
 2022 YILI BİRİM ÖZ DEĞERLENDİRME 

 RAPORU 

 (KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ) 

 A. LİDERLİK, YÖNETİM ve KALİTE 

 A.1. L�derl�k ve Kal�te 

 A.1.1. Yönet�m model� ve �dar� yapı 

 Yönet�ş�m model� ve organ�zasyon şeması, görev tanımları, �ş akış süreçler� 

 B�lec�k  Şeyh  Edebal�  Ün�vers�tes�n�n  kal�te  çalışmaları  Rektör  başkanlığında  Kal�te 

 Kom�syonu,  Kal�te  Koord�natörlüğü,  Çalışma  Grupları  ve  Kal�te  Tems�lc�ler�  el�yle 

 yürütülmekted�r.  İç  kal�te  güvences�  s�stem�n�  etk�n  ve  etk�l�  kılmak  �ç�n  Ün�vers�tem�zde 

 düzenl�  olarak  Kal�te  Kom�syonu  toplantıları  ve  Çalışma  Grubu  toplantıları 

 gerçekleşmekted�r.  Kal�te  Kom�syonu’na  bağlı  olarak  faal�yet  yürüten  Çalışma  Grupları 

 Kurum İç Değerlend�rme Raporu’nun hazırlanması sürec�nde de etk�n rol oynamaktadır. 

 B�lec�k  Şeyh  Edebal�  Ün�vers�tes�  Kal�te  Güvences�  Yönerges�  2022  yılı  �çer�s�nde  rev�ze 

 ed�lerek  Kal�te  Koord�natörlüğü’ne  Koord�natör  Yardımcısı  olarak  görevlend�r�lecek  öğret�m 

 elemanlarının  hang�  şek�lde  bel�rleneceğ�  açıklığa  kavuşturulmuştur.  Yönerge’n�n  Senato 

 tarafından kabul ed�lmes�n�n ardından Dr. Öğr. 

 Üyes�  San�ye  HAYDAROĞLU,  Dr.  Öğr.  Üyes�  Bülent  TURAN  ve  Dr.  Öğr.  Üyes�  Veysel 

 ÇOBAN Kal�te Koord�natör Yardımcısı olarak bel�rlenm�şt�r. 



 B�lec�k  Şeyh  Edebal�  Ün�vers�tes�  Kal�te  Güvence  Yönerges�’ne  göre  kal�te  organ�zasyon 

 şemasında bulunan organların tanımları aşağıdak� g�b�d�r: 

 Kal�te  Kom�syonu:  Kal�te  çalışmalarını  gel�şt�rme  ve  değerlend�rme,  kal�te  güvences� 

 çalışmaları  �le  akred�tasyon  çalışmalarının  düzenlenmes�  ve  yürütülmes�nden  sorumlu  B�lec�k 

 Şeyh Edebal� Ün�vers�tes� Kal�te Kom�syonunu, 

 Kal�te   Koord�natörlüğü:   Kal�te   faal�yetler�n�   yürütmek   üzere   oluşturulmuş   olan   B�lec�k  

 Şeyh  Edebal� Ün�vers�tes� Kal�te Koord�natörlüğünü, 

 Çalışma  Grupları:  Kal�te   Kom�syonuna   yardımcı   olan,   Eğ�t�m‐Öğret�m,  

 Araştırma‐Gel�şt�rme,  

 Toplumsal Katkı, Yönet�m S�stemler�, Uluslararasılaşma, Anket Hazırlama ve Değerlend�rme, 

  Akadem�k  Ver� İzleme ve Değerlend�rme Grubunu �fade etmekted�r. 

 Organ�zasyon  şemasında  bulunan  organlara  ek  olarak  B�lec�k  Şeyh  Edebal�  Ün�vers�tes� 

 Kal�te  Güvence  Yönerges�’nde  açıkça  tanımlanmış  ve  Ün�vers�tem�zde  kal�te  süreçler�nde 

 faal�yet  gösteren  B�r�m  Kal�te  Kom�syonları,  Kal�te  Raportörler�  ve  Öğrenc�  Tems�lc�s�  de 

 bulunmaktadır.  B�r�m  Kal�te  Kom�syonu  fakülte   ve   yüksekokulların   bölümler�nde;   enst�tü,  

 meslek  

 yüksekokullarını programlarındsaraştırma merkez�, koord�natörlük ve da�re başkanlıklarının k 

 end�  bünyeler�nde, çalışma  gruplarının faal�yet alanlarındak� sorumlulardan oluşmaktadır. 

 Kal�te  Raportörü, 

 fakültelerde fakülte sekreter�n�, enst�tülerde enst�tü sekreter�n�, yüksekokul ve  

 meslek yüksekokullarında yüksekokul sekreter�n�, araştırma merkezler�nde ve koord�natörlükl 

 erde   b�r�m   yönet�c�s�n�n   bel�rleyeceğ�   k�ş�y�,   genel   sekreterl�kte   genel   sekreter  

 yardımcısını,   da�re  

 başkanlıklarında da�re başkanının bel�rleyeceğ� şube müdürler�n�, �fade etmekted�r.  Öğrenc� 

 tems�lc�s�  �se  dersler�nde   başarılı,   d�s�pl�n   cezası   almamış,   tems�l   kab�l�yet�   olan   ve  

 Ün�vers�tem�z   akadem�k   b�r�mler�n�n   yönet�m   kurullarınca   öner�len   öğrenc�ler   arasından  

 Senato   tarafından bel�rlenen öğrenc�y�  �fade  etmekted�r.  Yukarıda  bahs�  geçenler�n  çalışma 

 usul ve esasları �le görevler� �lg�l� Yönergede bel�rt�lm�ş olup kanıtlarda sunulmaktadır. 

 Kanıt Belgeler: 

 Kal�te Güvences� Yönerges�: 



 http://w3.b�lec�k.edu.tr/kal�te/wp-content/uploads/s�tes/116/2022/11/Kal�te-Guvences�-Yonerg 

 es�-SON-1.pdf 

 Kal�te Organ�zasyon Şeması: 

 https://b�lec�k.edu.tr/kal�te/Icer�k/Kal�te_Organ�zasyon_%C5%9Eemas%C4%B1_72bfb 

 Kal�te Ek�b� 

 https://b�lec�k.edu.tr/kal�te/Icer�k/Kal�te_Ek�b�m�z_e2dce 

 Karar  verme  mekan�zmaları,  kontrol  ve  denge  unsurları;  kurulların  çok  sesl�l�ğ�  ve  bağımsız 

 hareket  kab�l�yet�,  paydaşların  tems�l  ed�lmes�;  öngörülen  yönet�m  model�  �le  gerçekleşmen�n 

 karşılaştırılması 

 Ün�vers�tem�z  kal�te  faal�yetler�nde  karar  verme  mekan�zması  olarak  Rektörümüz  Prof.  Dr. 

 Şükrü  BEYDEMİR  başkanlığında  toplanan  Kal�te  Kom�syonu  bulunmaktadır.  Düzenl�  olarak 

 gerçekleşt�r�len  Kal�te  Kom�syonu  toplantılarında  Ün�vers�tem�zde  kal�te  güvence  s�stem� 

 kapsamında  gerçekleşt�r�lecek  faal�yetler  hakkında  bel�rlenen  gündem  maddeler�ne  ek  olarak 

 görüş  ve  öner�ler  de  paylaşılmaktadır.  Kal�te  faal�yetler�nde  kurumun  çok  sesl�l�ğ�n� 

 sağlayab�lmek  adına  Kal�te  Kom�syonu  üyeler�  her  b�r�m  am�r�n�  �çerecek  şek�lde 

 bel�rlenm�şt�r.  Ün�vers�te  öğrenc�ler�m�z�n  Kal�te  Kom�syonu  toplantılarında  tems�l 

 ed�leb�lmes� �ç�n Kal�te Kom�syonu Öğrenc� Tems�lc�s� de bulunmaktadır. 

 Kanıt Belgeler: 

 Kanıt ekte (A.1.1) mevcuttur. 

 Kurumun  yönet�m  ve  �dar�  alanlarla  �lg�l�  pol�t�kasını  ve  stratej�k  amaçlarını  uyguladığına 

 da�r uygulamalar 

 Ün�vers�tem�z�n  Kal�te  Pol�t�kası  bel�rlenm�ş  olup  kamuoyuna  duyurulmuştur  ve  b�r�m�m�z�n 

 faal�yetler�  Kal�te  Pol�t�kamız  çerçeves�nde  yürütülmekted�r.  Ün�vers�tem�z  2022-2026 

 Stratej�k  Planı’nda  b�r�m�m�zle  �lg�l�  ‘Kurumdak�  kal�te  s�stem�n�n  gel�şt�r�lmes�’.  hedef�  ve  bu 

 hedefe  bağlı  olarak  performans  göstergeler�  bulunmaktadır.  Bu  kapsamda  performans 

 göstergeler�m�ze ulaşab�lmek adına 2022 yılında faal�yetler gerçekleşt�r�lm�şt�r. 

 Buna göre 2022-2026 Stratej�k Planı’nda hedef ve performans göstergeler�m�z şu şek�lded�r: 

 Amaç 
 Amaç 

http://w3.bilecik.edu.tr/kalite/wp-content/uploads/sites/116/2022/11/Kalite-Guvencesi-Yonergesi-SON-1.pdf
http://w3.bilecik.edu.tr/kalite/wp-content/uploads/sites/116/2022/11/Kalite-Guvencesi-Yonergesi-SON-1.pdf
https://bilecik.edu.tr/kalite/Icerik/Kalite_Organizasyon_%C5%9Eemas%C4%B1_72bfb


 Kurumsallaşma, Kurumsal Kapas�te ve İnsan Kaynaklarının Gel�şt�r�lmes� 

 Hedef 
 Hedef  Kurumdak� kal�te s�stem�n�n gel�şt�r�lmes� 

 Sorumlu B�r�m  Kal�te  Koord�natörlüğü 

 Performans  Gösterges� 
 Hedefe 

 Etk�s� (%) 

 Plan 
 Dönem� 
 Başlangı 
 ç Değer� 

 2022  2023  2024  2025  2026 
 İzlem 
 e 
 Sıklığ 
 ı 

 Raporlama 

 Sıklığı 

 Ver� 

 Kaynağı 

 PG.5.1.1. Düzenlenen eğ�t�m sayısı  35  0  1  2  2  3  3  6 ay  6 ay  Kal�te 
 Koord�n 
 atörlüğü 

 PG.5.1.2.  Düzenlenen 
 eğ�t�mlere  katılan  toplam 
 paydaş sayısı 

 25  0  375  400  425  450  500  6 ay  6 ay  Kal�te 
 Koord�n 
 atörlüğü 

 PG.5.1.3. Tanımlanan süreç sayısı  20  85  90  95  100  105  110  6 ay  6 ay  Kal�te 
 Koord�n 
 atörlüğü 

 PG.5.1.4.  Akred�tasyon 
 faal�yetler�ne başlayan b�r�m sayısı  10  0  1  1  1  2  2  6 ay  6 ay  Kal�te 

 Koord�n 
 atörlüğü 

 PG.5.1.5.  Düzenlenen  �ç 
 denet�m faal�yet� sayısı  10  0  1  1  2  2  3  6 ay  6 ay  Kal�te 

 Koord�n 
 atörlüğü 

 Ün�vers�tem�z  kal�te  güvence  s�stem�n�n  paydaşlarımız  tarafından  ben�msenmes�  ve  bel�rt�len 

 performans  göstergeler�ne  ulaşab�lmek  adına  16.12.2022  tar�h�nde  yüz  yüze,  22.12.2022 

 tar�h�nde  çevr�m�ç�  olmak  üzere  öğrenc�lere  yönel�k  ‘Yükseköğret�m  Kurumlarında  Paydaş 

 Görüşler�n�n  Alınması  ve  Değerlend�r�lmes�  Eğ�t�m�’  gerçekleşt�r�lm�şt�r.  Söz  konusu 

 d  üzenlenen  programda  Kal�te  Koord�natörü  Doç.  Dr.  Önder  Gökmen  Yıldız  ve  Kal�te 

 Koord�natör  Yardımcısı  Dr.  Öğr.  Üyes�  Bülent  Turan  tarafından  öğrenc�ler�n  kal�te  süreçler�ne 

 katılımı,   paydaşların  k�mler  olab�leceğ�,  paydaş  görüşler�n�n  önem�,  görüş  toplama 

 yöntemler�  hakkında  b�lg�ler  ver�lm�şt�r.  Ayrıca  Kal�te  Kom�syonu  Öğrenc�  Tems�lc�m�z 

 katılımcıları Kal�te Kulübü hakkında b�lg�lend�rm�şt�r. 

 Buna  ek  olarak  Kal�te  Koord�natörlüğü  29  Aralık  2022  tar�h�nde  ‘Eğ�t�m  Öğret�m 

 Süreçler�nde  Kal�te’  adlı  eğ�t�m  düzenlenm�şt�r.  Açılış  konuşmasını  Rektör  Yardımcımız  Prof. 

 Dr.  Sıddıka  Özkaldı  Karakuş’un  yaptığı  eğ�t�mde  Kal�te  Koord�natörü  Doç.  Dr.  Önder 

 Gökmen  Yıldız  �le  Kal�te  Koord�natör  Yardımcısı  Dr.  Öğr.  Üyes�  Bülent  Turan  tarafından 

 eğ�t�m  öğret�m  süreçler�ne  kal�te  hakkında  b�lg�lend�rmeler  yapılmıştır.  Rektör  Yardımcımız 

 Prof.  Dr.  Cenk  Karakurt,  akadem�k  ve  �dar�  b�r�m  am�rler�,  bölüm  başkanları,  fakülte  ve 

 yüksekokul  sekreterler�  �le  B�r�m  Öz  Değerlend�rme  Raporu  hazırlama  sürec�nde  görevl� 



 personeller�n  katıldığı  programda,  Eğ�t�mde  Kurumsal  Akred�tasyon  Programı,  Türk�ye 

 Yeterl�kler  Çerçeves�,  Kurum  İç  Değerlend�rme  Raporu,  B�r�m  Öz  Değerlend�rme  Raporu  ve 

 paydaş görüşler�n�n alınması hususları görüşülmüştür. 

 Yukarıda  bahs�  geçen  tüm  etk�nl�klerden  sonra  Koord�natörlüğümüz  tarafından  düzenlenen 

 Etk�nl�k  Ger�  B�ld�r�m  Anket�’n�n  katılımcılar  tarafından  doldurulması  sağlanmış  ve  sonuçlar 

 yorumlanarak raporlanmıştır. 

 Kanıt Belgeler: 

 http://w3.b�lec�k.edu.tr/kal�te/2022/12/23/yuksekogret�m-kurumlar�nda-paydas-gorusler�n�n-al 

 �nmas�-ve-degerlend�r�lmes�-eg�t�m�-2/ 

 http://w3.b�lec�k.edu.tr/kal�te/2022/12/20/yuksekogret�m-kurumlar�nda-paydas-gorusler�n�n-al 

 �nmas�-ve-degerlend�r�lmes�-eg�t�m�-yap�ld�/ 

 https://www.b�lec�k.edu.tr/ma�n/Icer�k/Y%C3%BCksek%C3%B6%C4%9Fret�m_Kurumlar% 

 C4%B1nda_Payda%C5%9F_G%C3%B6r%C3%BC%C5%9Fler�n�n_Al%C4%B1nmas%C4 

 %B1_ve_De%C4%9Ferlend�r�lmes�_Etk�nl�%C4%9F�_208fa 

 http://w3.b�lec�k.edu.tr/kal�te/2023/01/06/eg�t�m-ogret�m-surecler�nde-kal�te-eg�t�m�-duzenlen 

 d�/ 

 Yönet�m ve organ�zasyonel yapılanma uygulamalarına �l�şk�n �zleme ve �y�leşt�rmeler 

 B�lec�k  Şeyh  Edebal�  Ün�vers�tes�  Kal�te  Güvences�  Yönerges�  2022  yılı  �çer�s�nde  rev�ze 

 ed�lerek  Kal�te  Koord�natörlüğü’ne  Koord�natör  Yardımcısı  olarak  görevlend�r�lecek  öğret�m 

 elemanlarının  hang�  şek�lde  bel�rleneceğ�  açıklığa  kavuşturulmuştur.  Yönerge’n�n  Senato 

 tarafından kabul ed�lmes�n�n ardından Dr. Öğr. 

 Üyes�  San�ye  HAYDAROĞLU,  Dr.  Öğr.  Üyes�  Bülent  TURAN  ve  Dr.  Öğr.  Üyes�  Veysel 

 ÇOBAN Kal�te Koord�natör Yardımcısı olarak bel�rlenm�şt�r. 

 Kanıt Belgeler: 

 h�p://w3.bilecik.edu.tr/kalite/wp-content/uploads/sites/116/2022/11/Kalite-Guvencesi-Yonergesi-S 

 ON-1.pdf 

 A.1.2. L�derl�k 

 Kal�te güvences� kültürünü gel�şt�rmek üzere yapılan planlamalar ve uygulamalar 

http://w3.bilecik.edu.tr/kalite/2022/12/23/yuksekogretim-kurumlarinda-paydas-goruslerinin-alinmasi-ve-degerlendirilmesi-egitimi-2/
http://w3.bilecik.edu.tr/kalite/2022/12/23/yuksekogretim-kurumlarinda-paydas-goruslerinin-alinmasi-ve-degerlendirilmesi-egitimi-2/
http://w3.bilecik.edu.tr/kalite/2022/12/20/yuksekogretim-kurumlarinda-paydas-goruslerinin-alinmasi-ve-degerlendirilmesi-egitimi-yapildi/
http://w3.bilecik.edu.tr/kalite/2022/12/20/yuksekogretim-kurumlarinda-paydas-goruslerinin-alinmasi-ve-degerlendirilmesi-egitimi-yapildi/
https://www.bilecik.edu.tr/main/Icerik/Y%C3%BCksek%C3%B6%C4%9Fretim_Kurumlar%C4%B1nda_Payda%C5%9F_G%C3%B6r%C3%BC%C5%9Flerinin_Al%C4%B1nmas%C4%B1_ve_De%C4%9Ferlendirilmesi_Etkinli%C4%9Fi_208fa
https://www.bilecik.edu.tr/main/Icerik/Y%C3%BCksek%C3%B6%C4%9Fretim_Kurumlar%C4%B1nda_Payda%C5%9F_G%C3%B6r%C3%BC%C5%9Flerinin_Al%C4%B1nmas%C4%B1_ve_De%C4%9Ferlendirilmesi_Etkinli%C4%9Fi_208fa
https://www.bilecik.edu.tr/main/Icerik/Y%C3%BCksek%C3%B6%C4%9Fretim_Kurumlar%C4%B1nda_Payda%C5%9F_G%C3%B6r%C3%BC%C5%9Flerinin_Al%C4%B1nmas%C4%B1_ve_De%C4%9Ferlendirilmesi_Etkinli%C4%9Fi_208fa


 Ün�vers�tem�zdek�  kal�te  çalışmaları  Rektörümüz  Prof.  Dr.  Şükrü  BEYDEMİR  başkanlığında 

 Kal�te  Kom�syonu,  Kal�te  Koord�natörlüğü,  Çalışma  Grupları,  B�r�m  Kal�te  Kom�syonu  el�yle 

 yürütülmekted�r.  Konu  �le  �lg�l�  organ�zasyon  şeması  A.1.1  başlığında  ver�lm�ş  olup  kanıt 

 olarak ekte sunulmaktadır. 

 B�lec�k  Şeyh  Edebal�  Ün�vers�tes� 

 Kal�te Kom�syonu, 23 Kasım 2018 tar�hl� ve 30604 sayılı Resm� Gazete ‘de   yayımlanan  

 "Yükseköğret�m   Kal�te   Güvences�   ve   Yüksek   Öğret�m   Kal�te   Kurulu  

 Yönetmel�ğ�” n�n 16. 

 maddes�nde bel�rt�ld�ğ� şek�lde oluşturulmuştur. Kom�syon üyeler�; akadem�k   b�r�m  

 am�rler�,genel   sekreter   ve   yardımcıları,   da�re   başkanları,   öğrenc�   tems�lc�s�   ve   Rektör  

 tarafından  tekl�f   ed�lerek   senato   tarafından   bel�rlenen   üyelerden  

 oluşur. Üyeler�n görev süres� �k�  yıldır. B�r�m am�rler�n�n görev değ�ş�m� hal�nde görevden  

 ayrılanın   kal�te   kom�syon   üyel�ğ�  sonlanır,   yer�ne   geçen   k�ş�   kom�syon   üyel�ğ�ne   devam  

 eder. Kom�syonun çalışma usul ve esasları 

 B�lec�k Şeyh Edebal� Ün�vers�tes� Senatosunca bel�rlen�r ve Ün�vers�ten�n  �nternet 

 sayfasında kamuoyu �le paylaşılır.  B�lec�k  Şeyh  Edebal�  Ün�vers�tes�  Kal�te  Güvences� 

 Yönerges�  kapsamında  Kal�te  Kom�syonu’nun  oluşumu,  görevler�,  çalışma  usul  ve  esasları, 

 B�r�m  Kal�te  Kom�syonu’nun  oluşumu,  görevler�,  çalışma  usul  ve  esasları,  Kal�te 

 Raportörü’nün  görevler�,  Kal�te  Koord�natörlüğü’nün  oluşumu,  görevler�,  çalışma  usul  ve 

 esasları bel�rlenm�şt�r. 

 Kal�te  çalışmalarını  yürütmek  üzere  2022  yılında  Kal�te  Kom�syonu  tarafından  4  adet  toplantı 

 gerçekleşt�r�lm�şt�r  ve  bu  toplantıda  alınan  kararlar  b�r�m�m�z  web  s�tes�nde  kamuoyu  �le 

 paylaşılmaktadır.  Kal�te  Koord�natörlüğü  b�r�m  toplantıları  her  hafta  Pazartes�  günü 

 gerçekleşt�r�lmekted�r. 

 Öğrenc�ler�n  kal�te  süreçler�ne  dah�l  olmasını  sağlamak,  sorunlarına  çözüm  üretmek, 

 �let�ş�mler�n�  kuvvetlend�rmek  ve  karar  alma  süreçler�nde  dah�l  olmalarını  sağlamak  amacıyla 

 Kal�te  Kom�syonu  Öğrenc�  Tems�lc�s�  seç�lm�şt�r.  Kal�te  Kom�syonu  Öğrenc�  Tems�lc�s�,  her 

 hafta  Pazartes�  günler�  düzenlenen  Kal�te  Koord�natörlüğü  toplantılarına  da  davet  ed�lmekte 

 ve  görüş  ve  öner�ler�  alınmaktadır.  Aynı  öğrenc�m�z  başkanlığında  Kal�te  Kulübü  kurulmuş  ve 

 kal�te kültürünü gel�şt�rmek üzere yapılan faal�yetler orada da devam etmekted�r. 

 B�r�m  Kal�te  Kom�syonlarında  da  Ün�vers�tem�z  akadem�k  b�r�mler�n�n  yönet�m  kurullarınca 

 öner�len öğrenc�ler kom�syonda yer almaktadır. 



 Kanıt Belgeler: 

 https://b�lec�k.edu.tr/kal�te/Icer�k/Kal�te_Organ�zasyon_%C5%9Eemas%C4%B1_72bfb 

 http://w3.b�lec�k.edu.tr/kal�te/kararlar/ 

 Kanıt belgeler (A.1.2.a, A.1.2.b , A.1.2.c ve A.1.2.e) klasörde sunulmaktadır. 

 L�derl�k  özell�kler�n�  ve  yetk�nl�kler�n�  ölçmek  ve  �zlemek  �ç�n  kullanılan  yöntemler,  elde  ed�len 

 �zleme sonuçları ve bağlı �y�leşt�rmeler 

 B�lec�k  Şeyh  Edebal�  Ün�vers�tes�  Kal�te  Koord�natörlüğü,  stratej�k  ve  yönetsel  l�derler  olarak 

 tanımlamış  olduğu  tüm  l�derler�n�n  davranışını  değerlend�rmek  üzere  L�der  Davranışı 

 Değerlend�rme  Anket�  (LDDA)  oluşturmuş  ve  2021  yılından  �t�baren  uygulamaya  başlamıştır. 

 Anket,  2022  yılında  da  uygulanmış  ve  raporlanmıştır.  Rapor,  gerekl�  olduğunda  sunulmak 

 üzere b�r�m bünyes�nde muhafaza ed�lmekted�r. 

 Kurumda  yerleşm�ş  olan  kal�te  kültürü  ve  sürekl�  �y�leşt�rme  anlayışı  kapsamında  düzenl� 

 olarak paydaşlarına çeş�tl� anketler uygulanarak s�steme �l�şk�n ger� b�ld�r�mler alınmaktadır. 

 Kanıtlar 

 Kanıt, gerekl� olduğunda sunulmak üzere b�r�m bünyes�nde muhafaza ed�lmekted�r. 

 Kal�te kültürünün gel�ş�m�n� ölçmek ve �zlemek 

 Kurum  �çer�s�nde  kal�te  kültürünün  oluşturulması  ve  devamlılığının  sağlanması  amacıyla 

 2018  yılında  başlayan  Kal�te  Güvence  S�stem�  anlayışı  tüm  b�r�mler  tarafından  ben�msenm�ş 

 olup  konuya  �l�şk�n  çalışmalar  gel�şt�r�lerek  sürdürülmekted�r.  Bu  çalışmalar  net�ces�nde  kal�te 

 kapsamında  yen�  f�k�rler  ve  uygulamalar  ortaya  konmaya  çalışılmaktadır.  Bu  amaç 

 doğrultusunda  öğrenc�ler�n  kal�te  süreçler�ne  dâh�l  olmasını  sağlamak,  sorunlarına  çözüm 

 üretmek,  �let�ş�mler�n�  kuvvetlend�rmek  ve  karar  alma  süreçler�ne  dah�l  olmalarını  sağlamak 

 amacıyla Kal�te Kom�syonunda b�r öğrenc� tems�lc�s� bulunmaktadır. 

 B�r�mler  her  yılın  Ocak  ayında  B�r�m  Öz  Değerlend�rme  Raporu  hazırlamaktadırlar.  Bu 

 raporlar  hem  b�r�m�n  b�r  öncek�  yıldak�  faal�yetler�n�  raporlamalarını  sağlamakta  hem  de 

 Kurum  İç  Değerlend�rme  Raporu’nun  g�rd�s�n�  oluşturmaktadır.  Böylel�kle  b�r�mler  kend� 

 gel�ş�mler�n�  ölçeb�lmekted�r  ve  Ün�vers�tem�z�n  YÖKAK  tarafından  değerlend�r�lmes�yle 

 kurumdak� kal�te kültürü gel�ş�m� ölçüleb�lmekte ve �zlenmekted�r. 

https://bilecik.edu.tr/kalite/Icerik/Kalite_Organizasyon_%C5%9Eemas%C4%B1_72bfb
http://w3.bilecik.edu.tr/kalite/kararlar/


 Ün�vers�tem�z  2022-2026  Stratej�k  Planı’nda  ‘Kurumdak�  kal�te  s�stem�n�n  gel�şt�r�lmes�’. 

 hedef�ne  �l�şk�n  olarak  Kal�te  Koord�natörlüğü’ne  a�t  performans  göstergeler�n�n  bulunması  da 

 �zleme ve değerlend�rme dönemler�nde bu göstergeler�n ölçülmes�n� sağlamaktadır. 

 Kanıt Belgeler: 

 https://www.b�lec�k.edu.tr/dosya/13064_76dc_BSEU_KIDR_2021.pdf 

 https://yokak.gov.tr/raporlar/IntrnalReportPubl�c?un�Id=1051&termYear=2021 

 http://w3.b�lec�k.edu.tr/stratej�/wp-content/uploads/s�tes/53/2021/09/Stratej�k_Plan_2022-202 

 6-WEb-Sayfas�nda-yay�nda-olan2.pdf 

 Kanıt, klasörde (A.1.2.d) sunulmaktadır. 

 A.1.3. İç kal�te güvences� mekan�zmaları 

 Görev tanımı 

 B�lec�k  Şeyh  Edebal�  Ün�vers�tes�  Kal�te  Güvences�  Yönerges�  kapsamında  Kal�te 

 Kom�syonu’nun  oluşumu,  görevler�,  çalışma  usul  ve  esasları,  B�r�m  Kal�te  Kom�syonu’nun 

 oluşumu,  görevler�,  çalışma  usul  ve  esasları,  Kal�te  Raportörü’nün  görevler�,  Kal�te 

 Koord�natörlüğü’nün oluşumu, görevler�, çalışma usul ve esasları bel�rlenm�şt�r. 

 Kanıt Belgeler: 

 h�p://w3.bilecik.edu.tr/kalite/wp-content/uploads/sites/116/2022/11/Kalite-Guvencesi-Yonergesi-S 

 ON-1.pdf 

 İş akış şeması 

 Kal�te Koord�natörlüğüne a�t herhang� b�r �ş akış şeması bulunmamaktadır. 

 Kal�te Yönet�m Sürec� El K�tabı 

 Süreçler�  etk�l�  ve  ver�ml�  b�r  şek�lde  uygulamak  üzere,  süreç  el  k�tabı  (B�lec�k  Şeyh  Edebal� 

 Ün�vers�tes�  Kal�te  Yönet�m  Süreçler�  Prosedürü  -Kal�te  Yönet�m  Süreçler�  El  K�tabı) 

 çıkartılarak  süreçler  ana  ve  alt  süreçler  şekl�nde  sınıflandırılmış,  tanımları,  akışları  ve  d�ğer 

 �lg�l� s�stemlerle �l�şk�s� yazılı hale get�r�lm�ş ve �lg�l� tüm paydaşlarla paylaşılmıştır. 

 2022  yılı  �çer�s�nde  Kal�te  Koord�natörlüğü  tarafından  Kal�te  El  K�tabı  hazırlanmıştır.  BŞEÜ 

 Kal�te  El  K�tabı  28.12.2022  tar�hl�  Kal�te  Kom�syonu  toplantısında  kabul  ed�lm�şt�r.  Y�ne 

 Kal�te  Koord�natörlüğü  tarafından  2022  yılı  �çer�s�nde  hazırlanan  Kal�te  Yönet�m  S�stem�  �ç�n 

https://www.bilecik.edu.tr/dosya/13064_76dc_BSEU_KIDR_2021.pdf
https://yokak.gov.tr/raporlar/IntrnalReportPublic?uniId=1051&termYear=2021
http://w3.bilecik.edu.tr/strateji/wp-content/uploads/sites/53/2021/09/Stratejik_Plan_2022-2026-WEb-Sayfasinda-yayinda-olan2.pdf
http://w3.bilecik.edu.tr/strateji/wp-content/uploads/sites/53/2021/09/Stratejik_Plan_2022-2026-WEb-Sayfasinda-yayinda-olan2.pdf


 Uygulama  Rehber�'n�n  paydaş  görüşler�  de  alınarak  rev�ze  ed�lmes�ne  bahs�  geçen  toplantı  �le 

 karar ver�lm�şt�r. 

 Kanıt Belgeler: 

 http://w3.b�lec�k.edu.tr/kal�te/wp-content/uploads/s�tes/116/2021/03/BSEU-Surec-yonet�m�-pr 

 oseduru-senato-kabul.pdf 

 Kanıt belge (A.1.3.a) ekte sunulmaktadır. 

 Ger� b�ld�r�m yöntemler� 

 Ün�vers�te  genel�nde  düzenlenen  paydaşlardan  ger�  b�ld�r�mler�n  toplanması,  karar  alma 

 süreçler�ne  katılmalarının  sağlanması,  sonrak�  etk�nl�k  programlarının  daha  �y�  ve  ver�ml� 

 şek�lde  yürütülmes�  �ç�n  Kal�te  Koord�natörlüğü  tarafından  tasarlanan  “Etk�nl�k  Ger�  B�ld�r�m 

 Anket�”  bulunmaktadır.  Mevcut  ankete  da�r  kom�syon  kararı  ve  anket  formu  kanıt  belgeler 

 kısmında  sunulmuştur.  Buna  ek  olarak  b�r�m�m�z  web  s�tes�nde  bulunan  �let�ş�m  b�lg�ler�m�z 

 aracılığıyla da ger� b�ld�r�mler alınmaktadır. 

 Kanıt Belgeler: 

 Kanıt belgeler (A.1.3.b ve A.1.3.c) ekte sunulmaktadır. 

 Kurumsal dönüşüm kapas�tes� 

 Değ�ş�m  planları,  yol  har�taları,  Gelecek  senaryoları,  Yen�l�k  yönet�m  s�stem�,  Değ�ş�m 

 ek�pler� belgeler� 

 Ün�vers�tem�zde  2021  yılı  �çer�s�nde  Değ�ş�m  Ek�b�  oluşturulmuş  olup  2022  yılında  grup 

 üyeler�  tarafından  hazırlanan  "Değ�ş�m  Yönet�m�  Pol�t�kası",  "  Değ�ş�m  Yönet�m�  Talep 

 Formu",  "Değ�ş�m  Yönet�m�  Proje  Öner�  Formu",  "Proje  Yönet�m�  İş  Akış  Sürec�",  "  Proje 

 Yönet�m�  İş  Akış  Şeması"  formları  oluşturulmuştur.  Bu  formlar  değ�ş�m  ek�b�  başkanı 

 tarafından  üst  yönet�me  sunulmuş  olup  üst  yönet�m  kararı  beklenmekted�r.  İlg�l�  ek�b�n  2022 

 yılı  �çer�s�nde  gerçekleşt�rd�ğ�  toplantılara  �l�şk�n  tutanaklar  gerekl�  durumlarda  �braz  ed�lmek 

 üzere  Kal�te  Koord�natörlüğü  bünyes�nde  basılı  ve  d�j�tal  ortamda  muhafaza  ed�lmekted�r. 

 Örnek n�tel�ğ�nde toplantı tutanağı kanıt olarak sunulmuştur. 

 Kanıt Belgeler: 

 Kanıt belgeler (A.1.3.d) ekte sunulmaktadır. 



 A.1.4. Kamuoyunu b�lg�lend�rme ve hesap vereb�l�rl�k 

 Kamuoyunu  b�lg�lend�rme  ve  hesap  vereb�l�rl�k  �le  �l�şk�l�  olarak  ben�msenen  �lke,  kural  ve 

 yöntemler 

 Ün�vers�tem�z  b�r�mler�  tarafından  hazırlanan  B�r�m  Öz  Değerlend�rme  Raporları  b�r�mler�n 

 web  s�teler�nden  yayınlanarak  kamuoyu  �le  paylaşılmaktadır.  Kal�te  Koord�natörlüğü 

 tarafından  �se  hem  b�r�me  a�t  B�r�m  Öz  Değerlend�rme  Raporu  hem  de  Kurum  İç 

 Değerlend�rme Raporu her yıl web s�tes�nde yayınlanarak kamuoyu �le paylaşılmaktadır. 

 Kanıt Belgeler: 

 https://yokak.gov.tr/raporlar/IntrnalReportPubl�c?un�Id=1051&termYear=2021 

 Kanıt belge ekte sunulmaktadır. 

 https://www.b�lec�k.edu.tr/dosya/13064_76dc_BSEU_KIDR_2021.pdf 

 Kamuoyunu b�lg�lend�rme ve hesap vereb�l�rl�ğe �l�şk�n uygulama örnekler� 

 Ün�vers�tem�z  b�r�mler�  tarafından  hazırlanan  B�r�m  Öz  Değerlend�rme  Raporları  b�r�mler�n 

 web  s�teler�nden  yayınlanarak  kamuoyu  �le  paylaşılmaktadır.  Kal�te  Koord�natörlüğü 

 tarafından  �se  hem  b�r�me  a�t  B�r�m  Öz  Değerlend�rme  Raporu  hem  de  Kurum  İç 

 Değerlend�rme Raporu her yıl web s�tes�nde yayınlanarak kamuoyu �le paylaşılmaktadır. 

 Kanıt Belgeler: 

 https://yokak.gov.tr/raporlar/IntrnalReportPubl�c?un�Id=1051&termYear=2021 

 Kanıt belge (A.1.4.a ve A.1.4.b) ekte sunulmaktadır. 

 https://www.b�lec�k.edu.tr/dosya/13064_76dc_BSEU_KIDR_2021.pdf 

 İç  ve  dış  paydaşların  kamuoyunu  b�lg�lend�rme  ve  hesap  vereb�l�rl�kle  �lg�l�  memnun�yet�  ve 

 ger� b�ld�r�mler� 

 Herhang� b�r çalışma bulunmamaktadır. 

 Kamuoyunu  b�lg�lend�rme  ve  hesap  vereb�l�rl�k  mekan�zmalarına  �l�şk�n  �zleme  ve  �y�leşt�rme 

 çalışmaları 

 Herhang� b�r çalışma bulunmamaktadır. 

https://yokak.gov.tr/raporlar/IntrnalReportPublic?uniId=1051&termYear=2021
https://www.bilecik.edu.tr/dosya/13064_76dc_BSEU_KIDR_2021.pdf
https://yokak.gov.tr/raporlar/IntrnalReportPublic?uniId=1051&termYear=2021
https://www.bilecik.edu.tr/dosya/13064_76dc_BSEU_KIDR_2021.pdf


 Kanıt Belgeler: 

 Herhang� b�r çalışma bulunmadığından kanıt bulunmamaktadır. 

 A.2. M�syon ve Stratej�k Amaçlar 

 A.2.1. M�syon, v�zyon ve pol�t�kalar 

 A.2.1.1. Pol�t�ka belgeler� 

 Ün�vers�tem�z�n  Kal�te  Pol�t�kası  ‘Ün�vers�tem�z�n  m�syon,  v�zyon,  amaç  ve  hedefler� 

 doğrultusunda;  uluslararası  tanınırlık  ve  saygınlığa  sah�p,  üstün  performans  odaklı  g�r�ş�mc� 

 b�r  dünya  ün�vers�tes�  olmak  amacı  �le  toplam  kal�te  yönet�m�  anlayışına  uygun  b�r  kal�te 

 kültürü  oluşturmak,  �ç  ve  dış  paydaşlarımızın  tüm  gereks�n�m  ve  beklent�ler�n�  karşılamak  �ç�n 

 eğ�t�m  öğret�m,  b�l�msel  araştırma,  �dar�  ve  topluma  h�zmet  alanlarında  etk�n  ve  ver�ml�  b�r 

 değ�ş�m ve gel�ş�m �ç�n sürekl�l�k sağlamaktır.’. 

 B�lec�k  Şeyh  Edebal�  Ün�vers�tes�,  Kal�te  Güvence  S�stem�  doğrultusunda  h�zmet  kal�tes�nden 

 tav�z  vermeden  tüm  faal�yetler�  gerçekleşt�rmey�  taahhüt  etmekted�r.  Bunun  �ç�n  Kal�te 

 Güvence  S�stem�  kapsamında  ‘Eğ�t�m’,  ‘Araştırma-Gel�şt�rme’,  ‘Uluslararasılaşma’, 

 ‘Toplumsal  Katkı’,  ‘Yönet�m  S�stem�’  ve  ‘İş  Sağlığı  ve  Güvenl�ğ�’  alanlarında  pol�t�kalar 

 oluşturulmuştur.  BŞEÜ’nün  bu  alanlarda  oluşturduğu  pol�t�kalar,  kurumun  web  s�tes�  aracılığı 

 �le tüm paydaşlara duyurulmuştur. 

 Eğ�t�m Pol�t�kamız 

 Yönet�m S�stemler� Pol�t�kamız 

 Araştırma Gel�şt�rme Pol�t�kamız 

 Toplumsal Katkı Pol�t�kamız 

 Uluslararasılaşma Pol�t�kamız 

 İş Sağlığı ve Güvenl�ğ� Pol�t�kamız 

 Kanıt Belgeler 

 http://w3.b�lec�k.edu.tr/kal�te/kurumsal-degerler/kal�te-pol�t�kam�z/ 

 Kal�te organ�zasyonu 

 B�lec�k  Şeyh  Edebal�  Ün�vers�tes�n�n  kal�te  çalışmaları  Rektör  başkanlığında  Kal�te 

 Kom�syonu,  Kal�te  Koord�natörlüğü,  Çalışma  Grupları  ve  Kal�te  Tems�lc�ler�  el�yle 

http://w3.bilecik.edu.tr/kalite/wp-content/uploads/sites/116/2021/03/EGITIM-POLITIKAMIZ.pdf
http://w3.bilecik.edu.tr/kalite/wp-content/uploads/sites/116/2021/03/YONETIM-SISTEMLERI-POLITIKAMIZ.pdf
http://w3.bilecik.edu.tr/kalite/wp-content/uploads/sites/116/2021/03/AR-GE-POLITIKAMIZ.pdf
http://w3.bilecik.edu.tr/kalite/wp-content/uploads/sites/116/2021/03/TOPLUMSAL-KATKI-POLITIKAMIZ.pdf
http://w3.bilecik.edu.tr/kalite/wp-content/uploads/sites/116/2021/03/ULUSLARARASILASMA-POLITIKAMIZ.pdf
http://w3.bilecik.edu.tr/kalite/wp-content/uploads/sites/116/2021/03/IS-SAGLIGI-POLITIKAMIZ.pdf


 yürütülmekted�r.  Kal�te  Kom�syonuna  yardımcı  olmak  üzere  Eğ�t�m-Öğret�m  Çalışma  Grubu, 

 Araştırma  Gel�şt�rme  Çalışma  Grubu,  Toplumsal  Katkı  Çalışma  Grubu,  Yönet�m  S�stemler� 

 Çalışma  Grubu,  Anket  Hazırlama  ve  Değerlend�rme  Çalışma  Grubu,  Akadem�k  Ver�  İzleme 

 ve  Değerlend�rme  Çalışma  Grubu  ve  Uluslararasılaşma  Çalışma  Grubu  oluşturulmuştur.  İç 

 kal�te  güvences�  s�stem�n�  etk�n  ve  etk�l�  kılmak  �ç�n  Ün�vers�tem�zde  düzenl�  olarak  Kal�te 

 Kom�syonu  toplantıları  ve  Çalışma  Grubu  toplantıları  gerçekleşmekted�r.  Kal�te 

 Kom�syonu’na  bağlı  olarak  faal�yet  yürüten  Çalışma  Grupları  Kurum  İç  Değerlend�rme 

 Raporu’nun hazırlanması sürec�nde de etk�n rol oynamaktadır. 

 Kal�te  organ�zasyon  şemasında  bulunan  organlar  B�lec�k  Şeyh  Edebal�  Ün�vers�tes�  Kal�te 

 Güvence  Yönerges�’nde  tanımlanmıştır.  Aynı  zamanda  Yönerge  kapsamında  Kal�te 

 Kom�syonu’nun  oluşumu,  görevler�,  çalışma  usul  ve  esasları,  B�r�m  Kal�te  Kom�syonu’nun 

 oluşumu,  görevler�,  çalışma  usul  ve  esasları,  Kal�te  Raportörü’nün  görevler�,  Kal�te 

 Koord�natörlüğü’nün oluşumu, görevler�, çalışma usul ve esasları bel�rlenm�şt�r. 

 Ün�vers�tem�z�n  Kal�te  Koord�natörlüğü  bünyes�nde  b�r  Koord�natör,  üç  Koord�natör 

 Yardımcısı ve üç Öğret�m Görevl�s� görev almaktadır. 

 Kanıt Belgeler: 

 h�p://w3.bilecik.edu.tr/kalite/wp-content/uploads/sites/116/2022/11/Kalite-Guvencesi-Yonergesi-S 

 ON-1.pdf 

 h�ps://bilecik.edu.tr/kalite 

http://w3.bilecik.edu.tr/kalite/wp-content/uploads/sites/116/2022/11/Kalite-Guvencesi-Yonergesi-SON-1.pdf
http://w3.bilecik.edu.tr/kalite/wp-content/uploads/sites/116/2022/11/Kalite-Guvencesi-Yonergesi-SON-1.pdf


 A.2.2. İnsan kaynakları yönet�m� 

 Çalışan (akadem�k ve �dar�) memnun�yet� anketler�, uygulama s�stemat�ğ� ve anket sonuçları 

 Çalışanların  (akadem�k  ve  �dar�)  Ün�vers�tem�ze  �l�şk�n  görüşler�  yüz  yüze  görüşmeler, 

 toplantılar  ve  anketlerle  bel�rlenmekte  ve  değerlend�rmeye  alınmaktadır.  Anketler, 

 Ün�vers�tem�z  Anket  Uygulama  Takv�m�’ne  göre  yapılmaktadır.  Akadem�k  ve  �dar�  personel 

 memnun�yet  anketler�  09/12/2020  tar�hl�  ve  2020/6  no.lu  Kal�te  Kom�syonu  kararı  gereğ�  her 

 yılın  Kasım  ayında  uygulanmaktadır.  Anketler,  Anket  Hazırlama  ve  Değerlend�rme  Çalışma 

 Grubu  tarafından  hazırlanır  ve  hang�  yöntemle  uygulanacağına  da�r  karar  ver�ld�kten  sonra 

 Kal�te  Kom�syonu  onayı  �le  yürürlüğe  konur.  Rektörlükçe  yapılan  anketler  Anket  Hazırlama 

 ve Değerlend�rme Çalışma Grubunca değerlend�r�l�r ve b�r rapor hal�nde Rektörlüğe sunulur. 

 Kanıt Belgeler: 

 Kanıt belgeler klasörde (A.2.2.a, A.2.2.b ve A.2.2.c) sunulmaktadır. 

 A.2.3. Süreç yönet�m� 

 Süreç  yönet�m�  model�  ve  uygulamaları  (tüm  etk�nl�klere  a�t  süreçler  ve  alt  süreçler),  �lg�l� 

 s�stemler, yönet�m mekan�zmaları (Uzaktan eğ�t�m dah�l) 

 Ün�vers�tem�z,  stratej�k  yönet�m  kapsamında  bel�rlem�ş  olduğu  hedefler�ne  ulaşmasını 

 sağlayacak  yaklaşımları  süreçler  yoluyla  gerçekleşt�rmek  üzere  çalışmalarını  �ç  kontrol  ve 

 kal�te  gel�şt�rme  sürec�  kapsamında  2015  yılından  �t�baren  uygulamaktadır.  Bu  kapsamda 

 Ün�vers�tem�z süreç yönet�m�nde; 

 İş  faal�yetler�  �ç�n  sorumluluk  üstlenmeye  çalışanlar  gerek  dışsal  mevzuat  (2547  sayılı  Yüksek 

 Öğret�m  Kanunu,  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu,  5018  sayılı  Kamu  Mal�  Yönet�m�  Ve 

 Kontrol  Kanunu,  Ün�vers�telerde  Akadem�k  Teşk�lat  Yönetmel�ğ�)  gerekse  �çsel  mevzuat 

 (KAYSİS  belgeler�  hazırlama  prosoderü  görev  tanımı  formları)  �le  yetk�lend�r�lerek 

 sah�plenme  sağlanmıştır.  İş  akış  formları  �le  süreçler�n  tanımlamaları  yapılmış,  sürec�n  amacı, 

 kapsamı,  sah�b�,  r�sk�,  kontrol  stratej�  ve  yöntemler�  �le  akış  şemaları  oluşturulmuştur. 

 Stratej�k  Plan  �zleme  ve  değerlend�rme  ve  faal�yet  raporları  �le  süreçler  ölçülmüş,  kontrol 

 ed�lm�ş ve �y�leşt�rmeler sağlanmıştır. 

 Uzaktan eğ�t�m süreçler� Açık ve Uzaktan Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkez� 

 tarafından yürütülmekted�r. 



 Kanıt Belgeler 

 http://w3.b�lec�k.edu.tr/kal�te/wp-content/uploads/s�tes/116/2021/03/BSEU-Surec-yonet�m�-pr 

 oseduru-senato-kabul.pdf 

 Süreçlerdek� sorumlular, �ş akışı, yönet�m mekan�zması, 

 Süreçler�  etk�l�  ve  ver�ml�  b�r  şek�lde  uygulamak  üzere,  süreç  el  k�tabı  (B�lec�k  Şeyh  Edebal� 

 Ün�vers�tes�  Kal�te  Yönet�m  Süreçler�  Prosedürü  -Kal�te  Yönet�m  Süreçler�  El  K�tabı) 

 çıkartılarak  süreçler  ana  ve  alt  süreçler  şekl�nde  sınıflandırılmış,  tanımları,  akışları  ve  d�ğer 

 �lg�l� s�stemlerle �l�şk�s� yazılı hale get�r�lm�ş ve �lg�l� tüm paydaşlarla paylaşılmıştır. 

 2022  yılı  �çer�s�nde  Kal�te  Koord�natörlüğü  tarafından  Kal�te  El  K�tabı  hazırlanmıştır.  BŞEÜ 

 Kal�te  El  K�tabı  28.12.2022  tar�hl�  Kal�te  Kom�syonu  toplantısında  kabul  ed�lm�şt�r.  Y�ne 

 Kal�-te  Koord�natörlüğü  tarafından  2022  yılı  �çer�s�nde  hazırlanan  Kal�te  Yönet�m  S�stem� 

 �ç�n  Uy-gulama  Rehber�'n�n  paydaş  görüşler�  de  alınarak  rev�ze  ed�lmes�ne  bahs�  geçen 

 toplantı �le karar ver�lm�şt�r. 

 Kanıt Belgeler 

 http://w3.b�lec�k.edu.tr/kal�te/fakultem�z/kal�te-yonet�m-surecler�-proseduru-kal�te-yonet�m-su 

 recler�-el-k�tab�/ 

 Süreç yönet�m�nde paydaş katılımına �l�şk�n faal�yetler 

 B�r�m�m�zde böyle b�r faal�yet bulunmamaktadır. 

 Süreç yönet�m mekan�zmalarının �zlenmes� ve �y�leşt�r�lmes�ne �l�şk�n uygulamalar 

 Ün�vers�tem�zde  her  b�r�m  tarafından  hazırlanan  B�r�m  Öz  Değerlend�rme  Raporlarının 

 taslağı,  b�r�mler�n  kend�  d�nam�kler�ne  özgü  kal�te  faal�yetler�ne  �l�şk�n  süreç  yönet�m 

 mekan�zmalarının  �zlenmes�n�  ve  �y�leşt�r�lmes�n�  gözlemleyeb�lmeler�ne  uygun  olarak 

 hazırlanmaktadır.  Buna  ek  olarak  B�r�m  Kal�te  Kom�syonları  süreç  yönet�m  mekan�zması 

 olarak  değerlend�r�leb�lecek  olup  yılda  en  az  �k�  kere  toplanmaları  gerekt�ğ�  BŞEÜ  Kal�te 

 Güvences� Yönerges� �le netl�ğe kavuşturulmuştur. 

 Kal�te  Koord�natörlüğü  tarafından  yürütülen  kal�te  süreçler�n�n  kontrolü  Ün�vers�tem�z  Kal�te 

 Kom�syonu  ve  YÖKAK  tarafından  her  yıl  �ç�n  raporlanması  beklenen  KİDR  �le 

 gerçekleşmekted�r. 

http://w3.bilecik.edu.tr/kalite/fakultemiz/kalite-yonetim-surecleri-proseduru-kalite-yonetim-surecleri-el-kitabi/
http://w3.bilecik.edu.tr/kalite/fakultemiz/kalite-yonetim-surecleri-proseduru-kalite-yonetim-surecleri-el-kitabi/


 Kanıt Belgeler: 

 http://w3.b�lec�k.edu.tr/kal�te/wp-content/uploads/s�tes/116/2022/11/Kal�te-Guvences�-Yonerg 

 es�-SON-1.pdf 

 Kanıt belge klasörde (A.2.3.) sunulmaktadır. 

 A.4. Paydaş Katılımı 

 İç ve dış paydaş katılımı 

 İç ve dış paydaş l�stes� 

 Kal�te Koord�natörlüğü paydaş l�stes� aşağıdak� g�b�d�r: 

 İç Paydaş L�stes� 

 Akadem�k Personel 
 İdar� Personel 
 Öğrenc�ler 
 Öğrenc� Toplulukları 
 Akadem�k B�r�mler 
 İdar� B�r�mler 

 Dış Paydaş L�stes� 

 Mezunlar 
 Akadem�k Danışma Kurulları 
 İşverenler 
 Yatırımcılar 
 Sanay� Kuruluşları 
 Meslek Odaları 
 S�v�l Toplum Kuruluşları 
 Araştırma Kurumları 
 Eğ�t�m Kurumları 
 Öğrenc� Vel�ler� 
 Yükseköğret�m Kurulu 
 Yükseköğret�m Kal�te Kurulu 
 Yerel Yönet�mler 
 Basın-Yayın Organları 
 Uluslararası Kuruluşlar 
 Tedar�kç�ler 

http://w3.bilecik.edu.tr/kalite/wp-content/uploads/sites/116/2022/11/Kalite-Guvencesi-Yonergesi-SON-1.pdf
http://w3.bilecik.edu.tr/kalite/wp-content/uploads/sites/116/2022/11/Kalite-Guvencesi-Yonergesi-SON-1.pdf


 Toplum 

 Paydaş öncel�klend�r�lmes� 

 B�r�m�m�z tarafından hazırlanan b�r paydaş öncel�klend�rmes� l�stes� bulunmamaktadır. 

 Karar alma süreçler�nde paydaş katılımının sağlandığını gösteren belgeler 

 Karar  alma  süreçler�nde  her  b�r�m�n  görüşünü  almak  amacıyla  rev�ze  ed�len  BŞEÜ  Kal�te 

 Güvences�  Yönerges�’ne  göre  Kal�te  Kom�syonu üyeler�  akadem�k   b�r�m   am�rler�,  genel  

 sekreter   ve   yardımcıları,   da�re   başkanları,   öğrenc�   tems�lc�s�   ve   Rektör   tarafından  tekl�f  

 ed�lerek   senato   tarafından   bel�rlenen   üyelerden   oluşmaktadır.  Buna  ek  olarak  b�r�mler�n 

 bünyes�nde  kurulan  B�r�m  Kal�te  Kom�syonlarına  Kal�te  Raportörü  olarak  bel�rlenen  b�r�m 

 sekreterler�ne  ek  olarak  b�r  �dar�  personel  ve  b�r  öğrenc�  tems�lc�s�  alınmasına  �l�şk�n  yazı 

 yazılarak yapılanmanın bu şek�lde olması sağlanmıştır. 

 Kanıtlar: 

 http://w3.b�lec�k.edu.tr/kal�te/wp-content/uploads/s�tes/116/2022/11/Kal�te-Guvences�-Yonerg 

 es�-SON-1.pdf 

http://w3.bilecik.edu.tr/kalite/wp-content/uploads/sites/116/2022/11/Kalite-Guvencesi-Yonergesi-SON-1.pdf
http://w3.bilecik.edu.tr/kalite/wp-content/uploads/sites/116/2022/11/Kalite-Guvencesi-Yonergesi-SON-1.pdf


 Paydaş katılım mekan�zmalarının �şley�ş�ne �l�şk�n �zleme ve �y�leşt�rme kanıtları 

 Paydaş  katılımına  �l�şk�n  değerlend�rmeler�  ölçmek  amacıyla  Kal�te  Koord�natörlüğü 

 tarafından  ‘Etk�nl�k  Ger�  B�ld�r�m  Anket�  hazırlanmış  ve  uygulanmaktadır.  İlg�l�  ankete 

 katılımı  artırılmasını  sağlamak  üzere  karekod  uygulaması  da  sıklıkla  kullanılmakta  olup 

 b�r�m�m�z  tarafından  uygulanan  anketler  y�ne  b�r�m�m�z  tarafından  değerlend�r�lerek 

 raporlanmaktadır  .  İlgili  raporlar  gerek�ğinde  sunulmak  üzere  birimimizde  muhafaza 

 edilmektedir. 

 Kanıt Belgeler: 

 Kanıt belgeler klasörde (A.4.1a ve A.4.1.b) sunulmaktadır. 

 A.4.2. Öğrenc� ger� b�ld�r�mler� 

 Öğrenc�ler�n d�lek/ş�kâyet/öner�ler�n� �lett�kler� kanallar 

 Ün�vers�te  genel�nde  düzenlenen  etk�nl�klerde  gerek  öğrenc�  gerekse  d�ğer  paydaşların  ger� 

 b�ld�r�mler�n�n  toplanması,  karar  alma  süreçler�ne  katılmalarının  sağlanması,  sonrak�  etk�nl�k 

 programlarının  daha  �y�  ve  ver�ml�  şek�lde  yürütülmes�  �ç�n  Kal�te  Koord�natörlüğü  tarafından 

 tasarlanan  “Etk�nl�k  Ger�  B�ld�r�m  Anket�”  bulunmaktadır.  Mevcut  ankete  da�r  kom�syon 

 kararı ve anket formu kanıt belgeler kısmında sunulmuştur. 

 Öğrenc�ler�n  d�lek/ş�kâyet  ve  öner�ler�n�  �leteb�lmeler�  amacıyla  hem  Kal�te  Kom�syonu 

 öğrenc�  tems�lc�s�  seç�lm�ş  hem  de  B�r�m  Kal�te  Kom�syonlarına  öğrenc�ler�n  dah�l  ed�lmes� 

 sağlanmıştır. Ün�vers�tem�z bünyes�nde aynı zamanda Kal�te Kulübü kurulması sağlanmıştır. 

 Öğrenc� ger� b�ld�r�mler� kapsamında gerçekleşt�r�len �y�leşt�rmeler 

 Öğrenc�ler�m�ze  yönel�k  2022  yılında  yapılan  faal�yetler�n  ardından  Etk�nl�k  Ger�  B�ld�r�m 

 Anket�  uygulanarak  anket  ver�ler�  raporlanmıştır.  Alınan  ger�  b�ld�r�mler  d�kkate  alınarak  b�r 

 sonrak� etk�nl�kler�n planlanması aşamasında göz önünde bulundurulacaktır. 

 Öğrenc�ler�n karar alma mekan�zmalarına katılımına �l�şk�n örnekler 



 Ün�vers�te  öğrenc�ler�m�z�n  Kal�te  Kom�syonu  toplantılarında  tems�l  ed�leb�lmes�  �ç�n  Kal�te 

 Kom�syonu  Öğrenc�  Tems�lc�s�  bulunmaktadır.  Öğrenc�  tems�lc�m�z  her  hafta  gerçekleşt�r�len 

 Kal�te  Koord�natörlüğü  toplantılarına  da  katılmaktadır.  Tüm  bunlara  ek  olarak  B�r�m  Kal�te 

 Kom�syonlarında  öğrenc�ler�n  tems�l  ed�lmes�  adına  b�r  öğrenc�  tems�lc�s�  seç�lmes� 

 konusunda üst yazı b�r�mlere �let�lm�şt�r. 

 Öğrenc� ger� b�ld�r�m mekan�zmasının �zlenmes� ve �y�leşt�r�lmes�ne yönel�k kanıtlar 

 B�r�m�m�zde böyle b�r faal�yet bulunmamaktadır. 

 A.4.2.5.  Tanımlı  öğrenc�  ger�  b�ld�r�m  mekan�zmalarının  tür,  yöntem  ve  çeş�tl�l�ğ�n�  gösteren 

 kanıtlar (Uzaktan/Karma Eğ�t�m dah�l) 

 B�r�m�m�zde böyle b�r faal�yet bulunmamaktadır. 

 Kanıt Belgeler 

 Kanıt belgeler (A.4.2.a ve A.4.2.b) ekte sunulmaktadır. 

 D. TOPLUMSAL KATKI 

 D.1. Toplumsal Katkı Süreçler�n�n Yönet�m� ve Toplumsal Katkı Kaynakları 

 (B�r�m,  toplumsal  katkı  faal�yetler�  kapsamında  b�r  süreç  yönetmekte  m�d�r?  Yönett�ğ�  bu 

 süreçler  kurumun  stratej�k  amaçları  ve  hedefler�  doğrultusunda  �şlemekte  m�d�r?  Bu 

 faal�yetler  �ç�n  uygun  f�z�k�  altyapı  ve  mal�  kaynaklar  oluşturmakta  ve  bunların  etk�n  şek�lde 

 kullanımını sağlamakta mıdır?) 

 Ün�vers�te  Kal�te  Kom�syonu  v�zyon,  m�syon,  stratej�k  hedefler�  ve  kal�te  güvence  s�stem�yle 

 bütünleş�k  yapıda  eğ�t�m-öğret�m  ve  araştırma  ve  toplumsal  katkı  faal�yetler�n�  ve  bunları 

 destekleyen  �dar�  h�zmetler�n  tümünü  �ç�ne  alacak  şek�lde  “Kurum  İç  Değerlend�rme 

 Raporu’nu” hazırlamaktadır. 

 Kanıt Belgeler 

 https://yokak.gov.tr/raporlar/IntrnalReportPubl�c?un�Id=1051&termYear=2021 

 D. TOPLUMSAL KATKI 

 D.1.1. Toplumsal katkı süreçler�n�n yönet�m� 

https://yokak.gov.tr/raporlar/IntrnalReportPublic?uniId=1051&termYear=2021


 B�r�m�n  toplumsal  katkı  pol�t�kası  b�r�m�n  toplumsal  katkı  süreçler�n�n  yönet�m�  ve 

 organ�zasyonel  yapısı  oluşturuldu  mu?  Toplumsal  katkı  süreçler�n�n  yönet�m  ve 

 organ�zasyonel  yapısı  kurumun  toplumsal  katkı  pol�t�kası  �le  uyumu,  görev  tanımları 

 bel�rlend�  m�?  Yapının  �şlerl�ğ�  �zlenmekte  m�d�r  ve  bağlı  �y�leşt�rmeler  gerçekleşt�r�lmekte 

 m�d�r? 

 B�r�m�m�zde bu alanda b�r faal�yet bulunmamaktadır. 

 D.2. Toplumsal Katkı Performansı 
 *  B�r�mler�n,  ün�vers�tem�z�n  2022-2026  Stratej�k  planında  yer  alan  toplumsal  katkı  başlığı  altındak�  hedefler�  ve 

 performans göstergeler�n� baz alarak değerlend�rmes� beklenmekted�r. 

 B�r�m,  kurumun  toplumsal  katkı  stratej�s�  ve  hedefler�  doğrultusunda  yürüttüğü  faal�yetler� 

 per�yod�k olarak �zl�yor ve �y�leşt�r�yor mu? 

 B�r�m�m�zde bu alanda b�r faal�yet bulunmamaktadır. 

 D.2.1.Toplumsal katkı performansının �zlenmes� ve değerlend�r�lmes� 
 *  B�r�mler�n,  ün�vers�tem�z�n  2022-2026  Stratej�k  planında  yer  alan  toplumsal  katkı  başlığı  altındak�  hedefler�  ve 

 performans göstergeler�n� baz alarak değerlend�rmes� beklenmekted�r. 

 B�r�m,  Sürdürüleb�l�r  Kalkınma  Amaçları  �le  uyumlu,  dezavantajlı  gruplar  dâh�l  toplumun  ve 

 çevren�n  �ht�yaçlarına  cevap  vereb�len  ve  değer  yaratan  toplumsal  katkı  faal�yetler�n� 

 gerçekleşt�rmekte  m�d�r?  Ulusal  ve  uluslararası  düzeyde  kurumsal  �ş  b�rl�kler�,  yürütülen 

 eğ�t�m,  h�zmet,  araştırma,  danışmanlık  vb.  toplumsal  katkı  faal�yetler�  �zlenmekte  m�d�r? 

 İzleme  mekan�zma  ve  süreçler�  yerleş�k  ve  sürdürüleb�l�r  m�d�r?  İy�leşt�rme  adımlarının 

 kanıtları bulunmakta mıdır? 

 B�r�m�m�zde bu alanda b�r faal�yet bulunmamaktadır. 


