalarına ilişkin izleme ve iyileştirme kanıtları  

Sağlık yönetimi bölümü ve sosyal hizmet kulübü öğrencilerinin katkılarıyla Bilecik Engelsiz Yarın-

lar Derneği ile işbirliği içerisinde 3 Aralık Uluslararası Engelliler Günü etkinliği gerçekleştirilmiş-

tir. Etkinliğe Bilecik Valisi Sayın Dr. Kemal Kızılkaya, Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Su-

başı, Rektörümüz Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Bilecik İl emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, akademis-

yenlerimiz, öğrencilerimiz ve çok sayıda davetli katılmıştır. 

Kanıt Belgeler: 

Çocuk Gelişimi 

B.3.4.1.http://aday.bilecik.edu.tr/index.php/saglik-hizmetleri-ve-engelsiz-yasam/ 

B.3.4.2.M**** S**** için yapılan yazışma örnekleri 
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B.3.4.3.http://w3.bilecik.edu.tr/saglikyonetimi/2021/12/08/engelliler-gunu-etkinligi/ 

B.3.4.4. http://aday.bilecik.edu.tr/index.php/saglik-hizmetleri-ve-engelsiz-yasam/ 

B.3.4.5. http://w3.bilecik.edu.tr/engelliogrenciler/ 

B.3.4.6.https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/104435 

B.3.5. Sosyal, kültürel, sportif faaliyetler 

-Yıl içerisinde öğrencilere yönelik yıllık sportif, kültürel, sosyal faaliyetlerin listesi (faaliyet türü, 

konusu, katılımcı sayısı vb. bilgilerle) 

Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının imkânları çerçevesinde öğrenci kulüpleri 

ve sosyal faaliyetler kapsamında; üniversitemizde öğrenci kulüpleri kurulması ve bu kulüplere katı-

lım teşvik edilmektedir. Üniversite öğrencilerinin sosyal becerilerini geliştirmesi, farklı bölümlerin 

kaynaşarak üniversite aidiyetinin artması ve birlikte iş yapabilme yetilerinin oluşması/artması ama-

cıyla ders dışında ilgi alanlarına göre oluşturdukları öğrenci kulüplerinin takibi, desteklenmesi iş-

lemleri sürdürülmektedir. Fakültemiz bünyesinde “Hemşirelik ve Sağlık” , “Genç Kızılay” ve 

“Genç Yeşilay” adlı öğrenci kulüpleri bulunmaktadır. 

Kanıt Belgeler: 

B.3.5.1.https://obs.bilecik.edu.tr/bilecik/rapor/rapor.aspx 

B.3.5.2.https://www.iha.com.tr/bilecik-haberleri/yabani-hayvanlara-yem-biraktilar-ormanda-

coptopladilar-3419176/ 

B.3.5.3. http://w3.bilecik.edu.tr/saglikyonetimi/2021/12/08/engelliler-gunu-etkinligi/ 

B.3.5.4. http://w3.bilecik.edu.tr/sks/ 

B.4. Öğretim Kadrosu 

B.4.1. Atama, yükseltme ve görevlendirme kriterleri 

-Akademik kadronun uzmanlık alanı ile yürüttükleri ders arasında uyumun sağlanmasına yönelik 

uygulamalar 

Bölümlerimizde görev yapan öğretim elemanlarının uzmanlık alanı ile yürüttükleri ders arasında 

uyumun sağlanmasında Bölüm Akademik Kurulları karar almaktadır. Ders görevlendirmelerinde 

eğitim-öğretim kadrosunun yetkinlikleri ile ders içeriklerinin örtüşmesi sağlanmaktadır. Eğitim kad-

rosunun yetersiz olduğu durumlarda kurum içi görevlendirmenin yanı sıra 31. Madde veya 40. 

Madde kapsamında dışarıdan görevlendirme ile değerlendirme yapılabilmektedir. 

-İzleme ve iyileştirme kanıtları 
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Bölüm kurulları değerlendirmesi ve öğrencilerden alınan anket geri bildirimleri çerçevesinde dersin 

yürütülmesi konusunda alanında uzman olan öğretim elemanlarının görevlendirilmesi gerçekleşti-

rilmektedir.  

Kanıt Belgeler: 

B.4.1.1.https://obs.bilecik.edu.tr/bilecik/rapor/rapor.aspx 

B.4.1.2. http://ebs.bilecik.edu.tr/Program/DersPlani?BolumNo=328 

B.4.2. Öğretim yetkinlikleri ve gelişimi 

-Öğretim elemanlarının izleme ve iyileştirme süreçlerine katılımını gösteren kanıtlar 

Fakültemiz bölümlerinde süreçlerin planlanması ve iyileştirilmesine yönelik bölüm toplantıları ya-

pılmaktadır. Bu kapsamda bölümümüze ilişkin çeşitli çalışmaların planlanması ve iyileştirilmesine 

yönelik olarak akademik personelimiz ile birlikte çeşitli kararlar alınmaktadır. 

-Öğretim yetkinliği geliştirme süreçlerine ilişkin izleme ve iyileştirme kanıtları 

İzleme ve iyileştirme kapsamında bölüm ders planlarına; Hasta Güvenliği, İşaret Dili, Beden Eğiti-

mi ve Spor, Sağlık Yönetiminde Problem Çözme Becerileri, Satranç, Herkes İçin Spor, Kariyer Yö-

netimi, Fotoğrafçılık, Gönüllülük Çalışmaları, Liderlik Kuramları, Ekip Çalışması, Etik ve İnsani 

Değerler, Sağlık İşletmelerinde Performans Yönetimi, Bilim Etiği ve Çalışma Hayatında Mobbing 

gibi seçmeli dersler eklenmiştir. 

Kanıt Belgeler: 

B.4.2.1. http://w3.bilecik.edu.tr/saglikyonetimi/bolumler/ 

B.4.2.2.Elektronik Belge Yönetim Sistemi (21.01.2022 tarihli ve 72816 sayılı evrak) 

B.4.2.3. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/20180627-6.pdf 

B.4.2.4.http://www.bilecik.edu.tr/galeri/4231_9ae0_Akademik%20Teşvik%202021.pdf 

B.4.3. Eğitim faaliyetlerine yönelik teşvik ve ödüllendirme 

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

planlama, uygulama ve iyileştirme kanıtları 

Öğretim elemanlarının bilimsel niteliklerini iyileştirmeye yönelik programlara katılımı finansal ve 

idari açıdan desteklenmektedir. 

Kanıt Belgeler: 

B.4.3.1. https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/52300778 

B.4.3.2. http://w3.bilecik.edu.tr/bidek/ 
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C. ARAŞTIRMA GELİŞTİRME 

C.1. Süreçlerinin Yönetimi ve Araştırma Kaynakları 

C1.1. Araştırma Süreçlerinin Yönetimi 

-Araştırma-geliştirme süreçlerinin yönetimi ve organizasyon yapısı 

Fakültemizde araştırma geliştirme süreçlerinin yönetimine ilişkin organizasyon yapısı ve yönetişim 

modeli bulunmamaktadır.  

C.1.2. İç ve Dış Kaynaklar 

-Araştırma-geliştirme kaynaklarının araştırma stratejisi doğrultusunda yönetildiğini gösteren 

kanıtlar 

Araştırma-geliştirme kaynaklarının araştırma stratejisi doğrultusunda yönetildiğini gösteren kanıt 

bulunmamaktadır. 

-Araştırma çerçevesinde yapılan stratejik ortaklıklar (Kamu veya özel) 

Koordinatörlüğünü fakültemiz öğretim üyesi Doç. Dr. Raif ZİLELİ’ nin yaptığı, "Yüz Yüze 3" adlı 

proje, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destekleme Programı kapsamında desteklenmiş-

tir. 

Kanıt Belgeler: 

C.1.2.1.https://gpdp.gsb.gov.tr/ 

C.1.2.2.http://www.bilecik.gov.tr/yuz-yuze-iii-projesi 

C.2. AraştırmaYetkinliği, İşbirlikler ve Destekler 

C.2.1. Araştırma yetkinlikleri ve gelişimi 

Bu konuda fakültemizde yürütülen çalışma bulunmamaktadır.  

C.2.2. Ulusal ve Uluslararası Ortak Programlar ve Ortak Araştırma Birimleri 

Bu konuda fakültemizde yürütülen çalışma bulunmamaktadır.  

C.3. Araştırma Performansı 

C.3.1. Araştırma performansının izlenmesi ve değerlendirilmesi 

Bu konuda fakültemizde yürütülen çalışma bulunmamaktadır.  

C.3.2. Öğretim elemanı/araştırmacı performansının değerlendirilmesi 

Bu konuda fakültemizde yürütülen çalışma bulunmamaktadır.  

D. TOPLUMSAL KATKI 
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D.1. Toplumsal Katkı Süreçlerinin Yönetimi ve Toplumsal Katkı Kaynakları 

D.1.1. Toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi 

Fakültemiz Bölümlerince; Yüz Yüze 3 projesi, 3 Aralık Engelliler Günü Ekinliği, Sağlık 

Kurumlarında İletişim ve Hasta Hakları Eğitimi, Gönüllülük çalışmaları kapsamında doğa etkinliği 

düzenlenmiştir. 

D.2. Toplumsal Katkı Performansı 

D.2.1.Toplumsal katkı performansının izlenmesi ve değerlendirilmesi 

-Yıllık eğitim saati 

İlgili tarihler arasında Sağlık Yönetimi öğretim elemanları tarafından Sürekli Eğitim Merkezinde 

“Sağlık Kurumlarında İletişim ve Hasta Hakları Eğitimi” sertifika programında 9 saat eğitim veril-

miştir. 

-Yıllık eğitim alan kişi sayısı 

Sürekli Eğitim Merkezinde düzenlenen “Sağlık Kurumlarında İletişim ve Hasta Hakları Eğitimi” 

sertifika programına 14 kişi katılım göstermiştir. 

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

Toplumsal katkı faaliyeti alan katılımcıların memnuniyet oranı belirlenmemiştir. 

-Yaşam boyu öğrenim eğitim kapsamında çalışanlara ve öğrencilere yönelik faaliyet (tez, proje, 

etkinlik, eğitim, sertifikaprogramı vb.) sayısı 

2 

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

proje, etkinlik vb.) sayısı 

Sağlık Yönetimi öğretim elemanları tarafından Sürekli Eğitim Merkezinde “Sağlık Kurumlarında 

İletişim ve Hasta Hakları Eğitimi” isimli sertifika programında bir eğitim verilmiştir. 

Sağlık Yönetimi Bölümü ve Sosyal Hizmet Kulübü öğrencilerinin katkılarıyla Bilecik Engelsiz Ya-

rınlar Derneği ile işbirliği içerisinde 3 Aralık Uluslararası Engelliler Günü etkinliği gerçekleşti. 2 

Aralık 2021 Perşembe günü düzenlenen etkinliğe Bilecik Valisi Sayın Dr. Kemal Kızılkaya, Bilecik 

Belediye Başkan Vekili Melek Subaşı, Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Bilecik İl em-

niyet Müdürü Ertuğrul Namal, pek çok akademisyen, 100 ün üzerinde öğrenci ve çok sayıda davetli 

katıldı.  

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Fakültesi Sağlık Yönetimi bölümünde yürütülen Gönüllü-

lük Çalışmaları dersine yönelik düzenlenen farkındalık, bilinçlendirme, sosyal sorumluluk ve gönül-

lülük değerlerini kapsayan doğa etkinliği Bilecik Belediyesi ve Şeyh Edebali Üniversitesi işbirliğiy-
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le Atatürk Ormanı’nda yapıldı. Yürüyüş ile başlayan etkinlik; bisiklet sürüşü, katı atık toplama ile 

doğayı koruma temalı video ve fotoğraf çekimi ile devam etti. Etkinliğin sonunda soğuk kış ayla-

rında yiyecek bulmakta zorlanan kuş ve yabani hayvanlara yem bırakıldı. 

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

Fakültemiz hemşirelik bölümünde pandemi koşulları sebebiyle Webinar olarak 3 adet webinar 

eğitimi düzenlenmiştir. Bu webinarlara bölüm öğrencileri, bölüm öğretim elemanları ve dış 

katılımcılardan toplamda yaklaşık 300 kişi katılım sağlamıştır. Ayrıca Hemşirelik Haftasında İl 

Sağlık Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde bir adet webinar düzenlenmiştir ve bu webinara bölüm 

öğretim eleman ve öğrencileri ile sağlık birimlerinde çalışan hemşireler katılım sağlamıştır. 

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

Bu konuda fakültemizde yürütülen çalışma bulunmamaktadır.  

-Üniversitemizce düzenlenen uluslararası konferans, seminer, panel sayısı 

Bu konuda fakültemizde yürütülen çalışma bulunmamaktadır.  

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

Bu konuda fakültemizde yürütülen çalışma bulunmamaktadır.  

-Üniversite tarafından yürütülen sosyal sorumluluk faaliyetleri sayısı 

3 

Koordinatörlüğünü Çocuk Gelişimi öğretim üyesi Doç. Dr. Raif ZİLELİ’nin yaptığı, Gençlik ve 

Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destekleme Programı kapsamında desteklenen "Yüz Yüze 3" adlı 

proje gerçekleştirilmiştir. 

Engelliler Günü etkinliği ve Gönüllülük Çalışmaları dersi kapsamında düzenlenen farkındalık, bi-

linçlendirme, sosyal sorumluluk ve gönüllülük değerlerini kapsayan doğa etkinliği olmak üzere iki 

faaliyet düzenlenmiştir. 

Kanıt Belgeler: 

Çocuk Gelişimi 

D.2.1.1.https://gpdp.gsb.gov.tr/ 

D.2.1.2.http://www.bilecik.gov.tr/yuz-yuze-iii-projesi 

Sağlık Yönetimi 

D.2.1.3.https://www.iha.com.tr/bilecik-haberleri/yabani-hayvanlara-yem-biraktilar-ormanda-

coptopladilar-3419176/ 

D.2.1.4. http://w3.bilecik.edu.tr/saglikyonetimi/2021/12/08/engelliler-gunu-etkinligi/ 



24  

D.2.1.5.http://w3.bilecik.edu.tr/saglikyonetimi/2021/12/08/saglik-kurumlarinda-iletisim-ve-

hastahaklari-egitimi/ 

Hemşirelik 

D.2.1.6..http://w3.bilecik.edu.tr/hemsirelik/2021/06/07/cocuklarda-port-katater-bakimi-

webinarigerceklestirilmistir/ 

D.2.1.7.http://w3.bilecik.edu.tr/hemsirelik/2021/05/28/15-mayis-uluslararasi-kanguru-bakimi-

farkindalikgunu-webinari-gerceklestirilmistir/ 

D.2.1.8.http://w3.bilecik.edu.tr/hemsirelik/2021/04/12/riskli-bebegin-ve-ailenin-taburculuga-

hazirlanmasureci/ 

E. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Kalite Güvence Sistemi  

Güçlü Yönler  

Birimin kalite güvencesi alanında güçlü yönleri aşağıda listelenmektedir.  

1. Birimin kalite felsefesini benimsemiş ve kalite süreçlerini başlatmış olması;  

2. Bölüm Kalite komisyonlarının ve kalite koordinatörlüğünün kurulmuş olması;  

3. Birimin misyon, vizyon tanımının yapılmış olması, organizasyon şemaları, iş akış süreçleri ile 

yetki, görev ve sorumlulukların tanımlarının hazırlanmış olması;  

4. Kalite politikasının oluşturulması, iç iletişime taşınması ve tüm birimlerin bu politikanın 

varlığından haberdar olması 

Geliştirmeye Açık Yönler 

Birimin kalite güvencesi alanında geliştirmeye açık yönleri aşağıda listelenmektedir.  

1. Akademik personelin katılımıyla düzenli olarak toplanan bölüm kalite komisyonlarına idari 

personel ve öğrencilerinin henüz dâhil edilmemiş olması;  

2. Dış paydaşların katılımına yönelik çalıştayların yapılmaması ve kalite güvence sistemi sürecine 

dahil edilmemiş olması;  

3. Birimin danışma kurulunun bulunmaması 

Eğitim ve Öğretim 

Güçlü Yönler 

1.Tam zamanlı akademik kadronun uzmanlık alanlarında güçlü, öğrencilerin gelişimine önem veren 

ve erişebilir olması; 

2. Danışmanlık sisteminin akademik kadro tarafından benimsenmesi ve öğrenciler tarafından 

etkin bir şekilde kullanılıyor olması; 

3. Öğrenci kabullerinin ve mezuniyet koşullarının açık ve tutarlı bir şekilde belirlenmiş olması; 

4. Öğrencilere uygulanan kısa sınav, ödev ve projelerin ders geçme notuna dahil edilebiliyor olması; 
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5. Erasmus değişim programının, Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü ile işbirliği içinde, bölüm 

bazında koordinatörlükler tarafından güçlü bir destek mekanizması ile işletiliyor olması. 

Geliştirmeye Açık Yönler  

Bölümün eğitim ve öğretim alanında geliştirmeye açık yönleri aşağıda listelenmektedir.  

1. Programların tasarımında eksikliklerin bulunması, izleme ve değerlendirme çalışmalarının devam 

ediyor olması;  

2. Eğiticilerin eğitimi anlamında, bir başka deyişle öğretim üyelerinin öğretim becerilerinin ve 

yetkinliklerinin geliştirilmesi ile ilgili, tanımlanmış bir çalışmanın bulunmaması;  

3. Akreditasyon çalışmalarının başlatılmaması; 

4. Derslerin öğrenme çıktıları tanımlanmış olmakla birlikte bu kazanımların edinildiğine dair 

herhangi bir değerlendirme yapılmadığı gibi ders bazında öğrenci değerlendirme sistemi 

bulunmaması;  

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

personelin deneyimlerinin tanımlanmış bir süreç ile iç paydaşlara aktarılmaması;  

6. Çift anadal ve yan dal fırsatlarının öğrencilere sunulamaması;  

Araştırma ve Geliştirme  

Güçlü Yönler 

Birimin araştırma ve geliştirme alanında güçlü yönleri aşağıda listelenmektedir. 

1. Bilim insanı destekleme, BAP teşvik vb. konularda akademik personelin desteklenmesi 

2. Bilecik ilinin sosyo-kültürel açıdan gelişimine yönelik projelere katkıda bulunulması 

(Uygulamada olan Yüz Yüze 3 Projesi ve başvuru sürecinde olan Tübitak4005 Gelişen ve Geliştiren 

Öğretmenler Projesi, Başvuru sürecinde olan Tübitak4005 Nöroplay Eğitim Programı Projesi)  

3.Öğrencilerin kendilerini mesleki alanlarda geliştirebileceklerine imkan sağlayan seminerlerin 

düzenlemesi.  

Geliştirmeye Açık Yönler 

Kurumun araştırma ve geliştirme alanında geliştirmeye açık yönleri aşağıda listelenmektedir.  

1. Dış kaynaklı projelerin öğretim üyesi başına düşen sayısı ve bu sayıyı arttırmak için somut bir 

planın gözlemlenmemiş olması;  

Yönetim Sistemi  

Güçlü Yönler 

Birimin yönetim sistemi alanında güçlü yönleri aşağıda listelenmektedir.  

1.Kurum aidiyet duygusu yüksek akademik ve idari kadro;  

2. Stratejik planında yer alan ilgili performans göstergelerinin bölüm tarafından 6 ayda bir ölçülüyor 

olması;  

3. Katılımcı bir yönetim anlayışının benimsenmiş olması;  

Geliştirmeye Açık Yönler 
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Birimin araştırma ve geliştirme alanında geliştirmeye açık yönleri aşağıda listelenmektedir.  

1. Akademik personelin birden fazla idari görev üstlenmesi ve bu durumun araştırma performansını 

olumsuz yönde etkilemesi;  

2. Akademik ve İdari kadronun motivasyonunu artırmak amacıyla ödüllendirme mekanizmasının 

olmaması;  

3. İç paydaşları ilgilendiren konuların (ör: şikayet, istek, öneri, üretilen çözümlerin paylaşımı, sınav 

takvimlerinde değişiklikler vb) iletişiminde farklı mecralar kullanılmakla birlikte hızlı ve etkin 

işleyen bir sistemin olmaması;  

F. KANITLAR 

Birimlerin, liderlik, yönetim ve kalite, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme ve toplumsal katkı 

süreçlerindeki faaliyetlerine ait toplantı tutanağı, raporlar vb. tüm dokümanlarını kalite odalarında 

muhafaza ettikleri ve saha ziyareti sırasında paylaşılacakları ifade edilmelidir. 

 


