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DEĞERLENDİRME öı,çürı,nnt

Değerlendirme Başlığı Karar Açıklama *

Öz Değerlendirme Raporu Formatı:
2021 Öz Değerlendirme Raporu ( l Ocak-31
Aralık) 202l döneınini kapsamalı ve 2022yt|t
ilk 8 ayı içerisinde hazırlannıış olnıaIıdır. I-İer
başlıkla ilgili en az bir kanıt yüklenmiş ve örnek
uygulama, olgunlaşmamış uygulaına ve
uygulanıa yok seçeneklerindeır uygun olan
i.şaretlenmiş olmalıdır. ÖDR Raporu UMİS-
ÜYBS Prograıı Öz Değerlendirnıe Modülii
çıktısı o[malıdır.

Üniversite, ilgiIi fakülte ve bu fakültede
y. ürütü len tünı program l aı:a i l işkiIt bi l gi ler
Universitemizin güncel bilgileriyle uyumlu
oln-ıalıdır.

Önn a+ kdğıda basıtabilecek şekilde PDF
fornıatında Iıazırlannıalı ve Üıı iversitem iz kalile
Giivence Koıııisyontına ÜBYS veya e-posta
üzerinden elektronik ortamda gönderi lmelidir.

XUygun
! Eksik
! Uygun Değil

Oz Değerlendirme Raporunun şeklen ve
içerik orak tutarlıhğı

',:

X Uygun

! Kısmen Uygun
! Uygun Değil

* Eksik veya Uygun Değil İse açıÜlama bötümünü ilgili programa geribildİrim formatında doldurunuz.



öı,çürr,nniıu »nĞBnr,nışninir-vrnsi

1. Çok Yetersiz: ÖDR'nin ilgili bölümünde ölçütün karşılanmasına ilişkin herhangi bir
değerlendirme olmaması, uYgulamaların yanlış yorumlanması ve tanımlanması,
destekleYen belgeikanıtların bulunmaması halinde işaretlenecek düzeydir (tanımlı veyazılı
süreç yok, tanımlama geçersiz, belgeikanıt yok, uygulama yok).

2, Yetersiz: ÖDR'nin ilgili bölümünde ölçütün karşılanmasına ilişkin bazı
tanımlamalar/uYgulamalar/belgelerlkanıt|arın var olduğu ancak ölçütii karşılayacak
düzeYde olmadığı durumda işaretlenecek düzeydir (temel süreçlerin tanımlanmaması,
kanıtlar/belgelerde ve/veya uygulanmasında önemli eksiklikler olması vb., uygulama
yok).

3, Kabul Edilebilir: ÖDR'nin ilgili bölümünde ölçütün karşılanmasına ilişkin
tanımlamalar/uYgulamalar/belgelerkanıt|arın yeterince var olduğu ancak geliştirilmesi
önerilen hususlar (uYgulamanın sistematik olup olmadığı, sonuçları görünceye kadar
yeterli zaman geçip-geçmediği, kurumsallaşma durumu vb.) olduğu durumda
işaretlenecek düzeydir. (Olgunlaşmam ış uygulama)

4, İYi: ÖDR'nin ilgili böIümünde ölçütün karşılanmasına ilişkin
tanımlamalar/uYgulamalar/belgeler/kanıtların eksiksiz olarak bulunduğu durumda
işaretlenecek düzeydir. (Örnek Uygulama)

5, Çok İYi: ÖDR'nin ilgili bölümünde ölçütün karşılanmasına ilişkin
tanımlamalar/uYgulam a|ar/be|geler/kanıtların kapsamlı ve sistemli yaklaşımla elde edildiği ve
örnek oluşturacak düzeydir. (Örnek Uygulama)

* ÖlÇütler Yukarıdaki ölçek kullanılarak değerlendirilmelidir. Gerekçe sütununda
verilen değerlendirme puanını açıklayan özellik ya da eksiklikler ifade edilmelidir.
Genel yorum ve açıklamalar krsmı doldurulmalıdır. Bu bölümde bütünsel bir
değerlendirme yapılarak Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesİ Kalİte Güvence İç
TetkikÇsi'nin ziYaretinde kararrna esas teşkil edecek ve kurumla bundan sonraki
yazışmalara temel oluşturacak açıklama, bilgi ve öneriler yazılmalıdır.



1. PROGRAMIN
AMAÇLARI

DEĞERLENDİRME GEREKÇE

1.1. Her programı için eğitim
amaçları tanımlanmış olmahdır.
Amaçlar, varsa o alandaki program
eğitim amaçları tanımına uymalıdır.
Universitenin, ilgili birimin (enstitii,
fakülte, yo, myo) öz görevleriyle
programln misyonu uyumlu
olmalıdır. Amaçlar, süreç içerisinde
progr.ımın iç ve dış paydaşlarını
sürece dahil edecek şekilde
belirlenmelidir.

ıl a2ı3 X4 ı5
Eğitinı prograııı ı aınaçlarıııın

kılavuzda beliıtilen tanıma uygunluk
durumu ile eğitinı programı
amaçlarıırıı,ı iin iversitenin

ınisyonuyla uyum luluk durumu.
Alana özgli' amaçlarla uyumlu,

kolayca erişilebiIir aınaçIarın varlığı
yeterlidir.

1.2. Eğitim programı amaçları,
kolayca erişilebilecek şekilde kalite
güvence, bölüm/programlar
sekmesinde ilgili programın ÜBYS
Eğitim Kataloğu linki verilerek

lanmış olmalıdır.

ıl a2a3 ı4 X5
Eğitinı progranıı anıaçlarına erişıne
durumu.

1.3. Eğitim programı amaçlan, iç ve
dış paydaşlarının gereksinimleri
doğrultusunda uygun aralıklarla (3-5
yıl) güncellenmelidir.

ıl a2a3 ı4 X5
Eğitim programı amaçlarının uygun

aralıklarla güncellenme durumu.

1.4. Eğitim programıntn amaçlarına
ulaşıldığını belirlemek ve
belgelemek için esas alınan bir
değerlendirme süreci kurulmalı ve
işIetilmelidir. Bu süreç yardımıyla
programın eğitim amaçlarına
ulaşıIdığı kanıtlanmalıdır. İç-dış
paydaş göriişü, iç-dış paydaş
anketleri, akademik kurullar vb.

ıl a2a3 X4 ı5
Eğitim progran-ıı amaçlarına ulaşıp

ulaşmadığını sorgulayan bir
değeılendirme sisteminin işletilmesi

GENEL YORUM VE ÖNERİ
X KARŞILANIYOR
İ KISMEN KARŞILANIYOR
İ KARŞILANMIYOR



2. PROGRAM ÇIKTILARI DEĞERLENDİRME GEREKÇE
2.1. Program çıktıları, Türkiye
Yükseköğretim Yeterlilikler
Çerçevesi (TYYÇ), varsa ilgili alanın
yeterlilikleri ve Ulusal Çekirdek
Eğitim Programı (ÇEP) ile uyumlu
bilgi, beceri ve yetkinlikler ile
endüstri 4.0 yeterliliklerini ve
Universitemiz 2021 -2025 Stratejik
Planını kapsayacak şekilde
tanımlanmalıdır. Eğitim programının
amaçlarıyla tutarh olmak koşuluyla
programlar kendilerine özgü ek
program çıktıları tanımlayabilirler.

ıl J2a3 X4 ı5
Program çıktılarının eğitim programının
amaçlarıyla uyum ve kıIavuzda belirtilen

!eıııqıa uyumluluk durumu.

ıl ı2ı3 X4 ı5
Program çıktılarının TYYÇ ile uyunı

durumu.

ıl a2a3 X4 ı5
Prograın çıktı[arının alan/çekirdek program

yeterlilikleri (varsa) ile uyum durumu.

2.2. Program çıkfi ları kolayca
erişilebilecek şekilde olmalı; kalite
güvence sekmesinde veya
bölüm/progtam sekmesinde ilgili
programın ÜgYS llntl yuy,*lurm,ş
olma|ıdır.

ı1 a2a3 ı4 X5
Program çıktılarının erişim durumu.

2.3. Program çıktılaı.ına ulaşma
düzeyini belirli aralıklarla
değerlendirmek ve belgelemek için
kullanılan bir değerlendirme süreci
oluşturulmuş ve işletiliyor olmalıdır.

ı1 B2a3 ı4 ı5
Program çıktılarına erişme düzeyinin
değerlendirme matrisleri veya belirtke

tabloları şeklinde gösterilme durumu (farklı
öğrenme alanlarına yönelik sınav örnekleri

irtke tablosuna bağlı değerlendi
sleri yetersiz düzeydedir.

e araçları sonucunda öğrencileri

akat y azılı b ir kanıt bulunmamaktadır.

apmış olduğu hatalar öğretin
lemanları tarafından açıklanmaktadır

ıl X2ı3 ı4 ı5
Uygulanan ölçme araçları sonucunda elde

edilen veriler doğrultusunda yapılmış
iyileştirme çalışnıalarının varlık durumu ve

2.4. Mezuniyet aşamasına gelen
öğrencilerin program çıktılarında
öngörülen bilgi, beceri ve
dawanışları kazandıkları
kanıtlanmalıdır.

ı1 ı2ı3 X4 ı5
Mezun durunıuna gelnıiş öğrencilere

uygulanan ölçme araçları sonucunda elde
edilen veriler doğrultusunda yapılmış

iyileştirme çalışmalarının varhk durumu ve

GENELYORUM VE ÖNERİ
İ KARŞILANIYOR
X KISMEN KARŞILANIYOR
İ KARŞILANMIYOR

olarak gerçekleştirllen atlza
iyetleri yazılı rapor o

rulması yararlı olacaktır.



ı. nĞirinr
PRoGRAMI

nnĞBnı,nNninrvın GEREKÇE

3.1. Her programın, eğitim
amaçlarını ve çıktılarını
destekleyen bir öğretim
planı (müfredatı) olmalıdır.

ıt ı2ı3 x4 ı5
Programın içerik yeterlilikleri karşılama ve
Temel Bilimler, Mesleki Konular, Genel
Eğitim ve Diğer Konular açısından
irdelenme durumu.

3.2. Eğitim plogramı
içerisinde yer alan derslerin
öğretim planlarında
kazanım, içerik, i çeriğin
sunuluş yöntemi ve
değerlendirme süreçleri
arasında tutarlılık
bulunmalıdır.

ı l tl2a3 ı4 X5
ÇOMÜ Bilgi Paketi'nde tanıııılandığı
haliyle derslerin; kazanınr, içerik, içeriğin
sunul uşyöırtem i ve değerlendirme
süreçleri arasındaki trıtarIılık durumu.

3.3. Kullanılan eğitim
programl modeli (Derse
Dayalı, Probleme Dayalı,
Komite Sistemi, Entegre
Eğitim vb.) tanımlanmış
olmalıdır. ATKS Bilgi
paketi Doluluk oranı
o/o85' in üzerinde olmalıdır.

ı1 ı2a3 ı4 x5
Eğitiın program modeli ve yapılanıırasınııı

her yarıyıl itibanyIa tanımlannıası ve AI(TS
Bilgi Paketi Doluluk Oranı,

3.4. Eğitiın programında yer
alan derslerde öğrenme
çıktılarııra uygun çeşitli
öğretim yöntem ve
teknikleri (anlatın-ı, probIeın
çözme, soru cevap, aktif
öğrenıne, sunum,
laboratuvar çal ışınası, alan
çalışııası, grup çalışıııası
vb.) kullanılmalıdır.

ıl a2J3 ı4 X5
Derslerde öğrenn,ıe çıktıları ile uyumlu
çeşitli öğretim yöntem ve tekniklerinin

kullanılması durumu.

3.5. Öğrencilerin ders,
laboratuvar ve uygulama
gibi öğrenme etkinlikleri
farklı yöntem ve tekniklerle
ölçülmelive

ıl a2a3 ı4 X5
Farklı ölçıne ve değerlendirııe yönteııı ve

tekniklerinin kullanılııası durumu.

3.6. Eğitim programında,
öğrenme-öğretme sürecinin
değerlendirilmesi için
bütünleşik bir program
değerlendirme sistemi
işletiliyor olmalıdır.

ıl a2a3 X4 ı5
Program değerlendirnıe sisteııinin varlık

durumu (sınav sonuçlarının analizi, öğrenci
geribildirinıi, öğretinr üyesi geribi Idirin-ı i,
nrezun/diğer paydaş geribildirimi olabilir).

ran-ı değerIendirıne ölçıne araçları geliştirilıniı
2022 yılı itibari iIe veriler alınn.ıaya başlanınüştıf.

ı1 ı2x3 ı4 ı5
Program değerlendirme ve ÖDR sonucunda

elde edilen veriler temelinde iyiIeştirme
lması durumu ve buna yönelik kanıtlar.

GENEL YORUM VE
öxnni

X KARŞILAN]YOR
İ KISMEN KARŞILANIYOR
İ KARŞrLANMIYOR



4. öĞRENcİLER nnĞnRı,nNniRrıın

4.1. Ilgili eğitim
programının amaçları,
özellikleri, kurumsal insan
gücü ve alt yapısına uygun
olarak öğrenci sayısını
belirliyor ve talep ediyor
olmalıdır.

ıl a2a3 ı4 X5
Bu durumun talebe dönüştüğünü gösteren

belgelerin bulunınası durumu.

4.2. Öğrencilerin kabultinde
göz önüne alınan
gösterge(ler) izlenmeli,
bunların yıllara göre
gelişimi/değişimi
değerlendiriliyor ve bu
değerlendirmeler iç ve dış
paydaşlar iIe paylaşılıyor
olmalıdır.

ı1 ı2J3 a4 X5
Merkezi Yerleştirme Sınavı verileri, YÖK,yök Atlası, Ösyııa verileri temelinde

göstergelerin (programın kaçıncı sırada
tercih edildiği, taban puanı, sıralaması,

doluluk oranı vb,) değerlendirildiğini ve en
az.son beş yıllık değişimin izlendiğini ve

payiaşıldığını gösteren belgelerin bu'İunması
durumu.

4.3. Öğrencilerin eğitim-
öğretim süreçIerine ilişkin
hak, görev ve
sorum lulukları tanıın lanınış
ve ilgili yönetmelik,
yöneıge ve kararlar
yayınıianmış oln,ıalıdır.

ıl a2a3 ı4 X5
Öğrencileriıı hak, görev ve soruın luluklarını
tanıııılayan belgelerin bulunması, biriıı ve
program web sitesinde eı.işilebilir olnıası

durumu.

4.4. Yatay ve dİkey geçiş
yoluyla öğrenci kabulünde,
varsa çift anadal veyayan
dalda başka kurumlardan
velveya programlardan
alınmış dersler ve
kazanılmış kredilerin
tanınmasında esas alınan
mevzuat, ilke ve kurallar
ayrıntılı olarak tanımlanmış,
belgelendirilmiş ve
uygulanıyor olmalıdır.

ıl !2ı3 ı4 X5
Süreçlere ilişkin belgelerin, karar ve

uygulama örnekIerinin bulunması durumu.

4.5. BeIirli bir politika ve
plan çerçevesinde
öğroncilere ulusal ve
uluslararası değişim
firsatları sunulmuş ve bu
konuda idari destek

ı1 a2a3 ı4 X5
Ulusal ve uluslararası değişim olanakları

konusunda duyurular yapılması,
öğrencilerin bilgilendirilmesi ve değişimden

yararlanan öğrenci listelerinin bulunması
durumu.

4.6. Öğrencileri ders ve
kariyer planlaması, hak ve
sorumlulukları konularında
yönlendiren akademik
danışmanlık hizmeti
veriliyor olmalıdır.

ıl ı2ı3 X4 ı5
Akademik danışınanlık sisteminiıı

uyguIandığına ilişkin belgelerin bı,ıluııması
durumu.



4.7. Öğrencilerin sosyal, kültürel,
sanatsal ve sportifolanaklar ile sağlık,
psikolojik danışma ve rehberlik
hizmetlerine erişebildikleri
gösterilmelidir.

ıl X2ı3 ı4 ı5
ÖğrenciIerin sosyal, ktiltürel, sanatsal

ve sportifolanaklardan ne kadar
yararlandığının izleniyor ol duğunun

ıciIere bu konuyla ilgili bilgilendiııııe
yönlendirııeler oıyantasyoıı eğiti

ında verilmiştir ilgili kanıt l
unmaktadır. Ancak takip edilebilirlik

ıl X2ı3 ı4 ı5
Öğrencilerin sağlık, psikolojik danışma
ve rehberlik hizmetlerinden ne derece
yararlandığının izleniyor olduğunun

4.8. Öğrencilerin eğitsel, mesleki ve
kişisel-sosyal gelişimlerini destekleyen
olanaklar sunulmalıdır.

ıl tr2tr3 X4 ı5
Birinci sınıf öğrencileri için uyum

(oryantasyon) programı, sosyal
sorumluluk pğeleri, akran destek

sistemi ve kariyer günleri gibi
etkinliklerin düzenlendiğine ve
öğrencilerin bu etkinliklerden

yararlandığına ilişkin belgelerin
bulunması durumu.

4.9. Güncel iletişim araç ve otamları
kullanılarak sürekli ve düzenli
etkileşim sağlanmalıdır.

Öğrencilerle iletişim sağlay an ylız yize
ya da elektronik haberleşme
yöntemlerinin kullanıldığını,

kurumsallaştırıldığını ve sürekliliğinin
sağlandığını gösteren belgelerin

ıl ı2x3 ı4 tr5 ıysel iletişin,ı grııpları ku.ulr-,r§ f.kut kun,t

4.10. Nitelikli ve etkin öğreııci
ten,ısi l iyetini sağlayan kurı_ıııısal bir
sistem kurulınuş ve işletiliyor
olmalıdır.

Fakülte, bölüm, program ve sınıf
öğrenci temsilcileri seçiminin ilgili

mevzuata göre yapıldığına ve öğrenci
temsilcilerinin kurullara katıldİğına
ilişkin belgelerin bulunması durumu.

ı1 ı2x3 ı4 ı5
irilmiştir fakat yazılı bir kan

4.1 1. Öğrencilerin mezuniyetine karar
verebilmek için programın gerektirdiği
tiim koşulların yerine getirildiğini
belirleyen güvenilir yöntem ve süreçler
geliştirilmiş ve uygulanıyor olmalıdır.

ıl ı2ı3 ı4 x5
Öğrencilerin mezuniyetlerine karar

vermek ve programın gerektirdiği tüm
koşulları yerine getirdiklerini

belirlemek için kullanılan kriterleri ve
bu kriterlerin güvenilir olduğunu

gösteren belgelerin bulunması durumu.

4.12.Mezunlar ile sürekli ve düzenli
iletişimi sağlayan mekanizmalar
kurulmuş olmalıdır,

ıl ı2X3 ı4 ı5
Mezunlar ile sürekli ve düzenli
iletişimin sağlandığını gösteren

erin bulunması durumu.

telegraın ve sözlü olarak iüet

,aporutla koııulıı-ıaıı ıştır.

GENEL YORUM VE ÖNERİ
İ KARŞILANIYOR
X KISMEN KARŞILAN]YOR
İ KARŞrLANMIYOR

zl ü gerçekleştiı-iien işleıı-ılerinJİz ü ı tbınıda
desteklenmesi gerekir.



s. öĞnrriıvr xa»Rosu nnĞrnr,uxninvıB
5.1. Oğretim kadrosu, nicelik rre nlt.llt

yeterlilikte olmalıdır.

bakımından programın etkin bir
şeki Ide yürütüln-ıesini,
değerlendirilmesini ve geliştirilnıesini

durumu ye verilerle kİnıtlanması.

ıl a2a3 ı4 X5
Öğretim kadrosunun nicelik ve

nitelik açısındaıı yeterlilik
analizinin yapıImış oIınası

5.2. Öğretim elemanı atama ve
yükseltmelerinde fırsat eşitliği
sağlayan ve akademik liyakati gözeten
yöntem ve ölçütler bulunuyor ve
kullanılıyor olmalıdır. Bu konuda
YÖK ve Üniversitemiz genelinde
belirlenen ölçütlerin mevzuatların
uygulanması.

ı1 ı2ı3 ı4 X5
Programııı yürütiildüğü birimde
son beş yılda yapılan atama ve
yükseltme süreçlerinde kuruınun
atama ve yükseltme yönteın ve
ölçütletinin ııasıl kullanıldığını
göstereıı belgelerin bulı.ıııması
durumu.

5.3. Öğretim elemanlarına mesleki
alanda kendilerini yenilemeleri ve
araştırma yapmaları için olanak
sağlanmalıdr.

ıl ı2ı3 X4 ı5
Soıı beş yılda öğretiın

eleınaırlarının mesleki gelişinıinin
desteklendiğini gösteren

belgelerin buIunması
durıın-ıu.(Eğitici n in Eğiti m i,

Araştırnra Yöntem ve Teknikleri,
İstatistikseI Analiz, Oıyantasyon

GENEL YORUM VE ÖNERİ
X KARŞILANIYOR
İ KISMEN KARŞILANIYOR
İ KARŞrLANMIYOR



6. ALTYAPI VE
OLANAKLAR

DEĞERLENDİRME GEREKÇE

6.1. Büyük ve küçük gruplarla
yapılan eğitim-öğretim etkinlikleri
için sınıflar, amfiler, laboratuvarlar
ve diğer donanım, eğitim amaçlarına
ve program çıktılarına ulaşmak için
yeterli olmalıdır.

ıl tr2a3 J4 X5
Eğitim-öğretim etkinlikleri için
kullanılan amfi, derslik, seminer
odası, öğrenci laboratuvarları ve

bunların donanım durumunu
gösteren belgelerin bulunması ya
da bu hususa yönelik bilgilerin

verilmiş olması durumu,

6.2. Kütüphane ve internet ya da
diğer elektronik ortamlar üzerinden
bilgiye erişim olanakları sunulmuş
olmalıdır.

ı1 ı2ı3 a4 X5
Öğrencilere ve öğretim

elemanlarına sunulan kütiiphane
olanakları ile bilgi§ayar ve bilişim
altyapılarının yeterlilik durumuna
yönelik bilgilerin verilmiş olması.

o.J. Ugrencilerin sosyal, kültürel,
sanatsal ve sportif gereksinimlerini
karşılayan ve bu yöndeki
gelişimlerini destekleyen uygun
altyapı ve olanaklar bulunmalıdır.

ıl a2J3 ı4 X5
Öğrencilerin kullanıınına ayrılan

sportif, sanatsal ve sosyal alanlar ile
diğer olanakların varlığıııı gösteren

belgelerin bulunması durumu.
6.4. Gereksinimleri doğrultusunda,
dezav antajlı b irey lerin altyap ı,
donanım ve olanaklara erişimlerini
sağlayacak düzenlemeler yapılmış
olmalıdır.

ıt a2a3 ı4 X5
D ezav aı"ıtajl ı b i rey l eri n

gereksinimleri doğrultusunda
yapı lan düzeıı lemelere

yöneIik kanıtlar.
6.5. Öğretim elemanlarının egitirı1
araştırma ve akademik danışmanlık
faaliyetlerini yeterli düzeyde
gerçekleştirebiIeceği aItyapı ve
olanaklar sağlanmış olmal ıdır.

ıl a2a3 X4 ı5
Öğretinı üyelerine sağlanan altyapı

ve olanaklar ile bunların nasıl
kullanıidıklarını gösteren belgelerin

bulunması durumu.

GENEL YORUM VE ÖNERi
X KARŞrLANIYOR
İ KISMEN KARŞILANIYOR
İ KARŞrLANMIYOR



7. KURUM DE§TEĞİ VE
MALİ OLANAKLAR

DEĞERLENDİRME
öı,çnĞi

7.1. Program için gereken altyapıyı
temin etmeye, bakımını yapmaya ve
işletmeye yetecek mali kaynak
desteğinin üst yönetim tarafından
sağlanması ve birim yönetimi
tarafından sponsor, ikili iş birliği,
protokol, BAP, TÜBİTAK vb.
tekniklerle bu kaynakların

ı1 ı2ı3 X4 ı5
Altyapı ve donanımı temin etmek,
bakımını yapmak ve işletmek için

sağlanan mali kaynakların
yeterliliğini irdeleyen belgelerin

bulunması durumu.

7 .2. P r o gr amın gereksinimlerin i
karşılayacak idari, teknik ve destek
personeli ile kurumsal hizmetler
sağlanmalıdır.

ı1 ı2a3 a4 X5
Programa destek veren idari, teknik
ve destek personelin yeterliliğini
nicelik ve nitelik olarak irdeleyen

in bulunması durumu.
ıl a2a3 ı4 X5

Prograıı-ıa özgü gereksiniıı-ı leri
(teknik gezi-gözlem, staj

anlaşmaları vb.) karşı layan
kurumsal hizmetlerin varlığıı.ıı ve

etl<inliğini gösteren belgelerin
buluıınrası durumu.

GENELYORUM VE ÖNERİ
X KARŞrLANIYOR
İ KISMEN KARŞILANIYOR
İ KARŞILANMIYOR



8. KURUMSAL YöNETİM
VE KARAR ALMA

sünnçı,rni
orĞnnı,rıvniRvıB GEREKÇE

8.1. Yükseköğretim kurumunun
organizasyonu ile alt birimlerin kendi
içerisindeki ve aralarındaki tüm yapı
ve karar alma süreçleri, program
çıktılarının geıçekleştirilmesini ve
eğitim amaçlarına ulaşılmasını
destekleyecek şekilde
düzenlenmelidir. Birim yönetimi,
birim kalite güvence komisyonu ve
Bologna koordinatörlüğü bu konuda
aktif çalışmalıdır.

ı1 a2a3 ı4 X5
Alt birimler düzeyindeki tünı yapı
ve organizasyon şeınalarınıı-ı ve
karar alma si.ireçletiyle ilgili akış

diyagraınlarının bı,ılunınası ve
örnek belgelerin sunulı-ııası

durumu.

GENELYORUM VE ÖNERi
X KARŞrLANIYOR
İ KISMEN KARŞILANIYOR
İ KARŞILANMIYOR



9. süREKLi iviı,nşrinıvrn naĞnnı,pxniRıvıg GEREKÇE

9.1. Değerlendirme ve sürekli
iyileştirme sistemi oluşturulmuş ve
kanıtlarla kayıt altına alınmış
olmalıdır.

ı1 tr2İ3 x4 ı5
Tüm değerlendirme ölçütlerinin

düzenli aralıklarla
değerlendirildiğine ilişkin bir

sistemin kurulduğunu ve
işletildiğini (PUKÖ Döngüsü)
gösteren belgelerin bulunması

durumu. Raporun sonuç kısmında
iyileştirmeye yönelik önerilerin

bulunması durumu.

GENELYORUM VE ÖNERİ

X KARŞILANIYOR
İ KISMEN KARŞILANIYOR
İ KARŞILANM]YOR

l




