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2020 YILI BİRİM ÖZ DEĞERLENDİRME RAPORU
(SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ)

      
A. KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ 

1. Misyon ve Stratejik Amaçlar 
- Misyon   (Tüm Birimler)-(birim web sayfası/hakkımızda/misyon)
- Vizyon  (Tüm Birimler)-(birim web sayfası/hakkımızda/vizyon)
- Birimin stratejik plandaki hedefleri (Tüm Birimler)-(birim web 

sayfası/hakkımızda/stratejik planimizda-birimimizin-sorumlulugu)
- İzleme ve değerlendirme şekli (Tüm Birimler)-(birim web 

sayfası/hakkımızda//stratejikplan-izleme-ve-degerlendirme)

Kanıt Belgeler:
Yukarıdaki faaliyetlere ait toplantı tutanağı, rapor, anket, web sayfası linki vb. kanıtlar ek 
olarak konulacaktır.

2. İç Kalite Güvencesi

- Birim kalite organizasyon yapısı (Tüm Birimler)-(kalite temsilcisi, kalite 
raportörü, birim kalite komisyon üyelerinin yer aldığı tablo)

- İş akışları (Tüm Birimler)-birim web sayfası/hakkımızda/iş akış süreçleri -
Görev tanımları (tüm birimler)-birim web sayfası/hakkımızda/görev 

tanımları

Kanıt Belgeler:
Yukarıdaki faaliyetlere ait toplantı tutanağı, rapor, anket, web sayfası linki vb. kanıtlar ek 
olarak konulacaktır.

3. Paydaş Katılımı

- İç paydaş listesi (Tüm Birimler)-(Tablo şeklinde)
- Dış paydaş listesi (Tüm Birimler)-(Tablo şeklinde)
- İç paydaşlarla yapılan toplantılar (Tüm Birimler)-(İlgili dokümanlar kalite odalarında 

muhafaza edilecektir)
- Dış paydaşlarla yapılan toplantılar (Tüm Birimler)-(İlgili dokümanlar kalite odalarında 

muhafaza edilecektir)

Kanıt Belgeler:
Yukarıdaki faaliyetlere ait toplantı tutanağı, rapor, anket, web sayfası linki vb. kanıtlar ek 
olarak konulacaktır.
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B. EĞİTİM VE ÖĞRETİM 

1. Programların Tasarımı ve Onayı 

Bölgesel ihtiyaçlar ve gelişmeler analiz edilerek, programlar tasarlanmaktadır. Sürekliliği bölüm 
başkanlıkları tarafından toplantılar yapılarak ders açma, ders kapatma, ders içerik değişimi vb. 
değişiklikler yapılarak güvence altına alınmaktadır.

Öncelikle öğrenci ve akademik personel portföyü göz önünde bulundurularak mevcut yapı temsilci 
ve fertleriyle yapılan görüşme ve toplantılarla ihtiyaç ve önerilebilecek değerlerin tespiti 
gerçekleştirilerek program tasarımlarına yansıtılmaktadır.

Tasarlanan programlar konusunda paydaşları bilgilendirme araçları; Üniversitemizin ve 
bölümümüzün web sayfası, EBYS ve sms yoluyla bilgilendirmeler yapılmaktadır.

Bölümde yapılan kongre, sempozyum ve BAP Projeleri gibi akademik faaliyetlerde öğrencilerin 
aktif olarak katılımları sağlanmıştır. 

Üniversitemizin ve bölümümüzün web sayfası Bologna bölümünde erişime açık olarak ders bilgi 
paketleri paylaşılmakta ve değişiklikler sürekli olarak güncellenmektedir.

Programların yeterlilikleri belirlenirken TYYÇ standartlarına uyumu göz önünde 
bulundurulmaktadır. Bu kapsamda öğrenme çıktılarına dayalı açık tanımlamalar yapılmış ve 
yeterliliklerin amaç ve çıktıları açık hale getirilmiştir. Farklı yeterliliklerin bir bütün sistem 
içerisinde birbirleri ile ilişkilendirilebilmeleri sağlanmıştır. 

Bölümümüzde zorunlu staj uygulamamsı bulunmamaktadır. Ancak Öğrencilerimiz isterlerse 
kaymakamlıklarda, belediyelerde veya özel sektörde staj yapma hakkına sahiptir.

2. Öğrenci Kabulü ve Gelişimi

Öğrenci kabullerine yönelik açık kriterler belirlememiş, diploma, derece ve diğer yeterliliklerin 
tanınması ve sertifikalandırılması ile ilgili olarak önceden tanımlanmış ve yayımlanmış kurallar 
tutarlı ve kalıcı bir şekilde uygulamaktadır.

Öğrencilerin kayıt kabul, sınav ve değerlendirme işlemleri 2547 sayılı Yüksek Öğrenim Kanununa 
ve bu Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yüksek Öğretim Kurulu Kararlarına ve Yönetmeliklerine 
göre yapılmaktadır. Fakültemizde henüz ÇAP ya da Yandal uygulaması bulunmamaktadır.

Bölümümüzde yatay,  dikey geçişler,  lisans tamamlama,  hareketlilik programları için yönetmelik, 
yönerge ve uygulama ilkeleri gibi tanımlı süreçler bulunmaktadır.

3. Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme

Bölüm hocalarımız ve bölüm başkanımız ve yardımcıları, düzenli olarak farklı sınıflardan 
öğrenciler ile yüz yüze görüşmeler yaparak, onların dersler hakkındaki görüşleri alınmaktadır. 
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Bölüm hocalarının danışmanlığında öğrenci kulüpleri kurularak, onların kişisel ve akademik 
gelişimleri sağlanmaya çalışılmaktadır.

Öğrenciler akademik yılın başında yapılan oryantasyon programlarıyla, danışman öğretim 
elemanları ve bölüm hocalarıyla tanışmakta ve bu vasıtayla sürekli bilgilendirilmektedir.

Bölüm öğretim elemanlarının dışında, alanında uzman kişilerin davet edilmesi suretiyle, kişisel 
birikim ve deneyimlerinin aktarılması fırsatı sunulmakta ve öğrencilerin gereksinimleri 
karşılanmaya çalışılmaktadır. Özellikle öğrenci kulüpleri bu kapsamda kullanılmaktadır.

Öğretim üyeleri yetkinlikler hususunda istekli davranmaya teşvik edilmektedir.

Programlarda yer alan derslerin öğrenci iş yüküne dayalı kredi değerleri Avrupa Kredi Transfer 
Sistemi (AKTS) belirlenmektedir.

Üniversite tarafından uygulanan anket çalışmaları, danışmanlar ve ilgili öğretim elemanlarının 
öğrenci görüşmeleri ile öğrenci görüşleri alınmaktadır.

Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) kullanılmaktadır. Bunun dışında Erasmus+, Farabi ve 
Mevlana Öğrenci değişim programlarına uyulmaktadır. 

Bölümümüzde zorunlu staj uygulaması bulunmamaktadır. Öğrencilerimiz isterlerse kamu 
kurumlarında veya özel sektörde staj yapabilmektedir.

Bölümümüzde zorunlu staj uygulaması olmadığından bir süreç akışı bulunmamaktadır.

Bölümümüzde staj uygulaması olmadığından bir güvence bulunmamaktadır.

Bölümümüzde kültürel derinlik kazanımına yönelik ve farklı disiplinleri tanıma fırsatı veren 
seçmeli dersler mevcuttur. Bölümümüz öğrencileri mezun olabilmek için bölüm seçmeli dersi, 
fakülte seçmeli dersi ve üniversite seçmeli dersleri alarak, multidisipliner eğitim alabilmektedir. 

Alan dışı seçmeli dersler, Bologna kriterlerine uygun olarak hazırlanmakta, ayrıca üniversitemiz 
alan dışı seçmeli ders havuzundan,  öğrenci bölüm fark etmeksizin istediği bu kapsamdaki bir 
dersi seçebilmektedir.

Akademik dönem başlarında açılacak ya da açılması planlanan dersler, bölüm başkanlığımız 
tarafından belirlenmektedir.

Öğrenci bir dönemde 30 AKTS ders alabilmekte ve 240 AKTS ile mezun duruma gelmektedir. 
Üniversitemiz Lisans Eğitim-Öğretim ve SınavYönetmeliği gereğince öğrencilerin almış 

oldukları derslerin % 25’i seçmeli derslerden oluşmak zorundadır.

Her sınıfa bir danışman hoca atanmakta ayrıca danışmanlık gün ve saatleri belirlenerek, danışmanın 
odasının kapısına asılmaktadır. 
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Belirlenen gün ve saatlerde öğrencilere danışmanlık gün ve saati hizmeti verilmektedir.

Öğrencilerin danışmanlarıyla birlikte toplantı yapması teşvik edilmektedir. Öğrencinin herhangi bir 
sorusu olduğu zaman, OBS sistemi üzerinden veya yüz yüze görüşmeyle danışman hocası ile 
iletişim kurması sağlanmaktadır.

Başarı ölçüm ve değerlendirmesi yazılı ve sözlü  sınavlar   ve   öğrenciye   verilen   ödevlerle 
değerlendirilmektedir.  

Notlar “Öğrenci Bilgi Sistemi” üzerinden ilan edilmektedir.

Başarı ölçme ve değerlendirme “Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim 
Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde yapılır. Sınav notları bu yönetmeliğin 
güvencisi altındadır.

Öğrenci mezuniyet koşulları üniversitemiz öğrenci yönetmeliğinde açıkça tanımlanmıştır.

Öğrencilerin başarı ölçümlemesi yazılı ve sözlü sınavların yanı sıra verilen ödevler ile 
sağlanmaktadır.

Her dönemin başlangıcında öğrenci ve akademisyenlerin katılımlarıyla gerçekleşen  oryantasyon 
programıyla sunumlar yapılarak anlatılmaktadır.

Öğrencinin mazeretini belgelemesi durumunda;  öğrencinin mağdur olmaması için üniversitemizin 
aldığı önlemlere ilişkin süreçler işletilmektedir.

Öğrenciler şikayetlerini danışman hocalarına veya Dekanlığa iletebilmektedir. Gerekirse yazılı 
dilekçe hakkını kullanmaktadır. Hatta CİMER üzerinden de şikayetlerini dile getirmektedirler.

Öğrenci şikayetleri ilgili birimler tarafından dinlenerek, sorun çözümlenmeye çalışılmaktadır. 
Akademik hiyerarşiye uygun olarak şikayet konusu değerlendirmeye alınmaktadır.

“Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Lisans ve Yüksek Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” 
ile alan dışı öğrenim hakları saklı tutulmaktadır.

4. Öğretim Elemanları

Birim, eğitim-öğretim kadrosunun işe alınması, atanması, yükseltilmesi ve ders görevlendirmesi ile 
ilgili tüm süreçlerde adil ve açıktır.

Bölümümüz öğretim elemanlarına ilişkin özgeçmiş bilgilerine üniversitemiz web sayfasından 
ulaşılabilmektedir.

Bölümümüzde ders paylaşımı yapılırken öğretim elemanlarının uzmanlık alanları dikkate 
alınmaktadır.
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Bölümümüz akademisyenlerinin mesleki gelişimleri için yurt içi/dışı bilimsel etkinliklere bütçe 

imkânları çerçevesinde katılım desteği verilmektedir. Ayrıca “Bilimsel Araştırma Projeleri” 
ile destek sağlanmaktadır.

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü ya da Kütüphane ve Dokümantasyon Birimi, 
akademisyenlere yönelik proje hazırlama, araştırma yapma, akademik yazı yazma gibi eğitsel 
seminerler vermektedir.

Öğretim elemanlarının mesleki gelişimi için bilimsel yayın veri tabanlarına erişim sağlanmaktadır. 
Süreli yayın abonelikleri ve talebe bağlı olarak ilgili kitaplar temin edilmektedir.

Kurumdaki ders görevlendirmelerinde eğitim-öğretim kadrosunun yetkinlikleri (çalışma 
alanı/akademik uzmanlık alanı vb.) ile ders içeriklerinin örtüşmesi akademik birimlerin ilgili 
kurullarınca güvence altına alınmaktadır.

Eğitim-Öğretim  faaliyetleri   öncelikli   olarak   kurumun   kendi   akademik   kadrosu   vasıtasıyla 
sürdürülmeye  çalışılmaktadır.  

Üniversitemizde eğiticilerin eğitimine yönelik direkt uygulanan bir program bulunmamaktadır.

Kurum dışından ders vermek üzere öğretim elemanının çağrılması sırasında çağrılacak olan 
öğretim elemanının  akademik  yeterliliği,  uzmanlık  alanı,  öğrencilerekatkısının ne olacağı 
hususları doğrultusunda tercihte bulunulmaktadır.

Kuralları ilan etme yöntemi, birime dışarıdan ders vermek üzere öğretim elemanı seçimi ve davet 

edilme usulleri 2547 sayılı kanunun 31’inci ve 40’ıncı maddeleri ve 657 Sayılı kanununun 89. 
Maddesi uyarınca gerçekleştirilmektedir.

5. Öğrenme Kaynakları 

Birim, eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmek için uygun mali kaynaklara sahiptir ve öğrenme 
olanaklarının tüm öğrenciler için yeterli ve erişilebilir olması güvence altına alınmıştır.

Kurumumuz  öğrencilere  kütüphane  hizmetleri  yoluyla  öğrenme  kaynaklarını  basılı  ve  
elektronik ortamda  sunmaktadır. 

Öğrenci gelişimine yönelik sosyal, kültürel, sportif faaliyetler olarak söyleşi ve konferanslar 
düzenlenmektedir. Öğrenci otağı ve öğrenci kulüpleri vasıtasıyla sosyal ve kültürel 
gelişimlerine katkı sağlanmaktadır.

Öğrencilere ders danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Ayrıca  Kariyer Günleri toplantısı yapılarak 
geleceğe yönelik bir bakış açısına sahip olmaları sağlanmaktadır. 

Birimde öğretim elemanları tarafından sağlanan rehberlik ve destek hizmetleri nelerdir?
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Bölümümüzce görevlendirilen danışman öğretim elemanları Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 
Önlisans/Lisans Eğitimi-Öğretimi Öğrenci Danışmanlığı Yönergesi kapsamında rehberlik ve 
psikolojik danışmanlık hizmetleri vermektedir. Örneğin engelli öğrenciler için ayrı sınav kağıdı 
basılmakta ve ek süre verilmesi sağlanmaktadır.

Her dönem başında yapılan akademik ve bölüm kurulu toplantılarında öğrenciye sunulacak hizmet 
ve desteklerin planlaması yapılmaktadır.

Birimimizin öğrenim kaynakları ve öğrencilere sunulan destek ihtiyaç ve talepleri Üniversitemiz 
ilgili birimleri tarafından planlanmaktadır. Bölümümüzün böyle bir yetkisi yoktur.

6. Programların İzlenmesi ve Güncellenmesi

Her dönem başı ve sonunda akademik kurul tarafından düzenlenen toplantılar aracılığı ile gerekli 
güncelleme ve gözden geçirme faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.

Her dönem başı ve sonunda akademik kurul tarafından düzenlenen toplantılar aracılığı ile gerekli 
güncelleme ve gözden geçirme faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.

İç paydaşların gözlem ve düşünceleri gerçekleştirilen görüşmelerle değerlendirilmektedir. Dış 
paydaşlarla ilgili gözlem ve saha çalışmaları çerçevesinde elde edilen veriler program 
güncelleme sürecine katılmaya çalışılmaktadır.

Kurum görevlendirdiği personel tarafından hazırlanan çıktıların gözden geçirildikten sonra bunları 
kayıt altına alıp,  üniversitemiz web  sayfasında  yayınlamaktadır. Öğrenme çıktıları 
üniversitemiz web sitesinde yayınlanmaktadır. Hem de öğrenme çıktılarını hazırlayan program 
başkanlıklarında yedekleri saklı tutulmaktadır. Aşağıda yer alan ders bilgi paketleri bu süreçte 
göz önünde bulundurulmaktadır.

Program çıktılarına ulaşılıp ulaşılmadığının izlenmesi amacıyla akademik toplantılar ve 
değerlendirmeler yapılmaktadır.

Program çıktılarına ulaşılamadığı durumlarda akademik toplantılar ve değerlendirmeler 
yapılmaktadır.

Yapılan iyileştirmeler ve değişiklikler konusunda paydaşlarımız web sitemizde yer alan 
dönüşümleri görerek, haberdar olmaktadır.

C. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME 

1. Araştırma Stratejisi

- Eğitim-öğretim programlarında araştırma politikasının uygulanmasına ilişkin kanıtlar 

(Enstitü, Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksek Okulu): Bölümümüz öncelikli olarak eğitim 

ve öğretim faaliyetlerine yönelik olarak yapılandırılmıştır. Bölümümüze bağlı bir AR-GE 

birimi bulunmamasından dolayı konuyla ilgili veri bulunmamaktadır.
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        Kanıt Belgeler:

         -  Yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı konuyla ilgili veri bulunmamaktadır.

2. Araştırma Kaynakları

       -    Araştırma çerçevesinde yapılan stratejik ortaklıklar (Kamu veya özel) (Araştırma   

            Merkezleri)-(Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğü)-(Enstitü, Fakülte, Yüksekokul,  

            Meslek Yüksek Okulu): Konuyla ilgili veri bulunmamaktadır.

- Post-doc programlara ilişkin uygulamalar (Enstitü, Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksek

Okulu): Konuyla ilgili veri bulunmamaktadır.

Kanıt Belgeler:

- Bölümümüzde söz konusu birimlerin bulunmamasından dolayı konuyla ilgili veri 

bulunmamaktadır.

3. Araştırma Yetkinliği

- Eğitimler (Enstitü, Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksek Okulu)-(Personel Daire 

Başkanlığı): Konuyla ilgili veri bulunmamaktadır.

- Eğitim kazanımları (Enstitü, Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksek Okulu)-(Personel Daire 

Başkanlığı): Konuyla ilgili veri bulunmamaktadır.

- Kurumun dâhil olduğu araştırma ağları (Enstitü, Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksek 

Okulu)-(Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğü)-(Kütüphane ve Dokümantasyon Daire 

Başkanlığı): Konuyla ilgili veri bulunmamaktadır.

- Ortak araştırmalardan üretilen çalışmalar (Enstitü, Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksek 

Okulu) - (Akademik Veri İzleme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü) - (Bilimsel Araştırma 

Projeleri Koordinatörlüğü)-(Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğü): Konuyla ilgili veri 

bulunmamaktadır.

- Kurumun ortak programları ve araştırma birimleri (Enstitü, Fakülte, Yüksekokul, Meslek 

Yüksek Okulu)-(Araştırma merkezleri): Konuyla ilgili veri bulunmamaktadır.

Kanıt Belgeler:

- Bölümümüzde söz konusu birimlerin bulunmamasından dolayı konuyla ilgili veri 

bulunmamaktadır.

D. TOPLUMSAL KATKI 

1. Toplumsal Katkı Stratejisi

Üniversite’nin Stratejik Planı doğrultusunda izleme ve değerlendirilmeler yapılmaktadır.

- Bilgi ve teknoloji transferleri (özel sektöre ve kamu kurumlarına yapılan araştırma ve 

danışmanlık hizmetleri, projeler, uzmanlık paylaşımları) (Enstitü, Fakülte, Yüksekokul, 

Meslek Yüksek Okulu)-(Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü): Konuyla ilgili veri 

bulunmamaktadır.
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- Girişimcilik (Enstitü, Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksek Okulu)-(Teknoloji Transfer 

Ofisi Koordinatörlüğü): Konuyla ilgili veri bulunmamaktadır.

- Fikri mülkiyet ve patentler (Enstitü, Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksek Okulu) 

(Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğü): Konuyla ilgili veri bulunmamaktadır.

- Özel sektöre ve kamu kurumlarına sunulan laboratuvar hizmetleri (Enstitü, Fakülte, 

Yüksekokul, Meslek Yüksek Okulu) (Laboratuar hizmeti veren araştırma merkezleri): 

Konuyla ilgili veri bulunmamaktadır.

Kanıt Belgeler:

               <<http://w3.bilecik.edu.tr/iibf/wp-content/uploads/sites/23/2018/10/2018-1-

%C4%B0zleme-ve-De%C4%9Ferlendirme.pdf>>

3. Toplumsal Katkı Performansı

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

Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksek Okulu)-(Araştırma Merkezleri): Konuyla ilgili veri 

bulunmamaktadır.

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

proje, etkinlik, eğitim, sertifika programı vb.) sayısı (Enstitü, Fakülte, Yüksekokul, Meslek 

Yüksek Okulu)-(Araştırma Merkezleri): Konuyla ilgili veri bulunmamaktadır.

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

seminer, tez, proje, etkinlik vb.) sayısı (Enstitü, Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksek 

Okulu)-(Araştırma Merkezleri): Konuyla ilgili veri bulunmamaktadır.

- Üniversitemizce düzenlenen ulusal kongre ve sempozyum sayısı (Enstitü, Fakülte, 

Yüksekokul, Meslek Yüksek Okulu)-(Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı): Konuyla 

ilgili veri bulunmamaktadır.

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

Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksek Okulu)-(Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı): 

Konuyla ilgili veri bulunmamaktadır.

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

Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksek Okulu)-(Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı): 

Konuyla ilgili veri bulunmamaktadır.

- Üniversitemizce düzenlenen uluslararası konferans, seminer, panel sayısı (Enstitü, Fakülte, 

Yüksekokul, Meslek Yüksek Okulu)-(Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı): Konuyla 

ilgili veri bulunmamaktadır.

- Üniversitemizce düzenlenen Uluslararası kongre ve sempozyum sayısı (Enstitü, Fakülte, 

Yüksekokul, Meslek Yüksek Okulu)-(Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı): Konuyla 

ilgili veri bulunmamaktadır.
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- Üniversitemizce düzenlenen uluslararası sergi, defile, konser ve diğer gösteri 

sayısı(Enstitü, Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksek Okulu)-(Sağlık, Kültür ve Spor Daire 

Başkanlığı): Konuyla ilgili veri bulunmamaktadır.

- Üniversite tarafından yürütülen sosyal sorumluluk faaliyetleri sayısı (Enstitü, Fakülte, 

Yüksekokul, Meslek Yüksek Okulu)-(Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı): Konuyla 

ilgili veri bulunmamaktadır.

- Topluma yönelik yapılan kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler (Enstitü, Fakülte, 

Yüksekokul, Meslek Yüksek Okulu)-(Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı): Konuyla 

ilgili veri bulunmamaktadır.

Kanıt Belgeler:

- Bölümümüzde söz konusu birimlerin bulunmamasından dolayı konuyla ilgili veri 

bulunmamaktadır..

E. YÖNETİM SİSTEMİ 

1.Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı 

- Birim organizasyon yapısı (Tüm birimler)-(birim web sayfası/hakkımızda/örgüt yapısı)

Akademik ve idari konulardaki yetki kullanma ve karar alma Bölüm Başkanlığı’nca kendi 
yetki alanına giren konularda yönetmeliklerin verdiği yetki çerçevesinde ve bölüm 
akademik kurul kararları ile yürütülmektedir. Bu anlamda bir bölüm başkanı, iki bölüm 
başkan yardımcısı ve anabilim dalları başkanları olarak idari mekanizma oluşturulmuştur.

- Yetki ve sorumluluklar (Tüm birimler)-(birim web sayfası/hakkımızda/yetki görev ve 
sorumluluklar)

Bölüm başkanı, bölümün her düzeydeki eğitim-öğretim ve araştırmalarından ve bölümle 
ilgili her türlü faaliyetin düzenli ve verimli olarak yürütülmesinden, kaynakların etkili bir 
biçimde kullanılmasını sağlamaktan sorumludur. Bölüm başkanı, fakülte kuruluna katılır 
ve bölümü temsil eder. Bölümde görevli öğretim elemanlarının görevlerini yapmaları 
bölüm başkanı tarafından izlenir ve denetlenir. Bölüm başkanı, her öğretim yılı sonunda 
bölümün geçmiş yıldaki eğitim-öğretim ve araştırma faaliyeti ile gelecek yıldaki çalışma 
planını açıklayan raporu, bağlı bulunduğu rektör, dekan veya yüksekokul müdürüne sunar.

Bölüm Kurulu; birden fazla anabilim dalı bulunan bölümlerde bölüm başkan yardımcıları 
ile anabilim dalı başkanlarından oluşur ve bölüm başkanının tespit edeceği gündemdeki 
konuları konuşmak üzere eğitim-öğretim yılı süresince ayda en az bir defa toplanır. Bölüm 
kurulu, bölüm ile varsa bölüme bağlı anabilim dallarının eğitim-öğretim uygulama ve 
araştırma faaliyetlerinin programlarının, araç, gereç ve fiziksel imkanlarından en etkin 
biçimde yararlanmak için gerekli planların ve işbirliği esaslarının hazırlanması hususunda 



10
/3

görüş bildirir. Bölüm kurulunun bu konularda hazırlayacağı öneriler, bölüm başkanının 
onayından sonra uygulanır.

Kanıt Belgeler:
Yukarıdaki faaliyetlere ait toplantı tutanağı, rapor, anket, web sayfası linki vb. kanıtlar ek 
olarak konulacaktır.

Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği: 
https://www.mevzuat.gov.tr/File/GeneratePdf?mevzuatNo=10127&mevzuatTur=KurumVe
KurulusYonetmeligi&mevzuatTertip=5

2. Kaynakların Yönetimi 

- Yetkinliklerin artırılması verilen eğitimler (Enstitü, Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksek 
Okulu)-(Personel Daire Başkanlığı)

Kalite Komisyonu tarafından yapılan toplantılar ve Üniversitemiz ilgili birimi ile görüş 
alışverişi yapılarak yürütülmektedir.

- Memnuniyet anketleri (Tüm birimler)

Kalite Komisyonu tarafından yapılan toplantılar ve Üniversitemiz ilgili birimi ile görüş 
alışverişi yapılarak yürütülmektedir.

Kanıt Belgeler:
Yukarıdaki faaliyetlere ait toplantı tutanağı, rapor, anket, web sayfası linki vb. kanıtlar ek 
olarak konulacaktır

3. Bilgi yönetim sistemi

- Bir yıl içerisinde tanzim edilen birim raporları (Tüm birimler)-(birim web sayfaları)

Yönetim sistemi Üniversitemiz yönetmelik ve yönergeleri çerçevesinde yönetilmektedir.

- Birimde kullanılan yazılımlar (Tüm birimler)-(Tablo şeklinde)

Yönetim sistemi Üniversitemiz yönetmelik ve yönergeleri çerçevesinde yönetilmektedir.

Kanıt Belgeler:
Yukarıdaki faaliyetlere ait toplantı tutanağı, rapor, anket, web sayfası linki vb. kanıtlar ek 
olarak konulacaktır.

Öğrenci Bilgi Sistemi: https://obs.bilecik.edu.tr/
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Uzaktan Eğitim Portalı: http://w3.bilecik.edu.tr/ue/

4. Destek Hizmetleri

- Bir yıl içerisinde yapılan satın almalar ve muayene kabuller (Enstitü, Fakülte, Yüksekokul, 
Meslek Yüksek Okulu)-(İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı)

Dekanlık makamı tarafından yürütülmektedir.

Kanıt Belgeler:
Yukarıdaki faaliyetlere ait toplantı tutanağı, rapor, anket, web sayfası linki vb. kanıtlar ek 
olarak konulacaktır.

F- SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Birimin güçlü yönleri ile iyileşmeye açık yönlerinin kalite güvencesi sistemi, eğitim ve 
öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim sistemi başlıkları altında özet olarak 
sunulması  beklenmektedir.  Üniversitemizle  ilgili  
hazırlanmış  olan  ve 
https://yokak.gov.tr/raporlar/ExternalReportPublic?uniId=1051&termYear=2017 web sayfasında 
yayında olan  Kurumsal Geri Bildirim Raporunda belirtilen gelişmeye açık yönlerin giderilmesi için 
alınan önlemler, gerçekleştirilen faaliyetler sonucunda sağlanan iyileştirmeler ve ilerleme 
kaydedilemeyen noktaların neler olduğu açıkça sunulmalı ve mevcut durum değerlendirmesi 
ayrıntılı olarak verilmelidir 

G- KANITLAR

Birimlerin,  kalite güvencesi sistemi, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal 
katkı ve yönetim sistemi süreçlerindeki faaliyetlerine ait toplantı tutanağı,  raporlar vb. tüm 
dokümanlarını kalite odalarında muhafaza ettikleri ve saha ziyareti sırasında paylaşılacakları ifade 
edilmelidir.

https://yokak.gov.tr/raporlar/ExternalReportPublic?uniId=1051&termYear=2017


*BEKV437D0*
T.C.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanlığı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü 11030 Bilecik 
Tel: 0228 214 12 03       Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat: 
Faks: 0228 214 11 92  Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat Tel: 0(228) 214
E-Posta: iibf@bilecik.edu.tr   Elektronik Ağ:iibf.bilecik.edu.tr

Sayı   :58436576-105.99/ 
Konu :Açılacak Dersler, Ders Programları 

ile Görevlendirilecek Öğretim 
Elemanları

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

İlgi : 18/11/2019 tarihli, 34114 sayılı yazı.

İlgi yazınıza istinaden 2019 - 2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında 
Bölümümüzde açılacak dersler ve görevlendirilecek öğretim elemanları hakkında alınan 
29.11.2019 tarihli 2019/13-01 sayılı Bölüm Akademik Kurul Kararı Karar Örneği aşağıda 
sunulmuştur.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

e-imzalıdır
 Doç. Dr. Murat ERCAN

Bölüm Başkanı V.

T.C.
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanlığı

Bölüm Akademik Kurul Kararları

Karar Örneği
Toplantı Tarihi:29.11.2019                                                              Toplantı Sayısı: 2019/13
KARAR – 1 

2019 – 2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Bölümümüzde açılacak dersleri 
ve görevlendirilecek öğretim elemanlarının ekli ders planında belirtildiği şekilde 
belirlenmesine, Dekanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

EK :
Ders Planı

05/12/2019 V.H.K.İ. : S.KARAKAYA

Bu belge,güvenli elektronik imza ile imzanlamıştır.

05/12/2019

Evrak Tarih ve Sayısı: 05/12/2019-35848
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İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanlığı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü 11030 Bilecik 
Tel: 0228 214 12 03       Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat: 
Faks: 0228 214 11 92  Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat Tel: 0(228) 214
E-Posta: iibf@bilecik.edu.tr   Elektronik Ağ:iibf.bilecik.edu.tr

Sayı   :58436576-104.01.02.05/ 
Konu :Yaz Okulu Ders Planları ve 

Görevlendirilecek Öğretim 
Elemanlarının Güncel Hali

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

İlgi : 24/06/2020 tarihli, 58436576-104.01.02.05-14656 sayılı yazı

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Okulunda açılacak olan dersler ve 
görevlendirilecek öğretim üyelerine ilişkin alınan 24.06.2020 tarihli ve 2020/5-1 sayılı Bölüm 
Akademik Kurulu Kararı Karar Örneği eki güncellenerek ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

e-imzalıdır
 Dr. Öğr. Üyesi Pınar ÖZDEN CANKARA

Bölüm Başkan Yardımcısı

EKLER :
1- Bölüm Akademik Kurul Kararı Karar Örneği
2- Yaz Okulu Ders Planı

26/06/2020 Şef : H.B.SARIKAYA

Bu belge,güvenli elektronik imza ile imzanlamıştır.

26/06/2020

Evrak Tarih ve Sayısı: 26/06/2020-14906







*BENU4CTT2*
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İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanlığı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü 11030 Bilecik 
Tel: 0228 214 12 03       Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat: 
Faks: 0228 214 11 92  Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat Tel: 0(228) 214
E-Posta: iibf@bilecik.edu.tr   Elektronik Ağ:iibf.bilecik.edu.tr

Sayı   :58436576-105.99/ 
Konu :2010-2021 Güz Dönemi Açılacak 

Dersler ve Görevlendirilecek 
Öğretim Elemanları

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

İlgi : a) 21/08/2020 tarihli, 19974 sayılı yazı.
b) 28/08/2020 tarihli, 20564 sayılı yazı.
c) 28/08/2020 tarihli, 20579 sayılı yazı.
ç) 28/08/2020 tarihli, 20578 sayılı yazı.
d) 28/08/2020 tarihli, 20630 sayılı yazı.
e) 28/08/2020 tarihli, 20669 sayılı yazı.

İlgi (a) yazınız gereği Üniversitemiz 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında; 
1- Bölümümüzde açılacak olan derslerin ve görevlendirilecek öğretim elemanlarının 

belirlenmesine ilişkin alınan ilgi (e)'de kayıtlı 28/08/2020 tarih ve 2020/07-1 sayılı 
Bölümümüz Akademik Kurulu Kararı güncellenerek yazımız ekinde gönderilmektedir. 

2- Öğrenci bilgi sistemi üzerinden güncellenmesi için görevlendirilecek bölümümüz 1. 
sınıf kayıt danışmanı Arş. Gör.Afra AKGÜL, 2. sınıf ve 3. sınıf kayıt danışmanları her sınıfın 
1/4'ü olacak şekilde bölümümüz Dr. Öğr. Üyesi Yavuz CANKARA, Dr. Öğr. Üyesi Hakan 
OLGUN, Dr. Öğr. Üyesi Görkem ALTINÖRS, Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Murat ÜSTÜNDAĞ 
ve 4. sınıf kayıt danışmanı olarak Arş. Gör.Afra AKGÜL'e yetki verilmesi Bölüm 
Başkanlığımızca uygun görülmüştür.

3-Dersler ve ders programlarının sisteme girişi için Arş. Gör.Afra AKGÜL'e yetki 
verilmesi Bölüm Başkanlığımızca uygun görülmüştür.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

e-imzalıdır
 Doç. Dr. Mustafa Serhan YÜCEL

Bölüm Başkanı

 
 
 
 
 

T.C.
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ AKADEMİK KURUL KARARI KARAR 
ÖRNEĞİ

 
  TOPLANTI TARİHİ : 28.08.2020                                                                                      TOPLANTI SAYISI:2020/7

 
 

Bu belge,güvenli elektronik imza ile imzanlamıştır.

31/08/2020

Evrak Tarih ve Sayısı: 31/08/2020-20726
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İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanlığı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü 11030 Bilecik 
Tel: 0228 214 12 03       Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat: 
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KARAR-1  Bölüm Başkanlığımızca 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Döneminde açılması 
planlanan ve EK-1'de belirtilen derslerin açılmasının kabulüne ve Dekanlığa arzına oy birliği ile karar verildi.

 
28.08.2020

ASLI GİBİDİR
Doç. Dr. Mustafa Serhan YÜCEL

Bölüm Başkanı
 
 

EK: Bölüm Akademik Kurul Karar Karar Örneği ve Eki
 
 

EKLER :
1- Normal Öğretim Ders Planı
2- İkinci Öğretim Ders Planı

31/08/2020 Şef : H.B.SARIKAYA


















