


DE GERLENDIRME or,qtirlnni

De[erlendirme BagL$r

1OZ9 .1zDe[erlendirme Raporu (l Ocak-31
Aralrk) 2020 dcinemini kapsamali ve 202l yrlr
ilk 8 ayr igerisinde hazrrlanmrg of*uful,. drr'
baqlkla ilgili en az bir kanrt yiit<tenmig ve Ornek
uygulama, olgunlagmam4 uygulama ve
uygulama yok segeneklerinde-n uygun olan
igaretlenmiq olmahdrr.

Universite, ilgili fakiilte ve bu fakiiltede

,Y-y1iittlt..n 
tiim.programlara iligkin bilgiler

u,nrversitem izin giincel bilgi I erl iyle r[,umlu
olmahdrr.

6OR e+tagrda basrtabilecek gekitde pDF
formatrnda hazrrlanmah u. uni,r..ritlJ, f un,"
Giivence Komisyonuna UByS veya .rosta*..-
iizerinden elelctronik ortamda gtinieritmeiiJir.

6z Deferlendirme Raporu Formafi:

}( Uygun
o Eksik
o Uygun Degil

6z Deferlendirme Raporunun geklen ve
igerik orak tutarhl[l

X'uvgun
o Krsmen Uygun
o Uygun DeSil

* Eksik veya uygun De$l ise ag*lama bdliimiinti itgili programa geribildirim formatrnda uorilil
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I. PROGRAMIN
AMAqLARI

DEGERLENoinun

1.1. Herprogramr 4in@
amaglan tanrrnlanmrg olmahdrr.
Amaglar, varsa o alandaki program
e$itim amaglan tanrmrna uymahdr,
Universitenin, ilgili birimin (enstitii,
fakulte, yo, myo) tiz gOrevleriyle
programln misyonu uyumlu
olmafu dr. Amaglar, si.ireg igerisinde
programrn i9 ve drg paydaglarrnr
siirece dahil edecek gekilde

ul a2 n3 o4 Es
Egitim prograru amaglannrn

krlavuzda belirtilen tanrma uygunluk
durumu ile egitim programl
amaglannrn iiniversitenin

misyonuyla uyumluluk durumu.
Alana Ozgii amaglarla uyumlu,

kolayca erigilebilir amaglann varhfl
yeterlidir.

1.2. ESitim programr amagla"rt
kolayca erigilebilecek gekilde kalite
giivence, bOltm/programlar
sekmesinde ilgili programrn 0ByS
Egitim Katalofiu linki veriler.ek

ol a2 o3 a4 E5
Elitim programr amaglanna erigme
durumu.

1.3. Egitim programl amaglan, i9 ve
drg paydaglannrn gereksinimleri 

-

dogrultusunda uygun arakklarla (3-5
yrl) giincellenmelidir.

o1 o2 o3 q4 o5
E$itim programt amaglarrnrn uygun

arahklarla giincellenme durumu.

1.4. Egitim prograruflfimaglarma
ulagrldrgnr belirlemek ve
belgelemek igin esas alman bir
deperlendirme siireci kurulmah ve
igletilmelidir. Bu siireg yardrmryla
programln e$itim amaglanna
ulagrldrlr karutlanmahdrr. ig-drg
paydag gciriigti, i9-dr9 paydag

akademik kurullar vb.

ola2o3n4o5
E$itim programr amaglanna ulagrp

ulagmadrgrnr sorgulayan bir
degerlendirme sisteminin igletilmesi

GENEL YORUM VE ONERt
,6.KAR$TLANTYOR

o KISMEN KAR$ILANIYOR
o KARgILANMIYOR



2. PROGRAM CIKTILARI DEGERLEmoinun
GEREKqEz.r.P@

v Uksekdpretim yeterlilikler
C1rAg.v.gs1 (Tyyq), varsa itgili alanrnyeterlilikleri ve Ulusal qekiiUek

:,glrlT 
programr (QEp) ite uyumlu

ortgr, beceri ve yetkinlikler iie
e-ndiistri 4.0 yeterliliklerini ve
Universitemiz 202 t-2025 Srratejik
rtanrnl kapsayacak gekilde
tanlmlanmaltdrr, E$itim programtnln
amagtarryla tutarh olmak koguluyla
programlar kendilerine 6zgii ek
program grktrlan tarumlayibilirler.

* ot oz oi*-s+--E3-_*-
}lqIT ql*,lanrun esirim prosramrnrn
amaglanyla uyum ve k]lavuzda belirtilen

taruma uyumluluk durumu.

_ula2o3s4o5
Program grktrlannrn Tyyq ile uyum

durumu.

_olaZo3Mo5
Program grktrlarrnrn alanlgekirdek program

yeterlilikleri (varsa) ile uyum durumu.z.z.nrog@
er-iqilebilecek qekilde olmah, kalite
giiveuce sekmesinde veva
bciliim/program sekmesinde ilgili
programrn UgyS tinld yuyrrl--un.,g
olmalldrr.

*o1o2o3o4BJ
Program grktrlalrun erigim durumu.

1:l. 
ti"g:"1 srktrlanna ulagma

diizeyini belirli arahklarla

f.:fl:l]:ro,:f .k vc bergeremek iein
Kuuanllan bir de$erlendirme siireci
otugturulmug ve igletiliyor olmalrdrr,

* ol a2 o:--a+ -Ef--
l:{i*,t,Urrtanna erigme diizeyinin

. , 
degerlendirme matrisleii u"yu O.ift["t3.|1:lTlu*,,ncte g(isrerilm" a*rr, 1a*r,<igrenme alanla.n-a yon.l ik r;;'il:,fi;;

ol a2 o: -E+ -Ei-
Uryyllan 0l9me araglarr sonucunda elde
. .edilen veriler do$rultusunda yup,fmj-'
iyileqtirme gahgmalirrnrn varhkOurumrl ve

2.4. Mezuniyet agamasrna gelen
ogrenclteun prograrn grktrlarurda
ongdr0len bilgi, beceri ve
davranrglan kazandrklan
kanrtlanmahdrr.

-^-;--ur Dz Sj a4 o5

Y:::l durumuna germig 0grencitere
uygulanan O.lgme arallan sonucunda elde

,,,,::ll:l l:lil"r doffulrusunda yaprrmrs

, 
ryile$irme gutrgrutl,rin ;il'ff;r*,i rckarutlar ('komisvn. natro-^r^-. r--

GENELYORUMVE 6NERi
aKARgILANTyOR
o KISMEN KAR$ILANIYOR
o KARgILANMIYOR
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s. ncirirvr
PROGRAMI

nncnnr,nNpinnrp

3.1. Her programln, ef,itim
amaglannr ve grkfulannr
destekleyen bir 0gretim
planr (miifredatr) olmahdr.

nl a2 o3 a4 o$-----
lrogrlTll igerik yeterlilikleri kargrtama ve
Temel Bilimler, Mesleki fonrfur, C"nJ
Pqiqm ve Diger Konular agsmdan

3.2. egitim proffi
igerisinde yer alan derslerin
OSretim planlarmda
kazamm, igerik, igerigin
sunulug yO,ntemi ve
defierlendirme siiregleri
arasmda tutarhhk
bulunmahdr.

ol a2 o3 a4 d5-
Ege Bilgi Paketi,nde tanrmlandrgr haliyle
derslerin; ka7amry, igerik, igeri$n,*uiug
yOntemi ve deierlendirme siiregleri
arasrndaki tutarhLk durumu.

3.3. Kullanrlan egitim
programl modeli (Derse
DayaL, Probleme Dayah,
Komite Sistemi, Entegre
Egitim vb.) tanrmlanmrg
olmahdrr.ATKS Bilgi
Paketi Doluluk Oranr
%85'in tizerinde olmahdrr.

ol aZ a3 a4 q5

. 
Egitim program modeli ve yaprlanmasrnln

her yanyrl itibanyla tantmlanmasr ve AKTS
Bilgi Paketi Doluluk Oranr.

3.4. Egitim proglamrnOa yer
alan derslerde O$renme
grktrlanna uygun geqitli
6$retim ydntem ve
teknikleri (anlatrm, pro blem
gdzme, sor.u cevap, aktif
6$renme, sunum,
Iaboratuvar gahgmasr, alan
gahgmasr, grup gahgmasr
vb.) kullanrlmahdrr.

ol a2 o3 a4 e5
Derslerde dsrenme grktrlan ile uyumlu
gegitli 0gretim yOntem ve teknikierinin

kullanrlmasr durumu.

s.s. OgrenCiGrin?fi
laboratuvar ve uygulama
gibi 0srenme etkinlikleri
farkl yOntem ve tekniklerle
dlgiilmeli ve

ol a2 o3 a4 e5
Farkh 0lgme ve de$erlendirme yOntem ve

tekniklerinin kullanrlmasl durumu.

3.6. Egitirn programrnda
ogrenme-ci, gietni r r *r"i iri,
degellendirilmesi igin
bi.itiinle$ik bir program
deferlendirme sistemi
igletiliyor olmakdrr.

ol a2 n3 D4 o5
Program degerlendirme sisteminin varlk

durum.u.(srnav sonuglannrn analizi,o$renci
gerib ildirimi, osretim iiyesi geribildiiimi,

mezun/diger paydag geribildiiimi olabitirj.

ol a2 q3 -4 
"5-Program de$erlendirme ve ODR sonucunda

elde edilen veriler temelinde iyilegtirme
lprlmasr durumu ve buna yQnetik kanrtlar.

dKAR$TLANIYOR
o KISMEN KAR$ILANIYOR
o KARgILANMIY0R
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4. OGRENCILER DEGERLENDiRME

a.I. ilgili egitim
programlntn amaglarr,
Ozellikleri, kururnsal insan
gi.ic[ ve alt yaprsma uygun
olarak Olrenci saylsmr
belirliyor ve talep ediyor
olmaLdr.

ol a2 o3 a4 65
Bu durumun talebe ddniigtiigi.inii gdsteren

belgelerin bulunmasr durumu.

g0,z OnUne alman
gOsterge(ler) izlenmeli,
bunlarm yrllara gOre
geligimi/degigimi
de$erlendiriliyor ve bu
degerlendirmeler i9 ve drg
paydaglar ile paylagrhyor
olmahdrr.

4.2, OprenciteiinTaUffiG
ol s2 o3 ,ts4 

tr5
Merkezi 

.Y_erlegtirme Srnavr verileri, yOK,
YOK Atlasr, 6SyU verileri temeiinde 

'
gtistergelerin (programrn kagmcr srrada

, lririh edildiSi, taban puanr, irralamasr,
doluluk oranr vb.) de$erlendirildi$ini ve en
az son beg yrlhk de$igimin izlendigini ve

paylagrldr$rnr g0steren belgelerin bu'iunmasr
durumu.

+.S. Ogrenciterin effiil
dfretim si.tueglerine iligkin
hal<, gorev ve
sorumluluklan tanrmlannrr g
ve ilgili ydnetmelik,
ydnerge ve kararlar
yayrmlanmrq olmaLdrr.

.. sl a2 a3 B4 o5
O[rencilerin hak, g0rev ve sorumluluklannr
tanrmlayan belgelerin bulunmasr, birim ve
program web sitesinde erigilebilir olmasr

dur.umu.

4.4.Yatay ve aitey gffi-
yoluyla Olrenci kabuli,inde,
varsa gift ana dal veya yan
dalda baSka kurumlardan
ve/veya programlzu.dan
almmrg dersler ve
kazanrlmrg kedilerin
tarunmasrnda esas alnan
meYztJat, ilke ve kurallar
aynntrfu olarak tanrmlanmrg,
belgelendirilmig ve
uygulanryor olmahdr.

ol o2 o3 a4 ils
Siireglere iligkin belgelerin, karar ve

uygulama Orneklerinin bulunmasr durumu,

plan gergevesinde
OSrencilere ulusal ve
uluslararasr deli9im
firsatlan sunulmug ve bu
konuda idari destek

4.5. Belirli bir politika ve o1a2o3Mo5
Ulusal ve uluslararasr degigim olanaklarr

konusunda duyurular yaprlmasr,
0[rencilerin bilgilendirilmeii ve degiqimden

yararlanan dgrenoi listelerinin bulirimasr
durumu.

C.0. Ogrenciteri ailE
kariyer planlamasr, hak ve
sorumluluklarr konularmda
ydnlendiren akademik
darugmanlk hizmeti

ol a2 n3 a4 ds
Akademik danl gmanlil< sisteminin

uygulandr$rna iligkin belgelerin bulunmasr
durumu.

1l

GEREKqE



4.7. Ogrencilerin sosyal, kiiltiirel,
sanatsal ve sportifolanal<lar ile sa$Lk,
psikolojik danrgma ve rehberlik
hizmetlerine erigebildikler.i
gOsterilmelidir.

.. o.1 n2 n3 a4 o5
O$rencilerin sosyal, kiilti.irel, sanatsal

ve sportifolanaklardan ne kadar
yararlandr$rnrn izleniyor oldu[unun

.. dl aZ n3 04 tr5
O[renc_ilerin saShk, psikolojik danrgma
ve rehberlik hizmetlerinden ne derice
yararlandr[rnrn izleniyor oldu$unun

4.8. Olrencilerin e$itsel, mesleki ve
kigisel-sosyal geligimlerini destekleyen
olanaklar sunulmahdr.

ul o2 n3 a4 eo
Birinci srnrf Osrencileri igin uyum

(oryantasyon) programr, sosyal
sorumluluk projeleri, akan destek

sistemi ve kariyer giinleri gibi
etkinliklerin diizenlendiSini ve
dfirencilerin bu etkinliklerden

yararlandrsma iligkin bolgelerin

4.9. Giincel iletigim arag ve ortamlan
kullanrlarak siirekli ve diizenli
etkilegim saflanmahdrr.

,. o1 a2 o3 a4 oF'----.-
O$rencilerle iletigim sa[layan yiz yize

ya da elektronik haberlegme
yOntemlerinin kullanrldr[rru,

kurumsallagtrnldr$rnr ve stirelliliginin
sa$landrlrnr g0steren belgelerin

4. 10. Nitelikli,ve etkin.d,grenci
temsiliyetini saflayan kurumsat bir
sistem kurulmug ve igletiliyor
olmahdr.

ul aZ a3 &4 o5
Faktlte, b0liim, progiam ye srnrf

Ogrenci temsilcileri segiminin ilgili
mevzuata gOre yaprldrfma ve dlrenci
temsilcilerinin kurullara katrldigrna

iligkin belgelerin bulunmasr durumu.

4.1 1. Ogrencilerin mezuniyetine karar
verebilmek igin programrn gerektirdigi
tiim kogullann yerine getirildi[ini
belirleyen giivenilir y6ntem ve siiregler
geligtirilmig ve uygulanryor olmahdir.

.. al o2 o3 a4 6b
O[rencilorin mezuniyetlerine karar

vermek ve programln gerektirdigi tiim
kogullan yerine gotirdiklerini

belirlemek igin kullanrlan kriterleri ve
bu kiterlerin giivenilir oldugunu

gOsteren belgelerin bulunmasr durumu.

4.l2.Mezunlar ile siirekli ve d[zenli
iletigimi saplayan mekanizmalar
kurulmug olmahdr.

ol n2 ds oa-E' Mezunlar ile siirekli ve diizenli
iletigimin sa$landr$rnr g0steren

in bulunmasr durumu.

GENEL YORUM VE 6NERI
D,KAR$TLANIYOR
o KISMENKAR$ILANIYOR
o KARgILANMIYOR
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s. oGnnrinr xa.nnosu
5.1. Osretim kadrosu, nGlikGfiteiik
bakrmmdan programm etkin bir
gekilde yiiriitiilmesini,
def,erlendirilmesini ve geligtirilmesini

ol n2 o3 o4 do
Osretim kadrosunun nicelik ve

nitelik agrsrndan yeterlilik
analizinin yaprlmrg olmasr

durumu ve verilerle kanrtlanmasr.

yiikseltmelerinde firsat egitliSi
saglayan ve akademik liyakati g0zeten
yd,ntem ve dlgiitler bulunuyor ve
kullanrhyor olmahdr. Bu konuda
YOK ve Universitemiz genelinde
belirlenen 0lgiitlerin mevzuatlann
uygulanmasr.

5.2. Ogretim elemanr ffima ve ol a2 a3 d4 o5
Programrn ytiriitiildiig birimde
son beg yrlda yaprlan atama ve
yiikseltme siireglerinde kurumun
atama ve yiikseltme yOntem ve
0lgiitlerinin nasil kullanrldrlrnr
gOsteren belgelerin bulunmasr
durumu.

5.3. O$retim elemanlanna mesleki
alanda kendilerini yenilemeleri ve
arattlrma yapmalan igin olanak
sallanmahdr,

ol a2 a3 d4 tr5
Son beg yrlda dgretim

elemanlannrn mesleki geligiminin
desteklendiSini 96steren

belgelerin bulunmasr
durumu.(Etiticinin ESitimi,

Aragtrrma Ycintem ve Teknikleri,
istatistiksel Analiz, Oryantasyon

GENEL YORUM VE ONERI
)t KAR$TLANIYOR
n KISMEN KAR$ILANIYOR
u KARgILANMIYOR

l3
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6. ALTYAPI VE

OLANAKLAR
DEGERLENDiRME

6.1, Biiyiik ve kUgilk gruplarla
yaprlan egitim-ogretim eikinlikleri
igin smrflar, amfiler, laboratuvarlar
ve diper donanrm, e$itim amaglanna
ve program grkhlanna ulagmak igin
yeterli olmahdr.

ol o2 n3 F.4 o5-
E$itim-tigr.etim etkinlikteri igin

kullanrlan amfi, derslik, semjner
odasr, dsrenci laboratuvarlan ve

bunlarm donarum durumunu
g6steren belgelerin bulunmasr ya
da bu hususa y0nelik bilgilerin

6.2. Kiittiphane ve internet ya da
diger elektronik ortamlar Uzerinden
bilgiye erigim olanaklan sunulmug
olmaldr.

O$rencilere ve dsretim
elemanlanna sunulan kiitiiphane

olanaklan ile bilgisayar u" Liligirn
altyaprlarmrn yeterlilik durumuna

ik bilgilerin yerilmig olmasr.

aI a2 a3 a4

0.S. Ogrenoiterin sosya[Tffi],
sanatsal ve sportif gereksinimlerini
kargrlayan ve bu yOndeki
g.eligimlerini destekleyen uygun
attyapr ve olanaklar bulunmahdr.

.. ol o2 *--E-oS-
O[rencilerin kullanrmrna aynlan

sportifi sanatsal ve sosyal alanlar ile
diSer. olanaklarm varlsrnr gdsteren

in bulunmasr durumu.o.+.cer"t@
dezavantaj h bireylerin altyapq
donanrm ve olanaklara erigimierini
saplayacak diizenlemeler yaprlmrg
olmahdr.

ol o2 a3 ddE
Dezavantajll bireylerin

gereksinimleri do$rultusunda
yapilan diizenlemelere

6. s. 0 gretimEiliiiffi'tQiffi

olanaklar saBlanmrg olmalidrr.

aragtlrma ve akademik danrgmanhk
faaliyetlerini yeterli diizeydi
gergeklegtirebilece$i altyapr ve

.. o1 a2 aZ aq o5
O$retim iiy-elerine sa$lanan altyapr

ve olanaklar ile bunlann nasrl
kullanrldrklannl gOsteren belgelerin

GENELYORUM VE ONERi
Td,KARgILANIyOR
o KISMEN KAR$ILANIY0R
o KARgILANMIYOR

l4
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7. KURUM DESTN'Ci VN

MALi OLANAIOAR
DEGERIIEMNiNIl{T

0r,guGi GEREKqE

| /.r..rrogram rgrn gereken altyapryr

I lT,, etmeye, bakrmrnr yapmaya ve

I 
tflelm:y9 yetecek mali kaynak

I deste[inin iist yO,netim tarafindan
saglanmasr ve birim y<)netimi
tarafindan sponsor, ikili ig birlifi,
protokol, BAp, TUBITAK vb.
tekniklerle bu kaynaklarrn
geli$tirilmesi durumu.

sl n2 a3 q4 a5
Altyapr ve donanrmr temin etmek,
bakrmrnr yapmak ve igletmek igin

sa$lanan mali kaynaklarm
yeterliligini irdeleyen belgelerin' bulunmasr durumu.

7.2. Progr.amrn gereksinimlerini
kargrlayacal< idari, teknit( ve destek
personeli ile kurumsal hizmetler
saSlanmahdrr. 

I

or a2 a3 64 n5
Programa destek veren idari, teknik

ve destek personelin yeterlili$ini
nicelik ve nitelik olaral< irdel[en

belgelerin bulunmasr durumu.
ol aZ at W<, o5

Programa 0zgii gereksinimleri
(teknik gezi-g6zlem, staj

. anlagmalan vb.) kargrlayan
kurumsal hizmetlerin varh$mr ve

etkinli$ini gOstepen belgelerin
hrlrrnmdo. X"-,,*.'.

GENEL YORUM VE ONERi
UiKAR$rLANrYoR
o KISMENKAR$ILANIYOR
tr KARSILANMT\rrIP
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8. KURUMSAL YONETiM

YE KARARALMA

sUnnqr,rni
unGnnlrNninvm

s.r. vtitieT@r"tim tilmilun
organizasyonu ile alt birimlerin kendi
igerisindeki ve aralarmdaki tiim yapr
ve karar alma siiregleri, program
grktrlarrnrn gergeklegtirilmesini ve
e$itim amaglarma ulagrlmasrnr
destekleyecek qekilde
diizenlenmelidir. Birim yOnetimi,
birim kalite giivence komisyonu ve
Bologna koordinatOrliigii bu konuda

ol a2 a3 q4 n5
AIt birimler diizeyindeki tiim yapr

ve organizasyon gemalannrn ve
karar alma stiregleriyle ilgili akrg

diyagramlalnrn bulunmasr ve
Ornek belgelerin sunulmasr

durumu.

GENEL YORUM VE ONERi
s.KAR$ILANIYOR
o KISMEN KAR$ILANIYOR
o KARgILANMIYOR

l6



e. SUREKLi iyim$rinprn nnGrcnr,nNninur

9.1.. Degerlendirme ve siirekli
ryue$tlrme sistemi olugturulmug ve
kanrtlarla kayrt alfina ulrnrnrg
olmahdrr.

_ oI oZ o:-rl+- st-
Tiim de$erlendirme dlgttlerinin

diizenli arafuklarla
delertendiritdigine itigkin bir
. . 

slstemin kurulduSunu ve
r$tetitdigini (PUKO D0ngiisri)

. 
gOsteren belgelerin bulunmasr

d.ur.yml. Raporun sonug krsmrnda
Iyrle$tirmeye yOnelik Onerilerin

GENEI, YORUM VE ONERi
$raRglrarurvoR
o KISMEN KAR$ILANIYOR
o KARgILANMIYOR
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