
2020 YILI BİRİM ÖZ DEĞERLENDİRME RAPORU 

(ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ) 

 

A. KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ 

1. Misyon ve Stratejik Amaçlar 

            1.1. Misyon 

Bilimsel esaslar doğrultusunda ve teknoloji yardımı ile evrensel değerlere uygun 

araştırmalar yapmak; çevre bilinci gelişmiş, eleştirel düşünen, çok yönlü, girişimci, üretken, 

bilimsel ve kültürel formasyonu ve özgüveni ile Dünya’nın her yerinde görev alabilecek 

Ziraat Mühendisleri yetiştirmek ve toplumun hizmetine sunmaktır. 

              1.2. Vizyon 

Nitelikli eğitim ve araştırma yapan, araştırma sonuçlarını ekonomik ve toplumsal 

faydaya dönüştüren, yapmış olduğu çalışmaları paydaşları ile paylaşan, ulusal ve uluslararası 

düzeyde saygın ve tercih edilen fakülteler arasında yer almak. 

 

 1.3. Birimin stratejik plandaki hedefleri 

STRATEJİK 

AMAÇ 
STRATEJİK HEDEF 

Stratejik Amaç 

1 

Eğitim-Öğretim 

sürecinin 

etkinliğinin ve 

verimliliğinin 

arttırılarak 

sürdürülebilirliği

nin sağlanması 

Hedef 1.1: Lisans programlarının eğitim 

öğretim verecek şekilde aktif hale 

getirilmesi 

Hedef 1.2: Eğitim programlarını 

öğrencilerin teorik bilgilerini artıracak ve 

uygulama yeteneklerini  geliştirecek şekilde 

düzenlemek 

Hedef 1.3: Fakültemizin eğitim-öğretim 

alanında öğrenci laboratuvar, uygulama 

alan koşullarının ve teknik (makine teçhizat 

vs.) olanaklarının geliştirilmesi 

Hedef 1.4: Öğrencilere yönelik 

danışmanlık faaliyetlerinin arttırılması 

 

Stratejik Amaç 

2 

Hedef 2.1: Fakültemiz akademik 

personelinin bilimsel araştırma ve AR-GE 

faaliyetlerini arttırmak 



 

 

1.4. İzleme ve değerlendirme şekli 

Misyon, vizyon, stratejik hedefler ve performans göstergeleri fakülte,bölüm akademik 

kurul toplantılarında tüm öğretim üyelerinin katkılarıyla belirlenmekte; göstergeler izlen-

mekte ve iyileştirme önerileri değerlendirilerek uygulamaya konulmaktadır. Söz konusu iş ve 

işlemler cari yıllar olarak raporlanmakta ve fakülte web sayfasında yayımlanmaktadır. 

Kanıt Belgeler A.1: 

A.1.1.-A1.2.  http://w3.bilecik.edu.tr/ziraat/fakultemiz/misyon-ve-vizyon/ 

A.1.4. http://w3.bilecik.edu.tr/ziraat/fakultemiz/stratejik-plan-izleme-ve-

degerlendirme/ 

Öğretim 

elemanlarının 

akademik 

gelişmelerinin 

desteklenmesi 

 

 

Hedef 2.2: Bilimsel proje ve yayın 

desteklerinin arttırılmasını sağlamak 

 

 

Stratejik Amaç 

3 

Tarıma ve 

topluma katkı 

sağlayacak ürün 

üretme 

kabiliyetinin 

geliştirilmesi 

Hedef 3.1: Üniversitenin uygulama alanı 

ve laboratuvarlarının fakültemiz akademik 

personeli tarafından etkin kullanımını 

sağlayarak yeni ürünlerin geliştirilmesini 

teşvik etmek 

 

Hedef 3.2:Biyoteknoloji Araştırma ve 

Uygulama merkezi bünyesinde araştırma 

laboratuvar olanaklarının fakültemiz 

öğretim üyeleri tarafından etkin şekilde 

kullanılması 

 

Stratejik Amaç 

4 

Fakülte insan 

kaynaklarının 

güçlendirilmesi 

 

Hedef 4.1: Fakültemizde bulunan mevcut 

bölümlerin akademik kadrolarının alanında 

uzman öğretim üyeleri ile yapılandırılması, 

nitelikli idari personel sayısının artırılması, 

oryantasyon faaliyetlerinin yapılması 

 

Hedef 4.2: Kurum kültürünü geliştirmek, 

çalışanların gelişimini sağlamak ve 

verimliliklerini arttırmak 

 

 

Stratejik Amaç 

5 

Dış paydaş 

etkileşiminin 

arttırılması 

Hedef 5.1: Fakültemiz ile kamu kurum ve 

kuruluşlarının ortak olduğu plan ve projeler 

üretmek 

Hedef 5.2: Fakültemiz mezunlarıyla 

ilişkilerin güçlendirilmesini sağlamak 

http://w3.bilecik.edu.tr/ziraat/fakultemiz/misyon-ve-vizyon/
http://w3.bilecik.edu.tr/ziraat/fakultemiz/stratejik-plan-izleme-ve-degerlendirme/
http://w3.bilecik.edu.tr/ziraat/fakultemiz/stratejik-plan-izleme-ve-degerlendirme/


2. İç Kalite Güvencesi 

2.1. Birim kalite organizasyon yapısı 

ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ KALİTE KURULLARI 

Birim Adı: Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi     

  Adı Soyadı Ünvanı 

Kalite Temsilcisi : Zeki MUT Prof. Dr. 

Kalite Raportörü : Mehmet LAÇİN 

Fakülte 

Sekreteri 

  

Bölüm Bölüm Kalite Komisyonu Üyeleri Adı Soyadı Ünvanı 

Bahçe 

Bitkileri 

Bölümü 

Eğitim Öğretim Sorumlusu : 

Sinem ÖZTÜRK 

ERDEM 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Araştırma, Geliştirme ve Toplumsal Katkı 

Sorumlusu : 

Özlem ÇALKAN 

SAĞLAM 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Yönetim Sistemleri Sorumlusu : Hayri SAĞLAM 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Stratejik Plan ve Performans Göstergeleri 

Sorumlusu : 

Sinem ÖZTÜRK 

ERDEM 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Anket Hazırlama ve Değerlendirme 

Sorumlusu : 

Özlem ÇALKAN 

SAĞLAM 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Akademik Veri İzleme ve Değerlendirme 

Sorumlusu : Hayri SAĞLAM 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

  

Tarla 

Bitkileri 

Bölümü 

Eğitim Öğretim Sorumlusu : Erdem GÜLÜMSER Doç. Dr. 

Araştırma, Geliştirme ve Toplumsal Katkı 

Sorumlusu : Erdem GÜLÜMSER Doç. Dr. 

Yönetim Sistemleri Sorumlusu : Hanife MUT Prof. Dr. 

Stratejik Plan ve Performans Göstergeleri 

Sorumlusu : 

Emine Serap KIZIL 

AYDEMİR Doç. Dr. 

Anket hazırlama ve Değerlendirme 

Sorumlusu : Erdem GÜLÜMSER Doç. Dr. 

Akademik Veri İzleme ve Değerlendirme 

Sorumlusu : 

Özge Doğanay 

ERBAŞ KÖSE 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

  

Bitki 

Koruma 

Bölümü 

Eğitim Öğretim Sorumlusu : Derya ŞENAL 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Araştırma, Geliştirme ve Toplumsal Katkı 

Sorumlusu : 

Ahmet Tansel 

SERİM 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Yönetim Sistemleri Sorumlusu : 

Ahmet Tansel 

SERİM 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Stratejik Plan ve Performans Göstergeleri 

Sorumlusu : Derya ŞENAL 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Anket Hazırlama ve Değerlendirme 

Sorumlusu : Tufan Can ULU 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Akademik Veri İzleme ve Değerlendirme 

Sorumlusu : Tufan Can ULU 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

  



Biyosistem 

Mühendis-

liği 

Bölümü 

Eğitim Öğretim Sorumlusu : Kutalmış TURHAL 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Araştırma, Geliştirme ve Toplumsal Katkı 

Sorumlusu : Murat KARAER 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Yönetim Sistemleri Sorumlusu : 

Hüseyin Tevfik GÜ-

LTAŞ 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Stratejik Plan ve Performans Göstergeleri 

Sorumlusu : Kutalmış TURHAL 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Anket Hazırlama ve Değerlendirme 

Sorumlusu : Murat KARAER 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Akademik Veri İzleme ve Değerlendirme 

Sorumlusu : 

Hüseyin Tevfik GÜ-

LTAŞ 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

 

 

2.2. İş akışları 

Fakültemiz iş süreçleri ile ilgili iş akışları web sayfamızda yayımlanmakta ve belirli 

sürelerde güncellenmektedir. 

 

2.3. Görev tanımları 

Fakültemiz idari görev listesi ve tanımları fakültemiz web sayfamızda yayımlanmakta 

ve belirli sürelerde güncellenmektedir. 

Kanıt Belgeler A.2: 

A.2.2. http://w3.bilecik.edu.tr/ziraat/fakultemiz/is-akis-sureclerimiz/ 

A.2.3  http://w3.bilecik.edu.tr/ziraat/fakultemiz/gorev-tanimlarimiz/ 

 

3. Paydaş Katılımı 

3.1. İç paydaş listesi 

 

Paydaşlar Çalışanlar 
Yararlanıcı/ 

Kullanıcı 

Temel 

Ortak 

Stratejik 

Ortak 

Akademik 

Personel 
X    

İdari Personel X    

Üniversite 

Birimleri 
  X  

http://w3.bilecik.edu.tr/ziraat/fakultemiz/is-akis-sureclerimiz/
http://w3.bilecik.edu.tr/ziraat/fakultemiz/gorev-tanimlarimiz/


Diğer Bölümler  X   

Fen Bilimleri 

Enstitüsü 
  X  

Sosyal Bilimler 

Enstitüsü 
  X  

 

3.2. Dış paydaş listesi 

 

Paydaşlar Çalışanlar 
Yararlanıcı/ 

Kullanıcı 

Temel 

Ortak 

Stratejik 

Ortak 

Diğer 

Üniversiteler 
 X   

Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık 

Bakanlığı ve 

Teşkilatları 

 X X X 

Maliye Bakanlığı   X  

Milli Eğitim 

Bakanlığı 
  X  

Yökseköğretim 

Kurulu 
  X  

Sanayi Bakanlığı   X  

Kalkınma 

Bakanlığı 
  X  

Ticaret Borsası  X X X 

Devlet Su İşleri  X   

Çevre ve 

Şehircilik Bilecik 

İl Müdürlüğü 

 X   

Bilecik Ziraat 

Odası 
 X  X 

BEBKA  X X  

Tarım Kredi 

Kooperatifleri 
 X  X 

İŞKUR X    

Bilecik Merkez 

ve İlçe 

Belediyeleri 

 X  X 

Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı 
  X  

Araştırma 

Kurum/Enstitü 
 X X X 

Sivil Toplum 

Kuruluşları 
   X 

Yazılı ve Görsel 

Basın 
 X   



İşverenler-İlgili 

Firmalar 
  X  

Öğrenciler  X   

Çiftçiler  X   

 

 

3.3. İç paydaşlarla yapılan toplantılar 

         2020 yılı Covid-19 pandemisi nedeniyle iç paydaşlarla toplantı yapılamammıştır. 

3.4. Dış paydaşlarla yapılan toplantılar 

 İç paydaşların karar alma ve iyileştirme süreçlerine katılımı ile ilgili koşullar, 

ortamlar ve mekanizmalar, paydaşlardan gelen geri bildirimleri odak grup çalışmaları 

toplantılar yüz yüze görüşmeler, vb., mekanizmalar ile ölçmekte ve bu bildirimler sürekli 

iyileştirme döngüsünde temel oluşturmaktadır. Ancak 2020 yılında tüm dünyayı etkisi altına 

alan Covid-19 pandemisi nedeniyle söz konusu toplantılar yapılamamıştır.Zorunlu yapılması 

gereken Bilecik Toprak Koruma Kurulu Toplantısı gerçekleştirilmiştir. 

Kanıt Belgeler A.3: 

 

B. EĞİTİM VE ÖĞRETİM 

1. Programların Tasarımı ve Onayı 

1.1. Varsa paydaşların programa tasarımı sürecine katkısı, 

Öncelikle öğrenci ve akademik personel portföyü göz önünde bulundurularak her iki grup 

temsilci ve fertleriyle görüşmeler ve toplantılar yapılarak, ihtiyaçların ve önerilebilecek 

değerlerin tespiti gerçekleştirilmektedir. 

İç ve dış paydaşlar ile yapılan görüşme ve toplantılar doğrultusunda belirlenecek olan ihtiyaç 

ve öneriler program tasarımlarına yansıtılmaktadır. 

Pandemi nedeniyle 2020 yılında bu süreçler sağlıklı yürütülememiştir. 

 

1.2. Programlarda öğrenci iş yükünün belirlenmesinde öğrenci katılımının 

sağlandığına ilişkin belgeler, mekanizmalar 

   Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden düzenli aralıklarla yapılan anketler ile öğrenciler iş   

yükünün belirlenmesine katkıda bulunmaktadırlar. Anketler Kalite Koordinatörlüğü tarafından 

hazırlanmakta ve uygulanmaktadır. 



 

1.3. İş yükü temelli kredilerin geribildirimler doğrultusunda güncellendiğine 

ilişkin kanıtlar 

 Öğrenciler tarafından doldurulan anket sonuçlarına göre öğrenci iş yükü belirlenmekte ve 

gerektiğinde güncellenmektedir. 

 

Kanıt Belgeler B.1: 

             B.1.1.2. http://w3.bilecik.edu.tr/kalite/anket/ 

B.1.1.3. http://bologna.bilecik.edu.tr/bolognabilgi.aspx?menuno=10 

 

2. Öğrenci Kabulü ve Gelişimi 

2.1. Paydaşların bilgilendirildiği mekanizmalar 

 Tüm paydaşlarımız, fakültemiz web sayfası, öğrenci bilgi sistemi, sosyal medya, 

EBYS ve SMS aracılığıyla bilgilendirilmektedir. 

 

  2.2. Öğrencinin akademik ve kariyer gelişimini izlemek üzere tanımlı süreçler ve 

mevcut uygulamalar 

 Fakültemizde bölüm bazında kariyer danışmanı görevlendirmesi yapılmış olup, 

öğrencilerin akademik ve kariyer gelişimleri takip edilmekte ve kariyer danışmanlık hizmeti 

verilmektedir.2020 yılında ortaya çıkan Covid-19 pandemisi nedeniyle tedbirler kapsamında 

yüzyüze eğitime ara verilmiş online eğitime geçilmiştir. Bu nedenle danışmanlık çalışmaları 

tam manasıyla yapılamamış uzaktan yapılmıştır.2020 yılında 35 öğrencimize kariyer 

danışmanlık hizmeti verilmiştir.Pandemi nedeniyle arzu edilen seviyede hizmet 

verilememiştir. 

 

http://w3.bilecik.edu.tr/kalite/anket/
http://bologna.bilecik.edu.tr/bolognabilgi.aspx?menuno=10


Kanıt Belgeler B.2: 

B.2.1.1. http://w3.bilecik.edu.tr/ziraat/tum-duyurular/ 

B.2.1.2https://ebys.bilecik.edu.tr/Login.aspx?ReturnUrl=%2f 

B.2.1.3 https://obs.bilecik.edu.tr/login.aspx?ReturnUrl=/default.aspx 

 

3. Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme 

3.1.  Aktif ve etkileşimli öğretme yöntemlerine ilişkin uygulamalar, 

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı ile 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz 

Yarıyılı COVİD-19 pandemisi nedeniyle uzaktan eğitim şeklinde yapılmıştır. 

 

 

3.2.  Uzaktan eğitime özgü öğretim materyali geliştirme ve öğretim ilke, yöntem ve 

tekniklerine ilişkin uygulamalar, 

Uzaktan Eğitim Sistemi ile ilgili olarak hazırlanan Öğretim Elemanı Kılavuzundan 

yararlanılmaktadır. 

 

3.3. Disiplinler arası çalışmayı teşvik eden uygulamalar 

Fakültemizde kurumlar arası yatay geçiş işlemleri öğrencilerin talepleri dikkate alına-

rak, aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafın-

dan yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde, ikinci yarıyıldan itibaren yapılabilmektedir.Tüm 

geçiş işlemleri 24.04.2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, 

Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönet-

melik” kapsamında yapılmaktadır.Ayrıca Fakültemiz bölümleri arasında çift anadal ve yandal 

programları aktiftir.2020 yılında 2 öğrencimiz çift anadal yapmaktadır. 

 

 

http://w3.bilecik.edu.tr/ziraat/tum-duyurular/
https://ebys.bilecik.edu.tr/Login.aspx?ReturnUrl=%2f
https://obs.bilecik.edu.tr/login.aspx?ReturnUrl=/default.aspx
https://obs.bilecik.edu.tr/login.aspx?ReturnUrl=/default.aspx


 

 

3.4.  Varsa uzaktan eğitimde öğrenci başarısını ölçme ve değerlendirmede kullanılan 

tanımlı süreçler, 

BŞEÜ Uzaktan Eğitim Uygulama Esasları ve İşleyiş Yönergesi kullanılmaktadır. 

3.5.  Ders öğrenme çıktılarına ulaşılıp ulaşılmadığını değerlendirmek üzere 

kullanılan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, 

Her eğitim-öğretim döneminde düzenli olarak yapılan değerlendirme anketi ile ders 

öğrenme çıktılarına ulaşılıp ulaşılmadığı belirlenmektedir. 

3.6.  Tanımlı öğrenci geri bildirim mekanizmaları 

Öğrencilerimiz, Uzaktan Eğitim Portalı-Mesaj, Öğrenci Bilgi Sistemi, Akademik 

Kurumsal E-Posta adresleri, dilek kutusu ve sosyal medya aracılığı ile dilek, şikayet ve 

taleplerini iletebilmektedir. 

 



3.7.  Öğrenci geri bildirimleri kapsamında gerçekleştirilen iyileştirmelere ilişkin 

uygulamalar 

Öğrenci geri bildirimleri görevli bölüm danışmanları tarafından takip edilmektedir. 

3.8.  Öğrencilerin karar alma mekanizmalarına katılımı örnekleri, 

Üniversitemiz Öğrenci Konseyi Yönergesi çerçevesinde bölüm ve program bazında 

yapılan seçimler sonrasında seçilen öğrenciler anılan yönergenin 11.maddesinde belirtilen 

görevleri tanımlı iş süreci doğrultusunda yürütürler. Temsilciler sorun, istek ve talepleri 

yönetime aktararak karar alma mekanizmasında katılım sağlamış olmaktadırlar. 

3.9.  Öğrenci danışmanlık sisteminde kullanılan tanımlı süreçler 

 

        

 

   3.10. Öğrencilerin danışmanlara erişimine ilişkin mekanizmalar 

 Öğrencilerimiz danışmanlarına öğrenci bilgi sistemi üzerinden mesaj, mail ve dahili 

telefon hattından erişim sağlayabilmektedir. 

Kanıt Belgeler B.3: 



            B.3.1. http://www.bilecik.edu.tr/2016/AnaSayfa/Icerik/7217 

B.3.2. http://w3.bilecik.edu.tr/ue/ 

B.3.3. https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/139053 

B.3.4.https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/140173 

B.3.5.http://w3.bilecik.edu.tr/ue/2021/01/12/degerlendirme-anketi-hakkinda/ 

B.3.8.1. https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/83842 

B.3.8.2. https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/144248 

B.3.9.1.Danışman Atama ile ilgili Bölüm Kurul Karar örnekleri 

B.3.9.2. Danışman Atama ile ilgili Fakülte Yönetim Kurul Karar örnekleri 

 

4. Öğretim Elemanları 

            4.1. Akademik kadronun uzmanlık alanı ile yürüttükleri ders arasında uyumun 

sağlanmasına yönelik uygulamalar 

Fakültemizde verilen derslerin uzmanlık alanine göre yürütülmesi işlemleri her eğitim 

öğretim dönemi başında EBYS üzerinden yapılan yazışmalar ile başlar.Dekanlık 

bölümlerden bölüm, fakülte ve kuurm dışından yapılması istenilen ders görevlendirmeleri 

için talep yazılarına gerekli yazışmalar yapılır.Uzmanlık alanına göre adaletli ders dağılımı 

işlemi bölüm kurullarında ve fakülte yönetim kurulunda değerlendirilir ve karara bağlanır. 

            4.2.Öğretim elemanlarının süreçlerin planlanması ve iyileştirilmesine katılımına 

ilişkin kanıtlar, 

Eğitim öğretim yılı sonunda yapılan genel kurul toplantısında ve bölüm kurullarında 

yapılan değerlendirmeler sonrasında öğretim elemanlarından gelen geri bildirimler 

doğrultusunda süreçler yeniden şekillendirilmektedir.Ancak 2020 yılında meydana gelen 

sağlık kısıtlamaları nedeniyle değerlendirme toplantıları yapılamamıştır. 

Kanıt Belgeler B.4: 

B.4.1.  Fakülte Yönetim Kurulu Karar Örnekleri 

B.4.2.  Bölüm Kurulu Karar Örnekleri 

http://www.bilecik.edu.tr/2016/AnaSayfa/Icerik/7217
http://w3.bilecik.edu.tr/ue/
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/139053
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/140173
http://w3.bilecik.edu.tr/ue/2021/01/12/degerlendirme-anketi-hakkinda/
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/83842
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/144248


 

5. Öğrenme Kaynakları 

5.1. Öğrenme kaynaklarına erişim, 

Birimimizin öğrencileri Üniversite Kütüphanesi başta olmak üzere diğer birçok akademik 

birimde bulunan kablosuz EDUROAM bağlantısını kullanarak eğitim ve araştırma kaynaklarına 

erişebilmektedir. 

 

5.2. Öğrencilere sunulan hizmetlerle ilgili öğrenci geri bildirim araçları, (Anketler 

vb.) 

Pandemi nedeniyle uzaktan eğitime geçilmesiyle öğrencilerden yüzyüze geri bildirim 

alınamamıştır.Fakülte olarak anket çalışması yapılamamasıyla birlikte Üniversite genelinde 

online anket çalışması yapılmıştır.Kalite Koordinatörlüğü tarafından anket takvimi 

oluşturulmuştur.Web sayfası üzerinden online anket çalışmaları sürüdürülmektedir. 

 

5.3. Özel yaklaşım gerektiren öğrencilerle ilgili uygulamalar, (Kurullarda temsil, 

engelsiz üniversite uygulamaları, varsa uzaktan eğitim süreçlerindeki uygulamalar vb.) 

Özel yaklaşım gerektiren öğrencilerle ilgili olarak akademik personel koordinatörü 

görevlendirilerek Fakülteye kayıtlı özel durumları olan öğrenciler yakından takip edilmekte, 

kayıt, sınav ve diğer süreçlerde destek sağlanmaktadır.Fakültemiz binasında sarı yönlendirme 

yolları ve tabelalar düzenlenerek söz konusu öğrencilerin fiziksel hareketlerinde destek 

sağlanmaktadır.Üniversitemiz Engelli Öğrenciler Eğitim-Öğretim ve Sinav Uygulama 

Esasları ile anılan öğrencilerimizin hakları hukuki güvence altına alınmıştır. 

 

5.4. Geribildirimlerin iyileştirme mekanizmalarında kullanıldığına ilişkin belgeler, 

Fakültemiz iç ve dış paydaşlarından şikayet, talep ve önerileri pandemi nedeniyle e-

posta, sosyal medya, faks,telefon gibi online ortamlardan fakülte web sayfası formlar başlığı 

altında yer alan belgeler ile alınmaktadır. 

Kanıt Belgeler B.5: 

B.5.1.1.http://eduroam.bilecik.edu.tr/ 

B.5.1.2.http://w3.bilecik.edu.tr/kutuphane/ 

B.5.2.1.http://w3.bilecik.edu.tr/kalite/anket/ 

http://eduroam.bilecik.edu.tr/
http://w3.bilecik.edu.tr/kutuphane/
http://w3.bilecik.edu.tr/kalite/anket/


 B.5.2.2.https://anket.bilecik.edu.tr/ 

B.5.2.3.http://w3.bilecik.edu.tr/kalite/wp-content/uploads/sites/116/2020/12/6-no.lu-

toplant%C4%B1..pdf 

B.5.3. https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/103915 

B.5.4.1. http://w3.bilecik.edu.tr/ziraat/iletisim/ 

B.5.4.2.http://w3.bilecik.edu.tr/kalite/wp-content/uploads/sites/116/2020/12/2020_7-

Say%C4%B1l%C4%B1-Toplant%C4%B1.pdf 

B.5.4.3.http://w3.bilecik.edu.tr/ziraat/formlar/ 

 

C. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME 

         1. Araştırma Yetkinliği 

         1.1. Kurumun dahil olduğu araştırma ağları 

BŞEÜ Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi Normal Araştırma 

Projesi, Çok Disiplinli Araştırma Projesi, Öncelikli Alan Araştırma Projesi, Uluslararası 

Araştırma İş birliği Projesi, Sanayi İş birliği Projesi, Ulusal Araştırmalara Katılım Projesi, 

Uluslararası Araştırmalara Katılım Projesi gibi farklı alan ve amaçlara yönelik proje destekleri 

vermektedir. 

1.2. Ortak araştırmalardan üretilen çalışmalar 

Fakültemiz tarafından tamamlanan ve devam eden projeler fakülte web sayfasında 

yayımlanmakta ve güncellenmektedir. 

 

3.1. Kurumun ortak programları ve araştırma birimleri 

Üniversitemiz araştırma projeleri işlemleri Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinatörlüğü (BAP) tarafından yürütülmektedir. 

Kanıt Belgeler C.3: 

C.1.1. http://w3.bilecik.edu.tr/bap/yonetim-2/ 

C.1.2.http://w3.bilecik.edu.tr/ziraat/tanitim/projeler/ 

https://anket.bilecik.edu.tr/
http://w3.bilecik.edu.tr/kalite/wp-content/uploads/sites/116/2020/12/6-no.lu-toplantı..pdf
http://w3.bilecik.edu.tr/kalite/wp-content/uploads/sites/116/2020/12/6-no.lu-toplantı..pdf
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/103915
http://w3.bilecik.edu.tr/ziraat/iletisim/
http://w3.bilecik.edu.tr/kalite/wp-content/uploads/sites/116/2020/12/2020_7-Sayılı-Toplantı.pdf
http://w3.bilecik.edu.tr/kalite/wp-content/uploads/sites/116/2020/12/2020_7-Sayılı-Toplantı.pdf
http://w3.bilecik.edu.tr/ziraat/formlar/
http://w3.bilecik.edu.tr/bap/yonetim-2/
http://w3.bilecik.edu.tr/ziraat/tanitim/projeler/


 

E. YÖNETİM SİSTEMİ 

             1.Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı 

 

 



 



 

 
 

 

 

 

 



1.1. Birim organizasyon yapısı 

 



             1.2. Yetki ve sorumluluklar 

Dekan 

• Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve 

fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak, 

• Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında 

rektöre rapor vermek, 

• Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek, 

fakülte bütçesi ile ilgili öneriyi fakülte yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra 

rektörlüğe sunmak, 

• Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim 

görevini yapmak, 

• Dekanlar Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde 

kullanılmasında ve geliştirilmesinde gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasın-

da, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, eğitim – öğretim, bilimsel 

araştırma ve yayını faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faali-

yetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve 

sonuçlarının alınmasında rektöre karşı birinci derecede sorumludur 

Dekan Yardımcısı 

• Dekana, görevi başında olmadığı zamanlarda vekâlet etmek, 

• İlgili kanun ve yönetmeliklerle verilen görevleri yapmak, 

• Yetki devri ve görevlendirme yoluyla verilen görevleri yapmak, 

 

Bölüm Başkanı 

• Bölümün başta eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri olmak üzere bölüme ait her 

türlü faaliyetin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak. 

Fakülte Sekreteri 

• Görevleriyle ilgili tüm mevzuata (Kanunlar, Kanun Hükmünde Kararnameler, Cum-

hurbaşkanlığı Kararnameleri, Tüzükler, Cumhurbaşkanı Kararları, Yönetmelik, 

Genelgeler, Yönergeler) hakim olmak ve tüm idari işleri yürütmek. 

• Biriminde yapılan işlerle ilgili olarak haftalık rapor hazırlamak ve bağlı bulunduğu 

yöneticisine sunmak. 

• Biriminde görevli olan idari, teknik ve genel hizmet personeli arasında iş bölümünü 

sağlamak. Gerekli denetim ve gözetimi yapmak. 

• Biriminde görevlendirilecek idari ve genel hizmet personeli için Dekana öneri sunmak. 



• Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulunda oy hakkı olmaksızın raportörlük yap-

mak. 

• Fakülte Yönetim Kurulu ve Fakülte Disiplin Kurulu gündemini hazırlatmak ve üyelere 

dağıtılmasını sağlamak. 

• Kurullardan çıkan kararların ilgili makamlara gönderilmesini ve arşivlenmesini sağla-

mak 

• Bina yerleşkesinde gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasını sağlamak. 

• Biriminde görevli idari ve genel hizmet personeli izinlerini iş akış süreçlerini aksatma-

yacak şekilde düzenlemek. 

• Tasarruf tedbirlerine uygun hareket edilmesini sağlamak. 

• İdari personel ve genel hizmet personeli ile periyodik toplantılar yapmak ve verimli 

çalışmaları için gerekli tedbirleri almak. 

• Personel arasında adil iş bölümü yapılmasını sağlamak, kılık kıyafetleri ile görevini yer-

ine getirip getirmediklerini denetlemek, gerekli durumlarda idari personelin görev 

alanları ve birimlerini düzenlemek. 

• Birimindeki akademik ve idari personelin kişisel dosyalarının tutulmasını sağlamak. 

• Birimindeki öğrenci işlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak. 

• Birimine ait depoların düzenli tutulmasını sağlamak. 

• EBYS’den gelen evrakların havalesini yaparak kaydedilmesini, birim içi 

yönlendirilmesini ve sonuçlandırılmasını sağlamak. 

• Biriminde gerekli olan her türlü mal ve malzeme alımlarında yapılması gereken işlem-

lerin taşınır kayıt kontrol yetkilisi tarafından yapılmasını sağlamak. 

• Birim bütçe taslağının hazırlanmasını sağlamak. 

• Birim bina ve yerleşkesinin çevre temizlik, bakım ve onarım hizmetlerinin düzenli 

yürütülmesini sağlamak ve denetlemek. 

• Biriminde açılacak kitap sergileri, stantları ile asılmak istenen afiş ve benzeri talepleri 

incelemek ve denetlemek. 

• Öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasına yardım etmek. 

• Çalışma ortamında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hususların uygulanması konusunda 

gerekli uyarıları yapmak, kapı ve pencerelerin mesai saatleri dışında kapalı tutulması 

konusunda uyarılarda bulunmak ve kontrol etmek. 

• Birime alınacak olan akademik, idari personel alımı ile ilgili evrakların hazırlanmasını, 

görev sürelerinin uzatılması işlemlerinin yapılmasını sağlamak. 

• Birimine ait tüm verilerin güncel tutulmasını sağlamak. 

• Birimine ait Stratejik Plan, Faaliyet Raporları vb. raporların hazırlanmasını sağlamak. 

• Gerekli evrakların onay ve tasdikini yapmak. (öğrenci belgeleri, transkriptler, diploma 

fotokopisi ) 



• AÖF, ÖSYM, ATAÜNİ, İUAUZEF sınavlarına ilişkin olarak sınıfların temizlenmesini, 

numaralandırılmasını ve güvenliğini sağlamak. 

• Uzaktan Eğitim sınavlarında sınıfların düzenlenmesini, duyuruların yapılmasını sağla-

mak. 

• Akademik ve idari personel ile ilgili disiplin yazışmalarını yapmak. 

• Akademik ve idari personelin almış olduğu sağlık raporlarının uygun olup olmadığının 

kontrolünü yapmak. 

• Görev Dağılım Çizelgesi Formu’na göre yerine vekalet edeceği personele ait işleri 

yapmak. 

  

Fakülte Kurulu 

• Fakültenin, eğitim – öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ve bu faali-

yetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim – öğretim takvimini kararlaştırmak. 

• Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek 

 

Fakülte Yönetim Kurulu 

• Fakülte kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana yardım 

etmek, 

• Fakültenin eğitim – öğretim, plan ve programları ile takvimin uygulanmasını sağla-

mak, 

• Fakülte yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak, 

• Dekanın fakülte yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak, 

• Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim – öğretim ve sınavlara 

ait işlemleri hakkında karar vermek, 

  

Öğrenci İşleri Birimi 

• Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın görev, yetki ve sorumluluğu dışındaki ve Kanun ve 

yönetmeliklerde kendi sorumluluğunda bulunan tüm işleri yapmak. 

• Lisansüstü, lisans ve önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve ilgili yönergeleri 

bilmek, değişiklikleri takip etmek, duyurularını yapmak. 

• Öğrencilerin kayıt, ders kaydı, öğrenci belgesi, tecil, not döküm belgesi, kayıt don-

durma, ilişik kesme, yatay geçiş, muafiyet, burs, geçici mezuniyet, diploma vb. iş ve 

işlemleri yürütmek. 

• Öğrenci işleri ile ilgili günlük ve dönemlik yazışmaları hazırlamak. 

• Öğrencilerin yatay geçiş işlemleri ve ders muafiyet istekleri için gerekli belgeleri 

hazırlamak. 



• Birimine kayıt yaptıran öğrencilerin her türlü yazışmalarını yapmak. 

• Yaz okulu ile ilgili her türlü yazışma ve işlemleri yapmak. 

• Öğrencilerle ilgili her türlü duyuruları yapmak. 

• Öğrencilerle ilgili evrakların arşivlenmesini sağlamak. 

• İkinci öğretim öğrencilerinden % 10’a girenlerin tespitini yapmak. 

• Mazereti nedeniyle sınavlara giremeyen öğrencilerin Yönetim Kurulu kararlarını ilgili 

bölümlere ve öğrencilere bildirmek. 

• Her yıl sonunda başarı oranlarını tanzim etmek. 

• Öğrenci Konseyi ve Temsilciliği ile ilgili işlemlerini yapmak. 

• Birimine alınacak öğrenci kontenjanları ile ilgili hazırlık çalışmaları yapmak. 

• Yarı yıl sonu sınavlarından önce bölümlerden gelen devamsızlıktan kalan öğrenci lis-

telerini ilan etmek. 

• Öğrenci bilgilerinin ve notlarının otomasyon sistemine girilmesini takip etmek. 

• Eğitim-Öğretim yılı başında öğrenci danışman listelerinin güncellenmesini bölüm-

lerden istemek ve güncel listeyi sisteme tanımlamak, danışman onaylarını takip et-

mek. 

• Kaydı silinen ve mezun öğrencilerin askerlik ve KYK listelerini göndermek. 

• Programlarda dereceye giren öğrencilerin tespitini yapmak. 

• Çift anadal ve yandal işlemlerini yürütmek. 

• Görev alanıyla ilgili kurul ve komisyonların toplantı öncesi gündemlerini hazırlamak. 

• Ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, mazeret, tek ders ve ek sınav işlemlerini yürütmek. 

• Evrakları yükseköğretim üst kuruluşları ve yükseköğretim kurumları saklama süreli 

standart dosya planına uygun olarak arşivlemek. 

• Birim içi ve birim dışı yazışmalarını “Resmi Yazışmalarda Uyulacak Esas ve Usuller 

Hakkındaki Yönetmelik” ve “Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İmza Yetkileri Yönergesi” 

ne uygun olarak düzenlemek. 

 

Makam Sekreterliği 

• Bağlı bulunduğu yöneticinin telefon görüşmelerini ve kabullerine ait hizmetleri 

yürütmek. 

• Bağlı bulunduğu yöneticiye ait dosyaları tutmak ve arşivlemek. 

• Bağlı bulunduğu yöneticiye ait özel ya da gizli yazıları düzenlemek, davetiye, tebrik 

kart gibi taleplerini hazırlamak, zamanında ilgililere ulaşmasını sağlamak. 

• Bağlı bulunduğu yöneticinin görevden ayrılma, göreve başlama yazışmalarını takip 

etmek ve yolculuk konaklama için rezervasyonlarını yapmak. 



• Bağlı bulunduğu yöneticinin ihtiyaç duyduğu araç gereç ve diğer ikram edilecek 

malzemeyi önceden tespit etmek ve teminini sağlamak. 

• Makam odasına ilgisiz ve uygun olmayan kişilerin girişini engellemek. 

• Makam odasının temizlik ve havalandırma işlerini yaptırmak. 

• Bağlı bulunduğu yöneticinin yerinde olmadığı zamanlarda odasının kilitli tutulmasını 

sağlamak. 

• Kurulların gündemlerini bir gün önceden hazırlamak, alınan kararları karar defterine 

yazmak. Kararların ilgili birimlere ulaşmasını sağlamak. 

• Bağlı bulunduğu yöneticiye gelen misafirlerle ilgilenmek, görüşme başlayana kadar 

ağırlamak. 

• Bağlı bulunduğu yöneticinin ziyaretçilerini ve telefonla arayanları günlük olarak 

deftere kaydetmek. 

• Bağlı bulunduğu yöneticinin tebrik mesajlarını hazırlamak ve dağıtımını sağlamak. 

• Protokol ve telefon listelerini takip etmek ve güncel kalmasını sağlamak. 

• Kültürel faaliyet ve yazışma tarihlerini birimlere bildirip, afişlerin gerekli yerlere asıl-

masını sağlamak. 

• Evrakları yükseköğretim üst kuruluşları ve yükseköğretim kurumları saklama süreli 

standart dosya planına uygun olarak arşivlemek. 

• Birim içi ve birim dışı yazışmalarını “Resmi Yazışmalarda Uyulacak Esas ve Usuller 

Hakkındaki Yönetmelik” ve “Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İmza Yetkileri Yönergesi” 

ne uygun olarak düzenlemek. 

 

Bölüm Sekreterliği 

• Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın görev, yetki ve sorumluluğu dışındaki ve Kanun ve 

yönetmeliklerde kendi sorumluluğunda bulunan tüm işleri yapmak. 

• Lisansüstü, lisans ve önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve ilgili yönergeleri 

bilmek, değişiklikleri takip etmek, duyurularını yapmak. 

• Haftalık ders programı ve sınav programlarını bağlı bulunduğu dekanlığa/müdürlüğe 

bildirmek ve ilan panosunda duyurularını yapmak. 

• Bölümlerin öğrenci ilan panolarında ilgili duyuruları yapmak, süresi dolanları 

kaldırmak. 

• Bağlı bulunduğu birim ve bölümler arası yazışmaları yapmak. 

• Muafiyet dilekçelerini incelenmek üzere ilgili anabilim dalı başkanı ve danışmanlarına 

iletilmesini sağlamak. 

• Bölümde görevli öğretim elemanlarının izin, rapor, telafi ve görevlendirme yazı ve 

dosyalarını sistemde düzenli bir şekilde takip etmek ve sonuçlandırmak. 

• Bölüm Kurulu Kararlarını ve üst yazılarını Bölüm Başkanına yazmak ve sunmak. 



• Yeni ders açılması işlemlerini yapmak. 

• Bölümdeki ders değerlendirme anketlerinin uygulanmasını ve sonuçlandırılmasını 

sağlamak ve bölüm başkanlığına teslim etmek. 

• Evrakları yükseköğretim üst kuruluşları ve yükseköğretim kurumları saklama süreli 

standart dosya planına uygun olarak arşivlemek. 

• Birim içi ve birim dışı yazışmalarını “Resmi Yazışmalarda Uyulacak Esas ve Usuller 

Hakkındaki Yönetmelik” ve “Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İmza Yetkileri Yönergesi” 

ne uygun olarak düzenlemek. 

 

Personel 

• Sözleşmeli yabancı uyruklu öğretim elemanları görev atamaları ile ilgili iş ve işlemleri 

takip etmek. 

• Personelin görev sürelerini, yükselme tarihlerini, doğum, evlenme, ölüm vb. özlük 

haklarını ve askerlik işlemlerini takip etmek, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ile 

koordineli olarak Fakülte sekreterine zamanında bilgi vermek, gerekli yazışma ve 

başvuruları yapmak. 

• Akademik ve idari personelin izin, görev ve rapor işlemlerini takip etmek. Personelin 

göreve başlama/ ayrılma tarihlerini Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ve Personel 

Daire Başkanlığına bildirmek. 

• Akademik ve idari personelin tayin, terfi, istifa, askerlik emeklilik ve mal bildirimiyle 

ilgili işlemleri yürütmek. 

• Akademik ve idari personelin almış olduğu sağlık raporlarının mevzuata uygun olup 

olmadığını kontrol etmek. 

• Dekan/ dekan yardımcıları, bölüm başkanı, bölüm başkan yardımcıları, anabilim dalı 

başkanı, Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu üyelikleri ve Üniversite Senato 

temsilciliği ve atamaları ile ilgili işlemleri yürütmek, takip etmek. 

• Birimlerde görev yapan akademik ve idari personelin listelerini hazırlamak ve güncel 

tutulmasını sağlamak. 

• Birimindeki idari personel ve sürekli işçi kapsamında çalışanların görev dağılım çizel-

gesi formunu hazırlamak ve Fakülte sekreterine onaya sunmak. 

• Fakültede oluşturulan kurul ve komisyonların görev tanımlarını ve listesini arşivlemek. 

• Fakültede oluşturulan kurul ve komisyonların yazışmalarını yapmak. 

• Kültürel faaliyet ve yazışma tarihlerini birimlere bildirip, afişlerin gerekli yerlere asıl-

masını sağlamak. 

• Akademik ve idari personele yönelik olarak yapılacak olan anketlerin uygulanmasını 

ve sonuçlandırılmasını sağlamak. 

• Fakülte personeli ile ilgili duyuruların yapılmasını sağlamak. 



• Evrakları yükseköğretim üst kuruluşları ve yükseköğretim kurumları saklama süreli 

standart dosya planına uygun olarak arşivlemek. 

• Birim içi ve birim dışı yazışmalarını “Resmi Yazışmalarda Uyulacak Esas ve Usuller 

Hakkındaki Yönetmelik” ve “Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İmza Yetkileri Yönergesi” 

ne uygun olarak düzenlemek 

 

Taşınır ve Mali İşler 

• Birimin gider mevzuat kapsamında yapacağı bütün harcamaların evrakını bütçe terti-

bine ve usulüne uygun olarak hazırlamak, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına 

teslim ederek takibini yapmak, 

• Yeteri kadar ödenek olup olmadığını kontrol etmek. Ek ödenek, ödenek talep ve 

aktarım işlerini yapmak. Aksaklık meydana gelmemesi için gerekli tedbirleri almak. 

• Ödemelere esas teşkil edecek bilgi ve belgenin istenmesine rağmen zamanında teslim 

etmeyen kişileri veya kişilere yapılacak ödemelerin gecikmesine yol açabilecek 

hertürlü bilgiyi zamanında amirlerine iletmek. 

• Tüketim ve demirbaş (eğitim malzemeleri, kırtasiye, bina bakım onarım malzemeleri, 

ahşap ve metal malzemeleri, elektronik donanım ve teknolojik malzemeleri, makine 

teçhizat alım ve bakımları vb.) malzemeleri, doğrudan temin veya ihale yoluyla satın 

alma ile ilgili taşınır kayıt işlemlerini takip etmek. 

• Taşınır işlem fişi, zimmet fişi, sayım tutanağı vb. evrakı usulüne uygun düzenlemek, 

kayıt altına almak ve arşivlemek. 

• Depoları daima temiz, düzenli ve aranılanı kolayca bulunacak şekilde düzenlemek. 

• Depodan eksilen malzemeleri amirlerine bildirerek tamamlanmasını sağlamak. 

• Tüketime verilen malzemelerin TİF düzenleyerek çıkış kaydını yapmak. Üçer aylık tü-

ketim çıkış raporlarını hazırlamak. 

• Birime gelen devir, hibe ve bağışların giriş kaydını yapmak, zimmet fişini hazırlamak, 

takibini ve birimlere dağıtılmasını sağlamak. 

• Kişisel odalar, laboratuvar, koridor, sınıf gibi ortak kullanım alanlarındaki dayanıklı 

taşınırlar için Dayanıklı Taşınır listelerini oluşturmak, ilgili kişilere zimmetlemek. Oda-

lara verilen zimmetlerin güncel tutulmasını sağlamak. 

• Taşınırların yılsonu işlemlerini yaparak sayım tutanakları ile döküm cetvellerini 

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına bildirmek. 

• Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı ko-

runması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak. 

• Fazla mesai yapan personelin, kısmi zamanlı çalışan ve staj yapan öğrencilerinin pu-

antajlarını hazırlamak, takip ekmek, her ay sonunda ilgili daire başkanlığına bildirmek. 

• Staj yapan öğrencilerin dosyalarını hazırlamak, Stajyer öğrenci ile ilgili her türlü 

yazışmalarını yapmak. 



• Staj yapan öğrencilerin SGK işe giriş ve işten çıkış bildirgelerini yapmak, iş kazası ve 

meslek hastalıkları sigorta prim bildirgelerini yapmak ve primlerin ödenmesi için ilgili 

daire başkanlığına bildirmek. 

• Stratejik planların hazırlanmasında yazışmaları yapmak, planın hazırlamasında Fakül-

tenin mevcut durumuna ilişkin alanları ve raporları hazırlamak. 

• Fakültede tadilat ve onarım gereken yerlerin iş taleplerini Yapı İşleri ve Teknik Daire 

Başkanlığına bildirmek. 

• Evrakları yükseköğretim üst kuruluşları ve yükseköğretim kurumları saklama süreli 

standart dosya planına uygun olarak arşivlemek. 

• Birim içi ve birim dışı yazışmalarını “Resmi Yazışmalarda Uyulacak Esas ve Usuller 

Hakkındaki Yönetmelik” ve “Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İmza Yetkileri Yönergesi” 

ne uygun olarak düzenlemek. 

Kanıt Belgeler E.1: 

E.1. Fakulte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu Teşkili İle İlgili Karar ve Yazışma 

Örnekleri 

E.1.2.1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 

E.1.2.2.2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 

E.1.2.3.Yetki, Görev ve Sorumluluklar – Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi 

(bilecik.edu.tr) 

 

2. Kaynakların Yönetimi 

5018 sayılı Kanuna dayanılarak hazırlanan Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri 

çerçevesinde Fakültemiz envanterine kayıtlı taşınırların yönetimi 

gerçekleştirilmektedir.Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından elektronik 

ortamda Taşınır Kontrol Sistemine (TKYS) geçilmesiyle taşınır ve taşınmazların kayıt altına 

alınması kolaylaşmış bilgilerin daha güvenilir ortamda muhafaza edilmesi 

sağlanmıştır.Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından yasal mevzuatlar doğrultusunda 

ilgili personele belirli aralıklarla yapılan eğitimler sayesinde taşınır ve taşınmaz kaynakların 

yönetimi taşınır kayıt sistemi tarafından etkin olarak gerçekleştirilmektedir. 

Kanıt Belgeler E.2: 

E.2. KBS - Kamu Hesapları Bilgi Sistemi 

https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiIirCltYXvAhUxUxUIHSeECzQQFjAAegQIAhAD&url=https%3A%2F%2Fwww.mevzuat.gov.tr%2FMevzuatMetin%2F1.5.657.doc&usg=AOvVaw1VMyOFYHD4r9qRQ4aLeeMV
https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2547.pdf
http://w3.bilecik.edu.tr/ziraat/fakultemiz/yetki-gorev-ve-sorumluluklar/
http://w3.bilecik.edu.tr/ziraat/fakultemiz/yetki-gorev-ve-sorumluluklar/
https://www.kbs.gov.tr/gen/login.htm


 

3. Bilgi Yönetim Sistemi 

3.1. Bir yıl içerisinde tanzim edilen birim raporları 

 Bilgi Sistemleri ile toplanan veriler değerlendirilmekte ve yılda iki kez İzleme ve 

Değerlendirme Raporu ile paylaşılmaktadır.Yıllık veriler cari yıl sonunda birim faaliyet 

raporu haline getirilmektedir. 

Kanıt Belgeler E.3: 

E.3.1.1.  2020 Yılı İzleme Değerlendirme Raporu (1.Altı ay) 

E.3.1.2. 2020 Yılı İzleme Değerlendirme Raporu (2.Altı ay) 

E.3.1.3. 2020 Yılı Faaliyet Raporu 

 

4. Destek Hizmetleri 

4.1. Bir yıl içerisinde yapılan satın almalar ve muayene kabuller 

Kurum dışından tedarik edilecek hizmet olması durumunda 5018  Sayılı Kamu Mali 

Yönetim ve Kontrol Kanunu, ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Kamu İhale 

Sözleşmeleri Kanunu ve bu Kanunlara dayanak olarak hazırlanan (mal hizmet alım 

yönetmeliği, sözleşme yönetmeliği gibi) yönetmelikler çerçevesinde alım yapılmaktadır. 

Kurum içinden ise bilişim ürünleri servis hizmetleri, bina tamir bakım, sportif ve kültürel 

faaliyetler gibi hizmetler Üniversitemiz ilgili daire başkanlıkları tarafından sunulmaktadır. 



 

Kanıt Belgeler E.4: 

E.4.1. 19.02.2020 Tarihli Satın Alma Evrakları (örnek olarak) 

 

F- SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi olarak eğitim-öğretim faaliyetlerini devam ettiren 

Fakültemiz, kurulduğunda, sadece Tarla Bitkileri Bölümünde eğitim-öğretim sağlayabilirken 

bugün, Tarla Bitkileri Bölümünün yanı sıra Biyosistem Mühendisliği, Bahçe Bitkileri ve Bitki 

Koruma Bölümlerinde de eğitim öğretim faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. 

Fakültemizin 2017-2021 Stratejik Planında, stratejik amaçlar ve bu amaçlar 

doğrultusunda hedefler belirlenmiştir. Yükseköğretim Kurumlarında Akademik 

Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği ve bu yönetmelik esaslarınca oluşturulan 

YÖDEK (Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme 

Komisyonu) tarafından hazırlanmış olan Yükseköğretim Kurumlarında Akademik 

Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberi'nde gösterilen esaslar çerçevesinde, bu amaç ve 

hedeflere ulaşmak üzere çalışmalar sürdürülmektedir.  

Fakültemizde bilimsel çalışmalar ve eğitim-öğretim faliyetleri amacıyla kullanılan, 88 

m2 ve 68 m2’ lik olmak üzere 2 adet öğrenci laboratuvarı, Uygulama ve Araştırmalar için 

211.000 m2 lik sulu tarım imkanı olan çalışma alanı ve bu alanda kurulmuş 3 laboratuvar, 1 

tohum depolama odası ve muhtelif mekanlar bulunmaktadır. Akademik kadro ve öğrenci 

potansiyelimiz ise, 2 profesör, 3 Doçent, 10 Dr. Öğr. Üyesi, 5 Araştırma Görevlisi ile 245 



öğrenciden oluşmaktadır. 

Fakültemizde, nitelikli yükseköğrenim mezunu verebilmek için eğitim öğretim 

faaliyetlerimiz dinamik olarak sürdürülmektedir. Bu çerçevede, iç ve dış paydaşlardan gelen 

geri dönüşlere göre verilen eğitimin niteliği, niceliği, içeriği ve entegrasyonu bakımından 

sürekli güncelleme yapılmaktadır. Her eğitim-öğretim yılında ders planları güncellenmekte, 

uygun görülen yeni dersler açılmakta, ihtiyaca cevap vermeyen dersler kapatılmaktadır.Ders 

programı olarak ise, öğrenci odaklı değişiklikler yapılmaktadır.Yapılan güncellemeler 

Fakültemiz web sayfasından, ilan panosundan ve EBYS üzerinden tüm paydaşlar ile 

paylaşılmaktadır.Uluslararasılaşma amacıyla yurt dışı öğrenci kabulü ve Erasmus, Farabi 

değişim programları çerçevesinde yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumları ile ikili 

anlaşmalar yapılmaktadır.Fakültemiz öğrencilerinin bu kapsamda yurtdışı eğitim deneyimi 

kazanması için bilgilendirme ve yönlendirme çalışmalarımız devam etmektedir. 

 Fakültemiz stratejik amaçları çerçevesinde yapılan çalışmalar, gerçekleşme, süre, 

sapma ve performans seviyesi tablo şeklinde aşağıda yer almaktadır.Gerçekleşen faaliyetler 

sonrasında iyileşme ve ilerleme seviyeleri bu çerçevede değerlendirelebilir. 

Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi 2020 Yılı Faaliyet Performans Tablosu 

STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF GERÇEKLEŞME SÜRE SAPMA 

Performans 

Seviyesi 

% 0-49 Düşük 

% 50-79 Orta 

% 80-100 Yüksek 

 

Stratejik Amaç 1 

Eğitim-Öğretim sü-
recinin etkinliğinin ve 
verimliliğinin art-
tırılarak sürdürülebil-
irliğinin sağlanması 

Hedef 1.1:Lisans 
programlarının 
eğitim öğretim 
verecek şekilde aktif 
hale getirilmesi 

 

İlk yıl Ziraat Mühendisliği 
Programı bünyesinde 
başlayan öğrenciler ikinci 
yıldan itibaren Bitki 
Koruma, Bahçe Bitkileri 
ve Tarla Bitkileri Bölüm-
lerinde eğitimlerine de-
vam etmektedir. Biyo-
sistem Mühendisliği 
Bölümünün de öğrenci 
kabul etmeye başla-
masıyla 4 bölüm aktif 

 

1 Yıl 

 

 

 

Stratejik Hedefe 
belirtilen sürede 
ulaşılmış, sapma 
olmamıştır. 

 

Yüksek 



duruma gelmiştir. 

Hedef 1.2:Eğitim 
programlarını 
öğrencilerin teorik 
bilgilerini artıracak 
ve uygulama 
yeteneklerini  
geliştirecek şekilde 
düzenlemek 

 

Eğitim Öğretim Dönem-
leri öncesinde açılması 
gerekli görülen derslerin 
planlanması yapılmak-
tadır. 

1 Yıl 

Stratejik Hedefe 
belirtilen sürede 
ulaşılmış, sapma 
olmamıştır. Her 
eğitim öğretim yılın-
da rutin değer-
lendirmeler 
yapılarak program-
ların güncel kalması 
sağlanmaktadır. 

Yüksek 

Hedef 
1.3:Fakültemizin 
eğitim-öğretim 
alanında öğrenci 
laboratuvar, uygu-
lama alan 
koşullarının ve 
teknik (makine 
teçhizat vs.) olanak-
larının geliştirilmesi 

Fakültemize bağlı 211 
Dekarlık araziye sahip 
Uygulama ve Araştırma 
Alanında 3 adet laborat-
uar  bulunmaktadır. 
Öğrencilerimizin ve 
öğretim elemanlarının 
hizmetine 36 kalem 
olmak üzere toplam 26 
cihaz ve alanda 
kullanılmak üzere zirai 
makine ve ekipman sayısı 
öğrenci kapasitesine 
cevap verecek nicelikte-
dir. 

 

1 Yıl 

 

Stratejik Hedefe 
belirtilen sürede 
ulaşılmış, sapma 
olmamıştır. Yeni 
koşullara göre ve 
fiziki/finansal imkan-
lar çerçevesinde 
iyileştirme çalışma-
ları devam edecektir. 

 

Yüksek 

Hedef 
1.4:Öğrencilere 
yönelik danışmanlık 
faaliyetlerinin art-
tırılması 

2020 yılında ortaya çıkan 
Covid-19 salgını nedeni-
yle tedbirler kapsamında 
yüzyüze eğitime ara ver-
ilmiş online eğitime 
geçilmiştir. Bu nedenle 
danışmnlık çalışmaları 
tam manasıyla 
yapılamamış uzatan 
yapılmıştır. 

1 Yıl 

 

2020 yılında 35 
öğrencimize kariyer 
danışmanlık hizmeti 
verilmiştir. Pandemi 
nedeniyle arzu 
edilen seviyede 
hizmet verilemem-
iştir. 

Orta 

 

Stratejik Amaç 2 

Öğretim elemanlarının 
akademik gelişmel-
erinin desteklenmesi 

 

 

Hedef 2.1: 
Fakültemiz akade-
mik personelinin 
bilimsel araştırma ve 
AR-GE faaliyetlerini 
arttırmak 

Akademik personelin 
çalışması için Uygulama 
ve Araştırma Alanında 
mevcut koşullar 
iyileştirilmiş ve laboratu-
arlar yapılmıştır. Gerekli 
olan personel desteğinin 
de verilmesine çalışılmak-
tadır. Ayrıca Biyoteknoloji 
laboratuvarında ve 
Fakültemiz bünyesindeki 
eski rektörlük binasında 
bulunan iki laboratuvarda 
akademik personelimize 
çalışma imkanı sunul-
maktadır. Laboratuvar-
ların cihaz ve sarf malze-
me ihtiyaçları bütçe im-
kanları çerçevesinde 

 

 

 

 

1 Yıl 

Fakültemiz akademik 
personeli laboratu-
varları ve uygulama 
alanında çalışma-
larına devam 
etmiştir. Pandemi 
nedeniyle ulusal ve 
uluslararası akade-
mik etkinlik 
yapılamadığından bu 
alanda faaliyet 
gerçekleşmemiştir. 

 

Orta 



Fakültemizden ve pro-
jelerden karşılanmak-
tadır. 

Hedef 2.2:Bilimsel 
proje ve yayın 
desteklerinin art-
tırılmasını sağlamak 

Fakültemiz akademik 
yayın ve proje destekleri 
kapsamında 6 BAP 
desteklenmiştir. Ayrıca 
Fakültemiz akademisyen-
lerinin dahil olduğu 4 
adet TÜBİTAK projesinde 
çalımalar devam et-
mektedir. 2020 yılında 
Fakültemizde 16 
Uluslararası ve 7 Ulusal 
makale üretilmiştir.  

 

 

1 Yıl 

 

 

Personel altyapısı 
geliştirilmeye devam 
etmektedir. Finansal 
imkanlar 
çerçevesinde 
desteklerin artırıl-
ması için destekler 
devam edecektir. 

Orta- Yüksek 

 

 

Stratejik Amaç 3 

Tarıma ve topluma 
katkı sağlayacak ürün 
üretme kabiliyetinin 
geliştirilmesi 

 

Hedef 
3.1:Üniversitenin 
uygulama alanı ve 
laboratuarlarının 
fakültemiz akademik 
personeli tarafından 
etkin kullanımını 
sağlayarak yeni 
ürünlerin 
geliştirilmesini teşvik 
etmek 

 

 

Fakülte Uygulama ve 
Araştırma Alanı altyapısı 
geliştirilmiş, yeni la-
boratuarlar devreye 
alınmıştır. Bunun yanı 
sıra, yeni çeşitlerin adap-
tasyonuna ilişkin çalışma-
lar aralıksız 
sürdürülmektedir. 

 

 

 

1 Yıl 

 

 

 

Gelişime yönelik 
çalışmalar sürekte-
dir. 

Bahçe bitkileri, 
üzümsü bitkiler, 
hünnap, çilek ve bağ 
ve tarla bitkileri, 
buğday, yulaf, mısır 
üzerine ıslah ve 
adaptasyon çalışma-
ları devam etmekte-
dir. 

 

Yüksek 

Hedef 
3.2:Biyoteknoloji 
Araştırma ve Uygu-
lama merkezi 
bünyesinde araştır-
ma laboratuvar 
olanaklarının 
fakültemiz öğretim 
üyeleri tarafından 
etkin şekilde 
kullanılması 

 

Bitki Koruma Bölümü 
Biyoteknoloji Merkezin-
deki laboratuvarında 
çalışmalarını 
sürdürmektedir. 

 

 

1 Yıl 

 

 

Gelişim devam et-
mektedir. Herhangi 
bir sapma yoktur. 

Tarımda Biyolojik 
mücadelede 
kullanılan 4 farlkı 
uğur böceği türünün 
kitle üretimi, de-
polaması ve salım 
uygulamalarına 
yönelik çalışmalarla 
birlikte entomopato-
jen nematdodların 

Yüksek 



arazi etkinliğinin 
artıtrılması ve yeni 
uygulama teknikleri 
geliştirilmesi 
çalışmaları devam 
etmektedir. 

 

 

Stratejik Amaç 4 

Fakülte insan kaynak-
larının güçlendirilmesi 

 

Hedef 
4.1:Fakültemizde 
bulunan mevcut 
bölümlerin akade-
mik kadrolarının 
alanında uzman 
öğretim üyeleri ile 
yapılandırılması, 
nitelikli idari perso-
nel sayısının artırıl-
ması, oryantasyon 
faaliyetlerinin 
yapılması 

 

Fakültemiz akademik 
personel sayısının art-
tırılması için çalışmalar 
devam etmekte olup bu 
kapsamda 2020 yılında 1 
Dr. Öğr. Üyesi ve 1 
yabancı uyruklu Öğretim 
Görevlisi alımı 
gerçekleştirilmiştir. . Bu 
çalışmalar Fakültemiz 
akademik kadrosunu 
güçlendirmeye devam 
etmektedir. 

 

 

 

 

1 Yıl 

 

 

Gelişim devam et-
mektedir. Herhangi 
bir sapma yoktur. 

 

 

 

 

Yüksek 

Hedef 4.2:Kurum 
kültürünü 
geliştirmek, çalışan-
ların gelişimini 
sağlamak ve verim-
liliklerini arttırmak 

 

Göreve yeni başlayan 
akademik ve idari per-
sonele kurum kültürünün 
kazandırılması ve mesleki 
bilgisi sahibi olması için 
gerekli çalışmalar 
yapılmıştır. Diğer perso-
nelimizin aidiyetlik duy-
gusunu artırmaya yönelik 
pozitif çalışmalar yapılmış 
ve iş veriminin artırılması 
hedeflenmiştir. 

 

 

1 Yıl 

 

Gelişim devam et-
mektedir. Herhangi 
bir sapma yoktur. 

 

 

Yüksek 

 

Stratejik Amaç 5 

Dış paydaş 
etkileşiminin arttırıl-
ması 

Hedef 
5.1:Fakültemiz ve 
kamu kurum ve 
kuruluşlarının ortak 
olduğu plan ve pro-
jeler üretmek 

Pandemi nedeni ile 
Fakültenin dış paydaşları 
ile ilişkilerin geliştirilmesi 
için organizasyonlar 
yapılamamıştır. 

 

 

1 Yıl 

 

 

Salgın sürecine göre 
çalışmalar 
sürdürülecektir. 

 

 

Orta 

Hedef 
5.2:Fakültemiz me-
zunlarıyla ilişkilerin 
güçlendirilmesini 
sağlamak 

Üniversite ve Fakülte 
Mezun Bilgi Sistemi 
oluşturulmuş, sorumlu-
ları atanmış ve envanter 
oluşturulmaya 
başlanmıştır. Fakültemiz 
mezunları listesi oluştu-
rulmuş ve çalışma yerle-
rinin belirlenmesine 
çalışılmıştır. 

 

1 Yıl 

 

Gelişim devam et-
mektedir. Herhangi 
bir sapma yoktur. 

 

Yüksek 

 



G- KANITLAR 

Fakültemizde Kalite Çalışmalarının yapılması ve gerekli dökümanların muhafaza 

edilmesi amacıyla Kalite Odası oluşturulmuştur.Fakültemiz ve bölümlerinin hazırlamış 

oldukları Birim Öz Değerlendirme Raporları fiziki ortamda D2.229 numaralı ziyaretler 

sırasında sunulmak üzere Kalite Odasında muhafaza edilmektedir. 

 


