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2021 YILI BİRİM ÖZ DEĞERLENDİRME 

RAPORU

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

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 (Tüm Akademik ve İdari 

Birimler)

Organizasyon Şeması

Görev Tanımları

SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANI GÖREV TANIMI
(https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/146545)

ŞUBE MÜDÜRÜ (https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/72359)

ŞEF (https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/144112)

KÜLTÜR HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR İŞLEMLERİ GÖREV TANIMI
(https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/145492)

BESLENME HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BESLENME İŞLEMLERİ
GÖREV TANIMI (https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/145491)

MALİ HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MALİ HİZMETLER İŞLEMLERİ
GÖREV TANIMI (https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/145494)

SAĞLIK ve SOSYAL HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLİSİ GÖREV
TANIMI (https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/145496)
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SPOR HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SPOR HİZMETLERİ İŞLEMLERİ
GÖREV TANIMI (https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/145495)

SOSYAL TESİSLER VE BARINMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL TESİS İŞLEMLERİ    
GÖREV TANIMI (https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/145484)

SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOLOG GÖREV TANIMI
(https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/145485)

SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL ÇALIŞMACI GÖREV
TANIMI (https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/146956)

SOSYAL HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MİSAFİRHANE İŞLEMLERİ
GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI (https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/145481)

BİNA GENEL HİZMET PERSONELİ
(https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/144113)

İş Akış Süreçleri

1. Aylık Yemek Menüsü Hazırlama İş Akış Süreci
(Https://Kms.Kaysis.Gov.Tr/Home/Goster/146822)

2. Genel Yemek Kabul Ve Numune Alma İş Akış Süreci
(https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/146831)

3. ABONMAN ÖDEMELERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ
(https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/144308)

4. YEMEK HAKEDİŞ ÖDEMELERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ
(https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/144309)

5. KİRA ÖDEMELERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ
(https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/144310)

6. KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRILMASI İŞ AKIŞ SÜRECİ
(https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/144311)

7. 3+1 STAJYER ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRILMASI İŞ AKIŞ SÜRECİ
(https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/144312)

8. STAJYER ÖĞRENCİ PRİM ÖDEMESİ İŞ AKIŞ SÜRECİ
(https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/144313)

9. USTA ÖĞRETİCİ, ANTRENÖR ve MÜZİSYEN ÇALIŞTIRILMASI İŞ AKIŞ
SÜRECİ (https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/144314)

10. YEMEK BURSU İŞ AKIŞ SÜRECİ (https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/144315)

11.AKILLI KART CİHAZLARI İŞ AKIŞ SÜRECİ
(https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/144316)
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12.YEMEK HAKEDİŞLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ
(https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/144317)

13.AKILLI KART SİSTEMİ PARA İADE İŞ AKIŞ SÜRECİ
(https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/144318)

14.YEMEK FİYATLARI İŞ AKIŞ SÜRECİ
(https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/144319)

15.DOĞRUDAN TEMİN İŞ AKIŞ SÜRECİ (4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 22. madde
a/b/c/d bendi) (https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/144320)

16.TAŞINIR GİRİŞ İŞLEMLERİ SATIN ALMA GİRİŞİ İŞ AKIŞ SÜRECİ
(https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/144321)

17. İDARİ BİRİMLERDE DEVİR ALMA İŞ AKIŞ SÜRECİ
(https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/144322)

18. İDARİ BİRİMLERDE TAŞINIR DEVİR ETME İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ
(https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/144323)

19. İDARİ BİRİMLERDE TÜKETİM MALZEMELERİ ÇIKIŞI İŞ AKIŞ SÜRECİ
(https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/144324)

20. İDARİ BİRİMLERDE HURDAYA AYIRMA İŞ AKIŞ SÜRECİ
(https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/144325)

21. İDARİ BİRİMLERDE ZİMMET VERME – İADE İŞ AKIŞ SÜRECİ
(https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/144326)

22. İDARİ BİRİMLERDE SAYIM VE DÖKÜM İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ
(https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/144327)

23.GEZİ TALEPLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ
(https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/144328)

24.KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ALIMI İŞ AKIŞ SÜRECİ
(https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/144329)

25.KOMİSYON TOPLANTILARI İŞ AKIŞ SÜRECİ
(https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/144330)

26.ÖĞRENCİ KONSEYİ SEÇİMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ
(https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/144331)

27.ÖĞRENCİ KULÜPLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ
(https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/144332)

28.SALON TAHSİSİ İŞ AKIŞ SÜRECİ
(https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/144333)

29.STANT TALEPLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ
(https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/144334)
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-Karar verme mekanizmaları, kontrol ve denge unsurları; kurulların çok sesliliği ve bağımsız 
hareket kabiliyeti, paydaşların temsil edilmesi; öngörülen yönetim modeli ile gerçekleşmenin 
karşılaştırılması (Tüm Akademik ve İdari Birimler)

-Kurumun yönetim ve idari alanlarla ilgili politikasını ve stratejik amaçlarını uyguladığına dair 
uygulamalar (Tüm Akademik ve İdari Birimler)

-Yönetim ve organizasyonel yapılanma uygulamalarına ilişkin izleme ve iyileştirmeler (Tüm 
Akademik ve İdari Birimler)

-Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün 
yaklaşım ve uygulamaları (Tüm Akademik ve İdari Birimler)

Kanıt Belgeler:

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

olarak konulacaktır. Tüm kanıtlar elektronik veya basılı olarak saha ziyareti sırasında veya 

rektörlük ihtiyaç duyduğunda paylaşılmak üzere muhafaza edilecektir.

A.1.2. Liderlik

-Kalite güvencesi kültürünü geliştirmek üzere yapılan planlamalar ve uygulamalar (Kalite 

Koordinatörlüğü)

-Liderlik özelliklerini ve yetkinliklerini ölçmek ve izlemek için kullanılan yöntemler, elde edilen 

izleme sonuçları ve bağlı iyileştirmeler (Kalite Koordinatörlüğü)

-Kalite kültürünün gelişimini ölçmek ve izlemek (Kalite Koordinatörlüğü)

Kanıt Belgeler:

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

olarak konulacaktır. Tüm kanıtlar elektronik veya basılı olarak saha ziyareti sırasında veya 

rektörlük ihtiyaç duyduğunda paylaşılmak üzere muhafaza edilecektir.

A.1.3. Kurumsal dönüşüm kapasitesi

-Yükseköğretim ekosistemi içerisindeki değişimleri, küresel eğilimleri, ulusal hedefleri ve paydaş 

beklentilerini dikkate alarak kurumun geleceğe hazır olmasını sağlayan çevik değişim yönetim 

modeli (Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı)



-Değişim planları, yol haritaları (Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı)

-Çevre analizi raporu (Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı)

-Gelecek senaryoları (Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı)

-Kıyaslama raporları (Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı)

-Yenilik yönetim sistemi (Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı)

-Değişim ekipleri belgeleri(Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı)

Kanıt Belgeler:

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

olarak konulacaktır. Tüm kanıtlar elektronik veya basılı olarak saha ziyareti sırasında veya 

rektörlük ihtiyaç duyduğunda paylaşılmak üzere muhafaza edilecektir.

A.1.4. İç kalite güvencesi mekanizmaları

-Görev tanımı (Tüm Akademik ve İdari Birimler)

GÖREV TANIMLARI

1. SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANI GÖREV TANIMI
 (https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/146545)

2. ŞUBE MÜDÜRÜ (https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/72359)

3. ŞEF (https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/144112)

4. KÜLTÜR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR İŞLEMLERİ GÖREV TANIMI
(https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/145492)

5. BESLENME ve BARINMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BESLENME İŞLEMLERİ
GÖREV TANIMI (https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/145491)

6. MALİ HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MALİ HİZMETLER İŞLEMLERİ
GÖREV TANIMI (https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/145494)

7. SAĞLIK ve SOSYAL HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLİSİ GÖREV
TANIMI (https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/145496)

8. SPOR HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SPOR HİZMETLERİ İŞLEMLERİ
GÖREV TANIMI (https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/145495)

9. SOSYAL TESİSLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL TESİS İŞLEMLERİ GÖREV
TANIMI (https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/145484)

10. SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOLOG GÖREV TANIMI
(https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/145485)
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11. SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL ÇALIŞMACI GÖREV
TANIMI (https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/146956)

12. SOSYAL HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MİSAFİRHANE İŞLEMLERİ
GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI (https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/145481)

13. BİNA GENEL HİZMET PERSONELİ (https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/144113) 

-İŞ AKIŞ ŞEMASI (Tüm Akademik ve İdari Birimler)

1. Aylık Yemek Menüsü Hazırlama İş Akış Süreci
(Https://Kms.Kaysis.Gov.Tr/Home/Goster/146822)

2. Genel Yemek Kabul Ve Numune Alma İş Akış Süreci
(https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/146831)

3. ABONMAN ÖDEMELERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ
(https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/144308)

4. YEMEK HAKEDİŞ ÖDEMELERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ
(https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/144309)

5. KİRA ÖDEMELERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ
(https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/144310)

6. KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRILMASI İŞ AKIŞ SÜRECİ
(https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/144311)

7. 3+1 STAJYER ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRILMASI İŞ AKIŞ SÜRECİ
(https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/144312)

8. STAJYER ÖĞRENCİ PRİM ÖDEMESİ İŞ AKIŞ SÜRECİ
(https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/144313)

9. USTA ÖĞRETİCİ, ANTRENÖR ve MÜZİSYEN ÇALIŞTIRILMASI İŞ AKIŞ
SÜRECİ (https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/144314)

10. YEMEK BURSU İŞ AKIŞ SÜRECİ (https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/144315)

11. AKILLI KART CİHAZLARI İŞ AKIŞ SÜRECİ
(https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/144316)

12. YEMEK HAKEDİŞLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ
(https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/144317)

13. AKILLI KART SİSTEMİ PARA İADE İŞ AKIŞ SÜRECİ
(https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/144318)

14. YEMEK FİYATLARI İŞ AKIŞ SÜRECİ
(https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/144319)

15. DOĞRUDAN TEMİN İŞ AKIŞ SÜRECİ (4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 22. madde
a/b/c/d bendi) (https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/144320)

16. TAŞINIR GİRİŞ İŞLEMLERİ SATIN ALMA GİRİŞİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/146956
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/145481
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/144113
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/146822
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/146831
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/144308
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/144309
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/144310
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/144311
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/144312
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/144313
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/144314
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/144315
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/144316
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/144317
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/144318
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/144319
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/144320


(https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/144321)

17. İDARİ BİRİMLERDE DEVİR ALMA İŞ AKIŞ SÜRECİ
(https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/144322)

18. İDARİ BİRİMLERDE TAŞINIR DEVİR ETME İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ
(https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/144323)

19. İDARİ BİRİMLERDE TÜKETİM MALZEMELERİ ÇIKIŞI İŞ AKIŞ SÜRECİ
(https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/144324)

20. İDARİ BİRİMLERDE HURDAYA AYIRMA İŞ AKIŞ SÜRECİ
(https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/144325)

21. İDARİ BİRİMLERDE ZİMMET VERME – İADE İŞ AKIŞ SÜRECİ
(https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/144326)

22. İDARİ BİRİMLERDE SAYIM VE DÖKÜM İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ
(https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/144327)

23. GEZİ TALEPLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ
(https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/144328)

24. KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ALIMI İŞ AKIŞ SÜRECİ
(https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/144329)

25. KOMİSYON TOPLANTILARI İŞ AKIŞ SÜRECİ
(https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/144330)

26. ÖĞRENCİ KONSEYİ SEÇİMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ
(https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/144331)

27. ÖĞRENCİ KULÜPLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ
(https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/144332)

28. SALON TAHSİSİ İŞ AKIŞ SÜRECİ
(https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/144333)

29. STANT TALEPLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ
(https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/144334)

-Kalite Yönetim Süreci El Kitabı (Kalite Koordinatörlüğü)

-İzleme ve Değerlendirme Raporları (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı)

-Geri bildirim yöntemleri (Tüm Akademik ve İdari Birimler)

Daire Başkanlığımıza ait beslenme hizmetleri, psikolojik danışmanlık hizmetleri ve Daire 

Başkanlığı hizmetlerinde kullanılan 3 adet e-posta adresi, yemekhanelerde bulunan dilek, öneri ve 

şikayet kutusu ve web sayfasında online doldurulabilecek talep, öneri şikayet formu bulunmaktadır.

Kanıt Belgeler:
- http://w3.bilecik.edu.tr/sks/beslenme-hizmetleri-2/yemek-icin-oneri-ve-sikayet/

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/144321
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/144322
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/144323
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/144324
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/144325
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/144326
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/144327
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/144328
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/144329
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/144330
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/144331
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/144332
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/144333
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/144334
http://w3.bilecik.edu.tr/sks/beslenme-hizmetleri-2/yemek-icin-oneri-ve-sikayet/


- saglikkultur@bilecik.edu.tr

- beslenme@bilecik.edu.tr

- psikolojikdestek@bilecik.edu.tr

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

konulacaktır.

A.1.5. Kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik

-Kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik ile ilişkili olarak benimsenen ilke, kural ve 
yöntemler(Tüm Akademik ve İdari Birimler)

Daire Başkanlığımız tarafından yapılması planlanan faaliyetler, alınan kararlar ve 
gerçekleştirilen etkinliklerin, KVKK hükümlerine uygun olarak öğrenci ve personelimize yazışma ve 
web sitesi aracılığıyla duyurulması temel ilkemizdir.

Öğrenci ve personelimize yönelik yapılan tüm faaliyetler ile iş ve işlemler, web sayfamız ve 
birim panoları üzerinden duyurulmakta, etkinlikler fotoğraflandırılmakta ve ilgili kurumlarla 
paylaşılmaktadır.

-Kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirliğe ilişkin uygulama örnekleri(Tüm Akademik ve İdari 
Birimler)

Daire Başkanlığımıza ait web sayfasında Kamuoyunu bilgilendirmesine ilişkin örnekler 
bulunmaktadır.

-İç ve dış paydaşların kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlikle ilgili memnuniyeti ve geri 
bildirimleri(Tüm Akademik ve İdari Birimler)

Geri bildirim bulunmamaktadır.

-Kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik mekanizmalarına ilişkin izleme ve iyileştirme 
çalışmaları(Tüm Akademik ve İdari Birimler)

Başkanlığımız web sayfası düzenli olarak güncellenmektedir.

-Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün 
yaklaşım ve uygulamalar(Tüm Akademik ve İdari Birimler)

Google takvimden ilgili personelin eş zamanlı takip edebileceği faaliyet programı 

oluşturularak etkinliklerin izlenebilirliği işlevsel hale getirilmiştir.

Kanıt Belgeler:

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

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1udHjkc0qNr7RBVXQ42L3nT2SnYEv1mx1Rif1uqFh_ds/

edit?usp=sharing

mailto:saglikkultur@bilecik.edu.tr
mailto:beslenme@bilecik.edu.tr
mailto:psikolojikdestek@bilecik.edu.tr
http://w3.bilecik.edu.tr/sks/
http://w3.bilecik.edu.tr/sks/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1udHjkc0qNr7RBVXQ42L3nT2SnYEv1mx1Rif1uqFh_ds/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1udHjkc0qNr7RBVXQ42L3nT2SnYEv1mx1Rif1uqFh_ds/edit?usp=sharing


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

olarak konulacaktır. Tüm kanıtlar elektronik veya basılı olarak saha ziyareti sırasında veya 

rektörlük ihtiyaç duyduğunda paylaşılmak üzere muhafaza edilecektir.

A.2. Misyon ve Stratejik Amaçlar

A.2.1. Misyon, vizyon ve politikalar

-Misyon (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı)

-Vizyon (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı)

-Politika belgeleri (Kalite Koordinatörlüğü)

-Kalite organizasyonu (Kalite Koordinatörlüğü)

Kanıt Belgeler:

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

olarak konulacaktır. Tüm kanıtlar elektronik veya basılı olarak saha ziyareti sırasında veya 

rektörlük ihtiyaç duyduğunda paylaşılmak üzere muhafaza edilecektir.

A.2.2. Stratejik amaç ve hedefler

-Stratejik plan ve geliştirilme süreci (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı)

-Performans raporları (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı)

-Stratejik plan PUKÖ aşamasına iç ve dış paydaşların katılımı (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı)

-Stratejik plan ve hedeflerin, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’yla uyumu

 (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı)

Kanıt Belgeler:

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

olarak konulacaktır. Tüm kanıtlar elektronik veya basılı olarak saha ziyareti sırasında veya 

rektörlük ihtiyaç duyduğunda paylaşılmak üzere muhafaza edilecektir.

A.2.3. Performans yönetimi

-Performans göstergeleri ve anahtar performans göstergeleri (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı)



-Performans yönetiminde kullanılan mekanizmalar (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı)

-Performans programı raporu (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı)

-Performans yönetimi mekanizmalarının iyileştirildiğine dair kanıtlar (Strateji Geliştirme Daire 

Başkanlığı)

Kanıt Belgeler:

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

olarak konulacaktır. Tüm kanıtlar elektronik veya basılı olarak saha ziyareti sırasında veya 

rektörlük ihtiyaç duyduğunda paylaşılmak üzere muhafaza edilecektir.

A.3. Yönetim Sistemleri

A.3.1. Bilgi yönetim sistemi

-Bilgi Yönetim Sistemi ve bu sistemin fonksiyonları(Bilgi İşlem Daire Başkanlığı)

-Bilginin elde edilmesi, kayıt edilmesi, güncellenmesi, işlenmesi, değerlendirilmesi ve paylaşılmasına 

ilişkin tanımlı süreçler (KVKK Komitesi)

-Bilgi Yönetim Sistemi’nin izlenmesi ve iyileştirilmesine ilişkin kanıtlar (Bilgi İşlem Daire 

Başkanlığı)

Kanıt Belgeler:

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

olarak konulacaktır. Tüm kanıtlar elektronik veya basılı olarak saha ziyareti sırasında veya 

rektörlük ihtiyaç duyduğunda paylaşılmak üzere muhafaza edilecektir.

A.3.2. İnsan kaynakları yönetimi

- İnsan kaynakları politikası ve hedefleri ve bunlara ilişkin uygulamalar (Yetkinlik, işe alınma, hizmet 

içi eğitim, teşvik ve ödüllendirme vb.) (Tüm Akademik Birimler, Personel İşleri Dairesi Başkanlığı)

- Çalışan (akademik ve idari) memnuniyeti anketleri, uygulama sistematiği ve anket sonuçları(Kalite 

Koordinatörlüğü)

-İnsan kaynakları yönetimi uygulamalarına ilişkin izleme ve iyileştirme kanıtları(Personel İşleri 



Dairesi Başkanlığı)

-Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün 

yaklaşım ve uygulamalar(Personel İşleri Dairesi Başkanlığı)

Kanıt Belgeler:

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

olarak konulacaktır. Tüm kanıtlar elektronik veya basılı olarak saha ziyareti sırasında veya 

rektörlük ihtiyaç duyduğunda paylaşılmak üzere muhafaza edilecektir.

A.3.3. Finansal yönetim

-Finansal kaynakların yönetimine ilişkin tanımlı süreçler ve uygulamalar (Kaynak dağılımı, 

kaynakların etkin ve verimli kullanılması, kaynak çeşitliliği) (Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı)

-Finansal kaynakların planlama, kullanım ve izleme uygulamalarının kurumun stratejik planı ile 

uyumu(Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı)

-Finansal kaynakların yönetimi süreçlerine ilişkin izleme ve iyileştirme uygulamaları (Strateji 

Geliştirme Dairesi Başkanlığı)

-Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği  özgün 

yaklaşım ve uygulamalar(Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı)

Kanıt Belgeler:

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

olarak konulacaktır. Tüm kanıtlar elektronik veya basılı olarak saha ziyareti sırasında veya 

rektörlük ihtiyaç duyduğunda paylaşılmak üzere muhafaza edilecektir.

A.3.4. Süreç yönetimi

-Süreç yönetimi modeli ve uygulamaları (tüm etkinliklere ait süreçler ve alt süreçler), ilgili sistemler, 
yönetim mekanizmaları (Uzaktan eğitim dahil)(Tüm Akademik ve İdari Birimler)

Beslenme hizmetleri Kültür 
hizmetleri

Sağlık ve sosyal 
hizmetler

Sosyal tesisler 
ve barınma 
hizmetleri

Spor 
hizmetleri

Mali hizmetler

Aylık yemek menüsü 
hazırlama süreci

Gezi talepleri 
süreci

Kısmi zamanlı öğrenci 
çalıştırılması süreci

Abonman ödemeleri 
süreci

Genel yemek Kabul ve 
numune alma süreci

Stant talepleri 
süreci

Kısmi zamanlı öğrenci 
alımı süreci

Kira ödemeleri süreci



Akıllı kart sistemi para 
iade süreci

Salon tahsisi 
süreci

Komisyon toplantıları 
süreci

Yemek hakediş 
ödemeleri süreci

Yemek fiyatları süreci Öğrenci konseyi 
seçimleri süreci

3+1 stajyer öğrenci 
çalıştırılması süreci

Yemek bursu süreci Öğrenci kulüpleri 
süreci

Stajyer öğrenci prim 
ödemesi süreci

Akıllı kart cihazları 
süreci

Usta öğretici antrenör 
ve müzisyen 
çalıştırılması süreci

Yemek hakedişleri 
süreci

Doğrudan temin süreci

Taşınır giriş işlemleri 
süreci
Devir alma süreci
Taşınır devretme süreci
Tüketim malzemeleri 
çıkış süreci
Hurdaya ayırma süreci
Zimmet verme-iade 
süreci
Sayım ve döküm 
işlemleri süreci

-Süreçlerdeki sorumlular, iş akışı, yönetim mekanizması,(Tüm Akademik ve İdari Birimler)

Daire Başkanlığımıza ait tüm süreçlerde sorumlular birim görevlileri, şube müdürleri ve daire 
başkanıdır. Iş akış süreçleri web sayfamızda bulunmakta olup, iş akış şeması başlığı altında 
belirtilmiştir.

-Süreç yönetiminde paydaş katılımına ilişkin faaliyetler (Tüm Akademik ve İdari Birimler)
Daire Başkanlığımıza ait tüm süreçlerde iç ve dış paydaşlarımızla gerekli resmi yazışmalar 

sağlanmakta, paydaş katılımını arttırmaya yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.

-Süreç yönetim mekanizmalarının izlenmesi ve iyileştirilmesine ilişkin uygulamalar (Tüm Akademik 
ve İdari Birimler)

Daire Başkanlığımızla ilgili iş akış süreçleri ilgili yönergelere göre yürütülmekte olup, 

yönergelerimiz düzenli olarak güncellenmektedir.

-Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün 
yaklaşım ve uygulamalar(Tüm Akademik ve İdari Birimler) 

Google takvimden ilgili personelin eş zamanlı takip edebileceği faaliyet programı 

oluşturularak etkinliklerin izlenebilirliği işlevsel hale getirildi.

Kanıt Belgeler:
http://w3.bilecik.edu.tr/sks/hizmetlerimiz/yonergeler/

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1udHjkc0qNr7RBVXQ42L3nT2SnYEv1mx1Rif1uqFh_ds/edit?usp=

sharing

http://w3.bilecik.edu.tr/sks/hizmetlerimiz/yonergeler/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1udHjkc0qNr7RBVXQ42L3nT2SnYEv1mx1Rif1uqFh_ds/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1udHjkc0qNr7RBVXQ42L3nT2SnYEv1mx1Rif1uqFh_ds/edit?usp=sharing


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

olarak konulacaktır. Tüm kanıtlar elektronik veya basılı olarak saha ziyareti sırasında veya 

rektörlük ihtiyaç duyduğunda paylaşılmak üzere muhafaza edilecektir.

A.4. Paydaş Katılımı
A.4.1. İç ve dış paydaş katılımı
-İç ve dış paydaş listesi (Tüm Akademik ve İdari Birimler)

İç Paydaş Listesi

 Rektörlük

 Genel Sekreterlik

 Tüm İdari ve Akademik Birimler

Dış Paydaş Listesi

 Yüksek Öğretim Kurumu

 Üniversiteler

 Bilecik Valiliği

 Bilecik Belediyesi

 Bilecik İl Sosyal Güvenlik Müdürlüğü

 Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü

 Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü

 Bilecik Tarım ve Ormancılık İl Müdürlüğü

 Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

 Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü

 Bilecik Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü

 Bilecik Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü

 Sivil Toplum Kuruluşları

 Özel Sektör

-Paydaş önceliklendirilmesi (Tüm Akademik ve İdari Birimler, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı)
Tüm paydaşlarımız öncelikli olmakla beraber sıklıkla işbirliği yaptığımız kurum Bilecik 



Valiliği ve bağlı kuruluşlardır.

-Karar alma süreçlerinde paydaş katılımının sağlandığını gösteren belgeler (Tüm Akademik ve İdari 
Birimler)

Karar alma süreçlerinde iç ve dış paydaşların katılımı resmi yazışmalarla sağlanmaktadır. 

-Paydaş katılım mekanizmalarının işleyişine ilişkin izleme ve iyileştirme kanıtları (Tüm Akademik 
ve İdari Birimler)

Paydaş katılım mekanizmalarının işleyişine ilişkin izleme ve iyileştirme bulunmamaktadır.

Kanıt Belgeler:
http://w3.bilecik.edu.tr/sks/tum-duyurular/

ebys.bilecik.edu.tr

posta.bilecik.edu.tr

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

konulacaktır. Tüm kanıtlar elektronik veya basılı olarak saha ziyareti sırasında veya rektörlük ihtiyaç 

duyduğunda paylaşılmak üzere muhafaza edilecektir.

A.4.2. Öğrenci geri bildirimleri

-Öğrencilerin dilek/şikâyet/önerilerini ilettikleri kanallar (Genel Sekreterlik, Tüm Akademik ve İdari 
Birimler)

 Dilekçe

 Şikayet ve Öneri Kutusu

 E-posta sistemleri 

 Online Şikayet ve Öneri Formu

-Öğrenci geri bildirimleri kapsamında gerçekleştirilen iyileştirmeler (Tüm Akademik ve İdari 
Birimler)

Öğrenci geri bildirimleri kapsamında, şikayet ve öneriler değerlendirilerek gerekli düzenleme 
ve iyileştirmeler gerçekleştirilmektedir.

-Öğrencilerin karar alma mekanizmalarına katılımına ilişkin örnekler (Tüm Akademik ve İdari 
Birimler)

Öğrencilerin karar alma mekanizmalarına katılım süreci bulunmamaktadır.

-Öğrenci geri bildirim mekanizmasının izlenmesi ve iyileştirilmesine yönelik kanıtlar (Tüm 
Akademik ve İdari Birimler)

Öğrenci geri bildirim mekanizmasının izlenmesi ve iyileştirilmesine ilişkin süreç 
bulunmamaktadır.

http://w3.bilecik.edu.tr/sks/tum-duyurular/


-Tanımlı öğrenci geri bildirim mekanizmalarının tür, yöntem ve çeşitliliğini gösteren kanıtlar (Uzaktan/Karma 
Eğitim dahil) (Genel Sekreterlik, Tüm Akademik ve İdari Birimler)

Kanıt Belgeler:

 saglikkultur@bilecik.edu.tr / beslenme@bilecik.edu.tr / psikolojikdestek@bilecik.edu.tr

 http://w3.bilecik.edu.tr/sks/beslenme-hizmetleri-2/yemek-icin-oneri-ve-sikayet/

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

olarak konulacaktır. Tüm kanıtlar elektronik veya basılı olarak saha ziyareti sırasında veya 

rektörlük ihtiyaç duyduğunda paylaşılmak üzere muhafaza edilecektir.

A.4.3. Mezun ilişkileri yönetimi

-Mezun İzleme Sistemi (Kariyer Merkezi Koordinatörlüğü)

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

memnuniyet düzeyi (Kariyer Merkezi Koordinatörlüğü)

-Mezun izleme sistemi kapsamında programlarda gerçekleştirilen güncelleme çalışmaları (Kariyer 

Merkezi Koordinatörlüğü)

Kanıt Belgeler:

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

olarak konulacaktır. Tüm kanıtlar elektronik veya basılı olarak saha ziyareti sırasında veya 

rektörlük ihtiyaç duyduğunda paylaşılmak üzere muhafaza edilecektir.

A.5. Uluslararasılaşma

A.5.1. Uluslararasılaşma süreçlerinin yönetimi

-Organizasyon yapısı ve yürütülen faaliyetlere ilişkin toplantı tutanakları, rapor, internet sitesi linkleri 

vb. (Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörlüğü, Yabancı Uyruklu Öğrenciler Koordinatörlüğü)

Kanıt Belgeler:

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

olarak konulacaktır. Tüm kanıtlar elektronik veya basılı olarak saha ziyareti sırasında veya 

rektörlük ihtiyaç duyduğunda paylaşılmak üzere muhafaza edilecektir.

mailto:saglikkultur@bilecik.edu.tr
mailto:beslenme@bilecik.edu.tr
mailto:psikolojikdestek@bilecik.edu.tr
http://w3.bilecik.edu.tr/sks/beslenme-hizmetleri-2/yemek-icin-oneri-ve-sikayet/


A.5.2. Uluslararasılaşma kaynakları

-Uluslararasılaşmaya ilişkin kaynakların (mali, fiziksel, insan gücü) dağılımının izlenmesi ve 

iyileştirilmesine ilişkin kanıtlar (Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörlüğü, Yabancı Uyruklu 

Öğrenciler Koordinatörlüğü, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığı)

-Uluslararası çalışmalar için ayrılan kaynaklarının yönetimine ilişkin belgeler (Erasmus vb. bütçelerin 

kulanım oranı, AB proje bütçelerinin yönetimi ve ikili protokoller kapsamında gerçekleşen 

kaynakların yönetimine ilişkin belgeler gibi) (Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörlüğü, Yabancı 

Uyruklu Öğrenciler Koordinatörlüğü, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Personel Daire 

Başkanlığı)

Kanıt Belgeler:

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

olarak konulacaktır. Tüm kanıtlar elektronik veya basılı olarak saha ziyareti sırasında veya 

rektörlük ihtiyaç duyduğunda paylaşılmak üzere muhafaza edilecektir.

A.5.3. Uluslararasılaşma performansı

-Uluslararasılaşma faaliyetlerine ilişkin çalışmalar (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Uluslararası 

İlişkiler Ofisi Koordinatörlüğü, Yabancı Uyruklu Öğrenciler Koordinatörlüğü, Personel Daire 

Başkanlığı)

-Uluslararasılaşma stratejisi kapsamında belirlenen hedeflere ilişkin toplantı tutanakları ve raporlar 

(Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörlüğü, Yabancı Uyruklu Öğrenciler Koordinatörlüğü, Personel 

Daire Başkanlığı)

-Kurumun uluslararasılaşma performansını izlemek üzere kullandığı göstergeler (Strateji Geliştirme 

Daire Başkanlığı)

-Uluslararasılaşma hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını izlemek üzere oluşturulan mekanizmalar 

(Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı)

-Uluslararasılaşma süreçlerine ilişkin yıllık öz değerlendirme raporları ve iyileştirme çalışmaları 

(Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörlüğü, Yabancı Uyruklu Öğrenciler Koordinatörlüğü)

Kanıt Belgeler:

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

olarak konulacaktır. Tüm kanıtlar elektronik veya basılı olarak saha ziyareti sırasında veya 



rektörlük ihtiyaç duyduğunda paylaşılmak üzere muhafaza edilecektir.

B. EĞİTİM VE ÖĞRETİM

B.1. Program Tasarımı, Değerlendirmesi ve Güncellenmesi

B.1.1. Programların tasarımı ve onayı

-Program tasarımı ve onayı için kullanılan tanımlı süreçler, (Eğitim politikasıyla uyumu, el kitabı, 

kılavuz, usul ve esas vb.) (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)

-Program tasarımı ve onayı süreçlerinin yönetsel ve organizasyonel yapısı, (Komisyonlar, süreç 

sorumluları, süreç akışı vb.) (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)

-Program amaç ve çıktılarının TYYÇ ile uyumunu gösteren kanıtlar (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)

-Uzaktan-karma program tasarımında bölüm/alan bazlı uygulama çeşitliliğine ilişkin kanıtlar, 

(bölümlerin farklı uzaktan eğitim taleplerinin dikkate alındığına ilişkin kanıtlar vb.) (Tüm Akademik 

Birimler)

-Program tasarım süreçlerine paydaş katılımını gösteren kanıtlar (Tüm Akademik Birimler)

-Programların tasarım ve onay sürecinin izlendiği ve iyileştirildiğine ilişkin kanıtlar (Tüm Akademik 

Birimler)

Kanıt Belgeler:

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

olarak konulacaktır. Tüm kanıtlar elektronik veya basılı olarak saha ziyareti sırasında veya 

rektörlük ihtiyaç duyduğunda paylaşılmak üzere muhafaza edilecektir.

B.1.2. Programın ders dağılım dengesi

-Ders dağılımına ilişkin ilke ve yöntemler ile buna ilişkin kanıtlar (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve 

Tüm Akademik Birimler)

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

İşleri Daire Başkanlığı ve Tüm Akademik Birimler)

-Eğitim komisyonu kararı, senato kararları vb. (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)



-Ders dağılım dengesinin izlenmesine ve iyileştirilmesine ilişkin kanıtlar (Tüm Akademik Birimler)

Kanıt Belgeler:

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

olarak konulacaktır. Tüm kanıtlar elektronik veya basılı olarak saha ziyareti sırasında veya 

rektörlük ihtiyaç duyduğunda paylaşılmak üzere muhafaza edilecektir.

B.1.3. Ders kazanımlarının program çıktılarıyla uyumu

-Program çıktıları ve ders kazanımlarının ilişkilendirilmesi (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)

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

kanıtlar (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Tüm Akademik Birimler)

-Ders kazanımların program çıktılarıyla uyumunun izlenmesine ve iyileştirilmesine ilişkin kanıtlar 

(Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Tüm Akademik Birimler)

Kanıt Belgeler:

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

olarak konulacaktır. Tüm kanıtlar elektronik veya basılı olarak saha ziyareti sırasında veya 

rektörlük ihtiyaç duyduğunda paylaşılmak üzere muhafaza edilecektir.

B.1.4. Öğrenci iş yüküne dayalı ders tasarımı

-AKTS ders bilgi paketleri* (Uzaktan ve karma eğitim programları dahil) (Öğrenci İşleri Daire 

Başkanlığı)

-Öğrenci iş yükü kredisinin mesleki uygulamalar, değişim programları, staj ve projeler için 

tanımlandığını gösteren kanıtlar* (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)

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

İşleri Daire Başkanlığı ve Tüm Akademik Birimler)

-Programlarda öğrenci İş yükünün belirlenmesinde öğrenci katılımının sağlandığına ilişkin belgeler 

ve mekanizmalar (Tüm Akademik Birimler)

-Diploma Eki (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)



-İş yükü temelli kredilerin geribildirimler doğrultusunda güncellendiğine ilişkin kanıtlar (Tüm 

Akademik Birimler)

* Kanıtlar 2015 AKTS Kullanıcı Kılavuzu’ndaki anahtar prensipleri taşımalıdır.

Kanıt Belgeler:

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

olarak konulacaktır. Tüm kanıtlar elektronik veya basılı olarak saha ziyareti sırasında veya 

rektörlük ihtiyaç duyduğunda paylaşılmak üzere muhafaza edilecektir.

B.1.5. Programların izlenmesi ve güncellenmesi

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

ilke, kural, gösterge, plan ve uygulamalar (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Tüm Akademik 

Birimler)

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

mekanizma örnekleri (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Tüm Akademik Birimler)

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

Akademik Birimler)

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

Daire Başkanlığı ve Tüm Akademik Birimler)

-Programların yıllık ve program süresi temelli izlemelerden hareketle yapılan iyileştirmeler (Tüm 

Akademik Birimler)

-Yapılan iyileştirmeler ve değişiklikler konusunda paydaşların bilgilendirildiği uygulamalar (Tüm 

Akademik Birimler)

-Programın amaçlarına ulaşıp ulaşmadığına ilişkin geri bildirimler (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı- 

Kariyer Merkezi Koordinatörlüğü ile Tüm Akademik Birimler)

Kanıt Belgeler:

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

olarak konulacaktır. Tüm kanıtlar elektronik veya basılı olarak saha ziyareti sırasında veya 

rektörlük ihtiyaç duyduğunda paylaşılmak üzere muhafaza edilecektir.



B.1.6. Eğitim ve öğretim süreçlerinin yönetimi

-Eğitim ve öğretim süreçlerinin yönetimine ilişkin organizasyonel yapılanma ve iş akış şemaları 

(Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)  

-Eğitim ve öğretim ile ölçme ve değerlendirme süreçlerinin yönetimine ilişkin ilke, kurallar ve takvim 

(Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)  

-Bilgi Yönetim Sistemi (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)

-Eğitim ve öğretim süreçlerinin yönetimine ilişkin izleme ve iyileştirme kanıtları  (Öğrenci İşleri 

Daire Başkanlığı ve Akademik Birimler)

Kanıt Belgeler:

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

olarak konulacaktır. Tüm kanıtlar elektronik veya basılı olarak saha ziyareti sırasında veya 

rektörlük ihtiyaç duyduğunda paylaşılmak üzere muhafaza edilecektir.

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 (Tüm Akademik Birimler)

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

mekanizmalar (UZEM ve Tüm Akademik Birimler)

-Aktif ve etkileşimli öğretme yöntemlerine ilişkin tanımlı süreçler ve uygulamalar (Tüm Akademik 

Birimler)

-Eğiticilerin eğitimi program içeriğinde öğrenci merkezli öğrenme-öğretme yaklaşımına ilişkin 

uygulamalar (UZEM ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)

Kanıt Belgeler:

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

olarak konulacaktır. Tüm kanıtlar elektronik veya basılı olarak saha ziyareti sırasında veya 



rektörlük ihtiyaç duyduğunda paylaşılmak üzere muhafaza edilecektir.

B.2.2. Ölçme ve değerlendirme

-Programlardaki uygulama örnekleri (Tüm Akademik Birimler)

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

araçlarına ilişkin) (UZEM, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Tüm Akademik Birimler)

-Ölçme ve değerlendirme uygulamalarının ders kazanımları ve program yeterlilikleriyle 

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

İşleri Daire Başkanlığı ve Tüm Akademik Birimler)

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

Tüm Akademik Birimler, Engelli Öğrenciler Birim Koordinatörlüğü ve Öğrenci İşleri Daire 

Başkanlığı)

-Sınav güvenliği mekanizmaları (UZEM, Tüm Akademik Birimler ve Öğrenci İşleri Daire 

Başkanlığı)

-İzleme ve paydaş katılımına dayalı iyileştirme kanıtları (Tüm Akademik Birimler)

* Kanıtlar 2015 AKTS Kullanıcı Kılavuzu’ndaki anahtar prensipleri taşımalıdır.

Kanıt Belgeler:

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

olarak konulacaktır. Tüm kanıtlar elektronik veya basılı olarak saha ziyareti sırasında veya 

rektörlük ihtiyaç duyduğunda paylaşılmak üzere muhafaza edilecektir.

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

-Öğrenci kabulü, önceki öğrenmenin tanınması ve kredilendirilmesine ilişkin ilke ve kurallar 

(Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)

-Önceki öğrenmelerin tanınmasında öğrenci iş yükü temelli kredilerin kullanıldığına dair belgeler 

(Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)



-Uygulamaların tanımlı süreçlerle uyumuna ve sürekliliğine ilişkin kanıtlar (Öğrenci İşleri Daire 

Başkanlığı)

-Paydaşların bilgilendirildiği mekanizmalar (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Tüm Akademik 

Birimler)

* Kanıtlar 2015 AKTS Kullanıcı Kılavuzu’ndaki anahtar prensipleri taşımalıdır.

Kanıt Belgeler:

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

olarak konulacaktır. Tüm kanıtlar elektronik veya basılı olarak saha ziyareti sırasında veya 

rektörlük ihtiyaç duyduğunda paylaşılmak üzere muhafaza edilecektir.

B.2.4. Yeterliliklerin sertifikalandırılması ve diploma

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

sertifikalandırılmasına ilişkin tanımlı süreçler ve mevcut uygulamalar (Kariyer Merkezi 

Koordinatörlüğü, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Tüm Akademik Birimler)

-Merkezi yerleştirmeyle gelen öğrenci grupları dışında kalan yatay geçiş, yabancı uyruklu öğrenci 

sınavı (YÖS), çift anadal programı (ÇAP), yandal öğrenci kabullerinde uygulanan kriterler (Öğrenci 

İşleri Daire Başkanlığı)

-Öğrenci iş yükü kredisinin değişim programlarında herhangi bir ek çalışmaya gerek kalmaksızın 

tanındığını gösteren belgeler* (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Tüm Akademik Birimler ve 

Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörlüğü)

* Kanıtlar 2015 AKTS Kullanıcı Kılavuzu’ndaki anahtar prensipleri taşımalıdır.

Kanıt Belgeler:

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

olarak konulacaktır. Tüm kanıtlar elektronik veya basılı olarak saha ziyareti sırasında veya 

rektörlük ihtiyaç duyduğunda paylaşılmak üzere muhafaza edilecektir.

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 (Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ve Tüm Akademik Birimler)

-Öğrenme kaynaklarına erişilebilirlik kanıtları (Uzaktan eğitim dahil) (UZEM, Kütüphane ve 

Dokümantasyon Daire Başkanlığı ve Tüm Akademik Birimler)

-Öğrenme yönetim sistemi uygulamalarına ilişkin örnekler (UZEM ve Tüm Akademik Birimler)

-Öğrencilere sunulan öğrenme kaynakları ile ilgili öğrenci geri bildirim araçları (Anketler vb.) 

(UZEM ve Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı)

-Öğrenme kaynaklarının düzenli iyileştirildiğine ilişkin kanıtlar (UZEM ve Tüm Akademik Birimler)

Kanıt Belgeler:

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

olarak konulacaktır. Tüm kanıtlar elektronik veya basılı olarak saha ziyareti sırasında veya 

rektörlük ihtiyaç duyduğunda paylaşılmak üzere muhafaza edilecektir.

B.3.2. Akademik Destek Hizmetleri

-Öğrenci danışmanlık sisteminde kullanılan tanımlı süreçler (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Tüm 

Akademik Birimler)

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

(UZEM, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Tüm Akademik Birimler)

-Öğrencilerin Danışmanlara Erişimine İlişkin Mekanizmalar (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Tüm 

Akademik Birimler)

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

Öğrenciler Birim Koordinatörlüğü- Kariyer Merkezi Koordinatörlüğü-Sağlık, Kültür ve Spor Daire 

Başkanlığı ve Tüm Akademik Birimler)

Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı olan Rehberlik ve Psikolojik 



Danışmanlık Biriminde görevli psikolog tarafından öğrenci ve personellerimize yönelik olarak 
bireysel görüşmeler gerçekleştirilmektedir. Görüşmeler, bireyin gündelik hayatında karşılaşabileceği 
güçlükler ve bu güçlüklerin yaratabileceği psikososyal sorunları çözümlemek amacıyla yapılmakta 
olup, gizlilik esasına dayalı olarak online veya yüz yüze gerçekleştirilmektedir.

-Kariyer merkezi uygulamaları (Kariyer Merkezi Koordinatörlüğü-Sağlık, Kültür ve Spor Daire 
Başkanlığı ve Tüm Akademik Birimler)

Daire Başkanlığımız bünyesinde Kariyer Merkezine ilişkin uygulamamız bulunmamaktadır.

-Öğrencilerin Katılımına İlişkin Kanıtlar (Tüm Akademik Birimler)

-Öğrencilere sunulan hizmetlerle ilgili öğrenci geri bildirim araçları (anketler vb.) sonuçları (Kariyer 
Merkezi Koordinatörlüğü-Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve Tüm Akademik Birimler)

Anket çalışmamız bulunmamaktadır.

Kanıt Belgeler:

http://w3.bilecik.edu.tr/sks/2020/05/06/psikososyal-destek-hatti-devreye-alinmistir/

http://w3.bilecik.edu.tr/sks/beslenme-hizmetleri/psikolojik-danismanlik-ve-rehberlik-birimi/

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

konulacaktır. Tüm kanıtlar elektronik veya basılı olarak saha ziyareti sırasında veya rektörlük ihtiyaç 

duyduğunda paylaşılmak üzere muhafaza edilecektir.

B.3.3. Tesis ve altyapılar

-Tesis ve altyapının kullanımına yönelik ilke ve kurallar (Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve 
Tüm Akademik Birimler)

Öğrencilerimizin ders dışında, personelimizin ise mesai haricinde kalan zamanlarını değerlendirmek, 

beden ve ruh sağlığını korumak, dengeli gelişmelerine yardımcı olmak amacıyla spor faaliyetlerini organize 

etmek, spor tesislerinden en etkin ve verimli şekilde faydalanmalarını sağlamak; ayrıca üniversiteyi Üniversite 

Sporları Federasyonu ve bu federasyonun taraf olduğu uluslararası federasyonlarca yapılacak 

organizasyonlarda bireysel ve takım bazında temsil etmek başlıca ilkemizdir.

-Erişim ve kullanıma ilişkin uygulamalar (Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve Tüm Akademik 
Birimler)

http://w3.bilecik.edu.tr/sks/2020/05/06/psikososyal-destek-hatti-devreye-alinmistir/
http://w3.bilecik.edu.tr/sks/beslenme-hizmetleri/psikolojik-danismanlik-ve-rehberlik-birimi/


Öğrenci ve personellerimiz grup veya bireysel olarak Üniversitemiz bünyesinde bulunan 

tesislerin program durumunun müsaitliği ve spor kıyafetlerinin uygunluğu gözetilmek kaydıyla 

ücretli/ücretsiz olarak kullanabilmektedirler. İlgili spor faaliyetinin gerektirdiği spor ekipmanlarını 

da öğrenci veya personel kimlik kartlarını görevliye teslim ederek ücretsiz temin edebilmektedirler.

-Tesis ve altyapının kurumsal büyüme ile ilişkili olarak gelişim durumu (Örneğin, Birim sayısındaki 
artış ile fiziksel alanlardaki artış arasındaki ilişki gibi) (Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı-Sağlık, 
Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve Tüm Akademik Birimler)

2021 yılında personel yemekhanesinin hizmete açılmasıyla Üniversitemiz merkez 

kampüsünde yemekhane sayısı 2’ye yükseltilmiştir. 

-Kurumda uzaktan eğitim programları ve uygulamaları varsa; bunlara yönelik alt yapı, tesis, donanım 

ve yazılım durumları (UZEM ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı)

-Tesis ve altyapı hizmetlerinin izlenmesi, çeşitlendirilmesi ve iyileştirilmesine ilişkin kanıtlar 
(UZEM, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı-Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı-Sağlık, Kültür ve Spor 
Daire Başkanlığı)

                     

Kanıt Belgeler

http://w3.bilecik.edu.tr/sks/hizmetlerimiz/yonergeler/

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

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

olarak konulacaktır. Tüm kanıtlar elektronik veya basılı olarak saha ziyareti sırasında veya 

rektörlük ihtiyaç duyduğunda paylaşılmak üzere muhafaza edilecektir.

http://w3.bilecik.edu.tr/sks/hizmetlerimiz/yonergeler/
http://w3.bilecik.edu.tr/sks/spor-hizmetleri/tesisler/


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.) 
(UZEM, Engelli Öğrenciler Birim Koordinatörlüğü-Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı - Bilgi 
İşlem Daire Başkanlığı ve Tüm Akademik Birimler)

Daire Başkanlığımız tarafından sosyoekonomik açıdan dezavantajlı öğrencilerimize yönelik 
yemek bursu ve kısmi zamanlı çalışma bursu hizmeti sunulmaktadır. Bu hizmetler, her eğitim öğretim 
yılı başında öğrencilerimize duyurulmakta, yapılan başvurular değerlendirilerek bütçe imkanları 
dahilinde öğrencilere uygun burs hizmeti sağlanmaktadır.

-Geri bildirimlerin iyileştirme mekanizmalarında kullanıldığına ilişkin belgeler (UZEM, Engelli 
Öğrenciler Birim Koordinatörlüğü-Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı- Bilgi İşlem Daire 
Başkanlığı ve Tüm Akademik Birimler)

Geri bildirimlerin iyileştirme mekanizmaları bulunmamaktadır.

-Engelsiz üniversite uygulamalarına ilişkin izleme ve iyileştirme kanıtları (UZEM, Engelli Öğrenciler 
Birim Koordinatörlüğü-Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı- Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve 
Tüm Akademik Birimler)

Engelsiz üniversite uygulamalarına ilişkin hizmetler, Engelli Öğrenciler Birim 
Koordinatörlüğü yetki alanındadır.

Kanıt Belgeler:
http://w3.bilecik.edu.tr/sks/wp-content/uploads/sites/52/2021/09/Kismi-Zamanli-Calisma-

Basvuru-Formu.pdf

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/82422?AspxAutoDetectCookieSupport=1

http://www.bilecik.edu.tr/galeri/3964_95f1_hak%20kazananlar.pdf

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

olarak konulacaktır. Tüm kanıtlar elektronik veya basılı olarak saha ziyareti sırasında veya 

rektörlük ihtiyaç duyduğunda paylaşılmak üzere muhafaza edilecektir.

B.3.5. Sosyal, kültürel, sportif faaliyetler

-Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin planlanması ve yürütülmesine ilişkin kanıtlar (Sağlık, Kültür 
ve Spor Daire Başkanlığı)
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1udHjkc0qNr7RBVXQ42L3nT2SnYEv1mx1Rif1uqFh_ds/edit?usp=

sharing

http://w3.bilecik.edu.tr/sks/wp-content/uploads/sites/52/2021/09/Kismi-Zamanli-Calisma-Basvuru-Formu.pdf
http://w3.bilecik.edu.tr/sks/wp-content/uploads/sites/52/2021/09/Kismi-Zamanli-Calisma-Basvuru-Formu.pdf
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/82422?AspxAutoDetectCookieSupport=1
http://www.bilecik.edu.tr/galeri/3964_95f1_hak%20kazananlar.pdf
http://www.bilecik.edu.tr/galeri/3964_95f1_hak%20kazananlar.pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1udHjkc0qNr7RBVXQ42L3nT2SnYEv1mx1Rif1uqFh_ds/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1udHjkc0qNr7RBVXQ42L3nT2SnYEv1mx1Rif1uqFh_ds/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1udHjkc0qNr7RBVXQ42L3nT2SnYEv1mx1Rif1uqFh_ds/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1udHjkc0qNr7RBVXQ42L3nT2SnYEv1mx1Rif1uqFh_ds/edit?usp=sharing


-Yıl içerisinde öğrencilere yönelik yıllık sportif, kültürel, sosyal faaliyetlerin listesi (faaliyet türü, 
konusu, katılımcı sayısı vb. bilgilerle) (Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve Tüm Akademik 
Birimler)

TARİH FAALİYET TÜRÜ KONUSU KONUŞMACI

28.09-
04.10.2021 Eğitim Semineri Oryantasyon Eğitimleri

Sosyal Çalışmacı Zeynep YÜKSEL
Ögr.Gör. Gamze SORKULU
Psikolog Bengisu CAN

18-20.10.2021 Eğitim Semineri Narkorehber Eğitimi İl Emniyet Müdürlüğü

28.10.2021 Özel Hafta ve Günler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Prof.Dr. İlhami YURDAKUL
Dr.Öğr.Üyesi Dilara USLU

10.11.2021 Özel Hafta ve Günler Atatürk’ü Anma Töreni Prof.Dr. İlhami YURDAKUL

25.11.2021 Özel Hafta ve Günler Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü Sosyal Çalışmacı Didem ÇOŞKUN

01.12.2021 Toplantı Konuşma Kulübü Tanışma Toplantısı -

02.12.2021 Konferans Kudüs’ün Düşünce Dünyamızdaki Yeri Ahmet Faruk ASA

02.12.2021 Özel Hafta ve Günler Engelliler Günü -

07.12.2021 Panel Tasarım Zirvesi Adnan SERBEST

08.12.2021 Toplantı Tiyatro ve Sahne Sanatları Kulübü -

08.12.2021 Eğitim Semineri Çaresiz Değilim 2 Projesi Toplum Destekli Polislik Şb. Md.

09.12.2021 Toplantı Fotoğrafçılık Kulübü -

09.12.2021 Özel Hafta ve Günler Türk Kadınının Seçme ve Seçilme Hakkı Pazaryeri Belediye Bşk. Zekiye TEKİN 

09.12.2021 Konferans Sezai KARAKOÇ Neyi Başardı? Prof. Dr. Abdullah HARMANCI

14.12.2021 Eğitim Semineri Çaresiz Değilim 2 Projesi Toplum Destekli Polislik Şb. Md.

14.12.2021 Film Gösterimi Fotoğrafçılık Kulübü Film Gösterimi -

15.12.2021 Konferans Madde Bağımlılığı ve Korunma Yöntemleri Psikolog Ertan AKDENİZ

16.12.2021 Eğitim Semineri Çaresiz Değilim 2 Projesi Toplum Destekli Polislik Şb. Md.

16.12.2021 Konferans İlahiyatçının Mesleki Yeterliliği Bilecik Müftüsü Ali ERHUN

21.12.2021 Eğitim Semineri Çaresiz Değilim 2 Projesi Toplum Destekli Polislik Şb. Md.

21.12.2021 Konferans Davranışsal Bağımlılıklar Psikolog Ertan AKDENİZ

24-27.12.2021 Spor Etkinliği LÖSEV Kulübü Voleybol Turnuvası -

28.12.2021 Konferans Filistin’in Tarihi Seyri Muharrem GÜNEŞ

28.12.2021 Sosyal Sorumluluk Faaliyeti Köy Okulu Yardım Projesi

29.12.2021 Sosyal Sorumluluk Faaliyeti YEŞİLBİS Bisiklet Sürme Etkinliği

30.12.2021 Konferans Bilecik İl Kamu Kurumları ve Sivil Toplum Örgütleri Öğr. Gör. Ece ALTINOK ÇALIŞKAN

-Faaliyetlerin erişilebilirliği ve fırsat eşitliğini gözettiğine dair kanıt örnekleri (Sağlık, Kültür ve Spor 
Daire Başkanlığı)

Tüm faaliyetler, tüm öğrencilerimiz tarafından erişilebilir olarak ve fırsat eşitliği gözetilerek 
planlanmakta ve uygulanmaktadır. Örneğin, tüm öğrenci kulüplerimizin etkinlik talepleri 



değerlendirilmekte, bütçe ve üniversitemiz fiziki imkanları doğrultusunda hepsine eşit destek 
sağlanmaktadır.

-Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin izlenmesine ilişkin araçlar, izleme raporları, iyileştirme ve 
çeşitlendirme kanıtları (Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı)

Üniversitemizde gerçekleştirilen tüm faaliyetler, aşağıda linki yer alan etkinlik takvimi 
üzerinden eş zamanlı takip edilmektedir.

Kanıt Belgeler:

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

olarak konulacaktır. Tüm kanıtlar elektronik veya basılı olarak saha ziyareti sırasında veya 

rektörlük ihtiyaç duyduğunda paylaşılmak üzere muhafaza edilecektir.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1udHjkc0qNr7RBVXQ42L3nT2SnYEv1mx1Rif1uqFh_ds/
edit#gid=733056123

B.4. Öğretim Kadrosu

B.4.1. Atama, yükseltme ve görevlendirme kriterleri

-Atama, yükseltme ve görevlendirme kriterleri (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı-Personel Daire 

Başkanlığı)

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

uygulamalar (Tüm Akademik Birimler)

-İzleme ve iyileştirme kanıtları (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı-Personel Daire Başkanlığı ve Tüm 

Akademik Birimler)

Kanıt Belgeler:

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

olarak konulacaktır. Tüm kanıtlar elektronik veya basılı olarak saha ziyareti sırasında veya 

rektörlük ihtiyaç duyduğunda paylaşılmak üzere muhafaza edilecektir.

B.4.2. Öğretim yetkinlikleri ve gelişimi

-Eğiticilerin eğitimi uygulamalarına (Uzaktan eğitim uygulamaları dahil) ilişkin planlama (kapsamı, 

veriliş yöntemi, katılım bilgileri vb.) ve uygulamalara ilişkin kanıtlar (Öğrenci İşleri Daire 

Başkanlığı-Personel Daire Başkanlığı)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1udHjkc0qNr7RBVXQ42L3nT2SnYEv1mx1Rif1uqFh_ds/edit#gid=733056123
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1udHjkc0qNr7RBVXQ42L3nT2SnYEv1mx1Rif1uqFh_ds/edit#gid=733056123


-Öğrenme öğretme merkezi uygulamalarına ilişkin kanıtlar (Rektörlük)

-Eğitim kadrosunun eğitim-öğretim performansını izleme süreçlerine katılımını gösteren belgeler ve 

dokümanlar (Atama-yükseltme kriterleri vb.) (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı-Personel Daire 

Başkanlığı)

-Öğretim elemanlarının izleme ve iyileştirme süreçlerine katılımını gösteren kanıtlar (Rektörlük ve 

Tüm Akademik Birimler)

-Öğretim yetkinliği geliştirme süreçlerine ilişkin izleme ve iyileştirme kanıtları (Öğrenci İşleri Daire 

Başkanlığı ve Tüm Akademik Birimler)

Kanıt Belgeler:

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

olarak konulacaktır. Tüm kanıtlar elektronik veya basılı olarak saha ziyareti sırasında veya 

rektörlük ihtiyaç duyduğunda paylaşılmak üzere muhafaza edilecektir.

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 (Rektörlük ve Tüm Akademik Birimler)

Kanıt Belgeler:

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

olarak konulacaktır. Tüm kanıtlar elektronik veya basılı olarak saha ziyareti sırasında veya 

rektörlük ihtiyaç duyduğunda paylaşılmak üzere muhafaza edilecektir.

C. ARAŞTIMA GELİŞTİRME

C.1. Süreçlerinin Yönetimi ve Araştırma Kaynakları

C1.1. Araştırma Süreçlerinin Yönetimi

-Araştırma-geliştirme süreçlerinin yönetimi ve organizasyon yapısı (Tüm Akademik Birimler)

-Araştırma yönetişim modeli ve uygulamaları (Tüm Akademik Birimler) 

-Araştırma faaliyetlerini yürüten birimler (Tüm Akademik Birimler) 



-Araştırma yönetimi ve organizasyonel yapının işlerliğinin izlendiği ve iyileştirildiğine ilişkin 

kanıtlar (Tüm Akademik Birimler) 

Kanıt Belgeler:

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

olarak konulacaktır. Tüm kanıtlar elektronik veya basılı olarak saha ziyareti sırasında veya 

rektörlük ihtiyaç duyduğunda paylaşılmak üzere muhafaza edilecektir.

C.1.2. İç ve Dış Kaynaklar

-Araştırma-geliştirme bütçesi ve dağılımı (Strateji Geliştirme Daire Başkanlğı, BAP)

-Öncelikli araştırma alanlarına ayrılan bütçe (Strateji Geliştirme Daire Başkanlğı, BAP)

-Araştırma-geliştirme kaynaklarının araştırma stratejisi doğrultusunda yönetildiğini gösteren kanıtlar 

(Tüm Akademik Birimler)

-Araştırma çerçevesinde yapılan stratejik ortaklıklar (Kamu veya özel) (Tüm Akademik Birimler) 

-İç kaynakların birimler arası dağılımı (BAP)

-BAP Yönergesi (BAP)

-Dış kaynakların kullanımını desteklemek üzere oluşturulmuş yöntem ve birimler (BAP)

-Dış kaynakların dağılımını gösteren kanıtlar (BAP)

-Dış kaynaklarda yıllar itibarıyla gerçekleşen değişimler (BAP)

Kanıt Belgeler:

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

olarak konulacaktır. Tüm kanıtlar elektronik veya basılı olarak saha ziyareti sırasında veya 

rektörlük ihtiyaç duyduğunda paylaşılmak üzere muhafaza edilecektir.

C.1.3. Doktora programları ve doktora sonrası imkanlar



-Doktora programları (Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı) 

-Doktora sonrası imkanlara ilişkin kanıtlar (Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Öğrenci İşleri Daire 

Başkanlığı)

-Doktora ve doktora sonrası programlar ve imkanlardan yararlanan öğrenci/araştırmacı sayıları ve 

bunların birimlere göre dağılımı (Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kariyer Merkezi Koordinatörlüğü, 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)

-Doktora programları ve doktora sonrası imkanlara yönelik izleme ve iyileştirme kanıtları(Lisansüstü 

Eğitim Enstitüsü, Kariyer Merkezi Koordinatörlüğü, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)  

Kanıt Belgeler:

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

olarak konulacaktır. Tüm kanıtlar elektronik veya basılı olarak saha ziyareti sırasında veya 

rektörlük ihtiyaç duyduğunda paylaşılmak üzere muhafaza edilecektir.

C.2. Araştırma Yetkinliği, İş birlikler ve Destekler

C.2.1. Araştırma yetkinlikleri ve gelişimi

-Öğretim elemanlarının araştırma yetkinliğinin geliştirilmesine yönelik planlama ve uygulamalar 

(destekleyici eğitimler, uluslararası fırsatlar, proje iş birliği çalışmaları vb.) (Tüm Akademik Birimler, 

Personel Daire Başkanlığı, TTO)

- Araştırma yürüten öğretim elemanlarının geri bildirimleri (Rapor, sunum vb.) (Tüm Akademik ve 
İdari Birimler, BAP, Personel Daire Başkanlığı, Araştırma Merkezleri, Uluslararası İlişkiler 
Koordinatörlüğü)

Daire Başkanlığımıza ilişkin, Araştırma yürüten öğretim elemanlarının geri bildirimleri 
(Rapor, sunum vb.) bulunmamaktadır.

-Öğretim elemanlarının araştırma yetkinliğinin izlenmesi ve iyileştirilmesine ilişkin kanıtlar (Tüm 
Akademik ve İdari Birimler, BAP, Personel Daire Başkanlığı, Araştırma Merkezleri, Uluslararası 
İlişkiler Koordinatörlüğü)

Daire Başkanlığımıza ilişkin, Öğretim elemanlarının araştırma yetkinliğinin izlenmesi ve 
iyileştirilmesine ilişkin kanıtlar bulunmamaktadır.

Kanıt Belgeler:

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

olarak konulacaktır. Tüm kanıtlar elektronik veya basılı olarak saha ziyareti sırasında veya 



rektörlük ihtiyaç duyduğunda paylaşılmak üzere muhafaza edilecektir.

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

-Ulusal ve uluslararası düzeyde ortak programlar ve ortak araştırma birimleri oluşturulmasına yönelik 

mekanizmalar (Tüm Akademik Birimler, TTO, BAP, Akademik Veri İzleme ve Değerlendirme 

Koordinatörlüğü, Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörlüğü)

-Kurumun dahil olduğu araştırma ağları, kurumun ortak programları ve araştırma birimleri, ortak 

araştırmalardan üretilen çalışmalar (Tüm Akademik Birimler, TTO, BAP, Akademik Veri İzleme ve 

Değerlendirme Koordinatörlüğü, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı)

-Ulusal ve Uluslararası ortak programlar ve araştırma birimlerinde paydaş geri bildirimleri (Tüm 
Akademik ve İdari Birimler)

Paydaş geri bildirimleri bulunmamaktadır.

-Ortak programlar ve ortak araştırma faaliyetlerinin izlenmesine ve iyileştirilmesine yönelik kanıtlar 
(Strateji Geliştirme ve Daire Başkanlığı, Akademik Veri İzleme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü, 
Tüm Akademik ve İdari Birimler)

Ortak programlar ve ortak araştırma faaliyetlerinin izlenmesine ve iyileştirilmesine yönelik 
kanıtlarımız bulunmamaktadır.

Kanıt Belgeler:

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

olarak konulacaktır. Tüm kanıtlar elektronik veya basılı olarak saha ziyareti sırasında veya 

rektörlük ihtiyaç duyduğunda paylaşılmak üzere muhafaza edilecektir.

C.3. Araştırma Performansı

C.3.1. Araştırma performansının izlenmesi ve değerlendirilmesi

-Araştırma performansını izlemek üzere geçerli olan tanımlı süreçler (Strateji Geliştirme Daire 
Başkanlığı, Akademik Veri İzleme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü, Tüm Akademik ve İdari 
Birimler, BAP)
Araştırma performansını izlemek üzere geçerli olan tanımlı süreçlerimiz bulunmamaktadır.

-Araştırma-geliştirme hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını izlemek üzere oluşturulan mekanizmalar 
(Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Akademik Veri İzleme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü, 
Tüm Akademik ve İdari Birimler, BAP)
Araştırma-geliştirme hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını izlemek üzere oluşturulan mekanizmalar 

bulunmamaktadır.



-Araştırma-geliştirme süreçlerine ilişkin yıllık öz değerlendirme raporları ve iyileştirme çalışmaları 
(Tüm Akademik ve İdari Birimler)
Birimize ait öz değerlendirme raporlarımız yıllık olarak hazırlanarak Kalite Koordinatörlüğüne 

gönderilmektedir.

-Kurumun araştırma ve geliştirme performansını izlemek ve iyileştirmek üzere kullandığı kanıtlar 

(Üniversite sıralamaları, kurumsal dış değerlendirme raporları vb.) (Akademik Veri İzleme ve 

Değerlendirme Koordinatörlüğü, Strateji Daire Başkanlığı, BAP)

-Araştırma performansı izlenmesi ve değerlendirilmesinde paydaş geri bildirimleri (Tüm Akademik 
ve İdari Birimler)
Paydaş geri bildirimleri bulunmamaktadır.

Kanıt Belgeler:

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

olarak konulacaktır. Tüm kanıtlar elektronik veya basılı olarak saha ziyareti sırasında veya 

rektörlük ihtiyaç duyduğunda paylaşılmak üzere muhafaza edilecektir.

C.3.2. Öğretim elemanı/araştırmacı performansının değerlendirilmesi

-Akademik personelin araştırma-geliştirme performansını izlemek üzere geçerli olan tanımlı süreçler 
(Yönetmelik, yönerge, süreç tanımı, ölçme araçları, rehber, kılavuz, takdir-tanıma sistemi, teşvik 
mekanizmaları vb.)  (Tüm Akademik ve İdari Birimler)
Akademik personelin araştırma-geliştirme performansını izlemek üzere geçerli olan tanımlı süreçler 

bulunmamaktadır.

-Öğretim elemanlarının araştırma performansına yönelik analiz raporları (Tüm Akademik Birimler, 

Akademik Veri İzleme Koordinatörlüğü)

-Öğretim elemanlarının geri bildirimleri (Tüm Akademik Birimler)

-Öğretim elemanlarının araştırma geliştirme performansına ilişkin izleme ve iyileştirme kanıtları 

(Tüm Akademik Birimler, Akademik Veri İzleme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü))

Kanıt Belgeler:

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

olarak konulacaktır. Tüm kanıtlar elektronik veya basılı olarak saha ziyareti sırasında veya 

rektörlük ihtiyaç duyduğunda paylaşılmak üzere muhafaza edilecektir.

D. TOPLUMSAL KATKI



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

D.1.1. Toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi

-Toplumsal Katkı Stratejisi Bilgi ve teknoloji transferleri (özel sektöre ve kamu kurumlarına yapılan 
araştırma ve danışmanlık hizmetleri, projeler, uzmanlık paylaşımları (Tüm Akademik Birimler - Tüm 
İdari Birimler)

Toplumsal Katkı Stratejisi Bilgi ve teknoloji transferleri (özel sektöre ve kamu kurumlarına 
yapılan araştırma ve danışmanlık hizmetleri, projeler, uzmanlık paylaşımları bulunmamaktadır.

-Girişimcilik (Tüm Akademik Birimler - Tüm İdari Birimler)

Daire Başkanlığımız tarafından dış paydaşlarımızın iş birliği ile Üniversitemiz bünyesinde her yıl 
düzenli olarak öğrenci ve personelimize yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler 
gerçekleştirilmektedir.

-Fikri mülkiyet ve patentler (Tüm Akademik Birimler - Tüm İdari Birimler)

Fikri mülkiyet ve patentler bulunmamaktadır.

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

Meslek Yüksek Okulu, Laboratuvar hizmeti veren Uygulama ve Araştırma Merkezleri)

Kanıt Belgeler:

http://www.bilecik.edu.tr/icerik/%C3%9Cniversitemiz_Gen%C3%A7_Ye%C5%9Filay_Kul

%C3%BCb%C3%BCnden_%E2%80%9CYe%C5%9FilBis%E2%80%9D_Bisiklet_S%C3%BCrm

e_Etkinli%C4%9Fi_8764c

http://www.bilecik.edu.tr/icerik/Ba%C4%9F%C4%B1ml%C4%B1l%C4%B1kla_M%C3%B

Ccadele_Seminerleri_Yap%C4%B1ld%C4%B1_e2f20

http://www.bilecik.edu.tr/icerik/%E2%80%9CT%C3%BCrkiye'de_Kad%C4%B1n%C4%B1

n_Siyasi_Haklar%C4%B1%E2%80%9D_Konferans%C4%B1_Yap%C4%B1ld%C4%B1_a3b0b

http://www.bilecik.edu.tr/icerik/%E2%80%9CEngelliler_G%C3%BCn%C3%BC%E2%80%

9D_Etkinli%C4%9Fi_540f1

http://www.bilecik.edu.tr/icerik/Kad%C4%B1na_Y%C3%B6nelik_%C5%9Eiddete_Birlikte

_Dur_Diyelim_f67d6

http://www.bilecik.edu.tr/icerik/AFAD_T%C4%B1r%C4%B1_Kamp%C3%BCs%C3%BCm

%C3%BCzde_73d1f

http://www.bilecik.edu.tr/Icerik/en_iyi_narkotik_polisi:_%E2%80%9Canne%E2%80%9D_898

http://www.bilecik.edu.tr/icerik/%C3%9Cniversitemiz_Gen%C3%A7_Ye%C5%9Filay_Kul%C3%BCb%C3%BCnden_%E2%80%9CYe%C5%9FilBis%E2%80%9D_Bisiklet_S%C3%BCrme_Etkinli%C4%9Fi_8764c
http://www.bilecik.edu.tr/icerik/%C3%9Cniversitemiz_Gen%C3%A7_Ye%C5%9Filay_Kul%C3%BCb%C3%BCnden_%E2%80%9CYe%C5%9FilBis%E2%80%9D_Bisiklet_S%C3%BCrme_Etkinli%C4%9Fi_8764c
http://www.bilecik.edu.tr/icerik/%C3%9Cniversitemiz_Gen%C3%A7_Ye%C5%9Filay_Kul%C3%BCb%C3%BCnden_%E2%80%9CYe%C5%9FilBis%E2%80%9D_Bisiklet_S%C3%BCrme_Etkinli%C4%9Fi_8764c
http://www.bilecik.edu.tr/icerik/%C3%9Cniversitemiz_Gen%C3%A7_Ye%C5%9Filay_Kul%C3%BCb%C3%BCnden_%E2%80%9CYe%C5%9FilBis%E2%80%9D_Bisiklet_S%C3%BCrme_Etkinli%C4%9Fi_8764c
http://www.bilecik.edu.tr/icerik/Ba%C4%9F%C4%B1ml%C4%B1l%C4%B1kla_M%C3%BCcadele_Seminerleri_Yap%C4%B1ld%C4%B1_e2f20
http://www.bilecik.edu.tr/icerik/Ba%C4%9F%C4%B1ml%C4%B1l%C4%B1kla_M%C3%BCcadele_Seminerleri_Yap%C4%B1ld%C4%B1_e2f20
http://www.bilecik.edu.tr/icerik/%E2%80%9CT%C3%BCrkiye'de_Kad%C4%B1n%C4%B1n_Siyasi_Haklar%C4%B1%E2%80%9D_Konferans%C4%B1_Yap%C4%B1ld%C4%B1_a3b0b
http://www.bilecik.edu.tr/icerik/%E2%80%9CT%C3%BCrkiye'de_Kad%C4%B1n%C4%B1n_Siyasi_Haklar%C4%B1%E2%80%9D_Konferans%C4%B1_Yap%C4%B1ld%C4%B1_a3b0b
http://www.bilecik.edu.tr/icerik/%E2%80%9CEngelliler_G%C3%BCn%C3%BC%E2%80%9D_Etkinli%C4%9Fi_540f1
http://www.bilecik.edu.tr/icerik/%E2%80%9CEngelliler_G%C3%BCn%C3%BC%E2%80%9D_Etkinli%C4%9Fi_540f1
http://www.bilecik.edu.tr/icerik/Kad%C4%B1na_Y%C3%B6nelik_%C5%9Eiddete_Birlikte_Dur_Diyelim_f67d6
http://www.bilecik.edu.tr/icerik/Kad%C4%B1na_Y%C3%B6nelik_%C5%9Eiddete_Birlikte_Dur_Diyelim_f67d6
http://www.bilecik.edu.tr/icerik/Kad%C4%B1na_Y%C3%B6nelik_%C5%9Eiddete_Birlikte_Dur_Diyelim_f67d6
http://www.bilecik.edu.tr/icerik/AFAD_T%C4%B1r%C4%B1_Kamp%C3%BCs%C3%BCm%C3%BCzde_73d1f
http://www.bilecik.edu.tr/icerik/AFAD_T%C4%B1r%C4%B1_Kamp%C3%BCs%C3%BCm%C3%BCzde_73d1f
http://www.bilecik.edu.tr/Icerik/en_iyi_narkotik_polisi:_%E2%80%9Canne%E2%80%9D_898


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

olarak konulacaktır. Tüm kanıtlar elektronik veya basılı olarak saha ziyareti sırasında veya 

rektörlük ihtiyaç duyduğunda paylaşılmak üzere muhafaza edilecektir.

D.1.2. Kaynaklar

-Fiziksel Kaynaklar  (Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı)

Kanıt Belgeler:

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

olarak konulacaktır. Tüm kanıtlar elektronik veya basılı olarak saha ziyareti sırasında veya 

rektörlük ihtiyaç duyduğunda paylaşılmak üzere muhafaza edilecektir.

D.2. Toplumsal Katkı Performansı

D.2.1.Toplumsal katkı performansının izlenmesi ve değerlendirilmesi

-Yıllık eğitim saati (Tüm Akademik Birimler)

-Yıllık eğitim alan kişi sayısı (Tüm Akademik Birimler)

-Toplumsal katkı faaliyeti alan katılımcıların memnuniyet oranı (% olarak)(Tüm Akademik Birimler 
- Tüm İdari Birimler)

Toplumsal katkı faaliyeti alan katılımcıların memnuniyet oranını ölçme aracımız 
bulunmamaktadır.

-Yaşam boyu öğrenim eğitim kapsamında çalışanlara ve öğrencilere yönelik faaliyet (tez, proje, 
etkinlik, eğitim, sertifika programı vb.) sayısı (Tüm Akademik Birimler - Tüm İdari Birimler)

Yaşam boyu öğrenim eğitim kapsamında çalışanlara ve öğrencilere yönelik faaliyet (tez, 
proje, etkinlik, eğitim, sertifika programı vb.) 

-Yaşam boyu öğrenim kapsamında topluma yönelik faaliyet (kurs, sertifika programı, seminer, tez, 
proje, etkinlik vb.) sayısı (Enstitü, Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksek Okulu - Araştırma 
Merkezleri - Tüm Akademik Birimler - Tüm İdari Birimler)

2021 yılı içerisinde, Üniversitemizde öğrenci ve personelimize yönelik yaşam boyu öğrenim 
kapsamında 7 adet faaliyet yapılmış olup, yapılan faaliyetler aşağıda yer almaktadır.

1. Oryantasyon eğitimleri (4 adet)
2. Narkorehber eğitimi (3 adet)
3. Köy Okulu Yardım Projesi
4. Engelliler Günü



5. Çaresiz Değilim Projesi Sunumu (5 adet)
6. Bağlama Kursu
7. Okçuluk Kursu

-Üniversitemizce düzenlenen ulusal ve yerel konferans, seminer, panel sayısı (Tüm Akademik 
Birimler - Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı)

2021 yılı içerisinde, Üniversitemizde öğrenci ve personelimize yönelik düzenlenen ulusal ve yerel 

konferans, seminer, panel kapsamında 41 adet faaliyet yapılmış olup, yapılan faaliyetler aşağıda yer 

almaktadır.

1. Konferans (24 Adet)

2. Seminer (14 Adet)

3. Panel (3 Adet)

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

Birimler - Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı)

2 Adet Sergi düzenlenmiştir.

-Üniversitemizce düzenlenen uluslararası konferans, seminer, panel sayısı (Tüm Akademik Birimler 
- Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı)

Üniversitemizce düzenlenen uluslararası konferans, seminer, panel bulunmamaktadır.

-Üniversitemizce düzenlenen uluslararası sergi, defile, konser ve diğer gösteri sayısı (Tüm Akademik 
Birimler - Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı)

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

-Üniversite tarafından yürütülen sosyal sorumluluk faaliyetleri sayısı (Tüm Akademik Birimler - 
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı)

2 Adet Sosyal Sorumluluk faaliyeti düzenlenmiştir.

-Topluma yönelik yapılan kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler (Tüm Akademik Birimler - Sağlık, 
Kültür ve Spor Daire Başkanlığı)

3 Aralık Dünya Engelliler günü kapsamında ilimizde öğrenim görmekte olan ilköğretim okulu 

öğrencilerinin, Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneğinin ve Üniversitemiz öğrencilerinin katılımıyla günün anlam 

ve önemine yönelik sosyokültürel faaliyet icra edilmiştir.

Sosyal Hizmet Kulübü tarafından 28.12.2021 tarihinde köy okulları yardım projesi kapsamında 

Yeniköy’de bulunan bir ilköğretim okulunda öğrenim gören öğrencilere yönelik sosyal sorumluluk faaliyeti 



gerçekleştirilmiştir.

Kanıt Belgeler:

http://www.bilecik.edu.tr/icerik/D%C3%BCnya_Engelliler_G%C3%BCn%C3%BC_Etkinli

%C4%9Fi_335fa

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

olarak konulacaktır. Tüm kanıtlar elektronik veya basılı olarak saha ziyareti sırasında veya 

rektörlük ihtiyaç duyduğunda paylaşılmak üzere muhafaza edilecektir.

E. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Kalite kültürünün benimsemiş ve sürecin başlatmış olması ve birimde misyon, vizyon 
tanımının yapılmış olması, organizasyon şemaları, iş akış süreçleri ile yetki, görev ve sorumlulukların 
tanımlarının hazırlanmış olması; birimin güçlü yönlerini gösterirken; Veri toplama amacıyla henüz iç 
ve dış paydaşlarla memnuniyet anketlerinin yapılmaması, veri toplama ve analiz sürecine 
başlanmamış olması; birimin iyileşmeye açık yönlerini gösteriyor.

LİDERLİK
GÜÇLÜ YÖNLER
Daire Başkanlığımızın liderlik yönündeki güçlü yönleri aşağıda listelenmektedir.

 Üniversitemiz ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan faaliyetleri yürütme tecrübesi,
 Bünyesinde meslek elemanları istihdam ederek karar alma mekanizmalarına dahil etmesi.

GELİŞTİRMEYE AÇIK YÖNLER
Daire Başkanlığımızın liderlik yönündeki geliştirmeye açık yönleri aşağıda listelenmektedir.

 İç ve dış paydaş sayımızı arttırarak daha etkili iletişim kurma gerekliliği,
 Hedef ve beklentilerin açık bir şekilde ifade edilmemesi.

YÖNETİM VE KALİTE
GÜÇLÜ YÖNLER
Daire Başkanlığımızın yönetim ve kalite yönündeki güçlü yönleri aşağıda listelenmektedir.

 Tüm yönerge ve formlarımızın KAYSİS üzerinde kayıtlı olması ve düzenli olarak 
güncellenmesi,

 İdari kadromuzun kalite güvence sistemini benimsemesi, katkı düzeyinin yüksekliği.

GELİŞTİRMEYE AÇIK YÖNLER

Daire Başkanlığımızın yönetim ve kalite yönündeki geliştirmeye açık yönleri aşağıda 
listelenmektedir.

 İdari personelimizin motivasyonunu artırmak amacıyla ödüllendirme mekanizmasının 
olmaması,

 İç paydaşları ilgilendiren konuların iletişiminde farklı mecralar kullanılmakla birlikte hızlı ve 

http://www.bilecik.edu.tr/icerik/D%C3%BCnya_Engelliler_G%C3%BCn%C3%BC_Etkinli%C4%9Fi_335fa
http://www.bilecik.edu.tr/icerik/D%C3%BCnya_Engelliler_G%C3%BCn%C3%BC_Etkinli%C4%9Fi_335fa
http://www.bilecik.edu.tr/icerik/D%C3%BCnya_Engelliler_G%C3%BCn%C3%BC_Etkinli%C4%9Fi_335fa


etkin işleyen bir sistemin olmaması; mobil uygulamalara ihtiyaç duyulması.

EĞİTİM VE ÖĞRETİM
GÜÇLÜ YÖNLER

Daire Başkanlığımızın eğitim ve öğretim yönündeki güçlü yönleri aşağıda listelenmektedir.

 Öğrenci ve personelimize yönelik olarak her yıl düzenli olarak farklı branşlarda kursların 
düzenlenmesi,

 Öğrenci ve personelimize yönelik her yıl düzenli olarak toplum sağlığını ilgilendiren 
konularda farkındalık eğitimlerinin düzenlenmesi.

GELİŞTİRMEYE AÇIK YÖNLER

Daire Başkanlığımızın eğitim ve öğretim yönündeki geliştirmeye açık yönleri aşağıda 
listelenmektedir.

 Öğrenci ve personelimize yönelik açılacak kursların sayısının ve niteliğinin arttırılması 
gerekliliği,

 Toplum sağlığını ilgilendiren konularda verilen eğitimlerle ilgili daha fazla dış paydaşlarla 
işbirliği yapma gereksinimi.

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME

Daire Başkanlığımızın araştırma ve geliştirme yönündeki herhangi bir çalışması bulunmamaktadır.

TOPLUMSAL KATKI
GÜÇLÜ YÖNLER
Daire Başkanlığımızın toplumsal katkı yönündeki güçlü yönleri aşağıda listelenmektedir.

 Dış paydaşlarımızla işbirliği içerisinde çalışmaların yürütülmesi,
 Öğrenci kulüplerimiz aracılığı ile gerçekleştirilen sosyal sorumluluk faaliyetleri,
 Üniversitemiz bünyesinde düzenli olarak sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin 

düzenlenmesi.

GELİŞTİRMEYE AÇIK YÖNLER
Daire Başkanlığımızın toplumsal katkı yönündeki geliştirmeye açık yönleri aşağıda 
listelenmektedir.

 Öğrenci kulüplerinin sayısının ve niteliğinin artırılması gerekliliği,

 Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin sayısının ve niteliğinin artırılması gerekliliği.


