
2020 YILI BİRİM ÖZ DEĞERLENDİRME RAPORU 

 

(ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ ) 

 

A. KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ 

1. Misyon ve Stratejik Amaçlar 

Misyon 

Uluslararası İlişkiler Ofisi; Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nin ulusal ve uluslararası tanınırlığını 

artırmak için koordineli olarak disiplin, sorumluluk ve özveri ile çalışmayı kendisine görev 

edinmiştir. 

Vizyon 

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nin tüm birimleriyle işbirliği halinde çalışan, öğrenci, akademik 

ve idari personeli değişim programları için organize eden, ulusal   ve uluslararası  ilişkileri 

gerçekleştiren koordinasyon merkezli bir yapıya sahip olmaktır. 

• Eğitim ve öğretim faaliyetlerinde  kaliteyi yükseltmek Erasmus, Mevlana gibi uluslararası 

değişim programlarına katılan öğrenci sayısını artırmak. ) 

• İzleme ve değerlendirme   

• (http://w3.bilecik.edu.tr/uluslararasi/hakkimizda/stratejik-plan-izleme-ve-degerlendirme/) 

Kanıt Belgeler A.1: 

2. İç Kalite Güvencesi 

• Birim kalite organizasyon yapısı 

 Adı Soyadı Unvanı 

Kalite Temsilcisi Görkem ALTINÖRS Dr. Öğr. Üyesi 
Kalite Raportörü Tevide ZÜGÜL Öğretim Görevlisi 

 

 

 

 

http://w3.bilecik.edu.tr/uluslararasi/hakkimizda/stratejik-plan-izleme-ve-degerlendirme/


 

 Adı Soyadı Unvanı 

Eğitim Öğretim Sorumlusu Tevide ZÜGÜL Öğretim Görevlisi 
Araştırma, Geliştirme ve Toplumsal 
Katkı Sorumlusu 

Yasemin BAKAR Bilg. İşl. 

Yönetim Sistemleri Sorumlusu Tevide ZÜGÜL Öğretim Görevlisi 
Stratejik Plan ve Performans 
Göstergeleri Sorumlusu 

Yasemin BAKAR Bilg. İşl. 

Anket Hazırlama ve Değerlendirme 
Sorumlusu 

Tevide ZÜGÜL Öğretim Görevlisi 

Akademik Veri İzleme ve Değerlendirme 
Sorumlusu 

Yasemin BAKAR Bilg. İşl. 

 

• İş akışları ( http://w3.bilecik.edu.tr/uluslararasi/hakkimizda/is-akis-surecleri/ ) 

• Görev tanımları ( http://w3.bilecik.edu.tr/erasmus/fakultemiz/gorev-tanimlarimiz/ ) 

 

3. Paydaş Katılımı 

İç paydaş listesi 

Rektör 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 

Fakülteler, Meslek Yüksekokulları, Enstitü 

Akademik Personel 

İdari Personel 
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Dış paydaş listesi 

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı – Türkiye Ulusal Ajans 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 

Farabi kapsamında anlaşmalı Yurt içi üniversiteler 

Erasmus kapsamında anlaşmalı Yurt dışı üniversiteler 

Mevlana kapsamında anlaşmalı Yurt dışı üniversiteler 

 

 

4. Uluslararasılaşma 

• Uluslararasılaşma politikası 

• Birimimiz her akademik yılda Mevlana Değişim Programı ve Erasmus Değişim 

Programı kapsamında yurtdışı anlaşmalarını artırmaktadır. 

• Vizyon 

• Uluslararasılaşma stratejisi 

• Uluslararası öğrenci sayısını artırmaya yönelik çalışmalarda bulunmak, Öğrenci, öğretim 

eleman ve idari personelin hareketlilik faaliyetlerini koordine etmek,  Üniversitemizin 

uluslararası program ve projelerden azami ölçüde yararlanmasını sağlayacak altyapıyı 

oluşturmak, Uluslararası ikili işbirliği anlaşmaları, ortak diploma programları ve değişim 

programları gibi uluslararası işbirliği anlaşmalarının eşgüdümü ile ilgili iş ve işlemleri takip 

etmek, Üniversitemizin uluslararası alanda tanıtımını sağlayacak faaliyetlerde bulunmak, 

İşbirliği yaptığımız uluslararası üniversitelerin etkinliklerinin üniversitemizde 

duyurulmasını sağlamaktır. 

F- SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

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

G- KANITLAR 

Birimlerin, kalite güvencesi sistemi, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı ve 
yönetim sistemi süreçlerindeki faaliyetlerine ait toplantı tutanağı, raporlar vb. tüm dokümanlarını 
hem fiziki hem elektronik (CD, flash bellek, vb.) ortamda kalite odalarında muhafaza ettikleri ve 
saha ziyareti sırasında paylaşılacakları ifade edilmelidir. 


