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1. KURUM HAKKINDA BİLGİLER 

 

1.1. İletişim Bilgileri 

 Bölüm/Program/ Kalite Komisyonu üyelerinin iletişim bilgileri yazılacaktır. 

 

 Kalite Temsilcisi: Doç. Dr. Tolga TORUN [Enstitü Müdürü][ Dahili 1140] tolga.torun@bilecik.edu.tr 

 Kalite Raportörü: Akif TETİK [Enstitü Sekreteri][Dahili 1143] akif.tetik@bilecik.edu.tr 

 Eğitim Öğretim Sorumlusu:  

Arş. Gör. Ertuğrul ÇAM [Dahili 1149] ertugrul.cam@bilecik.edu.tr 

 Araştırma, Geliştirme ve Toplumsal Katkı Sorumlusu:  

Arş. Gör. Ertuğrul ÇAM [Dahili 1149] ertugrul.cam@bilecik.edu.tr 

 Yönetim Sistemleri Sorumlusu:  

Arş. Gör. Ertuğrul ÇAM [Dahili 1149] ertugrul.cam@bilecik.edu.tr 

 Stratejik Plan ve Performans Göstergeleri Sorumlusu:  

Arş. Gör. Ertuğrul ÇAM [Dahili 1149] ertugrul.cam@bilecik.edu.tr 

 Anket Hazırlama ve Değerlendirme Sorumlusu:  

Arş. Gör. Ertuğrul ÇAM [Dahili 1149] ertugrul.cam@bilecik.edu.tr 

 Akademik Veri İzleme ve Değerlendirme Sorumlusu:  

Arş. Gör. Ertuğrul ÇAM [Dahili 1149] ertugrul.cam@bilecik.edu.tr 

 

1.2. Tarihsel Gelişimi 

 - Birimin kısa tarihçesi 

 - Mevcut durumu (toplam öğrenci sayısı, akademik ve idari çalışan sayıları, altyapı 

durumu vb. özet bilgiler) hakkında kısa bir bilgi verilmelidir. 

Enstitümüz 29.05.2007 tarih ve 5662 sayılı Kanun’un ek 81/ç maddesi uyarınca kurulmuştur. 2008-

2009 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılında İşletme Tezli Yüksek Lisans, Kamu Yönetimi Tezli Yüksek Lisans ve 

İşletme (İ.Ö.) Tezsiz Yüksek Lisans programlarında olmak üzere toplam 28 öğrencisi ile Eğitim-Öğretim 

faaliyetlerine başlamıştır. Enstitümüzde 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı itibariyle lisansüstü 

eğitim programlarında kayıtlı 607 öğrenci bulunmaktadır. Ayrıca 4 idari personel ve 3 akademik personel 

Enstitümüzde görev yapmaktadır.   

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 30 Aralık 2016 tarihinde yayın 

hayatına başlamıştır. Aralık 2018 sayısı ile birlikte 5. sayıyı geride bırakan dergimiz 6. sayısından itibaren DOI 

numarası verebilecektir. 

 

1.3. Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri 

 1.3.1. Stratejik Plan, 

 Sosyal Bilimler Enstitüsü Stratejik Planı 2017-2021 

 1.3.2. Misyon, 

Lisansüstü düzeyde sosyal, etik ve evrensel değerlere sahip, araştırmacı, sorgulayıcı bir yaklaşımı 

benimseyen, disiplinlerarası çalışmaya değer veren, girişimci, bilimsel düşünme yetisi kazanmış, bilimsel 

çalışmalarıyla eğitim kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunan üstün nitelikli sosyal bilimciler yetiştirmektir. 

 1.3.3. Vizyon, 

Yürütülmekte olan Eğitim-Öğretim programları ile ulusal ve uluslararası ortamlarda övünç duyulan, 

tercih edilen, bilimsel duruşu ile tanınır ve öncü bir Enstitü olmaktır. 

mailto:tolga.torun@bilecik.edu.tr
mailto:akif.tetik@bilecik.edu.tr
mailto:ertugrul.cam@bilecik.edu.tr
mailto:ertugrul.cam@bilecik.edu.tr
mailto:ertugrul.cam@bilecik.edu.tr
mailto:ertugrul.cam@bilecik.edu.tr
mailto:ertugrul.cam@bilecik.edu.tr
mailto:ertugrul.cam@bilecik.edu.tr
http://w3.bilecik.edu.tr/sosyalbilimler/wp-content/uploads/sites/10/2018/10/Stratejik-Plan.pdf
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 1.3.4. Değerler, 

 Öğrenci Odaklı, 

 Hesap Verilebilirlik, 

 Şeffaflık, 

 Gelişmeye Açıklık 

 1.3.5. Hedefler, 

 Hedef 1.1: Öğretim üyelerinin kalitesinin artırılması. 

 Hedef 1.2: Tez danışmanlığı yapacak öğretim elemanlarının niteliklerinin belirlenmesi. 

 Hedef 1.3: Alanında başarılı öğretim elemanlarının veya özel sektör çalışanlarının bilgi ve 

deneyimlerinden yararlanmak. 

 Hedef 1.4: Anabilim dallarının mevcut Yüksek Lisans ve Doktora programlarında yer alan ders 

içeriklerinin belirlenip Enstitü web sayfasında ilan edilmesi. 

 Hedef 1.5: Yüksek Lisans ve Doktora programlarının kalitelerinin artırılması için uluslararası literatürün 

kullanılmasını takip etmek. 

 Hedef 2.1: Sosyal Bilimler Enstitüsü binasının yapılması. 

 Hedef 2.2: Sosyal Bilimler Enstitüsü derslik ve seminer salonlarının temini. 

 Hedef 2.3: Sosyal Bilimler Enstitüsü derslik ve seminer salonlarının teknolojik altyapısının geliştirilmesi. 

 Hedef 3.1: Yüksek Lisans programlarına başvuran öğrenci kalitesini artırmak. 

 Hedef 3.2: Yüksek Lisans öğrencilerinin niteliğini geliştirmek. 

 Hedef 4.1: Akademisyenleri bilimsel yayın için teşvik etmek. 

 Hedef 4.2: Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’ni yayımlamak. 

 Hedef 5.1: 2021 Yılına kadar Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde mevcut sosyal bilimler alanındaki 

tüm anabilim dallarına ait yüksek lisans ve doktora programlarının açılmasını sağlamak. 

 Hedef 6.1: Akademisyenlerin tez danışmanlığına önem vermelerinin ve zaman ayırmalarının sağlanması. 

 Hedef 6.2: Tez jürilerinin üniversite içi ve dışından farklı öğretim elemanlarından oluşmasını sağlamak. 

 Hedef 6.3: Tez savunmalarını etkinleştirmek. 

 Hedef 6.4: Başarılı tezlere ilişkin özet bilgilerinin duyurulması. 

 Hedef 7.1: Enstitü mezun bilgi sisteminin oluşturulması için girişimlerde bulunulması. 

 Hedef 8.1: Enstitünün web sayfasını geliştirmek, yenilemek. 

 

1.4. Eğitim-Öğretim 

 Birim ve bu birimler altında yer alan programlar (çift anadal, yandal, ortak dereceler, 

programın türü ve eğitim dili vb.) hakkında özet bilgiler (ek bilgi ve veriler ise dosya ekinde 

sunulmalıdır); 

 Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programları 

1.5. Ar-Ge 

 Ar-Ge faaliyeti kapsamında hizmet sunan ve destek veren tüm alt birimlerin (araştırma 

merkezleri, laboratuvarlar, fikri mülkiyet kurulu, teknopark, ön kuluçka ve kuluçka birimleri 

vb.) etkinliği ve verimliliğini değerlendirmek üzere gerekli görülen girdi, süreç ve çıktılara ilişkin 

özet bilgiler (ek bilgi ve veriler ise dosya ekinde sunulmalıdır); 

 Kurum tarafından sağlanmaktadır. 

 

 

http://bologna.bilecik.edu.tr/bolumler.aspx?pno=6
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1.6. Organizasyon Şeması 

 Organizasyon yapısı şema olarak gösterilecektir. 
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2. KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ 

 

2.1. Kalite Politikası 

 Program akreditasyonu, 

 Laboratuvar akreditasyonu, 

 Kalite standartları (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO50001 vb.), ödül süreçleri 

(EFQM, …) 

Birim Kalite Güvence Sistemi dahilinde birimimizde akredite olmuş program ve/veya labaratuvar, kalite 

standartları (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001 vb.) veya ödül süreçleri (EFQM,…) birimimizde 

mevcut değildir. 

2.1.1. Değerler Yansıması 

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

2.1.2. Strateji Yansıması 

 Birimin stratejileri ve bu stratejileriyle ilişkili hedeflerinin misyon ve vizyon ile 

ilişkileri; 

2.1.3. Misyon Farklılaşması  

 Bu yaklaşım benimsenmekte; Çünkü, 

2.1.4. Dengeler 

 Birimin, kaynakların paylaşımında kurduğu dengeler; 

2.1.5. Kalite Politikası 

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

2.1.6. Kalite Yayılımı 

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

dağlama yöntemi; 

2.1.7. İçselleştirme 

 Bu birimde Kalite Politikasının benimsendiğini gösteren uygulamalar; 

2.1.8. Uygunluk 

 Birimin tercihlerini yansıtan bir kalite politikası (standartlara uygunluk, amaca uygunluk 

ya da her ikisi birlikte vb.); 

2.1.9. Entegrasyon 

 Stratejik Yönetim ile Birimde geçerli olan Kalite Yönetimi uygulamalarının 

entegrasyonu ve sürekliliğinin güvencesi; 

2.1.10. Stratejik Entegrasyon 

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

uygulamaların entegrasyonu; 

2.1.11. Performans Göstergeleri 

 Birimin stratejik planıyla uyumlu olarak izlemesi gereken performans göstergeleri, 

göstergelerin izlenmesi, göstergelerin kapsadığı alanlar (akademik, idari ve eğitim-öğretim, 

ARGE, topluma katkı) ve indiği seviyeler (birim, birey); 

2.1.12. Anahtar Göstergeler 

 Birim, izlediği performans göstergeleri içindeki anahtar performans göstergeleri; 
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2.1.13. Birim Kültürü 

 Birimin geçmişten bugüne kadar geçirmiş olduğu ve devam eden kurumsal dış 

değerlendirmeler, program ve laboratuvar akreditasyonları, sistem standartları konusundaki 

deneyimleri ve bu deneyimlerden öğrenimleri ve kazanımları. 

 

2.1.14. Uluslararasılaşma 

 Birim uluslararasılaşma konusundaki stratejisi; 

2.1.15. İzleme 

 Birimin  uluslararasılaşma stratejisini başarmak üzere belirlediği hedefleri ve performans 

göstergeleri; bu göstergeleri izleme yöntemi; izleme sonucunda yaptığı çalışmalar  

2.1.16. İşbirlikleri 

 Uluslararası protokoller ve işbirlikleri sonuçlarını izlenme ve değerlendirme yöntemi; 

 

İlgili ölçüte ait beklenen kanıtlar aşağıda listelenmektedir: 
 

Birime Ait Belgeler 

 Birimin geçerli olan Stratejik Planı, Hedefleri, Performans Göstergeleri, İzleme Yöntemleri 
 Birimin Anahtar Performans Göstergeleri (eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı, 

uluslararasılaşma ve yönetim sistemi) 
 Anahtar performans göstergelerini izleme yöntemleri ve periyotları, sorumlu birimler 
 Birimin eğitim-öğretim, araştırma ve idari süreçleri kapsayan Kalite Politika Belgesi 
 Birimin stratejik planına paydaş katılımının sağlandığını gösteren belgeler 
 Uluslararasılaşma politikası 
 

İyileştirme Kanıtları 

 Birimin misyon ve vizyonundaki yıllar içerisindeki değişim 
 Stratejik planı gerçekleştirme düzeyi 
 Kalite politikasının ve kültürünün kurum içinde benimsenmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik uygulamalar ve 

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

uygulamalar 
 Kalite yönetiminin stratejik yönetime entegre edildiğini gösteren uygulamalar 
 Uluslararası protokoller ve elde edilen sonuçlar 

 

2.2. Kalite Komisyonlarının Görev, Sorumluluk ve Faaliyetleri; 

Kurum tarafından planlanıp, yürütülmekte ve denetlenmektedir. Kurumumuz yönerge ve 

yönetmeliklerince Kalite Komisyonlarının Görev, Sorumluluk ve Faaliyetleri tanımlanmış, kurum ve birim 

Kalite Komisyonu üyeleri belirleme süreci işletilmiştir. 

2.2.1. Periyodik Yönetim Süreçleri 
 Birimde tanımlı, periyodik olarak gerçekleştirilen ve sürekli iyileştirme bakış açısıyla 

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

2.2.2. Gruplar 
 Kalite komisyonu yansıra, birime özgü kalite odaklı komisyon/danışma grupları; 

2.2.3. İlişkiler 
 Birimde Kalite Yönetiminden sorumlu kişi/kişiler Kalite Komisyonu ile ilişkilendirilme 

yöntemi; 
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2.2.4. Temsil 
 Birimde Kalite Yönetimi çalışmalarına tüm paydaşların katılımı/temsiliyeti; 

2.2.5. Değerlendirmeler 
 Birimin geçmişten bugüne kadar geçirmiş olduğu ve devam eden dış değerlendirmeler, 

program ve laboratuvar akreditasyonları, sistem standartları deneyimleri ve bu deneyimlerden 

öğrenimleri ve kazanımları; 

2.2.6. Kalite Kültürü 
 Birim içinde kalite kültürünün yaygınlaşması ve benimsenmesi için yapılanlar; 

2.2.7. Ortak Hedefler 
 Birim lideri, amaç ve hedefler doğrultusunda çalışanların hedef birliğini sağlama 

yöntemi; 

2.2.8. PUKO (eğitim-öğretim) 
 Eğitim-öğretim süreçlerinde PUKÖ döngüsü sağlama yöntemi; 

2.2.9. PUKO (Ar-Ge) 
 Araştırma-geliştirme süreçlerinde PUKÖ döngüsü sağlama yöntemi; 

2.2.10. PUKO (Toplumsal) 
 Toplumsal katkı süreçlerinde PUKÖ döngüsü sağlama yöntemi; 

2.2.11. PUKO (Yönetsel) 
 Yönetsel/idari süreçlerde PUKÖ döngüsü sağlama yöntemi; 

 

 İlgili ölçüte ait beklenen kanıtlar aşağıda listelenmektedir:  

Birime Ait Belgeler 

- Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları 

- Kalite Komisyonunun organizasyon yapısı ve üyeleri 

- Kalite Komisyonunun idari destek yapılanması  

- Kalite Birimlerinin bilgi paylaşımı ortamları (web sayfası vb.) ve bu kapsamda kullanılan bilişim sistemleriyle 

ilgili bilgiler (listesi, kullanım amaçları ve kapsamları) 

- Komisyon çalışmalarına paydaş katılımını gösteren belgeler  

İyileştirme Kanıtları 

- Tüm süreçlerde PUKÖ çevrimlerinin nasıl kapatıldığına ilişkin izlenen yöntem ve uygulama örnekleri 

- Kalite komisyonunun çalışmaları hakkında iç ve dış paydaşların görüşleri ile bu görüşler doğrultusunda yapılan 

iyileştirmeler 

 

2.3 Paydaş Katılımı 

2.3.1. Paydaş Analizi 

 Birimde paydaş analizi yapılma, birimin paydaşları arasındaki önceliklendirme belirleme 

yöntemleri ve öncelikli paydaşlar; 

2.3.2. Paydaş Katılımı 

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

ve mekanizmalar); 

2.3.3. İ.P. Bilgilendirme 

 Birimdeki kararlar ve uygulamalar konusunda iç paydaşların bilgilendirilme yöntemi; 
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2.3.4. İ.P. Geri Bildirimi 

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

bildirim mekanizmaları; 

2.3.5. Dış Paydaş 

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

ve mekanizmalar); 

2.3.6. D.P. Bilgilendirme 

 Birimdeki kararlar ve uygulamalar konusunda dış paydaşların bilgilendirme yöntemi; 

2.3.7. D.P. Geri Bildirim 

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

bildirim mekanizmaları; 

2.3.8. D.P. Katılımı 

 Kalite komisyonu çalışmalarına dış paydaşların katılımını sağlama yöntemi; 

2.3.9. Mezunlar 

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

elde edilen geri bildirimlerin tüm süreçlerde kullanılma yöntemleri; 

2.3.10. Öğrenci Katılımları  

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

2.3.11. Dış Katkılar 

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

bakanlıklar vb., katkıları; 

 

 İlgili ölçüte ait beklenen kanıtlar aşağıda listelenmektedir:  

 Birime Ait Belgeler 

- Tanımlı iç ve dış paydaş listesi 

- Paydaşların şikayet/öneri/memnuniyetlerini iletebilmeleri için oluşturulmuş mekanizmalar 

- İç ve dış paydaşların karar alma süreçlerine katılımını gösteren uygulamalar  

 - Mezun izleme sistemi 

- Danışma kurullarının kalite güvence sistemindeki rolü, katılımı 

 İyileştirme Kanıtları 

- İç ve dış paydaşların iyileştirme süreçlerine katılımını gösteren uygulamalar  

- Mezun izleme sisteminin kalite güvence sistemine katkısını gösteren uygulamalar 
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3. EĞİTİM - ÖĞRETİM 

 

3.1. Programların Tasarımı ve Onayı; 

3.1.1. Program Tasarımı 

 Birimde eğitim-öğretim programlarının tasarlama yöntemleri;  

 ABD Akademik Kurul Kararları, 

 Enstitü Kurulu Kararları, 

 Senato Kararları, 

 Enstitü Yönetim Kurulu Kararları, 

 Yök Lisansüstü Eğitim-Öğretim Çerçeve Yönetmeliği, 

3.1.2. Paydaş Katılımı 

 Program tasarımında paydaş görüşlerini alma yöntemleri; 

 EBYS Üzerinden ABD görüşlerinin alınması, 

 ABD Akademik Kurulu Kararları, 

 

3.1.2.1. Yansımalar 

 Paydaş görüşlerinin program tasarımına yansıtılma yöntemleri; 

 Enstitü Kurulu Kararları, 

 Enstitü Yönetim Kurulu Kararları, 

 

3.1.2.2. Bilgilendirme 

 Tasarlanan programlar konusunda paydaşları bilgilendirme araçları; 

 Kurum içi EBYS, 

 Enstitü Kurulu Kararları, 

 

3.1.3. Faaliyetler 

 Eğitim-öğretimin her seviyesinde öğrencilere araştırma yetkinliğini kazandırmak üzere 

projelerle desteklenen faaliyetler; 

 Kurum tarafından sağlanmaktadır. 

3.1.4. İç-Dış Paylaşımlar 

 Her seviyede öğretim programı için hazırlanmış olan program ve ders bilgi paketleri ile 

programların eğitim amaçları ve kazanımlarının Birim içinde/dışında ortamlarda/araçlarla 

paylaşılma araçları; 

 Her seviyede öğretim programı için hazırlanmış olan program ve ders bilgi paketleri ile programların eğitim 

amaçları ve kazanımları Birim içinde/dışında ortamlarda/araçlarla, programlar bazında Anabilim dalları 

tarafından gerçekleştirilen Bologna Çalıştayları aracılığı ile paylaşılmış ve anket raporları aracılığı ile ise 

kayıt altına alınmıştır. 

3.1.5. Çıktı-TYYÇ Uyumu 

 Program çıktılarının TYYÇ ile uyumunu sağlama yöntemleri; 

 Programlar bazında Anabilim dalları tarafından gerçekleştirilen Bologna Çalıştayları anket çalışmaları, 

http://www.yok.gov.tr/documents/10279/23688337/lisansustu_egitim_ve_ogretim_y%C3%B6netmeligi.pdf/8451c3e1-7975-40f1-bc81-3ca01cb288c8
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3.1.6. Uygulama/Alan Çalışmaları 

 Programda öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışındaki iş yeri ortamlarında gerçekleşen 

mesleki uygulama/alan çalışmaları ve staj iş yüklerinin programa yansıtılma yöntemi; 

 Programlar bazında Anabilim dalları tarafından gerçekleştirilen Bologna Çalıştayları iş yeri görüşmeleri, 

 

İlgili ölçüte ait beklenen kanıtlar aşağıda listelenmektedir:  

 Birime Ait Belgeler 

- Birimin öğretim politikası ve stratejik amaçları  

- Programların amaçları ve öğrenme çıktılarının TYYÇ ile ilişkisi 

- Program ve ders bilgi paketlerinin ilan edildiği web sayfaları 

- Program çıktıları ve ders kazanımlarının ilişkilendirilmesi 

- Program tasarımı, onayı ve güncellemesinde kullanılan tanımlı süreçler (yönetmelik, yönerge, süreç tanımı, 

rehber, kılavuz vb.) 

- Her seviyedeki programda öğrenci işyükü kredilerinin tanımlanmış olması 

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

- Program kazanımları (jenerik-alana özgü olmayan yetkinlikler de dahil) ve kazandırmak üzere kullanılan ders 

içi/dışı etkinlikleri 

- Program tasarımına her seviyede paydaş katılımı 

- Uygulamalı eğitimler, hareketlilik programları gibi rutin dışı uygulamaların kredilendirilmesi 

 İyileştirme Kanıtları 

- Birimin eğitim-öğretim politikasını ve stratejik amaçlarını uyguladığına dair uygulamalar/kanıtlar 

- Paydaş katılımıyla ve görüşlerinden hareketle geliştirilen programlar  

- Paydaş katılımıyla ve görüşlerinden hareketle programlarda yapılan iyileştirmeler 

 

3.2. Programların Sürekli İzlenmesi ve Güncellenmesi; 

 

3.2.1. Güncelleme 

 Programı gözden geçirme ve güncelleme periyotları; 

 Birimimizde lisansüstü eğitim-öğretim programlarını gözden geçirme ve güncelleme periyodu yılda 2 (iki) 

defadır.  

Kanıt:  
 Enstitü Kurulu Kararları, 

 Enstitü Yönetim Kurulu Kararları, 

 ABD Akademik Kurulu Kararları, 

 Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, 

 YÖK Lisansüstü Eğitim-Öğretim Çerçeve Yönetmeliği, 

 

 

 

 

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/87470
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.21510&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
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3.2.2. Yöntemler 

 Programı gözden geçirme ve güncelleme yöntemleri; 

 Enstitü Kurulu Kararları, 

 Enstitü Yönetim Kurulu Kararları, 

 ABD Akademik Kurulu Kararları, 

 Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, 

 YÖK Lisansüstü Eğitim-Öğretim Çerçeve Yönetmeliği, 

 

3.2.3. Paydaş Katkıları 

 Program güncelleme çalışmalarına paydaş katkıları ve bunu tanımlayan süreç; 

 Birimimizde lisansüstü eğitim-öğretim programları çalışmalarına iç paydaşlarımızın katkıları ABD 

Akademik Kurulu Kararları olarak EBYS üzerinden alınıp Enstitü Yönetim Kurulu ve Enstitü Kurullarında 

değerlendirilmektedir. 

Kanıt: 

 Enstitü Kurulu Kararları, 

 Enstitü Yönetim Kurulu Kararları, 

 ABD Akademik Kurulu Kararları, 

 

3.2.4. Güvenceler 

 Birimin, eğitim amaçlarına ve öğrenme çıktılarına ulaşılmasını güvence altına alma 

yöntemi; Bilgi formları, uygulama dosyaları ve ders uygulama dosyalarından oluşan Ders Bilgi 

Paketleri Dosyalarındadır. 

 Eğitim amaçlarına ve öğrenme çıktılarına ulaşılmasını güvence altına alma yöntemi; Bilgi formları, uygulama 
dosyaları ve ders uygulama dosyalarından oluşan ders bilgi paketleri dosyaları ve kanıtları; 

 Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programları Ders Bilgi Paketleri Dosyaları, 
 Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programları Ders İçerikleri, 

 

Ders Bilgi paketleri, 

 Anabilim Dalları sorumluluğundadır. 

3.2.4.1. Bilgi formları (Ders), 

3.2.4.2. Uygulama dosyaları (Ders), 

 3.2.4.2.1. Uygulama çizelgesi, 

 3.2.4.2.2. Değerlendirme raporları (Öğretim üyesi), 

 3.2.4.2.3. Anket sonuçları (Öğrenci değerlendirme), 

 3.2.4.2.4. Sınav dosyaları, 

 3.2.4.2.5. Sınav soruları ve puanları, 

 3.2.4.2.6. Soruların çözümleri, 

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

 3.2.4.2.8. Ders ile ilgili proje dosyaları, 

 3.2.4.2.9. En iyi proje/uygulama, 

 3.2.4.2.10. Resmi not listesi, 

3.2.4.3. Ders Uygulama Dosyaları, 

 3.2.4.3.1. Program çıktıları değerlendirme raporu, 

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/87470
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.21510&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
http://w3.bilecik.edu.tr/sosyalbilimler/programlar/
http://w3.bilecik.edu.tr/sosyalbilimler/programlar/ders-icerikleri/
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 3.2.4.3.2. Dersin program çıktıları matrisi, 

 3.2.4.3.3. Öğrenim çıktıları değerlendirme anketi, 

 3.2.4.3.4. Değerlendirme ve Önerilier (Bölüm ve program çıktılarının 

sağlanmasına yönelik değerlendirme ve öneriler), 

3.2.5. İzlemeler 

 Program çıktılarına ulaşılıp ulaşılmadığının izlenmesi amacıyla kullanılan 

mekanizmalar; 

 Mevcut değildir. 

3.2.6. İyileştirmeler 

 Program çıktılarına ulaşılamadığı durumlarda gerçekleştirilen iyileştirme çalışmaları; 

 Mevcut değildir. 

3.2.7. Bilgilendirmeler 

 Yapılan iyileştirmeler ve değişiklikler konusunda paydaşların bilgilendirme yöntemi; 

 Mevcut değildir. 

3.2.8. Akreditasyon Destekleri 

 Akredite olmak isteyen programların üniversite tarafından desteklenme yöntemi; 

 Mevcut değildir. 

 

 İlgili ölçüte ait beklenen kanıtlar aşağıda listelenmektedir:  

 Birime Ait Belgeler 

- Eğitim-Öğretim süreçlerinin yıllık öz değerlendirme raporları (eğitim-öğretim amaçları-hedefleri açısından ders 

ve program öğrenim kazanımlarının değerlendirilmesi) 

- Programların yıllık öz değerlendirme raporları (program kazanımları açısından değerlendirme) 

- Program ve ders öğrenme kazanımlarına ulaşılıp ulaşılmadığını izleyen mekanizmalar (bilgi yönetim sistemi) 

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

örnekleri (yıllık izleme takvimi, program çıktılarına ulaşma düzeyinin senato gündemine alınması, program başarı 

düzeylerinin izlenmesi) 

- Programlar ve derslerle ilgili paydaş geri bildirimlerini almak için kullanılan mekanizmaların (belge, doküman, 

anket, form vb.) listesi ve örnekleri 

 İyileştirme Kanıtları 

- Programların yıllık öz değerlendirmelerinden hareketle yapılan iyileştirmeler 

- Yapılan iyileştirmeler ve değişiklikler konusunda tüm paydaşların bilgilendirildiği uygulamalar 

- Kurumun program izleme ve güncelleme çalışmalarının toplumsal katkısını gösteren kanıtlar (istihdam verileri 

vb.) 

- Programın eğitim amaçlarına ulaşıp ulaşmadığını, mezunlarının ve iş dünyasının görüşlerini içerecek şekilde 

gösteren kanıtlar 

- Akreditasyon çalışmalarının teşvik edildiğine ilişkin tanımlı süreçler, uygulamalar 

- Varsa İngilizce hazırlık okullarında/programlarında yapılan değerlendirme ve iyileştirme çalışmaları 
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3.3. Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme; 

 ABD Başkanlıkları ve Akademik Kurulu Üyeleri tarafından takip edilmektedir. 

3.3.1. Politikalar 

 Kurumda öğrenci merkezli öğrenme (aktif) konusunda uygulanan politikalar; 

3.3.1.1. Eğitim Politikası 

 Birimin öğrenci merkezli eğitim konusundaki politikası; 

3.3.2. Yayılımlar 

 Öğrenci merkezli eğitim politikası doğrultusunda yapılan uygulamaların yayılımı; 

3.3.2.1. Bilinirlik 

 Bu politikanın Birimdeki bilinirlik düzeyi; 

3.3.3. Yetkinlikler 

 Birimde öğrenci merkezli eğitim modeli ve/veya aktif öğrenme konusunda öğretim 

üyelerinin yetkinliklerini geliştirilme yöntemleri; 

3.3.4 İş Yükleri 

 Ders bilgi paketlerinde öğrenci iş yüküne dayalı kredi değerlerinin belirlenme yöntemi; 

3.3.5. Öğrenci Katılımı 

 Öğrenci iş yüküne dayalı kredi değerlerinin belirlenmesinde öğrenci görüşlerinin alınma 

yöntemi; 

3.3.6. Uluslararası Hareketlilik 

 Öğrenci iş yükü esaslı kredi transfer sisteminin uluslararası hareketlilik programlarında 

kullanılma yöntemi; 

 

3.3.7. Deneyimleme 

 Staj ve işyeri eğitimi gibi Birim dışı deneyim kazanma programlarının yürütülme 

yöntemi;  

3.3.7.1. Süreçler 

 Staj ve işyeri eğitimleri için tanımlı süreçler;  

3.3.7.2. Paydaş Güvenceleri 

 Paydaşların katılımını güvence altına alma yöntemleri; 

3.3.8. Seçmeli Dersler 

 Kültürel derinlik kazanımına yönelik ve farklı disiplinleri tanıma fırsatı veren seçmeli 

derslerin mevcudiyeti ve öğrencileri bu derslere yönlendirme yöntemleri; 

 Enstitümüzde seçmeli derslere yönlendirme ders ve tez danışmanlarınca yapılmaktadır. 

3.3.8.1. Disiplinler arası Seçmeli Dersler 

 Kültürel derinlik kazanımına yönelik ve farklı disiplinleri tanıma fırsatı veren 

seçmeli derslere öğrenciler yönlendirilme yöntemi; 

 Enstitümüzde lisansüstü eğitim-öğretim programlarında disiplinler arası seçmeli ders mevcut değildir. 
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3.3.9. Seçmeli Derslerin Yönetimi 

 Birimde seçmeli derslerin yönetimi ve bu konuda uygulanan mekanizmalar; 

 Anabilim Dalları tarafından yönetilmektedir. 

Kanıt: 
 ABD Akademik Kurulu Kararları, 

 Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, 

 YÖK Lisansüstü Eğitim-Öğretim Çerçeve Yönetmeliği, 

 

3.3.9.1. Seçmeli Ders Uygulamaları 

 Birimde uygulanan mekanizmalar; 

 Anabilim Dalları tarafından yönetilmektedir. 

Kanıt: 
 ABD Akademik Kurulu Kararları, 

 Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, 

 YÖK Lisansüstü Eğitim-Öğretim Çerçeve Yönetmeliği, 

 

3.3.10. Öğrenci Danışmanları 

 Birimde öğrenci danışmanlık sistemi uygulamalarının yürütülme yöntemi; 

 Enstitümüz lisansüstü eğitim-öğretim programlarında kayıtlı öğrencilerimizin danışmanlarının 

belirlenmesinde kullanılan mekanizma, yöntem ve kanıtları; 

 ABD Akademik Kurulu Kararları, 

 Enstitü Yönetim Kurulu Kararları, 

 Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tez Danışmanı Öneri/Değişikliği Formu, 

 Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tez Danışmanı Öneri/Değişikliği Formu, 

 

3.3.10.1. Etkinlikler 

 Öğrenci danışmanlık sistemi etkililiği değerlendirme yöntemi; 

 Kurum tarafından yürütülür. 

3.3.10.2. Değerlendirme 

 Öğrenci danışmanlık sistemi değerlendirme sonuçlarına göre yapılan işlemler; 

 ABD Akademik Kurulu tarafından yürütülür. 

3.3.10.3. Başarı Ölçümleri 

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

 Enstitümüz lisansüstü eğitim-öğretim programlarında kayıtlı öğrencilerimizin başarılarını ölçmek ve 

değerlendirmek (BDY) için tanımlı süreçler ve kanıtları; 

 Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, 

 YÖK Lisansüstü Eğitim-Öğretim Çerçeve Yönetmeliği, 

 Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri Sanatta Yeterlik/Eser Çalışması Yazım Kılavuzu, 

 Öğrenci Bilgi Sistemi, 

 

 

 

 

 

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/87470
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3.3.10.4. İlan 

 BDY süreçlerin öğrencilere ilan edilme yöntemi; 

 Enstitümüz lisansüstü eğitim-öğretim programlarında kayıtlı öğrencilerimize BDY süreçleri Enstitü web 

sayfası ve Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden ilan edilmektedir; 

 Sosyal Bilimler Enstitüsü – Duyurular, 

 Öğrenci Bilgi Sistemi, 

3.3.10.5. Güvence 

 Programda BDY süreçleri uygulanması için güvence yöntemi; 

 Enstitümüz lisansüstü eğitim-öğretim programlarında kayıtlı öğrencilerimize BDY süreçlerinin uygulanması 

için güvence yöntemi ve kanıtları; 
 Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, 

 YÖK Lisansüstü Eğitim-Öğretim Çerçeve Yönetmeliği, 

3.3.11. Mezuniyet Koşulları 

 Öğrenci mezuniyet koşullarının tanımlanması; 

 Enstitümüz lisansüstü eğitim-öğretim programlarında kayıtlı öğrencilerimizin mezuniyet koşullarının 

tanımlanmasında kullanılan yönetmelik, yönerge, uygulama ve kanıtları; 
 Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, 

 YÖK Lisansüstü Eğitim-Öğretim Çerçeve Yönetmeliği, 

 Tez Savunma Sınavı Prosedürü, 

 Tez Çalışması Orijinallik Raporu Alınması ve Kullanılması Uygulama Esasları, 

 ABD Akademik Kurulu Kararları, 

 Senato Kararları, 

 Enstitü Yönetim Kurulu Kararları, 

3.3.12. Çıktı Ölçümleri 

 Program ve ders öğrenme çıktıları BDY yoluyla ölçülme yöntemi; 

 Kurum tarafından yürütülür. 

3.3.13. BDY 

 BDY konusunda Birimde yapılan bilgilendirme ve eğitimler; 

 Birimimizde BDY konusunda yapılan bilgilendirme veya eğitim programı/planlaması mevcut değildir. 

3.3.14. Öğrenci Hakları 

 Birimde, öğrencinin devamsızlığı veya sınava girmeyi engelleyen haklı ve geçerli 

nedenlerin oluşması durumunu kapsayan açık düzenlemeler; 

 Enstitümüz lisansüstü eğitim-öğretim programlarında kayıtlı öğrencilerimizin devamsızlığı veya sınava 

girmeyi engelleyen haklı ve geçerli nedenlerin oluşması durumunu kapsayan açık düzenlemeler ve kanıtları; 

 Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, 

 Haklı ve Geçerli Nedenler Yönergesi, 

 Sosyal Bilimler Enstitüsü – Duyurular, 

3.3.15. Öğrenci Şikâyetleri 

 Öğrenci şikâyetlerini alma mekanizmaları;  

 Enstitümüzde öğrenci şikayetlerini alma mekanizmaları ve kanıtları; 

 Öğrenci Şikayet  Dilekçeleri, 

 CİMER ve YÖK Üzerinden İletilen Şikayetler, 

 

http://w3.bilecik.edu.tr/sosyalbilimler/tum-duyurular/
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https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/105177
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3.3.15.1 Şikâyet Giderme Politikaları 

 Öğrenci şikâyetlerini gidermek için uygulanan politikalar; 

 Üniversite Hukuk Birimi ile istişare edilerek öğrenci şikâyetleri çözüme kavuşturulmaktadır. 

3.3.16. Alan Dışı Öğrenme 

 Öğrencilerin genel (alana özgü olmayan) program öğrenme çıktılarını kazanmaları için 

güvence altına alma yöntemi; 21. yüzyıl yetkinliklerinin program kazanımlarına yansıtılması 

 ABD Akademik Kurulu Üyeleri tarafından yönetilir. 

İlgili ölçüte ait beklenen kanıtlar aşağıda listelenmektedir:  

 Birime Ait Belgeler 
- Kurumun ilan edilmiş eğitim politikasında öğrenci merkezli eğitime yer vermiş olması 

- Öğrenci başarısını ölçme ve değerlendirmede kullanılan tanımlı süreçler (yönetmelik, yönerge, süreç tanımı, 

rehber, kılavuz vb.) 

- Öğrencinin devamsızlığı veya sınava girmeyi engelleyen haklı ve geçerli nedenlerin oluşması durumunu 

kapsayan açık düzenlemeler 

- Mezuniyet koşullarına dair düzenlemeler 

- Öğrenci danışmanlık sisteminde kullanılan tanımlı süreçler (yönetmelik, yönerge, süreç tanımı, rehber, kılavuz 

vb.) 

- Uygulamalı eğitimlerde (staj, mesleki uygulama vb.) ve hareketlilik programlarında kullanılan tanımlı süreçler 

(yönetmelik, yönerge, süreç tanımı, rehber, kılavuz vb.) 

- Öğrenme öğretme merkezi yapılanması 

- Öğrenci şikâyetleri ile görüşleri alma mekanizmaları  

 İyileştirme Kanıtları 
- Öğrenme ve öğretme merkezinde yürütülen uygulama örnekleri 

- Öğrenci merkezli eğitim uygulamaları  

- Öğrenci geri bildirimlerini içeren iş yükü anketleri 

- Öğretim elemanlarının öğrenci merkezli eğitim konusundaki yetkinliği (öğrenme-öğretme ve ölçme 

değerlendirme yöntemleri) 

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

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

kullanıldığını gösteren kanıtlar 

 

3.4. Öğrencinin Kabulü ve Gelişimi, Tanıma ve Sertifikalandırma; 

3.4.1. Kabul 

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

 Birimimizde öğrenci kabullerinde kullanılan açık ve tutarlı kriterler ile kanıtları; 

 Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, 

 ABD Akademik Kurulu Kararları, 

 Enstitü Yönetim Kurulu Kararları, 

 Senato Kararları, 

 Sosyal Bilimler Enstitüsü –Duyurular, 

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

 3.4.1.2.1. Kabul, 

 Birimimizde öğrenci kabulü, ilan edilen kontenjanlar dahilinde, sözlü ve/veya yazılı mülakatla veya 

mülakatsız olarak ALES, Yabancı Dil, Diploma Notu gibi başarı kriterleri aranarak yapılır. 

Kanıtlar; 

 Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, 

 

 

 

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/87470
http://w3.bilecik.edu.tr/sosyalbilimler/tum-duyurular/
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/87470
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3.4.1.3. Uyum (Yeni öğrenci uyumu), 

 Kurum tarafından yürütülmektedir. 

 3.4.1.3.1. Mentörler 

 Mevcut değildir. 

3.4.1.4. Başarılar (Öğrenci başarıları), 

 Ders ve tez danışmanları tarafından takip edilmektedir. 

3.4.1.5. Danışmanlar (Akademik), 

 Enstitümüz lisansüstü eğitim-öğretim programlarında kayıtlı öğrencilerimizin kabulleri ve devamında 

danışmanlarının belirlenmesi yöntemleri ve kanıtları; 

 Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, 

 ABD Akademik Kurulu Kararları, 

 Enstitü Yönetim Kurulu Kararları, 

3.4.1.6. Öğrenci Hareketliliği, 

 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörlüğü tarafından yönetilmektedir. 

Birimimiz lisansüstü eğitim-öğretim programlarında kayıtlı öğrencilerimiz için ABD Akademik Kurulları 

Üyelerinden ilgili koordinatörlüğe görevlendirilen akademik personel ve kanıtları; 

 Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörlüğü, 

 Erasmus Koordinatörlüğü, 

 Mevlana Koordinatörlüğü, 

 Farabi Koordinatörlüğü, 

 Sosyal Bilimler Enstitüsü Erasmus Koordinatörleri, 

 Sosyal Bilimler Enstitüsü Mevlana Koordinatörleri, 

3.4.1.7. Diğer Kabuller 

 Merkezi yerleştirmeyle gelen öğrenci grupları dışında kalan yatay geçiş, YÖS, 

ÇAP, yandal öğrenci kabullerinde uygulanan kriterler; 

 Birimimizde Yatay Geçiş ve Özel Öğrenci kabullerinde uygulanan kriterler ve kanıtları; 

 Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, 

 ABD Akademik Kurulu Kararları, 

 Enstitü Yönetim Kurulu Kararları, 

 Sosyal Bilimler Enstitüsü – Duyurular, 

3.4.2. Formal Öğrenme 

 Birimde önceki “formal” öğrenmelerin tanınması için tanımlı süreçler; 

 Tanımlı süreç mevcut değildir. 

3.4.3. İnformal Öğrenme 

 Birimde önceki non-formal ve informal öğrenmelerin tanınması için tanımlı süreçler 

(yönerge, senato kararı vb.); 

 Tanımlı süreç mevcut değildir. 

 

 

 

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/87470
http://bilecik.edu.tr/Icerik/4001
http://w3.bilecik.edu.tr/Erasmus
http://w3.bilecik.edu.tr/mevlana
http://w3.bilecik.edu.tr/farabi
http://w3.bilecik.edu.tr/sosyalbilimler/ogrenci/uluslararasi-ogrenci-hareketliligi/erasmus-koordinatorleri/
http://w3.bilecik.edu.tr/sosyalbilimler/ogrenci/uluslararasi-ogrenci-hareketliligi/mevlana-programi-koordinatorleri/
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/87470
http://w3.bilecik.edu.tr/sosyalbilimler/tum-duyurular/
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İlgili ölçüte ait beklenen kanıtlar aşağıda listelenmektedir:  

 Birime Ait Belgeler 
- Merkezi yerleştirmeyle gelen öğrenci grupları dışında kalan yatay geçiş, yabancı uyruklu öğrenci sınavı (YÖS), 

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

- Önceki formal, non-formal ve informal öğrenmelerin tanınmasına ilişkin tanımlı süreçler (yönetmelik, yönerge, 

süreç tanımı, rehber, kılavuz vb.) 

 İyileştirme Kanıtları 
- Öğrencinin akademik ve kariyer gelişimini izlemek üzere tanımlı süreçler ve mevcut uygulamalar 

 

3.5. Eğitim-Öğretim Kadrosu; 

3.5.1. Özgeçmişler (Öğretim elemanları özgeçmişleri), 

 Öğretim Elemanları Özgeçmişlerine ulaşma yöntemleri ve kanıtları; 

 Personel Veri Sistemi, 

 Bologna Bilgi Sistemi, 

 YÖK Akademik, 

3.5.2. Yetkinlikler, 

3.5.3. Mesleki Gelişim, 

3.5.4. Eğitsel Performanslar, 

3.5.5 Mesleki Gelişim 

 Eğitim-öğretim kadrosunun mesleki gelişimlerini sürdürmek ve öğretim becerilerini 

iyileştirmek için sağlanan imkânlar;  

 Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü ve Bilim İnsanı Destekleme Koordinatörlüğü tarafından 

destekler verilmektedir ve kanıtları; 

 Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, 

 Bilim İnsanı Destekleme Koordinatörlüğü, 

3.5.5.1. Güvence 

Tüm öğretim üyelerinin katılımı için güvence yöntemleri; 

 Tüm öğretim üyelerinin katılımı için güvence yöntemleri ve kanıtları; 

 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesi, 

 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilim İnsanı Destekleme Koordinatörlüğü (BİDEK) 

Bilimsel/Sanatsal Etkinliklere Katılımı Destekleme Yönergesi, 

 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilim İnsanı Destekleme Koordinatörlüğü (BİDEK) Fikri ve 

Sınai Mülkiyet Hakları, Teknoloji Transferi ve Bilginin Ticarileştirilmesi Yönergesi, 

3.5.6. Ders Görevlendirmeleri 

 Birimdeki ders görevlendirmelerinde eğitim-öğretim kadrosunun yetkinlikleri ile ders 

içeriklerinin örtüşmesini sağlama ve güvence altına alma yöntemleri; 

 ABD Akademik Kurulları tarafından yürütülmekte, Sosyal Bilimler Enstitüsü ise EBYS üzerinden 

bilgilendirilmektedir ve kanıtları; 

 ABD Akademik Kurulu Kararları, 

 Enstitü Yönetim Kurulu Kararları, 

3.5.7. Eğiticilerin Eğitimi 

 Birimdeki eğiticinin eğitimi programı ve birim hedefleri doğrultusunda güncelleme 

yöntemleri; 

 ABD Akademik Kurulları ve Başkanlıkları tarafından takip edilmektedir. 

http://pvs.bilecik.edu.tr/
http://bologna.bilecik.edu.tr/bolumler.aspx?pno=6
http://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/
http://w3.bilecik.edu.tr/bap/
http://w3.bilecik.edu.tr/bidek/
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/58958
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/139898
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/139898
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/140697
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/140697
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3.5.8. Ders Verme (dış kaynaklı)  

 Birime dışarıdan ders vermek üzere öğretim elemanı seçimi ve davet edilme yöntemleri; 

 Birime dışarıdan ders vermek üzere öğretim elemanı seçimi ve daveti 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu 

Madde 31 ve 40’a göre yapılmaktadır, kanıtları; 

 2547 Sayılı Kanun, 

3.5.8.1. İlan 

 Kuralları ilan etme yöntemi; 

 Kurum tarafından yürütülmektedir 

 İlgili ölçüte ait beklenen kanıtlar aşağıda listelenmektedir:  

 Birime Ait Belgeler 
- Eğitim kadrosunun eğitim-öğretim performansını izlemek üzere geçerli olan tanımlı süreçler (atama-yükseltme 

kriterleri, yönetmelik, yönerge, süreç tanımı, rehber, kılavuz vb.) 

- Birime  dışarıdan ders vermek üzere görevlendirilen öğretim elemanı seçimi ve davet edilme usullerinde tanımlı 

kurallar 

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

- Eğiticilerin eğitimi uygulamalarına ilişkin kanıtlar (kapsamı, veriliş yöntemi, katılım bilgileri vb.) 

 

3.6. Öğrenme Kaynakları, Erişilebilirlik ve Destekler; 

3.6.1. Altyapılar 

 Öğrenci kullanımına yönelik tesis ve altyapılar; 

 Kurum tarafından sağlanmaktadır. 

3.6.2. Faaliyetler 

 Kurumda öğrenci gelişimine yönelik sosyal, kültürel, sportif faaliyetler ve desteklenme 

yöntemleri; 

 Kurum tarafından sağlanmaktadır. 

3.6.3. Kurumsal Hizmetler 

Kurumda öğrencilere sunulan rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri; 

 Kurum tarafından sağlanmaktadır. 

3.6.3.1. Birimsel Hizmetler 

 Birimde öğretim elemanları tarafından sağlanan rehberlik ve destek hizmetleri 

nelerdir? 

 Birimde Rehberlik ve Destek Hizmetleri mevcut değildir. 

3.6.4. Özel Öğrenciler 

 Birimde özel yaklaşım gerektiren öğrenciler (Mülteciler, engelli veya uluslararası 

öğrenciler gibi) için mevcut düzenlemeler ile sağlanan özel hizmetler; 

 Kurum tarafından sağlanmaktadır. 

3.6.5. Planlama 

 Birimde öğrenciye sunulan hizmet ve desteklerin planlama yöntemi; 

 Kurum tarafından sağlanmaktadır. 

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2547.pdf
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3.6.6. Bütçe Dağılımı 

 Yıllık bütçenin öğrenim kaynakları ve öğrencilere sunulan destekler açısından % 

dağılımına karar verme yöntemi; 

 Kurum tarafından sağlanmaktadır. 

İlgili ölçüte ait beklenen kanıtlar aşağıda listelenmektedir:  

 Birime Ait Belgeler 
- Öğrenci Toplulukları oluşturma, onaylama, izleme ve değerlendirme sistemi  

- Bütçede öğrencilere yönelik hizmet giderlerinin dağılımı  

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

 İyileştirme Kanıtları 
- Özel yaklaşım gerektiren öğrencilerle ilgili uygulamalar (temsil edilmesi, engelsiz üniversite uygulamaları vb.)  

- Öğrenci Topluluklarının yıl içerisindeki faaliyetlerinin değerlendirilmesi  

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

sayısı vb. bilgilerle) 

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

 

 

4. ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME ve TOPLUMSAL KATKI 

 Birimde AR-GE faaliyetleri yürütülmemektedir. 

4.1. Birimin Araştırma Stratejisi ve Hedefleri; 

4.1.1. Araştırma Stratejisi 

 Birimin araştırma stratejisi ve hedefleri ve bunlar doğrultusunda izlediği araştırma 

politikaları; Araştırma stratejisi ve hedefler, 

4.1.1.1. Ar-Ge Politikası, 

4.1.1.2. Ar-Ge Stratejisi, (yerel/bölgesel/ulusal kalkınma hedefleri ile uyumu), 

4.1.1.3. Araştırma Fırsatları,  

4.1.1.4. Öncelikli Alanlar, 

4.1.1.5. Ortak Araştırma Faaliyetleri, 

4.1.1.6. Araştırma Platformları, 

4.1.1.7. Etik Değerler, 

4.1.1.8. Araştırma Çıktıları, 

4.1.2. Bütünleşik Politikalar 

 Birimdeki araştırma-geliştirme süreçleri ile eğitim-öğretim süreçlerinin bütünleştirildiği 

alanlar ve bu alanlarda izlenen politikalar; 

4.1.3. Katkısal Politikalar 

 Birimdeki araştırma-geliştirme süreçleri ile toplumsal katkı süreçlerinin bütünleştirildiği 

alanlar ve buralarda izlenen politikalar; 

4.1.4. Kalkınma Hedefleri 

 Yerel/bölgesel/ulusal kalkınma hedeflerinin birimin araştırma ve geliştirme stratejilerine 

etkisi; 

4.1.5. Kültürel Katkılar 

 Birimde yapılan araştırmaların sosyo-ekonomik kültürel dokuya katkısının ölçülme ve 

teşvik edilme yöntemi; 
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İlgili ölçüte ait beklenen kanıtlar aşağıda listelenmektedir:  

 Birime Ait Belgeler 
- Birimin  araştırma-geliştirme politikası ve stratejik amaçları 

- Birimin öncelikli alanları  

- Araştırma-Geliştirme süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapıdaki yeri 

- Toplumsal katkıya yönelik performans göstergeleri (yerel/bölgesel/ulusal varsa uluslararası) 

- Araştırma-Geliştirme teşvik ve destek sistemi 

 İyileştirme Kanıtları 
- Birimin araştırma-geliştirme politikasını ve stratejik amaçlarını uyguladığına dair uygulamalar/kanıtlar 

- Lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetlerinde araştırma politikasının uygulandığına dair kanıtlar  

- Toplumsal katkı süreçlerinde iyileştirme çalışmalarının sonuçlarını gösteren veriler (ör. demografik veriler, 

işgücü piyasası) 

- Öğrencilerin araştırma faaliyetlerine aktif katılımını gösteren kanıtlar 

4.2. Araştırma Kaynakları; 

4.2.1. Planlama 

 Birimin araştırma-geliştirme strateji ve hedefleri doğrultusunda araştırma-geliştirme 

faaliyetleri için gerekli kaynakların planlama, tedarik yöntemleri ve izlenen politikalar; 

4.2.2. Paydaşlar 

 Birim araştırma-geliştirme faaliyetlerine paydaşların katılımını sağlama ve sürekliliğini 

güvence altına alma yöntemi; 

4.2.3. İzleme 

 Birim araştırma-geliştirme faaliyetlerinin sonuçlarını izleme ve sonuçlandırma 

sistemi/yöntemi;  

4.2.4. Fon Stratejileri 

 Birimin araştırma çalışmaları için üniversite dışı fonlamaların miktarını arttırmaya 

yönelik izlediği stratejiler; 

4.2.5. Personel Teşvikleri 

 Birim dışı fonları kullanmaları için araştırmacıları teşvik etmek üzere gerçekleştirilen 

faaliyetler; 

4.2.6. Dış Destekler 

 Birimin dış kaynaklardan sağladığı destekler (proje desteği, bağış, sponsorluk vb.) ve 

stratejik hedeflerine sağladığı katkılar; 

 

 İlgili ölçüte ait beklenen kanıtlar aşağıda listelenmektedir:  

 Birime Ait Belgeler 
- Araştırma-Geliştirme altyapısı (laboratuvarları, merkezleri vb.) bilgileri 

- Araştırma-Geliştirme bütçesi (gelirleri, dış kaynakları, öncelik alanlarına göre dağılımı, birimlere göre dağılımı)  

- Araştırma-Geliştirmede kurumsal yetkinlik alanları (sahip olunan uzmanlıklar, proje alanları, patent alanları, 

vb.) 

- Araştırma-Geliştirmede paydaşlarla yapılan işbirlikleri (fuar, kariyer günleri, projeler vb.) 

 İyileştirme Kanıtları 
 - Birime son üç yılda yapılan dış fon aktarımına ait değişimler 

 - Birime dışı fonları kullanmaları için araştırmacıları teşvik etmek üzere yürütülen faaliyetler 

 - Birim, araştırma ve geliştirme faaliyetleri için fiziki altyapı ve mali kaynaklarda yaptığı iyileştirmeler 
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4.3. Araştırma Kadrosu; 

4.3.1. Yetkinlikler 

 Birimde araştırma kadrosunun araştırma yetkinlikleri ve bu yetkinlikler bazında 

beklenen seviyelerinin tanımlama yöntemleri; 

4.3.2. Yetkinlik Ölçümleri 

 Araştırma kadrosunun yetkinlikleri başarma düzeyleri için ölçme yöntemleri; 

4.3.3. Olanaklar ve Destekler 

 Araştırma kadrosunun araştırma yetkinliğini geliştirmesi için sunulan olanaklar, 

imkânlar ve destekler; Bölüm araştırma kaynakları, 

4.3.3.1. Fiziksel, Teknolojik ve Finansman 

4.3.3.2. Laboratuvarlar, 

4.3.3.3. Projeler, 

4.3.3.4. Etik Kural Destekleri,  

4.3.3.5. Ölçme-Değerlendirme 

 Destek ve imkânların yeterliliği ve etkililiği ölçme ve sonuçlarını değerlendirme 

yöntemi; 

4.3.4. Teşvikler 

 Araştırma kadrosunun; araştırma, teknoloji geliştirme veya sanat faaliyetlerini teşvik 

etme yöntemi;  

4.3.4.1. Karar Yöntemleri 

 Teşvik için karar verme yöntemleri;  

4.3.4.2. Teşvik Ölçümleri 

 Teşviklerin yeterliliği ve etkililiği ölçme ve sonuçları değerlendirme yöntemi; 

İlgili ölçüte ait beklenen kanıtlar aşağıda listelenmektedir:  

Birime Ait Belgeler 
- Kurumun AR-GE hedefleri ile Öğretim Üyeliğine yükseltilme ve atanma ölçütleri ilişkisi 

- Akademik personelin araştırma-geliştirme performansını izlemek üzere geçerli olan tanımlı süreçler (yönetmelik, 

yönerge, süreç tanımı, rehber, kılavuz vb.) 

İyileştirme Kanıtları 
- Akademik personelin araştırma-geliştirme performansını takdir-tanıma ve ödüllendirmek üzere yapılan uygulamalar 

- Akademik personelin araştırma-geliştirme yetkinliğini geliştirmek üzere yapılan eğitimler (programı, veriliş yöntemi, 

katılım bilgileri vb.) 

 

4.4. Birimin Araştırma Performansının İzlenmesi ve İyileştirilmesi; 

4.4.1. Performans 

 Birimin araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin etkililik düzeyi/performans ölçme ve 

değerlendirme yöntemi; 

4.4.2. Yayımlar 

 Araştırma faaliyetlerine yönelik olarak yapılan değerlendirme sonuçlarını yayımlama 

yöntemi; 

4.4.3. Ranking Yöntemi 

 Birimin, bölge, ülke ve dünya ekonomisine katkısını ölçme yöntemi; 

4.4.3.1. Katkı Yeterliliği 

 Katkıların yeterliliğini değerlendirilme yöntemi; 
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4.4.4. Ranking Derecesi 

 Birim, bölge, ülke ve dünya ekonomisine nasıl ve hangi düzeyde katkı sağlamakta 

(Ranking sistemleri-QS, Times Higher Education URAP vb.); 

İlgili ölçüte ait beklenen kanıtlar aşağıda listelenmektedir:  

Birime Ait Belgeler 
- Birimin araştırma-geliştirme hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını izlemek üzere kullandığı sistem 

- Birimin ve birimlerin araştırma-geliştirme süreçleri yıllık özdeğerlendirme raporu 

- Merkezlerin ve laboratuvarların araştırma-geliştirme faaliyetleri yıllık özdeğerlendirme raporu 

- Araştırma-Geliştirme faaliyetleri ve projelerle ilgili paydaş geri bildirimlerini almak için kullanılan mekanizmaların 

(belge, doküman, anket, form vb.) listesi ve örnekleri 

İyileştirme Kanıtları 
- Birimin ve birimlerin araştırma-geliştirme süreçleri yıllık özdeğerlendirmelerinden hareketle yapılan iyileştirmeler 

- Araştırma performansının iyileştirilmesine ilişkin kanıtlar (altyapı, insan kaynağı, fon kaynaklarının kullanımı, 

üniversite-sanayi işbirliği vb. uygulamalar) 

- Kurumun araştırma-geliştirme performansını izlemek üzere kullandığı kanıtlar (Ranking sistemleri-QS, Times Higher 

Education URAP, Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi vb. göstergeler) 

5. YÖNETİM SİSTEMİ 

5.1. Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı; 

5.1.1. Yönetim Sistemi 

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

dâhil olmak üzere yönetim ve idari sistemi yönetme usulü; 

 Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği, 

 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 

 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 

5.1.2. İç Kontrol Eylem Planı 

 İç kontrol eylem planı hazırlama, izleme ve değerlendirme süreçlerinin yürütme 

yöntemi; 

 Mevcut değildir. 

İlgili ölçüte ait beklenen kanıtlar aşağıda listelenmektedir:  

Birime Ait Belgeler 
- Birimin yönetim ve idari alanlarla ilgili politikası ve stratejik hedefleri  

- Yönetsel ve idari yapılanma şeması 

- İç kontrol eylem planının izlenmesi ve yönetimi 

- İşe alımlarda idari kadroların gerekli yetkinliğe sahip olduğunu gösteren kanıtlar  

- Kurumun yöneticilerinin liderlik özelliklerini ve yetkinliklerini ölçmek, izlemek ve geliştirilmek için kullandığı yöntemler 

- Süreç yönetimi el kitabı (süreç tanımları ve akışları) 

İyileştirme Kanıtları 
-  Kurumun yönetim ve idari alanlarla ilgili politikasını ve stratejik amaçlarını uyguladığına dair uygulamalar/kanıtlar 

 

5.2. Kaynakların Yönetimi; 

 Birimimizde kaynakların yönetiminin etkililik, etkinlik düzeyini ölçecek bir mekanizma mevcut değildir. 

5.2.1. Etkililik 

 İnsan kaynakları yönetimive etkinlik düzeyi; 

5.2.2. Etkinlik 

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

sahip olmasını güvence altına alma yöntemi; 

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.10127&MevzuatIliski=0
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2547.pdf
https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.657.pdf
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5.2.3. Liyakat 

 İdari ve destek kısımlarında görev alan personelin eğitim ve liyakatlerinin üstlendikleri 

görevlerle uyumunu sağlayan tanımlı süreçler; 

5.2.4. Finansal Yönetim 

 Mali kaynakların yönetimi ve etkinlik düzeyi; 

5.2.5. Kaynakların Yönetimi 

 Taşınır ve taşınmaz kaynakların yönetimi ve etkinlik düzeyi; 

İlgili ölçüte ait beklenen kanıtlar aşağıda listelenmektedir:  

Birime Ait Belgeler 
- İnsan Kaynakları politikası ve hedefleri 

- Mali kaynakların yönetimi  

- İşe alımlarda idari kadroların gerekli yetkinliğe sahip olduğunu gösteren kanıtlar 

- Taşınır/taşınmaz kaynakların yönetimine dair tanımlı süreçler (envanter vb. çalışmalar, yönergeler) 

- İdari personelin performanslarının değerlendirilmesinde kullanılan sistem ve tanımlı süreçler 

İyileştirme Kanıtları 
-  İnsan Kaynakları politikası ve hedefleri doğrultusunda yapılan uygulamalar 

-  İdari personelin performans değerlendirilmeleri sonucunda yapılan iyileştirmeler 

- İdari personelin mevcut yeterliklerinin beklenen görevlere uyumunun sağlanması ve gelişimine yönelik hizmet içi eğitim 

uygulamaları (eğitim programının kapsamı, veriliş yöntemi, katılım bilgileri vb.) 

5.3. Bilgi Yönetimi Sistemi 

 Kurum tarafından sağlanmaktadır. 

5.3.1. Bilgi Yönetimi 

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

raporlamak üzere kullandığı bilgi yönetim sistemi işletilme yöntemi; 

5.3.2. Performans Göstergeleri 

 Birimin izlemesi gereken anahtar performans gösterge değerleri toplama ve paylaşma 

yöntemi; 

5.3.2.1. Desteklemeler 

 Bilgi Yönetim Sistemi’nin Birimi destekleme yöntemi; 

5.3.3. Süreç Destekleri 

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

süreçleri destekleme yöntemi; 

5.3.4. Veri Toplama 

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

5.3.5. Güvenlik ve Gizlilik 

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

yöntemi; 

5.3.6. Birim Hafızası 

 Birim hafızasını korumak ve sürdürülebilirliğini güvence altına almak için geliştirdiği 

uygulamalar; 
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İlgili ölçüte ait beklenen kanıtlar aşağıda listelenmektedir:  

Birime Ait Belgeler 
- Kurumun bilgi yönetimi konusundaki politikası 

- Kurumun kullandığı bilgi sistemi, fonksiyonları ve desteklediği süreçler 

- Kurumsal bilginin (performans göstergeleri, yönetmelikler, yönergeler, değerlendirme raporları vb.) elde edilmesi, kayıt 

edilmesi, güncellenmesi ve paylaşılmasında tanımlı süreçler ve uygulamalar 

İyileştirme Kanıtları 
- Toplanan bilgilerin güvenliği ve güvenirliğinin güvence altına alındığını gösteren uygulamalar 

- Kurumsal hafızanın korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanmasına ilişkin uygulamalar 

- Yönetsel ve operasyonel faaliyetlere ilişkin periyodik analiz raporları  

- BYS analiz sonuçlarının iyileştirme çalışmalarında kullanımına ilişkin örnekler 

5.4. Birim Dışından Tedarik Edilen Hizmetlerin Kalitesi; 

 Birim dışından alınan hizmetlerin kalitesi ölçülmemektedir. 

5.4.1. Tedarik Kriterleri 

 Birim dışından alınan idari ve/veya destek hizmetlerinin tedarik kriterleri; 

5.4.2. Tedarik Güvencesi 

 Birim dışından alınan hizmetlerin uygunluk, kalite sağlama ve sürekliliğini güvence 

altına alma yöntemi; 

İlgili ölçüte ait beklenen kanıtlar aşağıda listelenmektedir:  

Kuruma Ait Belgeler 
- Tedarik edilen hizmetler ve tedarikçilerin listesi 

- Tedarikçilerin performansını değerlendirmek üzere tanımlı süreçler 

İyileştirme Kanıtları 
- Tedarik hizmetlerinden iç paydaşların memnuniyet düzeyini gösteren kanıtlar  

- İyileştirme uygulama örnekleri 

5.5. Yönetimin Etkinliği ve Hesap Verebilirliği, Kamuoyunu Bilgilendirme; 

5.5.1. Etkinlik Paylaşımı 

 Birim, topluma karşı sorumluluğunun gereği olarak, eğitim-öğretim, araştırma-

geliştirme faaliyetlerini de içerecek şekilde tüm faaliyetleri ile ilgili güncel verileri kamuoyuyla 

paylaşma yöntemi; 

 Sosyal Bilimler Enstitüsü – Duyurular, 

5.5.2. Güvence 

 Birimin, kamuoyuna sunduğu bilgilerin tarafsızlığını ve nesnelliğini güvence altına alma 

yöntemi; 

 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi – Yönetmelik ve Yönergeler (KAYSİS) 

 Sosyal Bilimler Enstitüsü – Yönetmelik ve Yönergeler (KAYSİS) 

5.5.3. Liderlik Ölçümleri 

 Birim yöneticileri için liderlik özellikleri ölçme, izleme ve yetkinlik geliştirme 

uygulamaları; 

 Ölçüm yapılmamaktadır. 

5.5.4. Şeffaflık Politikaları 

 Birimin hesap verebilirlik ve şeffaflık konusunda izlediği politika ve uygulamalar; 

 Ölçüm yapılmamaktadır. 

http://w3.bilecik.edu.tr/sosyalbilimler/tum-duyurular/
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/52300778
http://w3.bilecik.edu.tr/sosyalbilimler/yonetim-2/yonetmelik-ve-yonergeler/
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5.5.5. Kamuoyu Paylaşımı 

 Birim, topluma karşı sorumluluğunun gereği olarak, eğitim-öğretim, araştırma-

geliştirme faaliyetlerini de içerecek şekilde tüm faaliyetleri ile ilgili güncel verileri kamuoyuyla 

paylaşma yöntemi; 

 Sosyal Bilimler Enstitüsü – Duyurular, 

İlgili ölçüte ait beklenen kanıtlar aşağıda listelenmektedir:  

Birime Ait Belgeler 
- Kurumun kamuoyu ile paylaştığı bilgiler ve paylaşım kanalları (üniversite bültenleri, web sayfası vb.) 

 İyileştirme Kanıtları 
- Yöneticilerin (rektör, dekanlar, enstitü müdürleri, Yüksekokul/MYO müdürleri) periyodik olarak düzenlediği 

değerlendirme toplantıları, basılı yayınlar vb. 

- Paydaş görüşlerinin yönetsel fonksiyonlara yansıdığına dair kanıtlar 

 

6. SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 

 

Birimin güçlü yönleri ile iyileşmeye açık yönlerinin Kalite Güvencesi Sistemi, Eğitim-Öğretim, 

Araştırma, Geliştirme ve Toplumsal Katkı ve Yönetim Sistemi başlıkları altında özet olarak sunulması 

beklenmektedir. Kurum daha önce bir dış değerlendirme sürecinden geçmiş ve kuruma sunulmuş bir 

Kurumsal Geri Bildirim Raporu varsa bu raporda belirtilen iyileşmeye 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. 

 

 Birimiz Eğitim-Öğretim faaliyetleri Anabilim Dalları Başkanlıkları ile koordineli bir şekilde Anabilim 

Dallarının bulunduğu fakülte/yüksekokul fiziki şartları kullanılarak yerine getirilmektedir. Birimimizde 

ve/veya program bazında AR-GE faaliyeti yürütülmemekte, akredite program bulunmamakta, kalite 

güvence sistemi mevcut değildir. Birimimiz 2018 yılında bir dış değerlendirmeye tabi olmuştur; fakat 

birimimize sunulmuş bir Kurumsal Geri Bildirim Raporu mevcut değildir. Bu sebeple iyileştirme 

takvimi ve aksiyonu oluşturulmamıştır. 

 

 

 

 

 

 

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

