
 

2021 YILI BİRİM ÖZ DEĞERLENDİRME 

RAPORU 

(Yabancı Diller Yüksekokulu) 

 

A. LİDERLİK, YÖNETİM ve KALİTE 

A.1. Liderlik ve Kalite 

A.1.1. Yönetim modeli ve idari yapı  

Yüksekokulumuzda bulunan yönetim modeli ve organizasyon şeması ile ilgili iş akış süreçleri ve 

görev tanımları birim web sayfasında bulunmaktadır. Birimimiz bünyesinde bulunan 

koordinatörlüklerin düzenlediği düzenli olarak gerçekleştirilen toplantılar birim içi çok sesliliği de 

sağlayan kontrol ve denge unsurları olarak işlev görmektedir. Karar verme mekanizmaları örgüt 

yapısında belirtilmiştir. 

Kanıt Belgeler: 

http://w3.bilecik.edu.tr/ydyo/fakultemiz/orgut-yapisi/ 

http://w3.bilecik.edu.tr/ydyo/fakultemiz/personel/akademik-personel/ 

http://w3.bilecik.edu.tr/ydyo/yonetim-2/yuksekokul-kurulu/ 

http://w3.bilecik.edu.tr/ydyo/yonetim-2/yuksekokul-yonetim-kurulu/ 

http://w3.bilecik.edu.tr/ydyo/fakultemiz/gorev-tanimlarimiz/ 

http://w3.bilecik.edu.tr/personel/fakultemiz/is-akis-sureclerimiz/ 

 

A.1.4. İç kalite güvencesi mekanizmaları 

Kalite çalışmalarının daha sağlıklı yürütülmesi amacıyla Kalite Koordinatörlüğü kurulmuştur. 

Birimimizdeki iç paydaş olarak akademik personel ve idari personel kalite odaklı danışma grubu 

olarak görev yapmaktadır. 

 

Birim Kalite Sorumlusu Prof. Dr. Murat Yurdakul 

Üye Öğr. Gör. Çağrı Şarlar 

Üye Öğr. Gör. Fatma Betül Temiz 

Üye Öğr. Gör. Gamze İmer Turan 

Raportör Ersoy Gürsoy 

http://w3.bilecik.edu.tr/ydyo/fakultemiz/orgut-yapisi/
http://w3.bilecik.edu.tr/ydyo/fakultemiz/personel/akademik-personel/
http://w3.bilecik.edu.tr/ydyo/yonetim-2/yuksekokul-kurulu/
http://w3.bilecik.edu.tr/ydyo/yonetim-2/yuksekokul-yonetim-kurulu/
http://w3.bilecik.edu.tr/ydyo/fakultemiz/gorev-tanimlarimiz/
http://w3.bilecik.edu.tr/personel/fakultemiz/is-akis-sureclerimiz/


 

  

  

           Kanıt Belgeler: 

http://w3.bilecik.edu.tr/ydyo/2-2-gruplar/ 

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/52300778 

  

A.1.5. Kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik 

Yabancı Diller Yüksekokulu İsteğe Bağlı Hazırlık (İBH) biriminin ders bilgi paketleri/katalogları iç 

yazışmalar aracılığıyla iç paydaşlar ile paylaşılmaktadır. Ayrıca iç ve dış paydaşların bilgilendirilmesi 

için yüksekokul web sayfası aracılığıyla güncel duyurular paylaşılmaktadır. Buna ek olarak, birimin 

hesap verebilirlik ve şeffaflık konusunda izlediği politika ve uygulamalar; birimimiz, eğitim öğretim 

süreçlerinde şeffaflığı sağlamak için tüm değerlendirme kriterleri öğrenciler ile de açıkça 

paylaşılmakta ve hatta web sitemizde de ilan edilmektedir. Sınavlar ise sınıfta öğrencilerin 

kendilerine geri dağıtılıp, hatalarını görmeleri sağlanmakta ve notlandırma şeffaflığı garanti 

edilmektedir. 

Kanıt Belgeler: 

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

http://w3.bilecik.edu.tr/ydyo/akademik/bolumler/ders-degerlendirme-kriterleri-ve-sinav-

takvimi/ 

 

A.3.2. İnsan kaynakları yönetimi 

Üniversitemizde akademik personel atamaları yapılırken gözetilen kriterler ve şartlar ders 

görevlendirmeleri ve ders içeriklerinin hazırlanmasında da aranmaktadır. Ayrıca bölümümüzde ders 

veren görevli akademik personelin özgeçmişleri, uzmanlık alanları ve çalışma alanları 

üniversitemizin Personel Veri Sistemi (PVS) üzerinden görüntülenmektedir. 

Kanıt Belgeler: 

http://w3.bilecik.edu.tr/personel/fakultemiz/is-akis-sureclerimiz/ 

http://pvs.bilecik.edu.tr/ 

  

A.3.4. Süreç yönetimi 

Bölümde tüm işleyişleri kapsayacak şekilde eğitim, öğretim ve idari süreçler yüksekokulumuzun 

tanımladığı çerçevede gerçekleştirilmekte ve takibi yapılmaktadır.       

          

         Kanıt Belgeler: 

Bölüm Kurulu Kararları 

Yüksekokul Kurulu Toplantı Tutanakları 

http://w3.bilecik.edu.tr/ydyo/2-2-gruplar/
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/52300778
http://w3.bilecik.edu.tr/ydyo/tum-duyurular/
http://w3.bilecik.edu.tr/ydyo/akademik/bolumler/ders-degerlendirme-kriterleri-ve-sinav-takvimi/
http://w3.bilecik.edu.tr/ydyo/akademik/bolumler/ders-degerlendirme-kriterleri-ve-sinav-takvimi/
http://w3.bilecik.edu.tr/personel/fakultemiz/is-akis-sureclerimiz/
http://pvs.bilecik.edu.tr/


 

  

A.4. Paydaş Katılımı 

A.4.1. İç ve dış paydaş katılımı 

 

Paydaşlar Paydaşlık 

Durumu 

Rektörlük İç Paydaş 

Akademik Birimler İç Paydaş 

Kalite Koordinatörlüğü İç Paydaş 

Uluslararası İlişkiler Ofisi İç Paydaş 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı İç Paydaş 

Birim Akademik Personeli İç Paydaş 

Yabancı Uyruklu Öğrenciler Koordinatörlüğü İç Paydaş 

Öğrenciler İç Paydaş 

Akademik Danışma Kurulları Dış Paydaş 

Sivil Toplum Kuruluşları Dış Paydaş 

Yerel Yönetimler Dış Paydaş 

Basın–Yayın Organları Dış Paydaş 

Yurtiçi ve Yurtdışı Üniversiteler Dış Paydaş 



 

Toplum/Yerel Halk Dış Paydaş 

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Devlet Okulları Dış Paydaş 

Uluslararası Yayınevleri Eğitim Birimleri Dış Paydaş 

Akreditasyon Kurumları Dış Paydaş 

  

 

Birimimiz Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin yönetmelik ve temel ilkelerine uymayı ve iç ve dış 

paydaşlarla iş birliği yapmayı kurum kültürü olarak benimsemiştir. Programın tasarımında iç paydaş 

olarak bölümdeki akademik personelin görüşleri anketler ve toplantılar aracılığıyla alınmaktadır. 

Akademik personelin görüşlerinden elde edilen veriler ve bilgiler değerlendirilerek programların 

hedeflerinin içeriğinin ve değerlendirmenin düzenlenmesinde kullanılmaktadır. Hazırlanan ders 

programı ve izlencesi öğrencilere duyurular ve öğrenci otomasyon sistemi aracılığı ile. Yabancı Diller 

Bölüm Başkanlığı akademik yıl içerisinde ve yaz ve sömestr tatillerinde bölümdeki bütün öğretim 

görevlilerinin katılımıyla gerçekleştirdiği düzenli toplantılarla programı gözden geçirip, gerekli 

güncellemeleri yapmaktadır. Bu konuda Yabancı Yayınevleri Eğitim Birimlerinden de destek 

alınmaktadır. Ayrıca Yüksekokulumuz bünyesinde bulunan Çeviri Ofisi kanalı ile idari ve akademik 

birimlere çeviri hizmeti sağlanmaktadır. İlaveten, birim akademik personeller, BŞEÜ Lisansüstü 

Eğitim Enstitüsü’nün Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri dergilerine dil editörlüğü desteği 

sağlamaktadır. 2020-2021 akademik yılında akreditasyon kurumları ile toplantılar düzenlenip bu 

toplantılar raporlandırılmıştır. Birim akademik personellerimiz Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme 

Komisyon’unda bulunmaktadır. Ayrıca Yabancı Uyruklu Öğrenciler koordinatörlüğüne “Study in 

Turkey YÖK Sanal Fuarı 2021” de destek sağlanmıştır.  

         Kanıt Belgeler: 

Çalışma grupları toplantı tutanakları 

Çeviri Grubu Faaliyet Raporu 2020-2022 

Akreditasyon Komisyon Raporu 

E-83518519-620-32789 numaralı görevlendirme yazısı 

E-82249336-903.07.01-35673 numaralı görevlendirme yazısı 

E-52300778-903.07.01-26494 numaralı görevlendirme yazısı 

http://w3.bilecik.edu.tr/ogrenciisleri/ogrenci/yonetmelikker-yonergeler  

http://w3.bilecik.edu.tr/ydyo/2022/02/08/teaching-during-pandemic/ 

http://w3.bilecik.edu.tr/ogrenciisleri/ogrenci/yonetmelikker-yonergeler
http://w3.bilecik.edu.tr/ydyo/2022/02/08/teaching-during-pandemic/


 

 

 

A.4.2. Öğrenci geri bildirimleri 

Öğrenciler dilek, şikâyet ve önerilerini öğrenci bilgi sistemi (OBS) ya da elektronik posta üzerinden 

sınıf danışmanı akademik personel ile ya da dönem içinde düzenli olarak OBS üzerinden 

“Memnuniyet Anketleri” kanalıyla sınıf danışmanlarına iletebilmektedirler. 

Kanıt Belgeler: 

         https://obs.bilecik.edu.tr/login.aspx?ReturnUrl=/default.aspx 

https://www.ijsshr.in/v4i10/Doc/9.pdf 

   

B. EĞİTİM VE ÖĞRETİM 

B.1. Program Tasarımı, Değerlendirmesi ve Güncellenmesi      

B.1.1. Programların tasarımı ve onayı 

İBH biriminde 2021 Bahar döneminde derslerimiz UZEM portalı üzerinden gerçekleştirilirken, güz 

döneminde hibrit eğitime geçilmiştir. Gerekli ders evrakları UZEM sistemi üzerinden öğrencilerle 

paylaşılmıştır. Bu çalışmalarla ilgili ders sorumlusu akademik personelin vermiş olduğu imzalı 

orijinal belgeler fakülteye sunulmuştur. Ayrıca, Uluslararası yayınevlerinin eğitim birimleri ile ders 

anlatım teknikleri ve program geliştirme hususunda toplantılar düzenlenmektedir. 

Kanıt Belgeler: 

Toplantı Tutanakları  

Kur Koordinatörlüğü Toplantı Tutanakları 

 

B.1.2. Programın ders dağılım dengesi 

Eğitim öğretim yılının başında İsteğe Bağlı Hazırlık Programında eğitim alacak öğrencilere, alacağı 

eğitim hakkında bilgi veren Bilgilendirme Kitapçığı dağıtılmaktadır. Bu sene sitemizde de bu kitapçık 

bilgilendirme amaçlı duyurulmuştur. Ders içeriklerimiz ve değerlendirme kriterlerimiz burada 

öğrencilere belirtilen ölçülere uygun şekilde takip edilmektedir. Bilgilendirme Kitapçığı ve bu 

kitapçıkta belirtilmiş olan ders dağılımına ilişkin ilkeler ve dengenin gözetildiğine ilişkin kanıtlar, 

kanıtlar bölümünde sunulmuştur. 

Kanıt Belgeler: 

(http://w3.bilecik.edu.tr/ydyo/2021/08/19/bilgilendirme-kitapcigi-guncellendi/) 

http://w3.bilecik.edu.tr/ydyo/2021/09/26/2021-22-guz-donemi-ders-programi/ 

  

B.1.3. Ders kazanımlarının program çıktılarıyla uyumu 

https://obs.bilecik.edu.tr/login.aspx?ReturnUrl=/default.aspx
http://w3.bilecik.edu.tr/ydyo/2021/08/19/bilgilendirme-kitapcigi-guncellendi/)
http://w3.bilecik.edu.tr/ydyo/2021/09/26/2021-22-guz-donemi-ders-programi/


 

İsteğe Bağlı Hazırlık Programında ders kazanımlarının program çıktıları ile uyumunu ölçmek 

amacıyla dinleme, yazma, konuşma ve okuma becerilerini ölçen ödevler verilip sınavlar 

yapılmaktadır. Öğrencilerin konuşma ve yazma becerileri sınavlar haricinde konuşma ve yazma ürün 

dosyaları ile değerlendirilmektedir. Öğrenciler Konuşma Ürün Dosyalarında yaptıkları sunumlar 

veya çektikleri videolardan, Yazma Ürün Dosyalarında dönem içinde verdiği birden fazla yazılı 

ödevlerin değerlendirilmesi ile not almaktadır. 

Kanıt Belgeler: 

Konuşma Ürün Dosyası ve Yazma Ürün Dosyası değerlendirme not örnekleri  

 

B.1.4. Öğrenci iş yüküne dayalı ders tasarımı 

İsteğe Bağlı Hazırlık Programında A1, A2 ve B1 kurlarının her birinde 60 AKTS’ye karşılık gelen 

22 saat dersimiz bulunmaktadır. 

Kanıt Belgeler: 

Yönetim Kurulu Kararı 

  

B.1.5. Programların izlenmesi ve güncellenmesi  

Programların izlenmesi ve güncellenmesi amacıyla dönem başlarında, dönem sonlarında toplantılar 

ve ihtiyaç görülen ara haftalarda yapılmaktadır. Yaz döneminde de yeni eğitim ve öğretim yılına 

hazırlık amacıyla müfredat, ölçme değerlendirme, kaynak seçimleri hakkında yaz çalışmaları yapılıp 

toplantılar düzenlenmektedir. Programları güncellemek için yaz çalışma grupları adı altında 

toplantılar yapılmaktadır. Yıllık öz değerlendirmemizi yapmak amaçlı kur koordinatörlerinden 

dönemlik raporlar alınmaktadır. İsteğe Bağlı Hazırlık Programında eğitim öğretim kadrosunun 

eğitiminin geliştirilmesi ve öğrencilere verilen eğitimin iyileştirilmesi amacıyla Oxford Yayınevi gibi 

dış paydaşlardan eğitimler alınmaktadır. Bununla ilgili kararlar 04.03.2021 tarihli toplantı 

tutanağında bulunmaktadır. İsteğe Bağlı Hazırlık Programında yapılan iyileştirmeler ve değişiklikler 

toplantı tutanakları ile paydaşlara duyurulmaktadır. 

Kanıt Belgeler: 

Değerlendirme Yaz Çalışma Toplantı Kararları   

Ölçme Değerlendirme Toplantı Tutanakları 

Bahar Dönemi Ölçme Değerlendirme Toplantı Tutanakları 

Kur Koordinatörleri raporları 

 

B.1.6. Eğitim ve öğretim süreçlerinin yönetimi 

Eğitim ve öğretim programlarının tasarlanması, yürütülmesi, değerlendirilmesi ve güncellenmesi 

faaliyetlerine ilişkin İsteğe Bağlı Hazırlık Programı genelinde ilke, esaslar ile takvim belirlidir.  

Programlarda öğrenme kazanımı, öğretim programı (müfredat), eğitim hizmetinin verilme biçimi 



 

(örgün, uzaktan, karma, açıktan), öğretim yöntemi ve ölçme-değerlendirme uyumu ve tüm bu 

süreçlerin koordinasyonu kur koordinatörleri tarafından takip edilmektedir. 

Kanıt Belgeler: 

2021-2022 Ölçme ve Değerlendirme İşleyiş Takvimi  

2021-2022 IBH Akademik Takvim-Sınav Takvimi  

Ölçme Değerlendirme Toplantı Tutanakları 

 

B.2. Programların Yürütülmesi (Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme) 

B.2.1. Öğretim yöntem ve teknikleri  

Öğrenciyi aktif hale getiren ve etkileşimli öğrenme odaklı eğitim vermek amacıyla öğrencilere 

derslerde dinleme, konuşma, yazma ve anlatma etkinlikleri yapılmaktadır. Öğrenci merkezli, 

motivasyon ve bağlılığı artırıcı ders işlenmektedir.  Derslerde yapılan yazma etkinliklerinin 

birbirlerine kontrol ettirip geri bildirim vermeleri sağlanmaktadır. Bu çalışmaları destekleyici 

konuşma ve yazma ödevleri verilmektedir. Bu ödevler Konuşma ve Yazma Ürün Dosyaları adı 

altında değerlendirilmektedir. Ayrıca, motivasyonu arttırıcı yarışmalar yapılmaktadır. Bunun 

dışında yine hazırlık öğrencileri ile çevrimiçi oryantasyon etkinlikleri de düzenlenmektedir. 

Kanıt Belgeler: 

Konuşma Ürün Dosyası, Yazma Ürün Dosyası ve 2.Ara sınav değerlendirme tabloları örnekleri 

konmuştur.  

http://w3.bilecik.edu.tr/ydyo/wp-content/uploads/sites/323/2021/08/BILGILENDIRME-

KITAPCIGI-2021-2022-OGRETIM-YILI.pdf 

http://w3.bilecik.edu.tr/ydyo/2021/12/14/4188/ 

http://w3.bilecik.edu.tr/ydyo/2021/10/17/cevrimici-oryantasyon/ 

 

B.2.2. Ölçme ve değerlendirme 

İsteğe Bağlı Hazırlık Programında eğitim yıllık olarak verilmektedir. Ölçme ve değerlendirme her 

dönem 2 ara sınav,2 kısa sınav,1 konuşma ürün dosyası, 1 yazma ürün dosyası şeklinde yapılmaktadır. 

İkinci dönemin sonunda öğrenciler dönem sonu sınavına girmektedir. Öğrenciler Konuşma Ürün 

Dosyalarında yaptıkları sunumlar veya çektikleri videolardan, Yazma Ürün Dosyalarında dönem 

içinde verdiği birden fazla yazılı ödevlerin değerlendirilmesi ile not almaktadır. 

Kanıt Belgeler: 

Uygulama örnekleri ve Örgün/uzaktan/karma derslerde kullanılan sınav örnekleri UZEM 

sisteminde yer almaktadır. 

  

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

İsteğe Bağlı Hazırlık Programında eğitim alacak lisans öğrencileri, bölümler için ayrılan kontenjanlar 

http://w3.bilecik.edu.tr/ydyo/wp-content/uploads/sites/323/2021/08/BILGILENDIRME-KITAPCIGI-2021-2022-OGRETIM-YILI.pdf
http://w3.bilecik.edu.tr/ydyo/wp-content/uploads/sites/323/2021/08/BILGILENDIRME-KITAPCIGI-2021-2022-OGRETIM-YILI.pdf
http://w3.bilecik.edu.tr/ydyo/2021/12/14/4188/
http://w3.bilecik.edu.tr/ydyo/2021/12/14/4188/
http://w3.bilecik.edu.tr/ydyo/2021/10/17/cevrimici-oryantasyon/


 

dâhilinde kazandıkları bölüme yerleşme puanlarına göre sıralandırılması sonucunda eğitim hakkı 

kazanırlar. Feragat eden öğrenciler olması durumunda, yine daha önceden ilan edilmiş olan yedek 

listedeki öğrencilerin kabulü yapılmaktadır. Öğrenciler Yabancı Diller Yüksekokulunun sayfasında 

yapılan duyurularla ve yapılan tanıtımlarla, videolarla bilgilendirilmektedirler. 

 

Kanıt Belgeler: 

http://w3.bilecik.edu.tr/ydyo/2021/09/15/hazirlik-programina-kayit-hakki-kazanan-

ogrenciler/ 

http://w3.bilecik.edu.tr/ydyo/2021/08/03/neden-hazirlik/ 

 

B.2.4. Yeterliliklerin sertifikalandırılması ve diploma 

İsteğe Bağlı Hazırlık Programını başarı ile tamamlayan öğrencilere sertifika verilmektedir. 

Kanıt Belgeler: 

Sertifika örneği 

 

B.3. Öğrenme Kaynakları ve Akademik Destek Hizmetleri 

B.3.1. Öğrenme ortam ve kaynakları 

BŞEÜ Yabancı Diller Yüksek Okulunda sınıf, ders kitapları, çevrimiçi (online) kitaplar vb. kaynaklar 

uygun nitelik ve nicelikte olup, öğrencilerin erişimine açıktır. İsteğe bağlı hazırlık programı 

derslerinde Oxford English File kitabı müfredatı izlenmektedir. Öğrenme ortamı ve kaynakları 

öğrenci-öğrenci, öğrenci-öğretim elemanı ve öğrenci-materyal etkileşimini geliştirmeye 

yönelmektedir.  

Kanıt Belgeler: 

https://ders.bilecik.edu.tr/login/index.php 

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

http://w3.bilecik.edu.tr/ydyo/ogrenci/online-sozlukler/ 

          http://w3.bilecik.edu.tr/ydyo/akademik/bolumler/seviyeler-ve-dersler/ 

          http://w3.bilecik.edu.tr/ydyo/ogrenci/faydali-linkler/ 

          http://w3.bilecik.edu.tr/ydyo/ogrenci/egitim-kaynaklari/ 

 

B.3.2. Akademik Destek Hizmetleri 

Yabancı Diller Yüksek Okulu İngilizce Hazırlık programında öğrencinin akademik gelişimini takip 

http://w3.bilecik.edu.tr/ydyo/2021/09/15/hazirlik-programina-kayit-hakki-kazanan-ogrenciler/
http://w3.bilecik.edu.tr/ydyo/2021/09/15/hazirlik-programina-kayit-hakki-kazanan-ogrenciler/
http://w3.bilecik.edu.tr/ydyo/2021/08/03/neden-hazirlik/
https://ders.bilecik.edu.tr/login/index.php
http://w3.bilecik.edu.tr/kutuphane/
http://w3.bilecik.edu.tr/ydyo/ogrenci/online-sozlukler/
http://w3.bilecik.edu.tr/ydyo/akademik/bolumler/seviyeler-ve-dersler/
http://w3.bilecik.edu.tr/ydyo/ogrenci/faydali-linkler/
http://w3.bilecik.edu.tr/ydyo/ogrenci/egitim-kaynaklari/


 

edip akademik sorunlarına destek olan bir sınıf danışman öğretim görevlisi bulunmaktadır. Öğrenciler 

danışman öğretim elemanları ile kolay bir şekilde okulda yüz yüze veya telefon ile görüşebilmektedir. 

Uzaktan eğitim yolu ile gerçekleştirilen dersler için de aynı durum mevcut bulunmaktadır. Bilecik 

Şeyh Edebali Üniversitesi olarak öğrencilere Psikolojik danışmanlık ve kariyer merkezi hizmetleri 

sunulmaktadır.  

Kanıt Belgeler:  

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

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

 

B.3.3. Tesis ve altyapılar 

Yabancı Diller Yüksek okulunda yemekhane, yurt, teknoloji donanımlı çalışma alanları ile sağlık, 

uzaktan eğitim altyapısı gibi tesis ve altyapılar mevcuttur. 

 

Kanıt Belgeler: 

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

http://w3.bilecik.edu.tr/sks/beslenme-hizmetleri-2/ 

http://w3.bilecik.edu.tr/sks/sosyal-tesisler-ve-barinma-hizmetleri/ 

http://w3.bilecik.edu.tr/sks/kultur-hizmetleri/ 

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

 

B.3.4. Dezavantajlı Gruplar 

BŞEÜ Yabancı Diller Yüksek Okulunda dezavantajlı grupların (engelli, yoksul, azınlık, göçmen vb.) 

eğitim olanaklarına erişimi eşitlik, hakkaniyet, çeşitlilik ve kapsayıcılık gözetilerek sağlanmaktadır. 

Uzaktan eğitim altyapısı bu grupların ihtiyacı dikkate alınarak oluşturulmuştur. Üniversite 

yerleşkesinde ihtiyaçlar doğrultusunda engelsiz üniversite uygulamaları bulunmaktadır.  

Kanıt Belgeler: 

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

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

http://w3.bilecik.edu.tr/bilyos/kalite/egitim-ogretim/3-ogrenci-merkezli-ogrenme-ogretme-

ve-degerlendirme/ 

http://w3.bilecik.edu.tr/sks/beslenme-hizmetleri/psikolojik-danismanlik-ve-rehberlik-birimi/
http://w3.bilecik.edu.tr/kariyermerkezi/
http://w3.bilecik.edu.tr/sks/spor-hizmetleri/
http://w3.bilecik.edu.tr/sks/beslenme-hizmetleri-2/
http://w3.bilecik.edu.tr/sks/sosyal-tesisler-ve-barinma-hizmetleri/
http://w3.bilecik.edu.tr/sks/kultur-hizmetleri/
http://w3.bilecik.edu.tr/ue/
http://w3.bilecik.edu.tr/engelliogrenciler/
http://w3.bilecik.edu.tr/bilyos/
http://w3.bilecik.edu.tr/bilyos/kalite/egitim-ogretim/3-ogrenci-merkezli-ogrenme-ogretme-ve-degerlendirme/
http://w3.bilecik.edu.tr/bilyos/kalite/egitim-ogretim/3-ogrenci-merkezli-ogrenme-ogretme-ve-degerlendirme/


 

 

B.3.5. Sosyal, kültürel, sportif faaliyetler 

Hazırlık bölümünde öğrencilerin öğrenerek sosyalleşmesi adına Lyricstraining yarışması 

düzenlenmiştir. 

          Kanıt Belgeler: 

          http://w3.bilecik.edu.tr/ydyo/2021/12/14/4188/ 

 

B.4. Öğretim Kadrosu 

B.4.1. Atama, yükseltme ve görevlendirme kriterleri 

BŞEÜ Yabancı Diller Yüksek okuluna öğretim elemanı atama, yükseltme ve görevlendirme süreç ve 

kriterleri belirlenmiş olup kamuoyuna açıktır. İlgili süreç ve kriterler akademik liyakati gözetip, fırsat 

eşitliğini sağlayacak niteliktedir.  

Kanıt Belgeler: 

http://w3.bilecik.edu.tr/personel/ogrenci/mevzuat/ 

 

B.4.2. Öğretim yetkinlikleri ve gelişimi 

Akademik yıl içinde akademik personelin faydalanması adına dış paydaşlar ile internet tabanlı seminerler 

düzenlenmektedir. 

Kanıt Belgeler: 

http://w3.bilecik.edu.tr/ydyo/2021/02/17/uzaktan-egitim-webinar-etkinligi/ 

http://w3.bilecik.edu.tr/ydyo/2022/02/08/teaching-during-pandemic/ 

 

C. ARAŞTIRMA GELİŞTİRME 

C.1. Süreçlerinin Yönetimi ve Araştırma Kaynakları 

C1.1. Araştırma Süreçlerinin Yönetimi 

Yüksekokulumuzda araştırma ve geliştirme faaliyetleri kur koordinatörlükleri kanalıyla 

yürütülmektedir. Buna ek olarak, birim akademik personeli yaptıkları çalışmalar ile araştırma ve 

geliştirme faaliyetlerine katkıda bulunmaktadır. 

 

http://w3.bilecik.edu.tr/ydyo/2021/12/14/4188/
http://w3.bilecik.edu.tr/personel/ogrenci/mevzuat/
http://w3.bilecik.edu.tr/ydyo/2021/02/17/uzaktan-egitim-webinar-etkinligi/


 

  Kanıt Belgeler: 

 Kur Koordinatörlükleri Toplantı Tutanakları 

 Bölüm Kurul Kararları 

 https://www.ijsshr.in/v4i10/Doc/9.pdf  

  

C.2. Araştırma Yetkinliği, İş birlikler ve Destekler 

C.2.1. Araştırma yetkinlikleri ve gelişimi 

Birimimiz bünyesinde çalışan akademik personeller yaptıkları araştırmaların raporlarını yüksekokul 

idaresine sunmaktadırlar. 

Kanıt Belgeler: 

https://www.ijsshr.in/v4i10/Doc/9.pdf 

 

C.3. Araştırma Performansı 

C.3.1. Araştırma performansının izlenmesi ve değerlendirilmesi 

Araştırma-geliştirme hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını izlemek üzere kur koordinatörlerinden 

dönemlik raporlar istenmektedir.  

Kanıt Belgeler: 

Kur Koordinatörleri Raporları 

 

D. TOPLUMSAL KATKI 

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

D.1.1. Toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi 

Toplumsal katkıda bulunma amacı doğrultusunda birim akademik personelleri üniversitemiz Sürekli 

Eğitim Merkezi kanalıyla halka açık 48 ders saati eğitim süreli İngilizce kursu ilanına çıkmış ancak 

katılım sağlanmamıştır. 

Kanıt Belgeler: 

http://w3.bilecik.edu.tr/bilsem/2021/06/22/genel-ingilizce-kursu-ortaokul-ogrencilerine-

yonelik/ 

 

https://www.ijsshr.in/v4i10/Doc/9.pdf
https://www.ijsshr.in/v4i10/Doc/9.pdf
http://w3.bilecik.edu.tr/bilsem/2021/06/22/genel-ingilizce-kursu-ortaokul-ogrencilerine-yonelik/
http://w3.bilecik.edu.tr/bilsem/2021/06/22/genel-ingilizce-kursu-ortaokul-ogrencilerine-yonelik/


 

E. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Birimimiz Birim Öz Değerlendirme Raporu hazırlamıştır ve bu raporu muhafaza etmektedir. Rapor 

hazırlama süreci hem kalite güvencesi kültürünün bütün akademik ve idari personel tarafından 

benimsenmesini hem de bu sürecin bir parçası olmalarını sağlamıştır. Öğrencilerin bu sürece 

katılmaları 2020 yılında Covid-19 salgını nedeniyle mümkün olmamıştır. Öte yandan, birimimize ait 

İsteğe Bağlı Hazırlık Programının akreditasyon çalışmalarıyla ilgili görüşmeler yapılmıştır. Stratejik 

planda yer alan programların ve akademik personelin niteliğininin artırılması hedefine yönelik sürekli 

iyileştirme çalışmaları sürdürülmektedir. 2021 yılında gerçekleştirilemeyen iyileştirmelerin 2022 

yılında hızla gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Buna ek olarak Covid-19 salgını nedeniyle 

iyileştirilemeyen hususlar yeni dönemde öncelikli olarak ele alınacaktır. 

F. KANITLAR 

Birimimize ait tüm kanıtlar elektronik veya basılı olarak saha ziyareti sırasında paylaşılmak üzere 

muhafaza edilmektedir. 
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