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DEĞERLENDİRME öı,çürrnni

Değerlendirme Başlığı Karar Açıklama *

Öz Değerlendirme Raporu Formatı:
202| ÖzDeğetlendirme Raporu (l Ocak-31
Aralık) 202l dönemini kapsamalı ve2022yılı
ilk 8 ayı içerisinde hazırlanmış olmalıdır. Her
başlıkla ilgili en az bir kanıt yüklenmiş ve örnek
uygulama, olgunlaşmamış uygulama ve
uygulama yok seçeneklerinden uygun olan
işaretlenmiş olmahdır, ÖDR Raporu UMİS-
ÜYBS Program Öz Değerlendirme Modülü
çıktısı olmalıdır.

Üniversite, ilgili fakülte ve bu fakültede
yürütiilen tüm programlara ilişkin bilgiler
Üniversitemizin güncel bilgileriyle uyumlu
olmalıdır.

Öon e+ k6ğıda basılabilecek şekilde PDF
formatında hazırlanmalı ve Üniversitemiz kalite
Güvence Komisyonuna ÜBYS veya e-posta
üzerinden elektronik ortamda gönderilmelidir.

XUygun
l Eksik

l Uygun Değil

Öz Değerlendirme Raporunun şeklen ve
içerik orak tutarhhğı

X Uygun

! Kısmen Uygun
! Uygun Değil

* Eksik veya Uygun Değil ise açıklama bölümünü ilgili programa geritıildirim formatında doldurunuz.



ör,çürı,rniır »nĞE nıBxoinir-vrnsi

1. Çok Yetersiz: ÖDR'nin ilgili bölümünde ölçütün karşılanmasına ilişkin herhangi bir

değerlendirme olmaması, uygulamaların yanhş yorumlanması ve tanımlanması,

destekleyen belgelkanıtların bulunmaması halinde işaretlenecek düzeydir (tanımlı veyazılı

süreç yok, tanımlama geçersiz, belge/kanıt yok, uygulama yok).

2. Yetersiz: ÖDR'nin ilgili bölümünde ölçütün karşılanmasına ilişkin bazı

tanımlamalar/uygulamalar/belgeler/kanıtların var olduğu ancak ölçütü 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/belgeler/kanıtların 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. (Ol gunlaşmam ış uygulama)

4. Iyi: ODR'nin ilgili bölümünde ölçütün karşılanmasına ilişkin

tanımlamalar/uygulamalar/belgeler/kanıtların eksiksiz olarak bulunduğu durumda

işaretlenecek düzeydir. (Örnek Uygulama)

5. Çok İyi: ÖDR'nin ilgili bölümünde ölçüti.in karşılanmasına ilişkin

tanımlamalar/uygulamalar/belgelerlkanıt|arınkapsamlı ve sistemli yaklaşımla elde edildiği ve

örnek oluşturacak düzeydir. (Örnek Uygulama)

* Ölçtltler yukarıdaki ölçek kullanılarak değerlendirilmelidir. Gerekçe sütununda
verilen değerlendirme puanını açıklayan özellik ya da eksiklikler ifade edilmelidir.
Genel yorum ve açıklamalar krsmr doldurulmalıdır. Bu bölümde bütünsel bir
değerlendirme yapılarak Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kalite Güvence İç
Tetkikçsi'nin ziyaretinde kararrna esa§ teşkit 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 olmalıdır.
Amaçlar, varsa o alandaki program
eğitim amaçları tanımına uymalıdır.
Üniversitenin, ilgili birimin (enstitii,
fakülte, yo, myo) öz görevleriyle
programın misyonu uyumlu
olmalıdır. Amaçlar, süreç içerisinde
programın iç ve dış paydaşlarını
sürece dahil edecek şekilde
belirlenmelidir.

ı1 ı2ı3 ı4 X5
Eğitin,ı prograııı amaç[arının

kılavuzda belirtilen tanıma uygunluk
durumu ile eğitiın programı
an,ıaçIarının üniversiteııin

misyonuyla uyumluluk durumu.
Alana özgü amaçlar|a uyumlu,

kolayca erişilebi lir aııaçların varlığı
yeterlidir.

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

ı1 ı2a3 J4 X5
Eğitim programı amaçlarına erişme
durumu.

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

ıl a2J3 X4 ı5
Eğitim prograın ı amaçlarının uygun

aralıkIarla güncel lenn,ıe durumu.

1.4. Eğitim programının amaçlarına
ulaşıldığını belirlemek ve
belgelemek için esas alınan bir
değerlendirme süreci kurulmalı ve
işletilmelidir. Bu süreç yardımıyla
programın eğitim amaçlarına
ulaşıldığı kanıtlanmalıdır. İç-dış
paydaş görüşü, iç-dış paydaş
anketleri, akademik kurullar vb.

ı1 ı2X3 ı4 ı5
Eğitinı progranıı amaçlarına ulaşıp

ulaşınadığıırı sorgulayan bir
değerlendirme sisteminin işIeti lmesi

tç-dış paydaş görüşü ve akadeınik kurullaı
3erçekleştirilmiştir. Etkin olarak anketleı
-ıygulanmamıştıı,.

GENEL YORUM VE ÖNERİ
X KARŞrLANIYOR
İ KISMEN KARŞILANIYOR
İ KARŞILANM]YOR



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 202| -2025 Stratej ik
Planını kapsayacak şekilde
tanımlanmalıdır, Eğitim pf ogramının
amaçlarıyla tutarh olmak koşuluyla
programlar kendilerine özgü ek
program çıktıları tanımlayabilirler.

ıl ı2a3 a4 X5
Program çıktılarının eğitim programının
amaçlarıyla uyum ve kılavuzda belirtilen

tanıma uyumluluk durumu.

ıl ı2ı3 ı4 X5
Program çıktılarının TYYÇ ile uyum

durumu.

ı1 ı2J3 a4 X5
Prograın çıktılarının alan/çekirdek pfogfam

yeterlilikleri (varsa) ile uyum durumu.

2.2. P r ogram çıktıları kolayca
erişilebilecek şekilde olmalı, kalite
güvence sekmesinde veya
bölüm/program sekmesinde ilgili
programtn ÜSYS linti yayımlanmış
olmalıdır.

trl ı2ı314 X5
Program çıktılarının erişin,ı durumu.

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

ıl x2ı3 ı4 ı5
Program çıktılarına erişıne düzeyinin
değerlendirıne n-ıatrisleri veya bel irtke

tabloları şeklinde gösterilme durumu (farklı
öğrenme alanlarına yönelik sınav örnekleri

esliğinde).

Belirtke tablosuna bağlı değerlendirmt
natrisleri yetersiz düzeydedir.

Ölçme araçları sonuçunda öğrencilerir
/apmış olduğu hatalar öğretirr
ılemanları tarafından açıklanmaktadır.

ı1 X2ı3 ı4 a5
Uygulanan ölçme araçları sonucunda elde

edilen verilçr doğrultusunda yapılmış
iyileştirme çalışmalarının varlık durumu ve

kanıtl ar (komisyon çahsmaları. kararlar vb. ).

2.4. Mezuniyet aşamasına gelen
öğrencilerin program çıktılarında
öngörülen bilgi, beceri ve
davranışları kazandıkları
kanıtlanmahdır.

ıl X2ı3 ı4 ı5
Mezun durumuna gelmiş öğrencilere

uygulanan ölçme araçları sonucunda elde
edilen veriler doğrulfusunda yapılmış

iyileştirme çalışmalarının varlık durumu ve
kanıtlar (komisyon çalışmalart. kararlar vb.).

Mezun duruma gelmiş öğrenciler ilt
;özlü görüşmeler yapılnrış olup yazıl
ieğerlendirnıeler yeterli seviyedt
ieğildiı.

GENELYORUM VE ÖNERi
İ KARŞILANIYOR
X KlSMEN KARŞILANIYOR
İ KARŞILANM]YOR

jözlü olarak gerçekleştirilen düzeltmt
laaliyetleri yazılı rapor olaratr
ıluşfurulması yararlı olacaktır.



s. BĞirivı
PRoGRAMI

nnĞBRı,BNninrı,ıB GEREKÇE

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

ıl a2a3 ı4 x5
Programın içerik yeterlilikleri karşılama ve
Temel Bilimler, Mesleki Konular, Genel
Eğitinı ve Diğer Konular açısından
irdelenme durumu.

3.2. Eğitiın programı
içerisiııde yer alan derslerin
öğretin-ı planlarında
kazanım, içerik, içeriğin
sunuluş yöntemi ve
değerlendirıne süreçleri
arasında tutaı,lılık
bulunıııalıdır.

ı1 tr2a3 a4 X5
ÇOMÜ Bilgi Paketi'nde tanımlandığı
haliyle derslerin; kazanım, içerik, içeriğin
sunuluşyöntemi ve değerlendirme
süreçleri arasındaki tutarlıhk durumu.

3.3. Kullanılan eğitim
programl modeli (Derse
Dayalı, Probleme Dayalı,
Komite Sistemi, Entegre
Eğitim vb.) tanımlanmış
olmalıdır. ATKS Bilgi
paketi Doluluk oranı
Vo85' in üzerinde olmalıdır.

ı1 a2a3 ı4 X5
Eğitiın program modeli ve yapılaırnıasıııın

her yarıyıl itibarıyla tanımlannrası ve AI(TS
Bilgi Paketi Doluluk Oraııı.

3.4. Eğitim programında yer
alan derslerde öğrenme

çıktılarına uygun çeşitli
öğretim yöntem ve
teknikleri (anlatım, problem
çözme, soru cevap, aktif
öğrenme, sunum,
laborafuvar çalışması, alan
çalışması, grup çalışması
vb.) kullanılmalıdır.

ıl ı2ı3 ı4 X5
Derslerde öğrenme çıktıları ile uyumlu
çeşitli öğıetim yöntem ve tekniklerinin

kullanılması durumu.

3.5. Oğrencilerin ders,
laboratuvar ve uygulama
gibi öğrenme etkinlikleri
farklı yöntem ve tekniklerle
ölçülmeli ve
değerlendirilmelidir.

ıl ı2a3 ı4 X5
Farklı ölçme ve değerlendirme yönteı,n ve

tekniklerinin kullanılması dutumu.

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

tr1 ı2X3 ı4 a5
Program değerlendirme sisteminin varhk

durumu (sınav sonuçlarının analizi, öğrenci
geribildirimi, öğretim üyesi geribildirimi,
mezun/diğer paydaş geribildirimi olabilir).

Program değerlendiıme ve ÖDR sonucunda elde edileı
veriIer temelinde iyileştirme konusunda sözli
Jeğerlendime yapılmış olup ilerleyen dönemIerdt
;alışmaların yapılması öngörülmektedir.

Sözlü olarak değerleı-ıdiı,me ve iyileştirıne yapılınıı
ılup yazılı olarak kanıt bulunmamaktadır,

ı1 X2rJ3 a4 ı5
Program değerlendirme ve ÖDR sonucunda

elde edilen veriler temelinde iyileştirme
y4pılması durumu ve buna yönelik kanıtlar.

GENEL YORUM VE
öNpni

X KARŞILANIYOR
İ K]SMEN KARŞILANIYOR
İ KARŞILANMIYOR



+. öĞnnxcir,nn npĞBRı,gNoiRvıB GEREKÇE

a.ı. iıgiıi egitim
programınln amaçları,
özellikleri, kurumsal insan
gücü ve alt yapısına uygun
olarak öğrenci sayısını
belirliyor ve talep ediyor
olmalıdır.

ıl J2a3 ı4 X5
Bu durumun talebe dönüştüğünü gösteren

belgelerin buluıııı,ıası durumu.

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

ı1 ı2a3 a4 X5
Merkezi Yerleştirme Sınavı verileri, YÖK,

yök Atlası, Ösylırl verileri temçlinde
göstergelerin (programın kaçıncı sırada
tercih edildiği, taban puanı, sıralaması,

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

paylaşıldığını gösteren belgelerin bulunması
durumu.

4.3. Oğrencilerin eğitinı-
öğretim süreçlerine ilişkin
hak, görev ve
soruırı luluklaı,ı tanımlaı-ım ıs
ve ilgili yönetmelik,
yöırerge ve kararlar
yayıınlanııı ış oln,ıalıdır.

ıl a2a3 X4 ı5
Öğreııcilerin hak, görev ve sorumIuluklarını
tanım l ayan belgel erin bulurıı,ı-ıası, b i ri ın ve
progıaın web sitesinde erişilebilir olınası

durumu.

4.4.Yatay ve dikey geçiş
yoluyla öğrenci kabulünde,
varsa çift ana dalveyayan
dalda başka kurumlardan
ve/veya programlardan
alınmış dersler ve
kazanılmış kredilerin
tanınmasında esas alınan
mevzuat, ilke ve kurallar
ayrıntıh olarak tanımlanmış,
belgelendirilmiş ve
uygulanıyor olmalıdır.

ıl ı2a3 ı4 X5
Süreçlere ilişkin belgelerin, karar ve

uygulama örırekIeriırin bulunınası durumu.

4.5. Belirli bir politika ve
plan çerçevesinde
öğrencilere ulusal ve
uluslararası değişim
firsatları sunulmuş ve bu
konuda idari destek
sağlanmış olmalıdır.

ı1 a2a3 ı4 X5
Ulusal ve ulı-ıslararası değişim olanakları

konusunda duyurular yapı lınası,
öğrencileriır bilgilendirilmesi ve değişimden

yararlanan öğrenci listelerinin bulunması
durumu.

4.6. Oğrencileri ders ve
kariyer planlaması, hak ve
sorumlulukları konularında
yönlendiren akademik
danışmanlık hizmeti
verılıyor olmalıdır.

ıl ı2ı3 X4 ı5
Akademik danışmanhk sisteminin

uygulandığına ilişkin belgelerin bulunması
durumu.



4.7. Öğrencilerin sosyal, kiiltürel,
saııatsal ve sportif olaııaklar ile sağlık,
psikolojik danışma ve rehberlik
h izmetlerine eıişebildikleri
gösterilmelidir.

ı1 x2a3 a4 ı5
Öğrencilerin sosyal, kültlirel, sanatsal

ve sportifolanaklardan ne kadar
yararlandığının izleniyor olduğunun

belgelenmesi durumu.

Cğrencileı,e bu konuyla ilgili bilgilendimıele
r'e yönlendirıneler oüyantasyon eğitiın
<apsaınıırda verilııiştir ilgili kanıt link
ıuluıın-ıaktadır. Ancak takip edilebilirlik yeterl
;eviyede değildir.

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

belgelenmesi durumu.

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

ı1 ı2ı3 X4 a5
Birinci sınıf öğrencileri için uyum

(oryantasyon) programı, sosyal
sorumluluk projeleri, akran destek

sistemi ve kariyer günleri gibi
etkinliklerin düzenlendiğine ve
öğrencilerin bu etkinliklerden

yararlandığına ilişkin belgelerin
bulunması durumu.

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

ıl a283 ı4 ı5
Öğreııcilerle iletişiın sağtayan y iz yize

ya da elektronik haberleşnıe
yöntemlerinin kullanıldığını,

kurumsaIlaştırıldığını ve sürekliliğiniıı
sağlandığını gösteren belgelerin

bı.ılı.ınması durumı.ı.

Jireysel iletişin-ı grupları kurulmuş fhkat kanıt
ılarak eklenmemiştir.

4.10. Nitelikli ve etkin öğrenci
teııısiliyetiııi sağlayan kuruınsal bir
sistenr kuı,ulmuş ve işletiliyor
olmalıdır.

ı1 ı2x3 ı4 a5
Fakülte, bölüm, program ve sınıf

öğrenci temsilcileri seçiminin ilgili
mevzuata göre yapıldığına ve öğrenci
temsilcilerinin kurullara katıldığına
ilişkin belgelerin bulunması durumu.

)grenci seçimleri sözlü olaral
gerçekleştirilmiştir. Yazılı bir kant
ıulunmamaktadır.

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

ı1 ı2ı3 ı4 X5
Öğrencilerin mezuniyellerine karar

vermek ve programın gerektirdiği tüm
koşulları yerine getirdiklerini

belirlemek için kullanılan kriterleri ve
bu kriterlerin güvenilir olduğunu

gösteren belgelerin bulunması durumu.

4.12.MezLınlar ile sürekli ve düzenli
iletişimi sağlayan rnekanizmalar
kurulmuş olmalıdır.

ı1 ı2x3 İ4 ı5
Mezunlar ile sürekli ve düzenli
iletişimin sağlandığını gösteren
belgelerin bulunması durumu.

Whatsapp, telegraıır ve sözlü olarak iletişiın
3erçekleştirilııekte fakat kanıt olarak ÖDR
"aporuna konulmaıııştır.

GENEL YORUM VE ÖNERİ

İ KARŞILANIYOR
X KISMEN KARŞ]LANIYOR
İ KARŞILANMIYOR

iözlü gerçekleştirilen işlemlerin yazılı formda
ia destekleırınesi gerekir.



s. öĞnnriıvr xnnRosu nnĞnnı,nNninvın GEREKÇE

5.1. Oğretim kadrosu, nicelik ve nitelik
bakımından programın etkin bir
şekilde yürütiilmesini,
değerlendirilmesini ve geliştirilmesini
sağlayacak yeterlilikte olmalıdır.

ıl ı2ı3 ı4 x5
Öğretim kadrosunun nicelik ve

nitelik açısından yeterlilik
analizinin yapılmı ş olması

durumu ve verilerle kanıtlanması.
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 ı2J3 a4 X5
Programın yürütiildüğü birimde
son beş yılda yapılan atama ve
yükseltme süreçlerinde kurumun
atama ve yükseltme yöntem ve
ölçütlerinin nasıl kullanıldığını
gösteren belgelerin bulunması
durumu.

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

ıl J2a3 X4 ı5
Son beş yılda öğretiın

eIeınaırlarının mesleki gelişiıninin
destektendiğini gösteren

beIgelerin bulunması
durumu.( Eğiticinin Eğil.imi,

Araştıtnıa Yöntem ve Teknikleri,
İ statistikse l Analiz, Oryantasyon

Vb.)

GENEL YORUM VE ÖNERİ
X
ı
ı

KARŞILANIYOR
KISMEN KARŞILANIYOR
KARŞILANMIYOR



6. ALTYAPI VE
OLANAKLAR

DEĞERLENDİRME GEREKÇE

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

ı1 ı2ı3 X4 ı5
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 intemet ya da
diğer elektronik ortamlar üzerinden
bilgiye erişim olanakları sunulmuş
olmalıdır.

ı1 ı2tr3 x4 ı5
Öğrencilere ve öğretim

elemanlarına sunulan kütiiphane
olanakları ile bilgisayar ve bilişim
altyapılarının yeterlilik durumuna
yönelik bileilerin verilmiş olması.

6.3. Oğrencilerin sosyal, kültiirel,
sanatsal ve sportif gereksinimlerini
karşılayan ve bu yöndeki
gelişimlerini destekleyen uygun
altyapı ve olanaklar bulunmalıdır.

ı1 ı2ı3 x4 J5
Öğrencilerin kullanımına ayrılan

sportif, sanatsal ve sosyal alanlar ile
diğer olanakların varlığını gösteren

belselerin bulunması durumu.
6.4. Gereksinimleri doğrultusunda,
dezav antajlı b ireyl erin alty ap ı,
donanım ve olanaklara erişimlerini
sağlayacak düzenlemeler yapılmış
olmalıdır.

ıl ı2ı3 X4 ı5
D ezav antajl ı b i rey l eri n

gereksinimleri doğrultusunda
yapılan düzenlemelere

yönelik kanıtlar.
6.5. Oğetim elemanlarının eğitim,
araştırma ve akademik danışmanlık
faaliyetlerini yeterli düzeyde
gerçekleştirebileceği altyapı ve
olanaklar sağlanmış olmalıdır.

ıl a2J3 X4 ı5
Öğretiııı üyelerine sağl anan altyapı

ve olanaklar ile bunların nasıl
kul lanıldıklarını gösteren belgelerin

bulunması dı-ırun,ıu.

GENELYORUM VE ÖNERİ
X KARŞ]LANIYOR
İ KISMEN KARŞILANIYOR
İ KARŞILANMIYOR



7. KURUM DESTEĞİ vE
MALİ OLANAKLAR

DEĞERLENDİRME
öı,çnĞi GEREKÇE

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
selistirilmesi durumu.

ıl a2a3 X4 ı5
Altyapı ve donanımı temin etmek,
bakıınını yapmak ve işletınek için

sağlanaır maIi kaynakların
yeterl iliğini iı,deleyen belgelerin

bulunn-ıası duruınu.

7 .2. P ro gramın gereksiniml erini
karşılayacak idari, teknik ve destek
personeli ile kurumsal hizmetler
sağlanmahdır.

ı1 ı2ı3 x4 ı5
Programa destek veren idari, teknik

ve destek personelin yeterliliğini
nicelik ve nitelik olarak irdeleyen

belgelerin bulunması durumu.
ı1 ı2ı3 X4 ı5

Prograına özgü gereksinimleri
(teknik gezi- gözlem, sta1

anlaşmaları vb.) karşıIayan
kuruıısal hiznıetlerin varlığıtıı ve

etkinliğini gösteren belgelerin
bulunması durumu.

GENEL YORUM VE ÖNERi
X KARŞILANIYOR
İ KISMEN KARŞILANIYOR
İ KARŞILANMIYOR



8. KURUMSAL YÖNETİM

VE KARAR ALMA
sünnçı,rni

opĞnRı,BN»iRıvrB GEREKÇE

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

ı1 ı2a3 X4 ı5
Alt birimler düzeyindeki tüııı yapı
ve orgaırizasyon şenralarıııın ve
karar alma süreçleriyle ilgili akış

diyagraın larının btılunması ve
öı,nek belgelerin sunulıı,ıası

durumu.

GENELYORUM VE ÖNERİ
X KARŞrLANIYOR
İ KlSMEN KARŞILANIYOR
İ KARŞILANMIYOR



9. süRı,KLi iviı,nşrinwın nBĞtRr,nNoinnrn GEREKÇE

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

ıl ı2ı3 X4 ı5
Tüm değerlendirme ölçütlerinin

düzonli aralıklarla
değerlendirildiğine ilişkin bir

sistemin kurulduğunu ve
işletildiğini (PUKÖ Döngüsü)
gösteren belgelerin bulunması

durumu. Raporun sonuç kısmında
iyileştirmeye yönelik önerilerin

bulunması durumu.

GENEL YORUM VE ÖNERİ

M
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KARŞILANIYOR
K]SMEN KARŞILANIYOR
KARŞILANM]YOR




