




Deferlendirme BaghIr Karar Agrklama *

(Bkz. YOKAK KIDR Siiriim 2.1 Hanrlama
Krlavuzu, QOMU Birim i9 Degerlendirme Raporu
(KiDR) Hazrlama Krlavuzu, QOMU Birim i9
Defierlendirme Raporu (KiDR) Degerlendirme
Raporu)

Birim i9 Deferlendirme Raporu (KiDR)
Formatr:

KIDR Raporu hazrrlanrrken QOMU Stratejik Planr
2021-2025, Birim Stratejik Planr 2021-2025,
bilimdeki programlarrn 0DR laporlarr ve QOMU
2020 KiDR dikkate ahnmahdrr. Raporda Kalite
Giivence, EIitim-OIretim, Araqtrrma-Geliqtirme,
Toplumsal Katkr, Yonetim Sistemi ana baEhk ve
6lgiitleri mutlaka yer almahdrr. Eski raporlar
giincellenmelidir.

YOKAK Deleceli De[erlendirme Anahtan
kullanrlmasr biliniyor mu?

Rapor olgunluk dtizeyi belirlenirken QOMU 2020
KiDR raporuna uygun olgunluk olqiitleri beliltecek
biqimde yazrlmrg mt?

2020 Birim iq Defierlendirme Raporu (l Ocak-3 1

Aralrk) 2020 dcinemini kapsamah ve en geq 2027
yrh ilk 8 ayr iqerisinde hazrllanmrq olmahdrr.

Birim Kalite Giivence Komisyonu tarafrndan
hazrrlanan Birim iq De[erlendirme Raporu (KiDR)
Eyli.il ayrndan once ilgili bilim ycinetimine eksiksiz
teslim edilmiq olmahdrr.

Rapordaki bilgilel Universitemizin giincel
bilgilerliyle uyumlu olmahdrr.

I-ler ana illqUt iqin en az bir her alt dlgiit igin en az
iki kanrt yiiklenmiq olmahdrr.

Karrrtlar alakasn baqhk
kullanrlmamahdrr.

ve <ilgiitlerde

Aynr kanrt farkh olgiit ve baqhklarda gereksiz yele
birden gok kez kullanrlmahdn'.

Farklr ana ve alt <ilgi.itlerde o cilgiit ve baqlrklar ile
ilgili alakasrz kanrtlar verilmemelidir.

KiDR A4 k6[rda basrlabilecek qekilde PDF
formatrnda hazrrlanmah ve KIDR De[erlendirme
Raporu ile birlikte Universitemiz Kalite Giivence
Komisyonuna UBYS ijzerinden elektronik ortamda
gcindelilmelidir'.

I Uygun

n Eksik
n Uygun Defiil

Birim i9 Deferlendirme (KIDR) Raporunun
geklen, nitelik ve igerik orak tutarhh[r

fi Uygun

o Krsmen Uygun

o Uygun Degil

Birim i9 Deferlendirme Raporu (KiDR) Deferlendirme Raporu Kontrol Listesi

o Eksik veya Uygun De[il ise agrklama biiliimiinii ilgili yiinetim ve kalite giivence komisyonuna geribildirim
formatrnda doldurunuz gerekge talep ediniz.
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Birim i9 Deferlendirme Raporu (KiDR) De[erlendirme Raporu

Kontrol Listesi

1. Birim Organizasyon gemasr,202l-2025 Stratejik Plant, Stratejik Plan Perfonnans

Gostergeleri ve De[erlendirme Anketleri, Birim SWOT Analizi, Birim PUKO

Ddngtisii, birimdeki programlarm hazrladr[r Program Stratejik Planlafl, birimdeki

programlarnhanrladrgr ODR Raporlan, Birim OOn negerlendirme Raporlan, Birim

Gdrev Tammt, Birim Personel G0rev Tammlafl, Birim iq Akrq $emalart, Birim Kamu

Hizmet Standartlan Tablosu, Birim ig Kontrol Standartlan Eylem Planlarr birim Kalite

Gtivence Komisyonu'nun hazrladrgr KIDR raporunda kamt olarak yer almrq mr?

'q Var n Yok I Eksik n UYgun Defiil

Birim Organizasyon $emasr, Birim Gorev Tantml, Birim Personel Gorev Tanrmlart,

Birim iq Akrq $emalarr, Birim Kamu Hizmet Standartlart Tablosu, Birim ig Kontrol

Standartlarr Eylem Planlan ilgili birim sekreteri tarafindan QOMU Kalite Gilvence

Ofisi standaftlarrna uygun bigimde hazrlanmtq ve bu doktimanlarrn gtincelli[i kontrol

edilmiq mi?

fi Var n Yok I Eksik r UYgun Defil

Birim 202l-2025 Stratejik Plan Performans Gostergeleri Tablosu KIDR raporunda yer

almakta mr?

r Var ( Yok I Eksik n Uygun De[il

4. Birim 2021-2025 Stratejik Plan Performans Gostergeleri tablosunda 2020 yrhna ait

veriler ile 2021 ile 2025 yrllarr arasr hedefler tabloda yer almakta mr?

r Var n Yok fi Eksik n Uygun De[il

5. ilgili yrla ait birim stratejik plan hedefleri tutturulmuq mu? Tutturulan hedeflere

yonelik kanrtlar sunulmug mu? Tutturulmayan hedeflerle ilgili gerekgeler aktanlmrq

mr?

r Var { Yok I Eksik r Uygun Defil

6. ilgili yrl birimdeki ofirencilere oryantasyon programr gergekleqtirilmig mi?

,( Var r Yok I Eksik n Uygun Defiil

3.
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7. O[rencilere, akademik ve idari personele zamanzamanig safih[r ve giivenli[i ile ilgili

e[itimler verilmekte mi?

n Var r Yok I Eksik r Uygun De[il

8. ilgili yrl en azbir defa mezun o[rencilerle bir etkinlik gergekleqtirilmiq mi?

q Var r Yok r Eksik r Uygun De[il

f . ilgili yrl en azbir defa i9 ve bir defa drg paydaq toplantrsr gergeklegtirilmig mi?

fr Var r Yok r Eksik r Uygun De[il

10. Birimde yeni goreve baqlayan akademik ve idari personele yonelik oryantasyon

gergekleqtirilmekte mi?

( Var n Yok n Eksik r Uygun Defiil

1 1. Birimde ig-drg paydag de[erlendirme anketleri gergekleqtirilmekte mi?

n Var n Yok fr Eksik n Uygun Defiil

12. Birimdeki programlar ODR raporlarrnr yrlhk olarak hanrlamakta mr? Haztlanan

rapor saylsr KIDR'de belirtilmiq raporlar kanrt olarak eklenmiq mi?

4 Var r Yok n Eksik r Uygun De[il

13. ilgili yrl Birim PUKO dongiisiinti iqletmek ve kapatmak do[rultusunda birimdeki

programlarrn ODR raporlarr OOR Oegerlendirme Raporlan ile kontrol edilmig mi?

n Var fr Yok n Eksik n Uygun De[il

14.31. Madde ders gdrevlendirmeleriyle ilgili tarumh si.iregler var ml birim web sitesinde

yayrnlanmrq mr?

I Var n Yok n Eksik r Uygun De[il

15. Yemekhane, gtivenlik vb. destek hizmetlerinin takibi yaprldrfirna dair kanrtlar var mt?

Bu destek hizmetleriyle ilgili stiregler tanrmh, kontrol edilebilir ve onlem ahnabilir

durum da mr?

r Var fr Yok n Eksik n Uygun Defiil
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16. Birim Yonetimi programlar igin gereken altyapryr temin etmeye, bakmm yapmaya ve

iqletmeye yetecek mali kaynak destefiinin tist yonetim tarafindan safilanmasr igin

gabahyor ve yetmedi[i yerde sponsor, ikili iq birlifi, protokol, BAP, fUgifef vU.

tekniklerle bu kaynaklarrn geliqtirilmesini safhyor mu?

q Var I Yok n Eksik a UYgun De[il

17. Birim akademik personelinin ilgili y|ra ait her ttir proje, her ttir yurl igi yurt drqr yaym

saylsl, attf saytst, SCI yayrn ve attf saylsl verilmiq mi?

g Var n Yok n Eksik r UYgun De[il

18. Birimdeki akademik personelin doktora yapmasl sa[lanryor mu?

fr Var n Yok I Eksik r UYgun De[il

19. Birimdeki akademik personelin uzaktan e[itim, efiiticinin efiitimi, araqttrma

yontemleri ve istatistiksel analiz e[itimleri almast sa[lanryor mu? E[er sa[lanryorsa

bu efitimleri alan personelin saylsl rapor da verilmiq mi? Sa[lanmlyorsa gerekgeleri

rapora eklenmiq mi? (Bkz Kanrt olarak SEM, QOMUZEM, Bilgi iqlem Daire

Bagkanhfr, Proje Koordinasyon Merkezi, QOBILTUM web sayfalarr)

n Var n Yok 4 Eksik r UYgun De[il

20. Birim yonetimi program grktrlannrn gergekleqtirilmesini ve efiitim amaglanna

ulagrlmasrnr destekliyor mu? Birimdeki programlarrn Bologna AKTS Efiitim Bilgi

Paketi doluluk oranlan ile birimdeki programlarrn program amaglanna ulaqttfit,

program grktrlarrna ulaqrldrfr ofirenme grktrlan ve program grktrlarr iligkisi yida en az

bir defa kontrol ediliyor mu? Birim yonetimi, birim kalite gi.ivence komisyonu ve

Birim Bologna koordinatorlti$i bu konuda aktif gahgryor mu kanrtlarr mevcut mu?

n Var n Yok 4 Eksik n Uygun DePil

21. Birim Ogrenci Yagam Kariyer ve Mezun iliqkileri Koordinatorliigii aktif gahqryor mu

kanrtlan sunulmuq mu?

n Var n Yok q Eksik r Uygun Defiil

22.6$retim elemanlannrn e[itim, araqtrrma ve akademik danrgmanhk faaliyetlerini yeterli

di.izeyde gergekleqtirebilece[i altyapr ve olanaklar sa[lanmrq mr?

q Var n Yok n Eksik r Uygun De[il
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23. Gereksinimleri do[rultusunda, dezavantajh bireylerin altyapt, donarum ve olanaklara

erigimlerini sa[layacak dilzenlemeler yaprhyor mu?

H V* n Yok n Eksik r Uygun De[il

24.Olrencilerin sosyal, ktilttirel, sanatsal ve sporlif gereksinimlerini karqrlayan ve bu

yondeki geliqimlerini destekleyen ortam yaratrhyor mu?

r Var r Yok 4 Eksik n Uygun De[il

25. Ktitiiphane ve internet ya da di[er elektronik ortamlar tizerinden bilgiye eriqim

olanaklan birim web sitesinde sunulmuq mu?

fi, Var r Yok n Eksik n Uygun Defil

26. Biiytik ve kiigiik gruplarla yaprlan egitim-o[retim etkinlikleri igin smrflar, amfiler,

laboratuvarlar ve di[er donanrm, efiitim amaqlarna ve program grktrlartna ulaqmak

igin yeterli mi yeterli olmasr iging erkeli bakrm, onarlm yattnm gahqmalarrrun

yaprlmasr dofirultusunda birim gahgmalar ytirtitliyor mu karutlan yi.iklenmig mi?

n Var r Yok fr Eksik n Uygun Defil

27.Olgtitlerin Universitemizde iqletildifiine yonelik Universitemiz yonetmelik ve

yonergeleri kanrt olarak sunulmuq mu? (Bkz. Kanrt olarak QOMU Mevzuat Bilgi

Sistemi, Ogrenci iqleri Daire Bagkanhfir, Personel Daire Bagkanh[r vb. web sayfalarr)

fi Var r Yok n Eksik r Uygun De[il

28. Kurum ve birim stratejik planr ile KIDR raporu hakkrnda birim personeli bilgi sahibi

mi?

n Var n Yok { Et<sit< n Uygun De[il

29.E$itimprograml amaqlan, ig ve drq paydaqlarrnrn gereksinimleri dofirultusunda uygun

arahklarla (3-5 yrl) giincelleniyor mu? Segmeli ders ve ofiretim planr de[iqikliklerinin

ig ve drg paydag goriiqleri ahnarak yaprldr[rna dair kanrtlar sunulmuq mu?

n Var !i Yok r Eksik n Uygun De[il
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30. Program grktrlarr, Tiirkiye Yiikseko[retim Yeterlilikler Qergevesi (TYYQ), varsa ilgili

alanrn yeterlilikleri ve Ulusal Qekirdek E[itim Programr (QEP) ile uyumlu bilgi,

beceri ve yetkinlikler ile endtistri 4.0 yeterliliklerini ve Universitemiz 2021-2025

Stratejik Planrnr kapsayacak qekilde mi?

fi Var r Yok n Eksik r Uygun De[il

31. Ofirencilerin kabuli.inde goz ontine ahnan gosterge(ler) izlenmeli, bunlartn yrllara gcire

geliqimi/de[iqimi defierlendiriliyor ve bu defierlendirmeler ig ve drq paydaqlar ile

paylagrhyor olmahdrr. Merkezi Yerleqtirme Smavr verileri, YOK, YOK Atlasr, OSYM

verileri temelinde gostergelerin (programrn kagrncr srrada tercih edildi[i, taban puanl,

srralamasl, doluluk oranr vb.) de[erlendirildifiini ve en az son beq yrlhk defigimin

izlendifini ve paylaqrldrfirnr gcisteren belgelerin bulunmast durumuna yonelik kanrtlar

KIDR de verilmiq mi?

r Var fr Yok n Eksik n Uygun De[il

32. Ofirencilerin hak, gorev ve sorumluluklarrnr tarumlayan belgeler birim web sayfasrnda

mevcut mu? Birim ve program web sayfalan karut olarak verilebilir.

fr Var r Yok n Eksik n Uygun Defiil

33. Uluslararasrlagma ile ilgili QOMU Drg iliqkiler Koordinatdrli.ifiti verileri ve web

sayfasr kanrt olarak gosterilmig mi? Birim uluslararasrlaqma konusunda ayrrca aktif

gahgryor mu kanrlarr sunulmug mu? De[iqim olanaklarr konusunda duyurular yaprhyor

mu karutlart var mt?

\ Var r Yok n Eksik r Uygun De[il

34. Ofirencilerin e[itsel, mesleki ve kiqisel-sosyal geliqimlerini destekleyen faaliyetler

kanttolarao"o':3:,u".*",,, 
* o I r.' [ ., r., * \\,],:,,r\ \\ .. .,i,)

35. O[rencilerle iletiqim sa[layan yiz ylfrze ya da elektronik haberleqme yontemlerinin

kullanrldrfrnr, kurumsallagtrrrldr[ml ve siireklilifiinin sa[landr[rnr gdsteren belgelerin

bulunmasr durumu.

! Var n Yok I Eksik n Uygun De[il
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36.0firencilerin mezuniyetlerine karar vermek ve programm gerektirdi[i tflm kogullarr

yerine getirdiklerini belirlemek igin kullanrlan kriterleri ve bu kriterlerin gtivenilir

oldufiunu gosteren belgelerin bulunmast durumu.

p Yar n Yok n Eksik r Uygun Depil

37.Ofretim kadrosu ig yiikii aktarrlmrg mr? O[retim elemanr atama ve yiikseltmelerinde

firsat eqitli[i sa[layan ve akademik liyakati gozeten yontem ve olgtitler bulunuyor mu?

Yiirtitiildiifiii birimde son beq yrlda yaprlan atama ve yiikseltme siireglerinde kurumun

atamave yi.ikseltme yontem ve olgiltlerinin nasrl kullanrldrfitna dair kanrtlar yiiklenmiq

mi?

g Var n Yok n Eksik r Uygun De[il

38. Birim gereksinimlerini kargrlayacak akademik, idari, teknik ve destek personeli ile

kurumsal hizmetler yeterli dtzeyde sa[lanryor mu personel ihtiyaglarr tablosu

gerekgeleriyle birlikte eklenmiq mi?

r Var r Yok ff Eksik r Uygun Defiil

39. Birimde ofirencilere yonelik teknik gezi-gozlem. staj anlagmalan, 3+l & 7+1 vb.

karqrlayan kurumsal hizmetlerin var ise kanttlan yiiklenmiq mi?

r Var n Yok q Eksik r Uygun De[il

40. Birim akademik personeli ve ofirencileriyle birlikte planh bir gekilde britgeli biitgesiz

toplumsal katkr faaliyetleri, sosyal sorumluluk projeleri, faaliyetleri ve etkinlikleri

gergekleqtiriyor mu bu etkinlik ve projelerin yrlhk sayrlan KIDR raporunda verilmig

ve ornek kanrtlar sunulmuq mu?

n Var l{ Yok r Eksik r Uygun Defil

41. Teknopark da qirketi olan ve Araqtrrma Merkezi Miidiiri.i olan personel saytst ve bu

merkezlerin listesi raporda sunulmug mu ?

n Var { Yok r Eksik n Uygun Defiil

42. Oprencilerin rehberlik ve psikolojik danrgmanhk faaliyetlerine yonelik ihtiyaglarrna

yonelik Universitemiz Psikolojik Dnargmanhk ve Rehberlik biriminden katkr

ahnmaktadrr?

n Var n Yok fi Eksik n Uygun De[il
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SONUQ

BiRiM rinn
cENEL npGnRr,BNoinun

GENEL YORUM VE

6Nnnir,rn
GEREKqE

\ uvgun

r Krsmen Uygun

n Uygun Degil Qanakkale Teknik Bilimler
Meslek Yiiksekokulu'nun 2020
yrhna ait KIDR genel
de[erlendirmesi uygun olmakla
beraber, mevcut kalite
gahgmalannrn Onceki yrllarda
bugiinkii formatla yaprlamamrg
olmasrndan dolayr gegitli veri
eksiklikleri bulunmasr nedeniyle
bazt defierlendirmelerin eksik
olduIu belirlenmiqtir. Yiiriitiilen
kalite gahgmalarr gerqevesinde,
2021 ytlndan itibaren daha etkin
kontrol ve geri bildirim siireglerinin
yaprlmasryla rinceki yrllardaki
tespit edilen eksiklikler giderilerek
Universitemizin misyonu ve
vizyonu do[rultusunda gerekli
geliqmelerin oluqumu iqin ilgili
gahqmalar/faaliyetler yaprlacaktrr.

Kalite gahqmalarr dnceki yrllarda bugiinkii
formatla yaprlmadrgr igin gerekli iq

sUreglerinin gergeklegtirilemedi[i tespit
edilmigtir. Mevcut kalite gahgmalarr ile bu
durum 2021 ve sonrasrnda giderilmeye
gahgrlacaktrr.
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