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1. KURUM HAKKINDA BİLGİLER 

 

1.1. İletişim Bilgileri 

BİRİM ADI: Açık ve Uzaktan Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü 

 
Adı – Soyadı  Unvanı 

Kalite Temsilcisi  Emre DANDIL Dr. Öğr. Üyesi 

Kalite Raportörü Mehmet Süleyman YILDIRIM Öğr. Gör. 

Bölüm/Program Kalite Komisyon Üyeleri 

 
Adı – Soyadı  Unvanı 

Eğitim Öğretim Sorumlusu Ali Osman SELVİ Öğr. Gör. 

Araştırma, Geliştirme ve Toplumsal Katkı Sorumlusu Süleyman UZUN Dr. Öğr. Üyesi 

Yönetim sistemleri Sorumlusu Ali Osman SELVİ Öğr. Gör. 

Stratejik Plan ve Performans Göstergeleri Sorumlusu Süleyman UZUN Dr. Öğr. Üyesi 

Anket Hazırlama ve Değerlendirme Sorumlusu Mehmet Süleyman YILDIRIM Öğr. Gör. 

Akademik Veri İzleme ve Değerlendirme Sorumlusu Mehmet Süleyman YILDIRIM Öğr. Gör. 

 

1.2. Tarihsel Gelişimi 

Üniversitemiz Açık ve Uzaktan Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM) 22 Kasım 

2016 tarih ve 29896 sayılı Resmi Gazete’ de yönetmeliğinin yayımlanmasıyla kurulmuştur. 
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1.3. Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri 

 1.3.1. Stratejik Plan, 

Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler 

Stratejik Amaç-1 

Üniversite bünyesinde uzaktan öğretimle 

gerçekleştirilen eğitim-öğretim faaliyetlerinin 

daha etkin ve verimli yürütülmesini sağlamak 

 

Hedef-1 

Uzaktan öğretim sisteminde, canlı derslerin yapıldığı 

platformu iyileştirmek. 

Hedef-2 

Uzaktan öğretim sistemi yazılımlarının daha verimli 

çalışması için gerekli donanım alt yapısını 

tamamlamak. 

Hedef-3 

Kurumun stratejik planına ve bilişim bütçesi 

doğrultusunda belirlenen donanımların satın alınarak 

kurulumlarının yapılması. 

Stratejik Amaç-2 

Uzaktan öğretim ile ilgili araştırma-geliştirme 

ve uygulama çalışmaları yapmak, 

 

Hedef-1 

Uzaktan öğretimde kullanılan platformun etkin 

kullanımı için ar-ge çalışmaları yapmak ve 

uygulamak. 

Hedef-2 

Uzaktan öğretim sisteminin etkin kullanımını 

sağlamak için Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla iş 

birliği protokolü imzalamak. 

Hedef-3 

İş birliği protokolü imzalanan Kamu Kurum ve 

Kuruluşlarıyla ortak projeler geliştirmek ve 

uygulamak. 

Stratejik Amaç-3 

Üniversitede verilmekte olan örgün dersleri e-

Hedef-1 

Üniversite yönetiminin stratejik planları 
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öğrenme ile desteklemek, doğrultusunda uzaktan öğretimle verile bilinecek 

dersler için ortam hazırlamak ve sunmak. 

Hedef-2 

Üniversite hocalarımızın talebi ve Üniversite 

yönetiminin oluru ile örgün öğretimi desteklemek 

amacıyla bazı derslerin tekrarı açısından uzaktan 

öğretim platformlarına taşınması ve öğrencilere 

sunulması. 

Hedef-3 

Üniversite hocalarımızın talebi ve Üniversite 

yönetiminin oluru ile öğrencilerin örgün eğitimde 

aldıkları derslerin ödevlerini göndere bilecekleri, 

hocaların internetten kısa sınavlar yapacağı ortam 

hazırlamak ve sunmak. 

Stratejik Amaç-4 

Ön lisans, lisans, lisansüstü ve yetişkin 

eğitimine ilişkin e-öğrenme temelli ders ve 

programlar geliştirmek, 

 

 

Hedef-1 

Üniversitemiz birimleriyle birlikte uzaktan öğretimde 

ön lisans, lisans ve yüksek lisans programlarını 

açmak. 

Hedef-2 

Açılan ön lisans, lisans ve yüksek lisans 

programlarının bütün sınavlarının internetten 

yapılması için gerekli donanımları sağlamak ve 

ihtiyaç olan yazılımları geliştirmek. 

Hedef-3 

Ön lisans, lisans ve yüksek lisans programlarının 

bütün sınavlarını internet üzerinden gerçekleştirmek. 

Stratejik Amaç-5 

Üniversite bünyesinde e-öğrenme yoluyla 

verilecek olan sertifika programlarının 

Hedef-1 

Üniversitemiz birimleriyle birlikte uzaktan öğretim 

yoluyla sertifika programları açmak. 
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açılmasını, yürütülmesini ve koordinasyonunu 

sağlamak, 

 

Hedef-2 

Açılan sertifika programlarını geliştirmek adına 

uygulama sahaları geliştirmek ve gerekli yatırmaları 

yapmak. 

Hedef-3 

Sertifika programlarına katılan katılımcıları 

gerçekleştirilen uygulama sahalarında kendilerini test 

etmelerini sağlamak. 

Stratejik Amaç-6 

Üniversite dışındaki kurum ve kuruluşlardan 

gelen uzaktan eğitim ihtiyaç ve isteklerini e-

öğrenmeye uyarlamalarına ve uzaktan öğretim 

sistemlerinin geliştirilmesine katkıda 

bulunmak, 

 

Hedef-1 

Üniversite dışındaki kurum ve kuruluşların hizmet içi 

eğitim ya da diğer eğitimlerini uzaktan öğretimle 

vermeleri için gerekli ortamların sunulması. 

Hedef-2 

Üniversite dışındaki kurum ve kuruluşları ile işbirliği 

protokolleri hazırlayarak onların uzaktan öğretim 

sistemlerinin geliştirilmesine katkı sağlamak. 

Hedef-3 

Merkezimiz bünyesinde uzaktan öğretim ile ilgili 

geliştirilen yazılımlar, hizmetler ve tecrübeleri 

kullanarak diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarına 

danışmanlık hizmeti ve yazılım desteği sağlamak. 

Stratejik Amaç-7 

Uzaktan öğretimle yürütülen derslerin sınav 

organizasyonlarını en iyi şekilde yürütmek, 

Hedef-1 

Sınav organizasyonunda karşılaşılan sorunları tespit 

etmek. 

Hedef-2 

Sınav organizasyonunda tespit edilen sorunları 

çözmek ve işlemleri otomatik hale getirmek için 

gerekli yazılımları geliştirmek. 
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Hedef-3 

Sınav organizasyonlarını daha profesyonel şekle 

getirmek için konu ile ilgili çalışan Kamu kurum ve 

kuruluşlarıyla iş birliği yapak. 

Stratejik Amaç-8 

Üniversitemizin sınav organizasyonu ve sınav 

değerlendirme merkezi hizmetlerini yürütmek, 

Hedef-1 

Sınav organizasyonu için gerekli sistem alt 

yapısını kurmak. Yazılacak olan otomasyon sistemi 

ile ilgili gerekli analizlerin yapılması. 

Hedef-2 

Sınav organizasyonu için gerekli olan sistem 

yazılımlarının yazılarak testlerinin yapılması. 

Üniversite Birimlerine gerekli duyuruların yapılması. 

Hedef-3 

Talep edilen birimlerin sınav organizasyonu ve 

sınav değerlendirmelerinin yapılması için hazırlanan 

sistemler üzerinden gerekli kullanıcı adı ve 

parolalarını iletilmesi ve sistem kullanım eğitimlerinin 

verilmes. 

 

 1.3.2. Misyon, 

Bilgi ve iletişim teknolojileri aracılığıyla açık ve uzaktan öğrenme yöntemlerini kullanarak 

herkese, her zaman ve her yerde öğrenme fırsatı sağlamaktır. 

 1.3.3. Vizyon, 

Açık ve uzaktan öğrenme alanında bölgesel ve ulusal düzeyde etkin bir merkez olmaktır. 

 1.3.4. Değerler, 

 BŞEÜ-UZEM, yenilikçi teknolojileri hedef alarak sıfır hata ile hizmet vermeyi amaç 

edinir. 

 BŞEÜ-UZEM’ de araştırma ve geliştirmede ekip ruhuyla paylaşımcı ve koordinasyon 
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içerisinde çalışılmaktadır. 

 BŞEÜ-UZEM personeli tasarlanan her uygulamada özgün bir eğitim platformu 

oluşturmayı amaçlamaktadır. 

 BŞEÜ-UZEM Eğitim-öğretim altyapısı ve hizmetlerinde mükemmeliyetçi düşünmek 

ilkesiyle çalışmaktadır. 

 1.3.5. Hedefler, 

 Üniversite bünyesinde uzaktan öğretimle gerçekleştirilen eğitim-öğretim faaliyetlerinin 

daha etkin ve verimli yürütülmesini sağlamak, 

 Uzaktan öğretim ile ilgili araştırma-geliştirme ve uygulama çalışmaları yapmak, 

 Üniversitede verilmekte olan örgün dersleri e-öğrenme ile desteklemek, 

 Ön lisans, lisans, lisansüstü ve yetişkin eğitimine ilişkin e-öğrenme temelli ders ve 

programlar geliştirmek, 

 Üniversite bünyesinde Üniversitenin sürekli eğitim merkezi ile birlikte e-öğrenme 

yoluyla verilecek olan sertifika programlarının açılmasını, yürütülmesini ve 

koordinasyonunu sağlamak, 

 Üniversite dışındaki kurum ve kuruluşlardan gelen uzaktan eğitim ihtiyaç ve isteklerini 

e-öğrenmeye uyarlamalarına ve uzaktan öğretim sistemlerinin geliştirilmesine katkıda 

bulunmak, 

 Kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarının öğretim programlarının e-öğrenmeye 

uyarlanması ve uzaktan öğretim sistemlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak, 

 Üniversite ile ulusal ve uluslararası üniversiteler ile kurum ve kuruluşlar arasında 

etkileşim ve yardımlaşmaya katkı sağlamak, 

 Bilgi birikimini toplumun her kesimine aktarmak ve yaşam boyu öğrenme ilkesini 

topluma benimsetmek amacıyla faaliyette bulunmaktır. 

1.4. Eğitim-Öğretim 

Açık ve Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezimiz bünyesinde herhangi birim 

bulunmamaktadır. Merkezimiz, Üniversitemiz birimlerinde okutulan zorunlu YÖK 5i ve Temel Bilgi 
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Teknolojisi Kullanımı derslerinin uzaktan eğitim yoluyla yürütülmesi için gerekli olan sistemlerin 

kurulması, işletilmesi ve bakımlarını sağlamaktadır. Eğitim dili Türkçedir. 

1.5. Ar-Ge 

Merkezimiz bünyesinde uzaktan öğretim yoluyla yürütülen derslerin sınav organizasyonlarının 

planlanması amacıyla ihtiyaç duyulan yazılımların geliştirilmesi, canlı ders ve eğitim sistemi 

yazılımlarının iyileştirilmesi konularında ar-ge çalışmaları yapılmaktadır. 

 

1.6. Organizasyon Şeması 
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2. KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ 

 

2.1. Kalite Politikası 

 

2.1.1. Değerler Yansıması 

2017-2021 dönemi stratejik planında ilk kez misyon farklılaşması ve ihtisaslaşmaya yer 

verilmiş olup bu kapsamda amaç ve hedefler belirlenmiştir. (htp://w3.bilecik.edu.tr/strateji/wp-

content/uploads/sites/53/2017/01/STRATElWC4WB0K-PLAd-2017- 2021-gWC3WBcncel.pdf) 

 

2.1.2. Strateji Yansıması 

Üniversitemizin stratejileri ve bu stratejileriyle ilişkili hedefleri misyon ve vizyonu ile 

uyumludur. 

 

2.1.3. Misyon Farklılaşması  

Bu yaklaşım benimsenmektedir. Uluslararası tanınırlık ve saygınlığa sahip, üstün performans 

odaklı girişimci bir dünya üniversitesi olmak amacı ile toplam kalite yönetimi anlayışına uygun bir 

kalite kültürü oluşturmak hedeflenmektedir. İç ve dış paydaşlarımızın tüm gereksinim ve beklentilerini 

karşılamak için eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, idari ve topluma hizmet alanlarında etkin ve verimli 

bir değişim ve gelişim için süreklilik sağlamaktır. 

 

2.1.4. Dengeler 

Birimimizde, üretilen herhangi bir kaynak bulunmamaktadır. 

 

2.1.5. Kalite Politikası 

Kalite Politikamız "Üniversitemizin misyon, vizyon, amaç ve hedefleri doğrultusunda; 

uluslararası tanınırlık ve saygınlığa sahip, üstün performans odaklı girişimci bir dünya üniversitesi 

olmak amacı ile toplam kalite yönetim anlayışına uygun bir kalite kültürü oluşturmak, iç ve dış 

htp://w3.bilecik.edu.tr/strateji/wp-content/uploads/sites/53/2017/01/STRATElWC4WB0K-PLAd-2017-%202021-gWC3WBcncel.pdf
htp://w3.bilecik.edu.tr/strateji/wp-content/uploads/sites/53/2017/01/STRATElWC4WB0K-PLAd-2017-%202021-gWC3WBcncel.pdf
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paydaşlarımızın tüm gereksinim ve beklentilerini karşılamak için eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, 

idari ve topluma hizmet alanlarında etkin ve verimli bir değişim ve gelişim için süreklilik sağlamaktır." 

şeklinde tanımlanmış ve (htp://w3.bilecik.edu.tr/kalite/kurumsal-degerler/kalite-politkamiz/) web 

sayfasında ilan edilmiştir. 

 

2.1.6. Kalite Yayılımı 

Üniversitemiz iç kontrol uyum eylem planı hususunda çalışmalar da devam etmekte, yapılan 

çalışmalar, Kalite Koordinatörlüğünün (http://w3.bilecik.edu.tr/kalite/) web sayfasında kamuoyu ile 

paylaşılmaktadır. 

 

2.1.7. İçselleştirme 

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kalite Komisyonu Usul ve Esaslarının 

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/74747) 5. maddesi uyarınca oluşturulan komisyonda 

Üniversitemizin farklı birimlerinde, farklı bilim alanlarında görev alan öğretim elemanlarına yer 

verilerek kalite yönetim çalışmaları yapılmaktadır. 

 

2.1.8. Uygunluk 

Birimimizin kalite politikası planlama aşamasındadır. Bu amaçla yapılacak olan çalışmalarda, 

birimin ilan edilmiş bir kalite politikasının birim web sayfasında yer alması birimin tercihini yansıtacak 

şekilde sağlanması amaçlanmaktadır.  

 

2.1.9. Entegrasyon 

Stratejik Yönetim ile Birimimizde geçerli olan Kalite Yönetimi uygulamalarının entegrasyonu 

ve sürekliliği üniversitemiz Kalite Koordinatörlüğü ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilecektir. 

 

2.1.10. Stratejik Entegrasyon 

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

uygulamaların entegrasyonu üniversitemiz Kalite Koordinatörlüğü ile birlikte gerçekleştirilecektir. 

htp://w3.bilecik.edu.tr/kalite/kurumsal-degerler/kalite-politkamiz/
htp://w3.bilecik.edu.tr/kalite/
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/74747
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2.1.11. Performans Göstergeleri 

Performans göstergeleri, tüm birimleri kapsayacak şekilde, 6 aylık periyotlarla, izleme ve 

değerlendirme formlarıyla izlenmektedir. Yıllık olarak faaliyet raporlarında 

(http://w3.bilecik.edu.tr/strateji/faaliyetraporlari-2/) ve 2018 yılı performans programında (Performans 

raporu.pdf) konsolide edilerek kamuoyu ile paylaşılmaktadır. 

 

2.1.12. Anahtar Göstergeler 

Birim, izlediği performans göstergeleri içindeki anahtar performans göstergeleri; 

Üniversitemizin izlemesi gereken anahtar performans göstergelerinin değerleri, Stratejik Plan (Stratejik 

Plan.pdf)  ve Yıllık Programlarda belirlenen performans göstergeleri (Performans göstergeleri.pdf) esas 

alınarak ilgili birimlerden toplanmakta ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın web sitesinde ilan 

edilmektedir. 

 

Üniversitemizde kullanılan tüm bilgi yönetim sistemi araçları birbirileri ile entegre edilerek 

ihtiyaç duyulan bilgilere kolaylıkla ulaşılması sağlanmaktadır. Kalite yönetim süreçleri, faaliyet 

raporları, yenilikçilik ve girişimcilik endeksi raporları ile Strateji Daire Başkanlığınca hazırlanan 

raporlarda kullanılmak üzere kurulan Personel Bilgi Sistemi, Kütüphane, Öğrenci Bilgi Sistemi, Bilecik 

Portal gibi tüm bilgi yönetim sistemleri ile bağlantılıdır Bilgiler anlık olarak güncellenmektedir. 

Üniversitemizin online erişim sistemi ile de tüm bilgilere kolaylıkla ulaşılabilmektedir.   

 

2.1.13. Birim Kültürü 

Birimin geçmişi ve alışkanlıkları ile kalite güvence sisteminin entegrasyonu; Üniversitemiz 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 12. maddesi ile düzenlenmiş olan görevleri yerine getirmekte 

olup stratejik planında yer alan amaçlar ve hedefleri doğrultusunda yönetim ve idari yapılanmasında 

işlemlerine devam etmektedir. Kurum kültürünün en önemli unsurlardan birisi olan iç kontrol 

çalışmalarına 2009 yılında başlanılarak, Stratejik Plan ve İç Kontrol Standardı Hazırlama Komisyonları 

oluşturulmuştur. Konuyla ilgili 2009 yılında Üniversitemiz Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum 

Eylem Planı hazırlanarak Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. 15.11.2011 tarihinde, mali karar ve 

http://w3.bilecik.edu.tr/strateji/faaliyetraporlari-2/
http://w3.bilecik.edu.tr/strateji/wp-content/uploads/sites/53/2018/01/2018-Y%C4%B1l%C4%B1-Performans-Program%C4%B1-Nihai.pdf
http://w3.bilecik.edu.tr/strateji/wp-content/uploads/sites/53/2018/01/2018-Y%C4%B1l%C4%B1-Performans-Program%C4%B1-Nihai.pdf
http://w3.bilecik.edu.tr/strateji/wp-content/uploads/sites/53/2017/01/STRATEJ%C4%B0K-PLAN-2017-2021-g%C3%BCncel.pdf
http://w3.bilecik.edu.tr/strateji/wp-content/uploads/sites/53/2017/01/STRATEJ%C4%B0K-PLAN-2017-2021-g%C3%BCncel.pdf
http://w3.bilecik.edu.tr/strateji/wp-content/uploads/sites/53/2018/03/2017-Y%C4%B1l%C4%B1-Faaliyet-Raporu-g%C3%BCncelle.pdf
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işlemlere ilişkin süreç kontrolü amacıyla Üniversitemiz Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi yürürlüğe 

konulmuştur. 28.11.2012 tarihinde Üniversitemizin akademik birimlerinde yapılacak olan her tür 

bilimsel araştırma, çalışma, yayın ve etkinliklerde uyulması gereken etik norm ve ilkeleri belirlemek, 

etiğe aykırı davranışların yaptırımlarını düzenlemek, uygulamayı gözetmek amacıyla oluşturulacak 

Üniversite Etik Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma esaslarını tespit etmek amacıyla 

hazırlanan Etik Kurulu Yönergesi yürürlüğe konulmuştur. Yetki devri ve imza yetkisine ilişkin olarak 

Merkez Birimleri Yetki Devri ve İmza Yetkilerine İlişkin Usul ve Esaslar Yönergesi yürürlüğe 

konulmuştur. 18.08.2014 tarihinde başkanlık birimlerinin fonksiyonel ve operasyonel görev 

dağılımlarını belirlemek verilen görevlerin sonucunu izlemeye ve geleceğe dönük planlamalar yapmaya 

yönelik mekanizmalar oluşturmak ve hizmetin aksamadan yürütülmesini sağlamak için Strateji 

Geliştirme Daire Başkanlığı birim yönergesi yürürlüğe konulmuştur. Misyon ve vizyon ve temel 

değerlerimiz belirlenmiştir. 2012-2016 Yılı Stratejik Planı ile yılları performans programları 

hazırlanmıştır. Görev tanımı formları, görev dağılım çizelgeleri, süreç çalışmaları, süreç sahibini, 

riskleri, sorumluları, süreci yürütecek kişide olması gereken yeterlilikler, kontrol faaliyetlerini, fayda 

maliyet analizini ve iş akış şemalarını da içeren süreç akış formları taslak olarak oluşturulmuştur. Bu 

taslak doğrultusunda Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca çalışmalar yapılmaktadır. 

Üniversitemizde iç kontrol standartlarına katkıda bulunan pek çok otomasyon bilgi sistemi (say2000i, 

E-Bütçe, KBS, TKYS, Öğrenci Bilgi Sistemi vb.) bulunmaktadır. Gelen ve giden her türlü evrak dâhil 

iş ve işlemlerin kaydedildiği, sınıflandırıldığı ve dosyalandığı kapsamlı ve güncel bir evrak otomasyon 

sistemi olan Elektronik Belge Yönetimi Sistemi (EBYS) 2014 yılında kullanılmaya başlanmıştır. İç 

kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması ve geliştirilmesi çalışmaları, Üst Yöneticinin liderliği ve 

gözetiminde, İç Kontrol İzleme Ve Yönlendirme Kurulu ve İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem 

Planı Hazırlama Grubunun yönlendirmesi ve yönetiminde, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının 

desteğinde harcama birimleri eliyle yürütülmektedir. Kurulun ve Grubun sekretarya hizmetleri Strateji 

Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Eylem planında öngörülen çalışmaları 

gerçekleştirmekle görevli birimler tarafından hazırlanan taslak düzenlemeler ve Grup tarafından 

belirlenenler, Grubun uygun görüşüyle Kurulun değerlendirilmesine sunulur. Kurulun 

değerlendirmeleriyle son şekli verilen taslak düzenlemeler Rektörün ve gerekmesi halinde Yönetim 

Kurulunun veya Senatonun onayına sunulur. Eylem planında belirtilen bazı eylemler birim amirlerinin 

veya bir üst yöneticinin onayıyla yürürlüğe konulur ve uygulanır. Eylem planında öngörülen faaliyet ve 

düzenlemelerin gerçekleşme sonuçları, Strateji Geliştirme Daire Başkanı tarafından her yılın Haziran 
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ve Aralık ayları sonu itibariyle eylem planı formatında Rektöre rapor edilir. İç kontrol sisteminin 

oluşturulması uygulanması izlenmesi ve geliştirilmesi amacıyla oluşturulan 79 genel şart içerisinde 55 

genel şart hususunda makul güvence sağlanmıştır. Kalan 24 şartın gerçekleştirilebilmesini eylem 

planındaki takvime uygun biçimde çalışmalar yürütülmektedir. Üniversitemizin iç kontrol ve kalite 

gelişim süreci kapsamında bulunan tüm belgelerin Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sistemi (KAYSİS) 

içerisinde yer alacak şekilde hazırlanması onaylanması ve güncelleştirilmesine ilişkin standartları 

belirleyen Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi KAYSİS Belgesi Hazırlama Prosedürü 14.12.2015 tarihli 

senato kararı ile yürürlüğe girmiştir. 

(http://w3.bilecik.edu.tr/strateji/wp-content/uploads/sites/53/2017/01/STRATEJ%C4%B0K-PLAN-2017-2021-

g%C3%BCncel.pdf) 

 

2.1.14. Uluslararasılaşma 

Birimimizin uluslararasılaşma konusundaki stratejisi bulunmamaktadır. 

 

2.1.15. İzleme 

Birimimizin uluslararasılaşma stratejisi olmadığından hedeflerini ve izlemesi gereken 

performans göstergeleri, göstergelerin izleme yöntemi ve sonuçları da bulunmamaktadır. 

 

2.1.16. İşbirlikleri 

Birimimizin uluslararası protokoller ve işbirlikleri sonuçlarını izlenme ve değerlendirme 

yöntemi bulunmamaktadır. 

 

2.2. Kalite Komisyonlarının Görev, Sorumluluk ve Faaliyetleri; 

 

2.2.1. Periyodik Yönetim Süreçleri 

Üniversitemizde tanımlı, periyodik olarak gerçekleştirilen ve sürekli iyileştirme bakış açısıyla 

yürütülen Kalite Yönetim süreçleri bulunmamakla birlikte bu rapor döneminde çalışmalara 

başlanılmıştır. 

http://w3.bilecik.edu.tr/strateji/wp-content/uploads/sites/53/2017/01/STRATEJ%C4%B0K-PLAN-2017-2021-g%C3%BCncel.pdf
http://w3.bilecik.edu.tr/strateji/wp-content/uploads/sites/53/2017/01/STRATEJ%C4%B0K-PLAN-2017-2021-g%C3%BCncel.pdf
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2.2.2. Gruplar 

Kalite çalışmalarının daha sağlıklı yürütülmesi amacıyla Kalite Koordinatörlüğü kurulmuştur. 

Ayrıca her birimde birim kalite kurulları bulunmaktadır. 

(http://w3.bilecik.edu.tr/kalite/fakultemiz/birim-kalite-kurullari) 

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kalite Güvencesi Yönergesi 

(https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/139028 ) ile Kalite Koordinatörlüğü kurulmuştur. Söz konusu 

koordinatörlük ile kalite yönetiminden sorumlu birimler ile kalite komisyonu arasındaki bilgi akışı ve 

koordinasyonu sağlanmaktadır. 

 

2.2.3. İlişkiler 

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kalite Komisyonu Usul ve Esaslarının 

(https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/74747) 5. maddesi uyarınca oluşturulan komisyonda 

Üniversitemizin farklı birimlerinde, farklı bilim alanlarında görev alan öğretim elemanlarına yer 

verilerek kalite yönetim çalışmaları yapılmaktadır. 

 

2.2.4. Temsil 

Ayrıca birim kalite kurulları sayesinde birimlerde daha kapsamlı bir görüş alışverişi yapılma 

olanağı sağlanmıştır. 

 

2.2.5. Değerlendirmeler 

Üniversitemiz henüz kurumsal dış değerlendirme sürecine girmemiştir. 

 

2.2.6. Kalite Kültürü 

Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sistemi (KAYSİS) aracılığıyla Üniversitemizle ilgili tüm 

mevzuat tek bir çatı altonda toplanmış olup formlar, iş akış süreçleri ve görev tanımları belirli 

şekillerde olacak biçimde düzenlenmiştir. Üniversitemizin bünyesinde Kalite Koordinatörlüğü birimi 

kurulmuş ve bütün bu çalışmalar, Üniversitemiz Kalite Koordinatörlüğünün internet sayfasında erişime 

açılmıştır. Üniversitemizde kalite kültürünün yaygınlaşması konusunda çalışmalara kalite güvencesi 

http://w3.bilecik.edu.tr/kalite/fakultemiz/birim-kalite-kurullari
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/139028
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/74747
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sistemi kapsamında devam edilmektedir. 

 

2.2.7. Ortak Hedefler 

Stratejik Planımızda yer alan amaç ve hedefler hem kurum bazında hem de birim bazında ortak 

hedef birliğinde gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. Her birimin yöneticileri belirlenen amaç ve 

hedeflere öncelik vermek suretiyle çalışmalarını sürdürmektedir. Uygulamada birimler arası farklı 

uygulamaları gidermek ve hedef birliğini ortaya koymak adına birim yöneticilerine hizmet içi eğitim 

düzenlenmektedir. 

 

2.2.8. PUKO (eğitim-öğretim) 

Birimimizde Eğitim-öğretim süreçleri olmadığı için PUKÖ döngüsü sağlama yöntemi 

bulunmamaktadır. 

 

2.2.9. PUKO (Ar-Ge) 

Araştırma - geliştirme süreçlerinde PUKÖ döngüsü tam olarak uygulanmamaktadır ancak 2019 

yılından itibaren bütün çalışmalarda kullanılmaya başlanacaktır. 

 

2.2.10. PUKO (Toplumsal) 

Toplumsal katkı süreçlerinde, PUKÖ döngüsü tam olarak uygulanmamaktadır ancak 2019 

yılından itibaren bütün çalışmalarda kullanılmaya başlanacaktır. 

 

2.2.11. PUKO (Yönetsel) 

Yönetsel ve idari süreçlerinde, PUKÖ döngüsü tam olarak uygulanmamaktadır ancak 2019 

yılından itibaren bütün çalışmalarda kullanılmaya başlanacaktır. 

 

2.3 Paydaş Katılımı 

2.3.1. Paydaş Analizi 

Öncelikli paydaşlar; Öğrenciler, akademik ve idari personel. 
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2.3.2. Paydaş Katılımı 

Birimimizde yapılan toplantılarda personelin fikirleri değerlendirilerek üst yönetme 

taşınmaktadır. Üniversitemiz karar ve uygulamaları başta EBYS sistemi, kurum internet sitesi, e-posta 

aracılıyla paylaşılmaktadır. 

 

2.3.3. İ.P. Bilgilendirme 

İç paydaşlarımız web sayfalarımız, e-posta ve elektronik belge sistemimiz aracılığı ile 

bilgilendirilmektedir. 

 

2.3.4. İ.P. Geri Bildirimi 

uzem@bilecik.edu.tr e-posta  adresi ile geri bildirim alınabildiği gibi EBYS sistemi ile de geri 

bildirim alınabilmektedir. 

 

2.3.5. Dış Paydaş 

Birimimizin dış paydaşları olmadığı için karar alma ve iyileştirme süreçlerine katılımı 

bulunmamaktadır. 

 

2.3.6. D.P. Bilgilendirme 

Birimimizin dış paydaşları olmadığı için Birimdeki kararlar ve uygulamalar konusunda dış 

paydaşların bilgilendirme yöntemimiz bulunmamaktadır. 

 

2.3.7. D.P. Geri Bildirim 

Birimimizin dış paydaşları olmadığı için dış paydaşların görüş ve önerilerini almak üzere 

düzenli olarak kullanılan geri bildirim mekanizmaları bulunmamaktadır. 

2.3.8. D.P. Katılımı 

Birimimizin dış paydaşları olmadığı için Kalite komisyonu çalışmalarına dış paydaşların 

katılımını sağlama yöntemi bulunmamaktadır. 

mailto:uzem@bilecik.edu.tr
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2.3.9. Mezunlar 

Birimimizin öğrencisi olmadığından dolayı mezunlarla ilişkilerin yönetilmesi amacıyla geçerli 

olan yaklaşım, süreç ve sistemler ve elde edilen geri bildirimlerin tüm süreçlerde kullanılma yöntemleri 

bulunmamaktadır. 

 

2.3.10. Öğrenci Katılımları  

Birimimizin öğrencisi olmadığından dolayı karar alma süreçlerine öğrenci katılımını 

düzenleyen ortam, araç ve mekanizmalar bulunmamaktadır. 

 

2.3.11. Dış Katkılar 

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

bakanlıklar vb. katkıları bulunmamaktadır. 
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3. EĞİTİM - ÖĞRETİM 

 

3.1. Programların Tasarımı ve Onayı; 

 

3.1.1. Program Tasarımı 

Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden programların tasarlama yöntemleri 

bulunmamaktadır. 

 

3.1.2. Paydaş Katılımı 

Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden program tasarımında paydaş görüşlerini alma 

yöntemleri bulunmamaktadır. 

3.1.2.1. Yansımalar 

Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden paydaş görüşlerinin program tasarımına 

yansıtılma yöntemleri bulunmamaktadır. 

3.1.2.2. Bilgilendirme 

Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden tasarlanan programlar konusunda paydaşları 

bilgilendirme araçları bulunmamaktadır. 

 

3.1.3. Faaliyetler 

Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden, eğitim-öğretimin her seviyesinde öğrencilere 

araştırma yetkinliğini kazandırmak üzere projelerle desteklenen faaliyetler bulunmamaktadır. 

 

3.1.4. İç-Dış Paylaşımlar 

Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden 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 bulunmamaktadır. 
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3.1.5. Çıktı-TYYÇ Uyumu 

Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden program çıktılarının TYYÇ ile uyumunu sağlama 

yöntemleri bulunmamaktadır. 

 

3.1.6. Uygulama/Alan Çalışmaları 

Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden programda öğrencilerin yurt içinde ve yurt 

dışındaki iş yeri ortamlarında gerçekleşen mesleki uygulama/alan çalışmaları ve staj iş yüklerinin 

programa yansıtılma yöntemi bulunmamaktadır. 

 

3.2. Programların Sürekli İzlenmesi ve Güncellenmesi; 

3.2.1. Güncelleme 

Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden programı gözden geçirme ve güncelleme 

periyotları bulunmamaktadır. 

3.2.2. Yöntemler 

Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden programı gözden geçirme ve güncelleme 

yöntemleri bulunmamaktadır. 

3.2.3. Paydaş Katkıları 

Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden program güncelleme çalışmalarına paydaş 

katkıları ve bunu tanımlayan süreçler bulunmamaktadır. 

3.2.4. Güvenceler 

Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden eğitim amaçlarına ve öğrenme çıktılarına 

ulaşılmasını güvence altına alma yöntemi bulunmamaktadır. 

3.2.5. İzlemeler 

Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden Program çıktılarına ulaşılıp ulaşılmadığının 

izlenmesi amacıyla kullanılan mekanizmalar bulunmamaktadır. 

3.2.6. İyileştirmeler 

Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden program çıktılarına ulaşılamadığı durumlarda 

gerçekleştirilen iyileştirme çalışmaları bulunmamaktadır. 
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3.2.7. Bilgilendirmeler 

Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden yapılan iyileştirmeler ve değişiklikler konusunda 

paydaşların bilgilendirme yöntemi bulunmamaktadır. 

 

3.2.8. Akreditasyon Destekleri 

Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden akredite olmak isteyen programların üniversite 

tarafından desteklenme yöntemi bulunmamaktadır. 

 

3.3. Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme; 

 

3.3.1. Politikalar 

Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden öğrenci merkezli öğrenme (aktif) konusunda 

uygulanan politikalar bulunmamaktadır. 

3.3.1.1. Eğitim Politikası 

Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden öğrenci merkezli eğitim konusundaki politikası 

bulunmamaktadır. 

3.3.2. Yayılımlar 

Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden öğrenci merkezli eğitim politikası doğrultusunda 

yapılan uygulamalar bulunmamaktadır. 

3.3.2.1. Bilinirlik 

Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden bu politikanın birimimizdeki bilinirlik düzeyi 

yoktur. 

3.3.3. Yetkinlikler 

Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden öğrenci merkezli eğitim modeli ve/veya aktif 

öğrenme konusunda öğretim üyelerinin yetkinliklerini geliştirilme yöntemleri bulunmamaktadır. 

3.3.4 İş Yükleri 

Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden ders bilgi paketlerinde öğrenci iş yüküne dayalı 

kredi değerlerinin belirlenme yöntemi bulunmamaktadır. 
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3.3.5. Öğrenci Katılımı 

Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden öğrenci iş yüküne dayalı kredi değerlerinin 

belirlenmesinde öğrenci görüşlerinin alınma yöntemi bulunmamaktadır. 

 

3.3.6. Uluslararası Hareketlilik 

Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden öğrenci iş yükü esaslı kredi transfer sisteminin 

uluslararası hareketlilik programlarında kullanılma yöntemi bulunmamaktadır. 

 

3.3.7. Deneyimleme 

Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden staj ve işyeri eğitimi gibi Birim dışı deneyim 

kazanma programlarının yürütülme yöntemi bulunmamaktadır. 

3.3.7.1. Süreçler 

Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden staj ve işyeri eğitimleri için tanımlı süreçler 

bulunmamaktadır. 

3.3.7.2. Paydaş Güvenceleri 

Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden paydaşların katılımını güvence altına alma 

yöntemleri bulunmamaktadır. 

 

3.3.8. Seçmeli Dersler 

Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden kültürel derinlik kazanımına yönelik ve farklı 

disiplinleri tanıma fırsatı veren seçmeli derslerin mevcudiyeti ve öğrencileri bu derslere yönlendirme 

yöntemleri bulunmamaktadır. 

3.3.8.1. Disiplinler arası Seçmeli Dersler 

Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden kültürel derinlik kazanımına yönelik ve farklı 

disiplinleri tanıma fırsatı veren seçmeli derslere öğrenciler yönlendirilme yöntemi bulunmamaktadır. 

3.3.9. Seçmeli Derslerin Yönetimi 

Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden seçmeli derslerin yönetimi ve bu konuda 

uygulanan mekanizmaları bulunmamaktadır. 
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3.3.9.1. Seçmeli Ders Uygulamaları 

Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden uygulanan herhangi bir mekanizma 

bulunmamaktadır. 

3.3.10. Öğrenci Danışmanları 

Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden birimde öğrenci danışmanlık sistemi 

uygulamalarının yürütülme yöntemi bulunmamaktadır. 

3.3.10.1. Etkinlikler 

Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden öğrenci danışmanlık sistemi etkililiği 

değerlendirme yöntemi bulunmamaktadır. 

3.3.10.2. Değerlendirme 

Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden öğrenci danışmanlık sistemi değerlendirme 

sonuçlarına göre yapılan işlemler bulunmamaktadır. 

3.3.10.3. Başarı Ölçümleri 

Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden öğrencinin başarısını ölçme ve değerlendirmek 

(BDY) için tanımlı süreçler bulunmamaktadır. 

3.3.10.4. İlan 

Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden BDY süreçlerin öğrencilere ilan edilme yöntemi 

bulunmamaktadır. 

3.3.10.5. Güvence 

Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden Programda BDY süreçleri uygulanması için 

güvence yöntemi bulunmamaktadır. 

 

3.3.11. Mezuniyet Koşulları 

Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden öğrenci mezuniyet koşullarının tanımlanması 

yapılmamıştır. 

3.3.12. Çıktı Ölçümleri 

Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden program ve ders öğrenme çıktıları BDY yoluyla 

ölçülme yöntemi bulunmamaktadır. 
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3.3.13. BDY 

Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden BDY konusunda yapılan bilgilendirme ve 

eğitimler bulunmamaktadır. 

 

3.3.14. Öğrenci Hakları 

Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden, öğrencinin devamsızlığı veya sınava girmeyi 

engelleyen haklı ve geçerli nedenlerin oluşması durumunu kapsayan açık düzenlemeler 

bulunmamaktadır. 

 

3.3.15. Öğrenci Şikâyetleri 

Birimimizde uzaktan eğitim sistemi ile ilgili öğrenci şikâyetlerini alma mekanizması olarak 

uzem@bilecik.edu.tr e-posta adresi bulunmaktadır. Ayrıca bizzat UZEM birimine gelerek şikâyetlerini 

doğrudan UZEM görevlilerine iletebilmektedir. 

 

3.3.15.1 Şikâyet Giderme Politikaları 

Öğrenci şikâyetlerini gidermek için birimimizde görevli Öğr. Gör. Personel bulunmaktadır. 

Gelen şikayeteler doğrultusunda uzaktan eğitim sistemlerinde iyileştirmeler yapılmaktadır. 

 

3.3.16. Alan Dışı Öğrenme 

Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden Öğrencilerin genel (alana özgü olmayan) program 

öğrenme çıktılarını kazanmaları için güvence altına alma yöntemi bulunmamaktadır. 

 

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 eğitim-öğretim verilmediğinden öğrenci kabullerinde kullanılan açık ve tutarlı 

kriterler bulunmamaktadır. 

mailto:uzem@bilecik.edu.tr
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3.4.1.2. Öğrenci (kabul, gelişim, tanınma ve sertifikalar), 

 3.4.1.2.1. Kabul 

Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden öğrenci kabul, gelişim, tanınma ve sertifikalar 

bulunmamaktadır. 

3.4.1.3. Uyum (Yeni öğrenci uyumu) 

 3.4.1.3.1. Mentörler 

Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden öğrencimizde bulunmamaktadır. 

3.4.1.4. Başarılar (Öğrenci başarıları) 

Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden öğrencimizde bulunmamaktadır. 

3.4.1.5. Danışmanlar (Akademik) 

Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden danışmanlarımızda bulunmamaktadır. 

3.4.1.6. Öğrenci Hareketliliği 

Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden öğrenci hareketliliği olmamaktadır. 

3.4.1.7. Diğer Kabuller 

Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden yatay geçiş, YÖS, ÇAP, yandal öğrenci 

kabullerinde uygulanan kriterler bulunmamaktadır. 

3.4.2. Formal Öğrenme 

Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden önceki “formal” öğrenmelerin tanınması için 

tanımlı süreçler bulunmamaktadır. 

3.4.3. İnformal Öğrenme 

Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden önceki non-formal ve informal öğrenmelerin 

tanınması için tanımlı süreçler bulunmamaktadır. 

 

3.5. Eğitim-Öğretim Kadrosu; 

3.5.1. Özgeçmişler (Öğretim elemanları özgeçmişleri), 

Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden öğretim elemanlarımız bulunmamaktadır. 

3.5.2. Yetkinlikler, 
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Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden dolayı öğretim elemanlarımız bulunmamaktadır. 

3.5.3. Mesleki Gelişim, 

Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden dolayı öğretim elemanlarımız bulunmamaktadır. 

3.5.4. Eğitsel Performanslar, 

Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden dolayı öğretim elemanlarımız bulunmamaktadır. 

3.5.5 Mesleki Gelişim 

Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden eğitim-öğretim kadrosunun mesleki gelişimlerini 

sürdürmek ve öğretim becerilerini iyileştirmek için sağlanan imkânlar bulunmamaktadır. 

3.5.5.1. Güvence 

Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden tüm öğretim üyelerinin katılımı için güvence 

yöntemleri bulunmamaktadır. 

3.5.6. Ders Görevlendirmeleri 

Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden ders görevlendirmelerinde eğitim-öğretim 

kadrosunun yetkinlikleri ile ders içeriklerinin örtüşmesini sağlama ve güvence altına alma yöntemleri 

bulunmamaktadır. 

3.5.7. Eğiticilerin Eğitimi 

Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden Birimdeki eğiticinin eğitimi programı ve birim 

hedefleri doğrultusunda güncelleme yöntemleri bulunmamaktadır. 

3.5.8. Ders Verme (dış kaynaklı)  

Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden dışarıdan ders vermek üzere öğretim elemanı 

seçimi ve davet edilme yöntemleri bulunmamaktadır. 

3.5.8.1. İlan 

Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden kuralları ilan etme yöntemi bulunmamaktadır. 

 

3.6. Öğrenme Kaynakları, Erişilebilirlik ve Destekler; 

3.6.1. Altyapılar 

Öğrencilerin kullanımına yönelik Moodle uzaktan öğretim sistemi, canlı derslerin işlenmesi için 
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Big Blue Button kullanılmaktadır. Öğrenciler Moodle sistemine üniversitenin merkezi kimlik 

doğrulama sisteminde kayıtlı olan kullanıcı adı ve parolaları ile giriş yapmaktadırlar. Canlı ders sistemi 

olan Big Blue Button sistemine ise Moodle sistemi üzerinden herhangi bir kimlik doğrulamaya ihtiyaç 

duymadan doğrudan giriş yapabilmektedirler.  

3.6.2. Faaliyetler 

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi bünyesinde Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 

tarafından düzenlenen geleneksel bahar spor müsabakaları ve bahar şenlikleri bulunmaktadır. Bunun 

dışında ders dişi etkinlik faaliyetleri kapsamında, yaşam boyu spor seçmeli dersi ve öğrencilere yönelik 

alanında uzman kişilerce tenis, basketbol, futbol, halk oyunları ve Türk müziği eğitimleri verilmektedir. 

Kısmi zamanlı çalışma ve yemek bursu sağlanmaktadır. 

3.6.3. Kurumsal Hizmetler 

Kurumda öğrencilere sunulan rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri şu şekildedir; 

Psikolojik Danışmanlık Desteği; bireysel görüşme, danışan bireyin başvurusu üzerine 

gerçekleşir. Görüşme isteyen kendi isteği ile telefon aracılığıyla ya da birime başvurarak randevu 

alabilir. Psikolog, başvuran bireyi dikkatle, saygıyla ve gözlemleyerek dinler. Eleştiriden ve yargıdan 

uzak bir ortamda kişinin kendini ifade etmesini, başkası tarafından anlaşılmasını, duygularını 

netleştirmesini sağlar. Her görüşme danışan kişiye özeldir ve danışan kişi ile psikolog arasındaki 

iletişime göre şekillenmektedir. İlerleyen görüşmelerde psikolog ve danışan, sorunun çözümü için 

yapılabilecekleri birlikte kararlaştırırlar. Gerekli görülmesi durumunda ön görüşmede veya sonrasında 

kişilere “Sorun Tanımlama Formu”, “Özgeçmiş Formu”, “Kaygı Ölçeği”, “Beck Depresyon Ölçeği” ve 

“Roter Cümle Tamamlama Test” gibi ölçeklerden biri veya birkaçı uygulanabilir. Ön görüşmede veya 

sonrasında kişilere “Sorun Tanımlama Formu”, “Özgeçmiş Formu”, “Kaygı Ölçeği”, “Beck Depresyon 

Ölçeği” ve “Roter Cümle Tamamlama Test” gibi ölçeklerden biri veya birkaçı uygulanabilir. 

 

3.6.3.1. Birimsel Hizmetler 

Birimimizde görev yapan Müdür, Müdür Yardımcısı ve Sistem sorumlusu tarafından 

öğrencilerin uzaktan eğitim sistemine girişte ve sistemi kullanmada yaşadıkları problemleri çözmede 

destek vermektedir. 
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3.6.4. Özel Öğrenciler 

Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden birimde özel yaklaşım gerektiren öğrenciler 

(Mülteciler, engelli veya uluslararası öğrenciler gibi) için mevcut düzenlemeler ile sağlanan özel 

hizmetler bulunmamaktadır. Fakat üniversitemizin diğer birimlerinde bulunan engelli öğrencilerin 

talepleri doğrultusunda hazırlanan sınav evraklarındaki yazıların büyüklükleri ayarlanmakta, tamamen 

görme engelli öğrenciler için sınavlarının tek sınıfta yapılmasını sağlamak, mahkûm öğrencilerin 

talepleri doğrultusunda tek sınıf ataması yapılmaktadır. 

3.6.5. Planlama 

Birimimizde öğrencilere YÖK 5i dersleri ve Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı derslerini 

uzaktan eğitim yoluyla web üzerinden almaları için uzaktan eğitim sistemi olan Moodle ve canlı ders 

sistemi olan Big Blue Button sistemleri ile hizmet verilmektedir. Sistemsel yaşanan sorunları çözmek 

için telefon ve uzem@bilecik.edu.tr adresi üzerinden destek verilmektedir. Eğitim erişebilirliğin de 

Üniversite Kütüphanesinde özel gereksinimli öğrencilerin kullanımı için ZoomText ve E-bot ADV 

cihazları alımı ile ilgili işlem başlatılmıştır. Öğrencilerden ve birimlerden gelen talep ve geri bildirimler 

değerlendirilmektedir. 

3.6.6. Bütçe Dağılımı 

Yıllık bütçenin öğrenim kaynakları ve öğrencilere sunulan destekler açısından % dağılımı, 

akademik birimlerin fiziksel ve sayısal büyüklükleri dikkate alınarak yapılmakta, ayrıca 

öğrencilerimizin kullandığı makine teçhizatlar ile sarf malzemelerin alımı taleplerin toplanmasına 

müteakip ihale usulüyle İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığınca yapılmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:uzem@bilecik.edu.tr
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4. ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME  ve TOPLUMSAL  KATKI 

 

4.1. Birimin Araştırma Stratejisi ve Hedefleri; 

 

4.1.1. Araştırma Stratejisi 

Birimimizin araştırma stratejisi, 2017-2021 Stratejik Planımızda ihtisaslaşmanın sağlanması ana 

amacı altında düzenlenmiştir. (Stratejik Plan) 

Programımız, ülke ve bölge öncelikleri ile uzun vadeli bilim ve teknoloji politikalarının 

tespitinde, Türkiye Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK)’nun belirlediği öncelikli alanlar ile 

uyumlu olarak araştırma faaliyetlerinde bulunmaktadır. 

 

4.1.1.1. Ar-Ge Politikası 

Birimimiz bünyesinde yapılan organizasyonları düzenlemek amacıyla ihtiyaç duyulan 

yazılımlar web tabanlı olarak geliştirilir. Geliştirilen yazılımlar kullanıcılarımızdan gelen geri dönüşler 

doğrultusunda iyileştirmeler yapılmaktadır. 

 

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

Birim olarak kurumsal araştırma stratejimizi belirlerken üniversitemiz ihtiyaçlarını ve diğer 

kurumların da kullanabileceği yazılımlar geliştirmeye dikkat edilmektedir. Bu doğrultuda araştırma 

stratejimizin temelini oluşturan hedeflerimiz diğer eğitim kurumları ve özel sektörü de kapsamaktadır. 

 

4.1.1.3. Araştırma Fırsatları 

Kurumumuz, ülke ve bölge öncelikleri ile uzun vadeli bilim ve teknoloji politikalarının 

tespitinde, Türkiye Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK)’nun belirlediği öncelikli alanlar ile 

uyumlu olarak araştırma faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bu araştırma faaliyetleri uzaktan eğitim 

sistemleri ve sınav organizasyonları üzerinde durularak daha da geliştirilmektedir. 

 

http://w3.bilecik.edu.tr/strateji/wp-content/uploads/sites/53/2017/01/STRATEJİK-PLAN-2017-2021-güncel.pdf
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4.1.1.4. Öncelikli Alanlar 

Üniversite olarak kurumsal araştırma stratejimizi belirlerken yerel, bölgesel ve ulusal Kalkınma 

hedefleri dikkate alınmıştır. Bu doğrultuda araştırma stratejimizin temelini oluşturan ihtisaslaşma 

süreçleri diğer eğitim kurumlarını ve özel sektörü de kapsamaktadır.  

 

4.1.1.5. Ortak Araştırma Faaliyetleri 

Ortak araştırma faaliyetlerimiz bulunmamaktadır. 

 

4.1.1.6. Araştırma Platformları 

Birimimizde oluşturulmuş bir araştırma platformu bulunmamaktadır. 

 

4.1.1.7. Etik Değerler 

Birimimiz bünyesindeki araştırmalar gerçekleştirilirken bilimsel etik değerleri 

benimsenmektedir. 

 

4.1.1.8. Araştırma Çıktıları 

Bölüm bünyesindeki tamamlanan araştırmalar sonucunda makale, bildiri vb. çıktılar elde 

edilmektedir. 

 

 

4.1.2. Bütünleşik Politikalar 

Birimimiz bünyesinde araştırma-geliştirme süreçleri ile eğitim-öğretim süreçlerinin 

bütünleştirildiği alanlar; 

 Öğrencilerimizin web ortamında uzaktan eğitim almaları için sistem alt yapıları geliştirilerek 

YÖK 5i dersleri ve Temel Bilgi Teknolojisi Kullanım derslerini zamandan ve yerden bağımsız 

ders alma imkânı sağlanmaktadır. 

 Dönemde 2 kez kısa sınavları zamandan ve yerden bağımsız bir şekilde yapmalarına imkân 

tanınmaktadır. 
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 YÖK 5i dersleri ve Temel Bilgi Teknolojisi Kullanım derslerinin ara sınav, mazeret sınavı,  

final sınavı ve bütünleme sınav organizasyonlarının yapılması. 

 Ara sınav, mazeret sınavı,  final sınavı ve bütünleme sınavlarının değerlendirilmesi. 

 

4.1.3. Katkısal Politikalar 

Birimdeki araştırma-geliştirme süreçleri sonucunda elde edilen ürünlerin tamamı üniversite 

bünyemizde, diğer eğitim kurumlarında ve özel sektörde kullanımına imkân sağlamaktadır. 

 

4.1.4. Kalkınma Hedefleri 

Üniversite olarak kurumsal araştırma stratejimizi belirlerken yerel, bölgesel ve ulusal Kalkınma 

hedefleri dikkate alınmıştır. Bu doğrultuda araştırma stratejimizin temelini oluşturan ihtisaslaşma 

süreçleri tüm ulusu da kapsamaktadır. 

 

4.1.5. Kültürel Katkılar 

Birimimizde geliştirilen ve iyileştirilen sistemlerin ekonomiye kazandırılması hedeflenmiştir. 

Bu çalışmalar sayesinde diğer eğitim kurumları ve özel sektöre hizmet verebilecek duruma gelinmiştir. 

 

4.2. Araştırma Kaynakları 

 

4.2.1. Planlama 

Üniversitemiz stratejik planda yer alan araştırma-geliştirme strateji ve hedeflerini 

gerçekleştirmek için idari ve mali işler dairesi başkanlığından makine teçhizat alımı için ayrılan bütçe 

ile finanse edilmektedir. 

4.2.2. Paydaşlar 

Birim araştırma-geliştirme faaliyetlerine paydaşlarımız olmadığından paydaş katılımını sağlama 

ve sürekliliğini güvence altına alma yöntemimiz bulunmamaktadır. 

4.2.3. İzleme 

Birimimiz, araştırma-geliştirme faaliyetlerinin sonuçlarını birim faaliyet raporları ile 
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izlemektedir. Elde edilen sonuçlardan durum analizi yapılarak zayıf yönlerimiz tespit edilerek farklı 

süreçlerde kullanılmaktadır.  

4.2.4. Fon Stratejileri 

Birimimizin araştırma çalışmaları için üniversite dışı fonlamalar kullanılmamaktadır. 

4.2.5. Personel Teşvikleri 

Birimimizde, birim dışı fonları kullanılmamaktadır. 

4.2.6. Dış Destekler 

Birimimizin dış kaynaklardan sağladığı destekler bulunmamaktadır. 

4.3. Araştırma Kadrosu 

4.3.1. Yetkinlikler 

Birimimiz akademik kadrosunun araştırma yetkinliği 2017-2021 stratejik planına konuldu ve 

senato tarafından kabul edildi. Araştırma kadrosunun bu alanlarda projeler üretmeleri ve makaleler 

üretmeleri teşvik edilmektedir. 

4.3.2. Yetkinlik Ölçümleri 

Program akademik kadrosunun yetkinlikleri ve başarma düzeyleri öğretim elemanlarının 

yeniden atanma dönemlerine ait faaliyet raporlarından analiz edilerek değerlendirilmektedir. 

4.3.3. Olanaklar ve Destekler 

Birimimizde; akademik kadrosunun araştırma yetkinliğini geliştirmesi için Bilecik Şeyh Edebali 

Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Hazırlama Değerlendirme ve Uygulama Yönergesi 

(https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/58958), Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilimsel Sanatsal 

Etkinliklere Katlımı Destekleme Yönergesi (https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/139898), Bilimsel 

Yayınları Teşvik Yönergesi (https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/63152) çıkartılmış ve bu 

yönergeler uyarınca olanaklar sağlanmaktadır. 

4.3.3.1. Fiziksel, Teknolojik ve Finansman 

Bölümümüz akademik personelinin Üniversitemiz teşvik yönergesi uyarınca, teşvikten 

desteklenme olanakları vardır. Ayrıca araştırma alt yapısı bakım ve onarım, patent, faydalı model ve 

mülkiyet haklarına başvuru gibi destek imkânları mevcuttur. Tüm akademik personele bilimsel 

araştırma projeleri için maddi desteği ve bilimsel etkinliklere katılım desteği sağlanmaktadır. 

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/58958
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/139898
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/63152
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4.3.3.2. Laboratuvarlar 

Birimimiz personeli tarafından kullanılan herhangi bir laboratuvar bulunmamaktadır. 

 

4.3.3.3. Projeler 

Birimimiz akademik personeli, Kurumuzun Bilimsel Araştırma Projeleri birimin desteklediği 

projelerde ve TÜBİTAK tarafından desteklenen hızlı destek (1002), öncelikli alanlara yönelik (1003), 

1001, 3501 vb. çeşitli projelerde araştırmacı ve yürütücü olarak çeşitli görevler almış ve/veya alması 

planlanmaktadır. 

 

4.3.3.4. Etik Kural Destekleri 

Birimimiz bünyesinde etik kural desteği bulunmamaktadır. 

 

4.3.3.5. Ölçme-Değerlendirme 

Akademik personele sağlanan destek ve imkânların etkililiği ve yeterliliği öğretim üyelerinden 

gelen görüş ve öneriler doğrultusunda ilgili birimler (Bilim İnsanı Destekleme Koordinatörlüğü, 

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü vb.) tarafından değerlendirilerek destekler 

güncellenmektedir. Bu destek ve imkânların yeterliliği ve etkililiği ölçümü hususunda çalışmalar 

devam etmektedir. 

4.3.4. Teşvikler 

Akademik personelin, araştırma ve teknoloji geliştirme faaliyetlerine yönelik proje ve çeşitli 

faaliyetleri Teknoloji Transfer Ofisi ve Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından 

desteklenerek, bilimsel bildiri, yayın vb. faaliyetleri ise Bilim İnsanı Destekleme Koordinatörlüğü 

tarafından desteklenmesi ile teşvik edilmektedir. 

4.3.4.1. Karar Yöntemleri 

Akademik personelin gerçekleştireceği proje, yayın, bildiri vb. nin desteklenmesi ve teşviğine, 

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Hazırlama Değerlendirme ve Uygulama 

Yönergesi ve Bilimsel/Sanatsal Etkinliklere Katılımı Destekleme Yönergesine göre karar 

verilmektedir. 
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4.3.4.2. Teşvik Ölçümleri 

Akademik personele sağlanan teşviklerin yeterliliği ve etkililiği öğretim üyelerinden gelen 

görüş ve öneriler dikkate alınarak ilgili koordinatörlüklerce ve Üniversite yönetim kurulunca 

belirlenmekte ve güncellenmektedir. 

  

4.4. Birimin Araştırma Performansının İzlenmesi ve İyileştirilmesi; 

 

4.4.1. Performans 

Birimimiz bünyesinde performans göstergeleri öğretim elemanlarının yeniden atanma 

dönemlerine ait faaliyet raporlarından analiz edilerek değerlendirilmektedir. 

4.4.2. Yayımlar 

Araştırma faaliyetlerine yönelik olarak yapılan değerlendirmelerin sonuçları birim faaliyet 

raporlarında derlenerek idari faaliyet raporu şeklinde yayımlanmaktadır. 

4.4.3. Ranking Yöntemi 

Üniversitemizin, bölge, ülke ve dünya ekonomisine katkısı Ranking sistemleri olan QS, Times 

Higher Educaton URAP vb ile ölçülmektedir. 

4.4.3.1. Katkı Yeterliliği 

Katkıların yeterliliğini değerlendirilme yöntemimiz bulunmamaktadır. 

4.4.4. Ranking Derecesi 

Üniversitemizin, bölge, ülke ve dünya ekonomisine katkısı Ranking sistemleri olan QS, Times 

Higher Educaton URAP vb ile sağlanmaktadır. 
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5. YÖNETİM SİSTEMİ 

 

5.1. Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı; 

 

5.1.1. Yönetim Sistemi 

Birimimiz Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar ile 

düzenlenmiş olan görevleri yerine getirmekte olup stratejik planında yer alan amaçlar ve hedefleri 

doğrultusunda yönetim ve idari yapılanmasında işlemlerine devam etmektedir. Konuyla ilgili 

iyileştirme çalışmaları devam etmektedir. 

 

5.1.2. İç Kontrol Eylem Planı 

İç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması ve geliştirilmesi çalışmaları, Üst yöneticinin 

liderliği ve gözetiminde, İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu ve İç Kontrol Standartlarına Uyum 

Eylem Planı Hazırlama Grubunun yönlendirmesi ve yönetiminde, Strateji Geliştirme Daire 

Başkanlığının desteğinde harcama birimleri eliyle yürütülmektedir. Kurulun ve Grubun sekretarya 

hizmetleri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Eylem planında öngörülen 

çalışmaları gerçekleştirmekle görevli birimler tarafından hazırlanan taslak düzenlemeler ve Grup 

tarafından belirlenenler, Grubun uygun görüşüyle Kurulun değerlendirilmesine sunulur. Söz konusu 

düzenlemeler Kurulun onaylamasıyla birlikte Üniversitemizin internet sayfasında yayınlanır 

(https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/52300778). Eylem planında öngörülen faaliyet ve 

düzenlemelerin gerçekleşme sonuçları, Strateji Geliştirme Daire Başkanı tarafından her yılın haziran ve 

aralık ayları sonu itibarıyla eylem planı formatında Rektöre rapor edilir 

(http://w3.bilecik.edu.tr/kalite/ogrenci/uyum-eylem-plani-gerceklesme-sonuclari-raporu/). Birimimizin 

iç kontrol ve kalite gelişim süreci kapsamında bulunan tüm belgelerin Elektronik Kamu Bilgi Yönetim 

Sistemi (KAYSİS) içerisinde yer alacak şekilde hazırlanması onaylanması ve güncelleştirilmesine 

ilişkin standartları belirlenmesi amacıyla Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi KAYSİS Belgesi 

Hazırlama Prosedürü oluşturulmuştur. 

 

 

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/52300778
http://w3.bilecik.edu.tr/kalite/ogrenci/uyum-eylem-plani-gerceklesme-sonuclari-raporu/
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5.2. Kaynakların Yönetimi; 

 

5.2.1. Etkililik 

İnsan kaynakları yönetiminde öncelik stratejik planımızdaki amaç ve hedefler doğrultusunda 

nitelikli akademik ve idari personel sayısını artırmaktır. Bunları gerçekleştirebilmek için birincil yasal 

düzenlemelerin yanı sıra Üniversitemizce çıkarılmış bulunan yönergeler de dikkate alınmaktadır. 

Temel amaç insan kaynakları yönetimde kurumsallaşmayı sağlamak, liyakat önceliklendirmek ve alan 

için ihtiyaç duyulan akademisyenlerin istihdamını sağlamaktır. Böylelikle akademik personelimizin 

memnuniyet, verimi ve hizmet kalitesi yükselecektir. 

5.2.2. Etkinlik 

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

olması hizmet içi eğitimlerle güvence altına alınmaktadır. 

5.2.3. Liyakat 

Personelin eğitim ve liyakatlerinin üstlendikleri görevlerle uyumunu sağlamak amacıyla görev 

tanımı formları (http://w3.bilecik.edu.tr/kalite/yonetim-2/gorev-tanimlari/) geliştirilmiştir. 

5.2.4. Finansal Yönetim 

Mali işlemlerin uygulanması, 5018 sayılı Kanun ve bunun ikincil mevzuat ile Üniversitemizce 

konuyla ilgili çıkarılmış bulunan yönergeler uyarınca yapılmaktadır. Mali kaynakların etkin ve verimli 

şekilde kullanıldığı, Performans Programları, Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu, Mali Durum 

ve Beklentler Raporu, İdare Faaliyet Raporlarında belirtilmektedir. 

5.2.5. Kaynakların Yönetimi 

Üniversitemiz taşınır taşınmaz kaynaklarının yönetimi ve etkinlik düzeyi, Maliye Bakanlığı'nın 

“Kamu Bilgi Sistemi”nde bulunan “Taşınır Kayıt ve Yönetm Sistemi” üzerinden takip edilmekte, 

birimlerin satın alma, kullanım, bağış ve devir işlemleri ile stok durumları gibi tüm taşınır süreçleri bu 

sistemlerin sağladığı kolaylıkla takip edilmektedir. 

 

 

 

 

http://w3.bilecik.edu.tr/kalite/yonetim-2/gorev-tanimlari/
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5.3. Bilgi Yönetimi Sistemi; 

 

5.3.1. Bilgi Yönetimi 

Birimimizde, Bilgi Yönetim Sistemi bulunmamak ile beraber, Personel Veri Sistemi, Elektronik 

Belge Yönetim Sistemi, Personel Bilgi Sistemi, Bilimsel Araştırma Projeleri Otomasyonu vb. gibi 

sistemler birbirinden bağımsız olarak mevcuttur. Bu sistemler, Bilgi Yönetim Sitemi için veri 

sağlayabilmektedir. 

5.3.2. Performans Göstergeleri 

Birimimizde; izlemesi gereken anahtar performans göstergelerinin değerleri yıllık olarak 

faaliyet raporunda belirtilmektedir. 

5.3.2.1. Desteklemeler 

Bilgi yönetim sistemimiz bulunmamaktadır ancak Personel Veri Sistemi, Elektronik Belge 

Yönetim Sistemi, Öğrenci Bilgi Sistemi, Personel Bilgi Sistemi, Bilimsel Araştırma Projeleri 

Otomasyonu vb. gibi sistemler, bilgi ihtiyacı olduğunda birime veri sağlama anlamında 

desteklemektedir. 

5.3.3. Süreç Destekleri 

Kullanılan sistemler ile veriler daha hızlı işlenerek ve analiz edilerek diğer kalite yönetim 

süreçlerine destek olmaktadır. 

5.3.4. Veri Toplama 

Kurumsal iç ve dış değerlendirme sürecine yönelik bilgiler yılda bir kez toplanmaktadır. 

5.3.5. Güvenlik ve Gizlilik 

Verilerin güvenliği, gizliliği ve güvenilirliği konusunda imkânlar dâhilinde tedbirler 

alınmaktadır. Kişilerin sadece ihtiyacı kadar yetki sahibi olmasına özen gösterilmektedir. Yetkisiz 

kişilerin verilere erişmesini engellemek için; parola denetimleri, güvenlik duvarı sistemi, saldırı 

engelleme sistemi (IPS), antvirüs sistemi, sistemlerin güncel tutulması, düzenli ve otomatik yedekleme 

sistemleri, ağ katmanında anahtarlarda uygulanan denetimler gibi sistemler kullanılmaktadır. 

5.3.6. Birim Hafızası 

Kurumsal hafızayı korumak ve sürdürülebilirliğini güvence altına almak üzere mevcut EBYS 

sistemi içerisinde iş akış süreçleri oluşturularak sistem daha etkin ve verimli kullanılmaktadır. 
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5.4. Birim Dışından Tedarik Edilen Hizmetlerin Kalitesi; 

 

5.4.1. Tedarik Kriterleri 

Üniversitemizin yaptığı kurum dışından alınan idari ve/veya destek hizmetlerinin tedarik 

sürecine ilişkin kriterler, ilgili mevzuat ve ihale dokümanları ile belirlenmiştir. 

 

5.4.2. Tedarik Güvencesi 

Kurum dışından alınan hizmetlerin uygunluğu, kalitesi ve sürekliliği, yüklenicilerle idare 

arasında imzalanan “Sözleşmeler” ve bu sözleşmelerin ekleri olan “Şartnameler”le sağlanmaktadır. 

Yemekhane hizmetleri, tedarik hizmetleri içerisinde en önemli olanıdır. “Teknik, Hijyenik ve Kalite 

Kontrolleri” sürekli olarak yapılmaktadır. Yemeklerin sözleşmeye uygun olarak hazırlanıp 

hazırlanmadığı titizlikle takip edilmektedir. 

 

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 

web sayfası ile gerçekleştirilmektedir. 

 

5.5.2. Güvence 

Üniversitemiz, kamuoyuna sunduğu bilgilerin tarafsızlığını ve nesnelliğini faaliyet raporlarıyla 

güvence altına almaktadır. 

 

5.5.3. Liderlik Ölçümleri 

Liderlik özellikleri ölçülmesine ve izlenmesine dair herhangi bir uygulama bulunmamaktadır. 

 

5.5.4. Şeffaflık Politikaları 
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Üniversitemiz yönetimi; her türlü çalışma ve faaliyet alanında, mevzuatlarında belirtilen 

denetimlere tabi olmakla beraber, yine mevzuat gereği periyodik olarak kamuoyuna açıkladığı plan, 

program ve uygulama sonuçlarıyla şeffaf bir yapıya sahiptir. 

 

5.5.5. Kamuoyu Paylaşımı 

Üniversitemiz ve birim ve bölümümüz paydaşlarına karşı sorumlulukları gereği tüm 

faaliyetlerine ilişkin güncel verileri kurum internet sayfasında duyurmaktadır. Faaliyet Raporları, 

Stratejik Planlar, KAYSİS Belgeleri, personel ilanları, etkinlikler, duyurular gibi bilgiler, internet 

sayfamız aracılığıyla kamuoyu ile paylaşılır (http://www.bilecik.edu.tr/), 

(http://w3.bilecik.edu.tr/uzem/),  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bilecik.edu.tr/
http://w3.bilecik.edu.tr/uzem/
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6. SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 

Kalite Güvencesi Sistemi 

Güçlü Yönler 

 Birimimiz içerisinde bulunan personelin alanında tecrübeli olması, birimimiz kalite ve günce 

sistemlerinin takibi ve uygulanması adına hızlı hareket edebilmesi, 

 Birimimiz personellerinin yeniliğe açık olması, 

 Birimimiz personellerinin günün her saatinede kısa sürede bir araya gelerek hızlı karar alabilme 

kabiliyetine sahip olmaları, 

İyileştirmeye Açık Yönler 

 Birimimizde yeterli teknik personelin olması durumunda birimimiz bünyesinde piyasada 

kullanılan Eğitim Yönetim Sistemlerinden çok daha kullanışlı bir sistem yazılımı yapılabilir, 

 IOS ve Android cep telefonları için sınav yerini öğrenme, sınav notunu öğrenme, gibi cep 

telefonu uygulamalar geliştirilebilir, 

 

Eğitim-Öğretim 

Güçlü Yönler 

Birimimizde öğrenci ve öğretim elemanı bulunmamaktadır fakat YÖK’ün 5i derslerinin işlenmesi, 

sınav organizasyonlarının yapılması, sınavların uygulanması, sınav sorularının okunarak 

değerlendirilmesi gibi bütün iş ve işlemler birimimiz tarafından yapılmaktadır. Verilen hizmetin eğitim 

öğretim açısından bakıldığında güçlü ve zayıf yönleri şu şekilde sıralanabilir; 

 Öğrenci odaklı eğitim anlayışı benimsendiğinden öğrencilerin rahat ve kolay ders 

işleyebilmeleri için gerekli olan bütün önlemler alınmış ve gerekli bütün sistemlerin kurulu 

olması, 

 Birimimizde Sanal sınıflarda ders gören öğrenciler çok farklı birimlerde yer alabilirler. Bundan 

dolayı konum olarak da farklı noktalarda bulunabilmektedirler. Örneğin bir sanal sınıfta 

Pazaryeri Meslek Yüksekokulu öğrencisi ile Gölpazarı Meslekyüksekokulu öğrencisi aynı 

yerde ders alabilmektedir. Bu öğrencilerin sınav organizasyonları yapıldığında, sınav için 

merkezi bir yerde ya da dersin açıldığı birimde sınavlar yapılmak yerine öğrenciler kendi 

okudukları birimde sınava katılabilmektedirler, 

 Sınav sonrasında çok kısa süre içerisinde öğrenciler sınav notlarını öğrenebilmektedirler, 

 Öğrencilerimiz, sınav sonrasında dilerlerse optik cevap formlarına ve cevap anahtarlarına 

kendileri için hazırlanmış olan sınav organizasyonu otomasyonundan kontrol edebilirler, 

 Öğrencilerin uzaktan eğitim sistemleri ile ilgili yaşadıkları sorunları kolayca iletebilmeleri için 

canlı destek, e-posta, yüz yüze destek gibi iletişim araçları sağlanmış ve soru soran bütün 

öğrencilere destekler verilmiş ve verilmeye devam etmektedir, 

 Eğitim-öğretimin yetkin bir akademik kadroyla yürütülmesi, 
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 Eğitim öğretim sistemi üzerinde farklı ölçme ve değerlendirmede yöntemlerinin kullanılması, 

 Derslerin tamamında haftalık olarak canlı ders yayınlarının yapılması, canlı ders yayınlarından 

sonra dersi izleyemen öğrencilerimiz için o günün ders videosu ve ders materyalleri öğrencilerle 

paylaşılması, 

 Birimimizde dönemlik olarak ortalama 5000’den fazla öğrenciye hizmet verildiği için yetersiz 

personel sayımızdan dolayı sistemlerin yürütülmesi ve sınav organizasyonlarının yapılmasında 

birim idarecilerinin kendilerinden ödün vererek özveriyle çalışmaları, 

Zayıf Yönler 

 Yetersiz personel sayımızdan dolayı sistemlerin yürütülmesi ve sınav organizasyonlarının 

yapılmasında zaman zaman aksaklıkların çıkması, 

 Öğrencilerimizin canlı derslere çok fazla rağbet etmemesi ve ilgi göstermemesi, 

 Mekan konusunda yaşanan sıkıntılardan dolayı birimimiz iş süreçlerinin ilerletilmesinde 

sıkıntıların çıkması, 

 Sınavlarda gözetmenlik yapan öğretim elemanlarının ilgisiz davranmalarından dolayı 

öğrencilerin sınav kitapçıklarının fotoğraflarını çekerek kopya girişimlerinde bulunmaları ve 

sınav kitapçıkların fotoğraflarının medyada paylaşılması, 

 

Araştırma, Geliştirme ve Toplumsal Katkı  

Güçlü Yönler 

 Alanlarında uzman ve yüksek nitelikte akademik personelin varlığı, 

 Birimimiz personellerinin ulusal ve uluslararası projelere katılımının sağlanması, 

 Birimimiz personellerinin uzaktan eğitimin işletilmesi konusunda efektif çözümler üretme ve 

uygulama kabiliyetine sahip olması, 

Zayıf Yönler 

 Birimimiz personelinin yurtiçinde ve yurtdışında araştırma-geliştirme faaliyetleri yürütmek 

üzere verilen maddi desteğin az olması, 

 Birimimiz personelinin ders ve iş yükü nedeniyle uzaktan eğitim sistemleri konusundaki AR-

GE faaliyetlerine ayırabildiği zamanın yetersiz olması, 

 Birimimizde yetersiz personel olduğundan dolayı uzaktan eğitim sistemleri konusundaki AR-

GE faaliyetlerine yeterli derecede yerine getirilememesi, 

 Yetersiz personel sayımızdan dolayı uzaktan eğitim sistemleri ile ilgili verdiğimiz canlı, yüz 

yüze ve e-posta yoluya verdiğimiz desteklerde zaman zaman aksamaların yaşanması, 
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Yönetim Sistemi  

Güçlü Yönler 

 Sistemlerde meydana gelen aksıklar durumunda birimimiz peronelin çok kısa sürede bir araya 

gelerek çok kısa sürelerde kararlar alınarak hemen uygulamaya geçilmesi, 

 Birimimizde görevli personelin görevlerini yerine zamanında ve hakkı ile yerine getirmeleri, 

 Uzaktan eğitim sistemi ve birimimizde kullanılan diğer sistemlerin geliştirilmesinde öğrenci 

sorunlarının alınması, öğretim elemanlarının önerilerini alınarak süreçlerin işletilmesi, 

Zayıf Yönler 

 Finansal kaynakların (bütçe ödeneklerinin) yetersiz olması, 

 Personel yetersizliğinden dolayı yazışmalarda yaşanan gecikmeler, yapılması gereken 

toplantıların zamanında tertip edilememesi, sistemlerin zamanında devrye alınması. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


