


DEGERLENDiRME olqtirlnni

6z Deferlendirme Raporu Formah:

1OZ9 .QzDeSerlendirme Raporu ( I Ocak-3 I
Aralrk) 2020 donemini kapsamali ue ziii yrt,
ilk 8 ayr igerisinde haarlanmrg olmahdrr. Fier
baghkla ilgili en az bir kanrt yiiktenmig u, tirnrt
uygulama, olgunlagmamlg uygulama ve
uygulama yok segeneklerinde-n uygun olan
igaretlenmiq olmaldrr.

Universite, ilgili fakulte ve bu fakiiltede

LU..utUI".l 
tiim.programtara ili gkin bilgiler

u.nrversitemizin gitncel bi lgilerl iyle u-yum lu
olmahdu.

OOn a+*agrda basrlabilecek gekitde pDF
formatmda hazrrlanmak ve Universiteri, fUit.
Gtivence Komisyonuna UByS veya .G;-'--
i,izerinden elektronik ortamda g0nderitmetiJir.

fi Uygun
o Eksik
o Uygun Degil

Oz De[erlendirme Raporunun geklen ve
igerik orak tutarLh[r

6Uygun
n Krsmen Uygun
o Uygun Degil

ffi

Degerlendirme Bagllfr Karar Agrklama *



1. PROGRAMIN
AMACLARI

DEGERLENDiRME

1.1. Her programr igin;m
amaglan tarumlanmrg olmakdu'.
Amaglar, varsa o alandaki program
egitim amaglan tarumrna uymahdr.
Universitenin, ilgili birimin (enstitii,
faktilte, yo, myo) 0z gOrevleriyle
programrn misyonu uyumlu
olmahdr. Amaglar, stireg igerisinde
programln ig ve drg paydaglarrnr
siirece dahil edecek gekilde
belirlenmelidir.

ol a2 o3 a4 R5
Elitim programl amaglannrn

krlavuzda belirtilen tantma uygunluk
durumu ile e[itini programt
amaglannrn i.iniversitenin

misyonuyla uyumluluk durumu.
Alana Ozgti amaglarla uyumlu,

kolayca erigilebilir amaglann varhgr
yeterlidir.

1.2. E[itim programr amaffi
kolayca erigilebilecek gekilde kalite
giivence, b0 ltim/programlar
sekmesinde ilgili program,n 0eyS
Egitim Katalo$u linki verilerek

nl o2 o3 a4 Ep
E$itim programr amaglarrna eiigme
durumu.

1.3. Egitim programl amaglan, i9 ve
drg paydaglannrn gereksinimleri
dogrultusunda uygun arahklarla (3-5
yrl) giincellenmelidir.

ol a2 n3 a4 X5
ESitim programl amaglanmn uygun

aralklarla giincellenme durumu.

1,4. Egitim programlnln amaglanna
ulagrldrprm belirlemek ve
belgelemek igin esas ahnan bir
de[erlendirme siireci kurulmah ve
igletilmelidir. Bu sUreg yardrmryla
programln egitim amaglarma
ulagrldrtr karutlanmahdrr. ig-drg
paydag gdriigii, ig-drg paydag
anketleri, akademik kurullar vb.

o1 o2 q3 n4 o5
Efitim programl amaglar.rna ulagrp

ulagmadr$rnr sorgulayan bir
degerlendirme sisteminin igletilmesi

- iq P1ydo1 gpdrlteri
o\rnrSor e\cqlc- 4,S

?a3ldodocle sedas -
sd+l0 Sd,SF a lrn6., *
gqAlf ..usrrl (r'bc+/+oe hn+J

GENEL YORUM VE ONERi
,(KAR$ILANIYOR
o KISMENKAR$ILANIYOR
o KARgILANMIYOR



2. PROGRAM qrKTrLARr DEGERLENoinun
GEREKCE

?rr. 
piogram e,rctria.r,ffiive

v tiksek0gretim yeterlilikler

progamlar kendilerine 6zgii ek
program grktrlan tarumlayibilirler.

C.-rn:y:rj (TyyQ), varsa itgiri aranrnyeterlilikleri ve Ulusal qeruiOek

:g1jT 
prosramr (QEp) ile uyumlu

orrgr, beceri ve yetkinlikler iie
eadiistri 4.0 yeterliliklerini ve
Universiterniz ZOZ !-ZOZI Stratejik
I'tanrnl kapsayacak gekilde
tanrmlanmaldrr, E$itim programlntn
amagtarryla tutarh olmak koguluyla

^ nt o2 o:- "+-4i-__-
3l*-lr* grktdaurun egitim programrnrn
amaglanyla uyum ve lilavuzda belirtilen

tamma uyumluluk durumu.

_nla2o3a4dJ
Program grktrlannrn Tyyg ile uyum

durumu.

-ola2o3a4q5Program grktrlarrnrn alanlgekirGk program
yeterlilikleri (varsa) ile uyum durumu.2.3..|re@

erigilebilecek gekilde olmah, kalite
giivence sekmlsinde veva
b6liim/prog.ram sekmesinde ilgili
t*cj:fj, usys rinri yuy,*tin*,e

*o1aZo3n4E$
Program grktrlaunrn erigim durumu.

2.3, Program grktrlanna ulagma
diizeyini belirli arahklarla

3.:g:rl:ndi:Tek ve betgelenrek isin
r(ullantlan bir de$erlendirme si.ireci
otugturulmug ve igletiliyor olmalldrr.

* ot a2 -t-e At_-P^ro gram, grktrlauna. eri gme dtizeyinin
. , 

degerlendirme matrisleii u"yu Urii.ti."
?:j:llir"y,ncte go,sterirm" ui,*r, Czur.r,dgrenme alanlaun-a ycin;itk r;;;:ffil

pt oz o:--E+ -E5-
Uyguianan 0lgme araglan sonucunda elde
. .edilen veriler dogruitusunda yup,rrii--
iyile;tirme gahgmalirrnrn varLkdurumrl ve

2.4. Mezuniyet agamasrna gelen
ogrencrtefl n pfogram grkttlarrnda
ongdriilen bilgi, beceri ve
davranrglau kazandrklan
kanrtlanmaLdrr.

Rl "Z o: -E+ I
Me,zun durumuna gelm ig 6$rencilere

uySulanan til.gme araf,lan sonucunda elde

,,,::ll::l:11:' dolrurtusunda yaprrmre

, 
iyilegtirme 9rr,9.urii*,n;*;';,i;# r,kanrtlar (komisvon cqlrcmar^., r-^-^_-,

GENEL YORUM VE ONERi
o KARgILANIyOR
fi KTSMENKAR$ILANTYoR
tr KAR$ILANMIYOR
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s. ncirivr
PROGRAMI

nucnnr,nNoiniup GEREKCE

3.1. Her programrn, elitim
amaglannr ve grktdannr
destekleyen bir 0gretim
planr (miifredatr) olmahdrr.

o1 a2 o3 a4 F5-
lroSr1m1n igerik yeterlilikleri kargrlama ve
Temel Bilimler, Mesleki Konular, Genel
E[itim ve DiSer Konular agrsrndan
irdelennre durumu.

3.2. Egitim progErru--
igerisinde yer alan derslerin
Olretim planlannda
kazamm, igerik, igerilin
sunulug ydntemi ve
deperlendirme siiregleri
arasmda tutarhlft
bulunmahdrr.

ur DZ trJ D4 !5
SgsBitgi+at€+i-ndo tammtandrgi haliyle
derslerin; kazamm, igerik, igerifiin,rrrlug
y6ntemi ve degerlendirme siiregleri
arasmdaki tutarhhk durumu.

t)BYstd. tonrmlon-
rnrS+1 r.

I s.s. ruttanrtanlgitlil--

I RtoSru*, modeli (Derse
Dayah, Probleme Dayall
Komite Sistemi, Entegre
Egitim vb.) tanrmlanmrg

olmahdrr.ATKS Bilgi
Paketi Doluluk Oranr
%85'in iizerinde olmaLdrr.

ul a2 n3 a4 Es
. 
ESitim program modeli ve yaprlanmastnrn

her yanyrl itibanyla tanrmlanmasr ve AKTS
Bilgi Paketi Doluluk Oranr.

3.4. Egitim p.'@amtIa yer
alan derslerde ti$renme
grktrlarma uygun gegitli
0$retim yOntem ve
teknikleri (anlatrm, problem
giizme, soru cevap, aktif
O$renme, sunum,
laboratuvar galrymas5 alan
gakgmasr, grup gahgmasr
vb.) kullamlmahdrr.

o1a2o3a4F
Derslerde cigrenme grktrlan iie uyumlu
ge$itli Ogretim y6ntem ve teknikierinin

kullanrlmasl durumu.

S.S. Ogrenciterin?il, --
laboratuvar ve uygulama
gibi Osrenme etkinlikleri
farkh yOntem ve tekniklerle
6lgtilmeli ve
degerlendirilmelidir.

ol a2 o3 a4 d5
Farkh 0l9me ve de$erlendirme ydntem ve

tekniklerinin kullanrlmasr durumu.

3.6. Egitirn programrnda,
6grenme-Ogretnre stjrecinin
degerlendirilmesi igin
biitiinlegik bir program
deierlendirme sistemi
igletiliyor olmahdrr.

sla2da4o5
Progtam de$erlendirme sisteminin varhk

duru,y.1 
-(s1nav 

sonuglannrn analizi, O$renci
gerib itdirimi, 6gretim riyesi geribildiiimi,

mezun/diger paydag geribildirimi olabilirj.

Q ereL.ti i$le5\rn€- q,oh6-.
fifaLen U-aPtlrn tt a\a,k-
Lanr* buk rrrnarqL-*-rdrr.

ol aZ [3 o+-os _-_
Program de$erlendirme ve ODR sonucunda

elde edilen veriler temelinde iyilegtirme
yapilmaSt durumu ve huna vAnelitr tran*ta.

GENEL YORUM VE
ONERI

6NfIr()TLANIYUR
o KISMENKAR$ILANIYOR
o KARgILANMTyOR

l0



DEGERLENDiRME

+.r. irgli effi
programlnln amaglarr,
0zellikleri, kurumsal insan
gUcU ve alt yaprsrna uygun
olarak 0$renci saysmr
belirliyor ve talep ediyor
olmakdr.

f i;\Lnt a2 o3 ihq B5
Bu durumun talebe ddniigtii$iinti gdsteren

belgelerin bulunmasr durumu.

4.2. Ogrencilerin ka6ulunG
gd,z Onilne alman
gOsterge(ler) izlenmeli,
bunlann yrllara gOre
geligimi/deSigimi
de[erlendiriliyor ve bu
degerlendirmeler ig ve d4
payda;lar ile paylagrlyor
olmahdr.

oI a2 c3 F4 o5
M_rIIfi Yerlegtirme Srnavr verileri, yOK,

YOK Atlasr, OSyU verileri temeiinde 
'

gOstergelerin (programm kagmcr srada
. Fr:1h edildisi, taban puanr, srralamasr,

doluluk oraru vb.) degerlendirildigini ve en
az son beg yrlhk depigimin izlendigini ve

paylagrldrprnr gOsteren belgelerin buiunmasr
durumu.

d[retim siireglerine iligkin
hak, gdrev ve
sorumluluklan tanrmlanmrg
ve ilgili y0netmelik,
ydnerge ve kararlar
yayrmlanmrg olmaldr.

.. ol o2 a3 a4 u5
Ofrencilerin hak, gOrev ve sorumluluklannr
tanrmlayan belgelerin bulunmasr, birim ve
program web sitesinde erigilebilir olmasr

durumu.

d6t*.t islerl Dolre
BosLcrrtrlr roeb st+esinde

4.4. y atay te dikt segi$-
yoluyla Olrenci kabuli.lnde,
varsa gift ana dal veya yan
dalda baSka kurumlardan
ve/veya programlardan
almmry dersler ve
kazanrlmrg kedilerin
tanrnmasrnda esas ahnan
mevzuat, ilke ve kurallar
ayrmtfi olarak tarumlanmrg,
belgelendirilmig ve
uygulanryor olmahdr.

ol a2 a3 va4 n5
Sfireglere iligkin belgelerin, karar ve

uygulama cirneklerinin bulunmasr durumu.

4.5. Betirti biidlitit<a ve
plan gergevesinde
Ofirencilere ulusal ve
uluslararasr deligim
firsatlan sunulmug ve bu
konuda idari destek

o1a2o3a4ffi
Uiusal ve uluslararasr deSigim olanaklarr

konusunda duyurular yaprlmasr,
OSrencilerin bilgilendirilmesi ve degigimden

yararlanan 6grenci listelerinin bulurimasr
durumu.

4.6. OsrencilerlOersG
kariyer planlamasr, hak ve
sorumluluklarr konularmda
yOnlendiren akademik
danrgmanfuk hizmeti
veriliyor olmahdr.

ul o2 o3 a4 p5
Akademik danrgmanhk sisteminin

uygulandrgrna iligkin belgelerin bulunmasr
durumu.

1t

A. OCNTNCILER GEREKQE



4.7. Osrencilerin sosyal, kiiltiirel,
sanatsal ve sportifolanaklar ile safhk,
psikolojik darugma ve rehberlik
hizmetlerine erigebildikleri
g0sterilmelidir.

.. [l o2 u3 a4 o5
Olrencilerin sosyal, kiiltiirel, sanatsal

ve sportifolanaklardan ne kadar
yararlandr$rnrn izleniyor oldugunun

.. ,Fl n2 o3 o4 o5
Ogrencilerin sa$hk, psikolojik danrgma
ve rehberlik hizmetlerinden ne derece
yararlandrprnm izleniyor oldu$unun

4.8. Osrencilerin egitsel, mesleki ve
kigisel-sosyal geligimlerini destekleyen
olanaklar sunulmahdrr.

ul aZ o3 a4 E5
Birinci srmf O[rencileri igin uyum

(oryantasyon) programr, sosyal
sorumluluk projeleri, akan destek

sistemi ve kariyer giinleri gibi
etkinliklerin diizenlendigine ve
0lrencilerin bu etkinliklerden

yararlandrsma iligkin belgelerin

4.9. Giincel iletigim arag ve ortamlarr
kullanrlarak siirekli ve diizenli
etkilegim saSlanmahdr.

.. al a2 o3 a4 E5
Ogrencilerle iletiqim saglayan yiz yirze

ya da elektronik haberleqme
y0ntemlerinin kullanlldrsrm,

kurumsallagtrnldrgrnr ve stirekliliginin
sa$landrf,rnr gOsteren belgolerin

4.l0" Nitelikli.ve etkinrdgrenei ,. .: :i
temsiliyetini saflayan kurumsal bir
sistem kurulmug ve igletiliyor
olmahdrr.

sl a2 o3 a4 N5
Fakiilte, b0ltim, progr'am ve srnlf

Ogrenci temsilcileri segiminin ilgili
mevzuata giire yaprldrfma ve dlrenci
temsilcilerinin kurullara katrldrprna

iligkin belgelerin bulunrnasr durumu.

4.1 1. O$rencilerin mezuniyetine karar
verebilmek igin programrn gerektirdigi
ttim kogullann yerine getiritdi[ini
belirleyen giivenilir yrintem ve situegler
geligtirilmig ve uygularuyor olmahdrr.

.. ol a2 o3 &4 o5
O$rencilerin mezuniyetlerine karar

vermek ve programrn gerektirdigi tiim
kogullan yerine getirdiklerini

belirlemek igin kullanrlan kiterleri ve
bu kiterlerin giivenilir oldulunu

gOsteren belgelerin bulunmasr durumu.

4.12. Mezunlar ile siirekli ve dtizenli
iletigimi saSlayan mekanizmalar
kurulmug olmakdr.

ol a2 o3 F4 n5
Mezunlar ile stirekli ve dtizenli
iletigimin saglandrprnr g0steren
belgelerin bulunmasr dLumu.

GENEL YORUM VE ONERi
AKAR$ILANIYOR
r KISMEN KAR$ILANIYOR
o KARgILANMIyOR
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s. OGnnrina xaunosu nBcnnr,rNoiniur GEREKCE

5.I. Olretim kadrosu, niceliklei'iGjif,
bakmmdan programm etkin bir
gekilde yiirttiilmesini,
de[erlendirilmesini ve geligtirilmesini
saElayaoak yeterlilikte olmahdr.

.. ol o2 o3 N4 o5
Ogretim kadrosunun nicelik ve

nitelik agrsrndan yeterlilik
analizinin yaprlmrg olmasr

durumu ve verilerle karutlanmasr.
5.2. 0$retim elemanl atama ve
ytilcseltmelerinde firsat egitliSi
saglayan ve akademik liyakati gOzeten
y0ntem ve dlgiitler bulunuyor ve
kullanrhyor olmahdr. Bu konuda
YOK ve Universitemiz genelinde
belirlenen 0lgiitlerin mevzuatlarm
uygulanmasr.

ol aZa3 n4 q
Programrn yiirtitiildti[ti biiimde
son bog yrlda yaprlan atama ve
yiikseltme siireglerinde kurumun
atama ve yiikseltme y0ntem ve
dlgiitlerinin nasrl kullanrldrfmr
gOsteren belgelerin bulunmasr
durumu.

5.3. Osretim elemanlanna mesleki
alanda kendilerini yenilomeleri ve
aragtrma yapmalan igin olanak
saSlanmahdrr.

al o2 q3 o4 o5
Son beg yrlda oSretim

elemanlannrn mesleki geligiminin
desteklendi!ini g6steren

belgelerin bulunmasr
durumu. (Etiticinin E[itimi,

Aragtrrma Y0ntem ve Teknikleri,
istatistiksel Analiz, Oryantasyon

vb.)

GENEL YORUM VE ONERI
( KAR$TLANTYOR
n KISMEN KAR$ILANIYOR
n KARgILANMIYOR

l3



6. ALTYAPI VE

OLANAKLAR
nnGnnr,rNninvrc

6.I. Biiyiik ve kiigiik gruplarla
yaprlan egitim-Ogretim etkinlikleri
igin smrflar, amfiler, laborafuvarlar
ve difer donanrm, e$itim amaglarma
ve program grktrlanna ulagmak igin
yeterli olmafudrr.

oI a2a3 a4 F
Egitim-dgretim etkinlikteii igin
kullanrlan amfi, derslik, seminer
odasq Osrenci laboratuvarlan ve

bunlann donarum durumunu
gdsteren belgelerin bulunmasr ya
da bu hususa ytinelik bilgilerin

ilmig olmasr dururiu.

6.2. Kiitiiphane ve internet ya da
diger elektronik ortamlar i.iierinden
bilgiye erigim olanaklan sunulmug
olmahdu'.

o.1 oZ a3 aa q5
O$renci lere ve cilretim

elemanlanna sunulan-k[tiiphane
olanaklan ile bilgisayar u. Litigi.
altyaptlanrun yeterlilik durumuna

nelik bilgiluin verilmiS olmasr.o.s.oe@
sanatsal ve sportif gereksinimlerini
kargrlayan ve bu ydndeki
geligimlerini destekleyen uygun
altyapr ve olanaklar bulunmahdu.

.. ol a2 p3 a4 a5
O$rencilerin kullanrmrna avnlan

sportif, sanatsal ve sosyal alanlar ile
diper olanaklann varhsrnr gOsteren

bulunmasr durumu.

Uo.dc, 5r\lcra eit
br!f,-. rrs.rr*+.T?F
2Da5 gcdsrri *&i6.+.Ger@

dezavantaj h bireylerin alfyapr,
donanrm ve olanaklara erigimierini
sa$layacak diizenlemeler yaprlmrg
olmahdrr.

ot a2 a3 i4 FS
D ezav antaj h bi reyl eri n

gereksinimleri do$rultusunda
yaprlan diizenlemelere

ara$tlrma ve akademik danrgmanLk
faaliyetlerini yeterli diizeydi
gergeklegtirebilecegi altyapr ve

_o.s. Ugretim elemanlaflnrn e$itim,

olanaklar saElanmrg olmahdlr.

.. o1 a2 a3 tr4 eS-
O$retim iiyelerine sa[lanan altyapr

ve olanaklar ile bunlarrn nasrl
kullanrldrklannl gOsteren belgelerin

GENELYORUM VE ONERi
dKAR$ILANIYOR
u KISMEN KAR$ILANIYOR
s KIR$ILANMIYOR

t4



7. KURUM DESTNGi VN

MALI OLANAKLAR
DEGERIsENNiNNAN

ol,9ndi GEREKqE

1 
z.t..rrogram iein ffi6' dfr[fl
remrn etmeye, bakrmrnr yapmaya ve
igletmeye yetecek mali kaynak"
desteginin iist y0netim tarafindan
sa$lanmasr ve birim ycinetimi
tarafindan sponsor., ikili i9 birli[i,
protokol, BAp, TUBiTAK vb.
tekniklerle bu kaynaklann
geli$tirilmesi durumu.

ol a2 a3 a4 ,AS
Altyapr ve donanrmr temineimek,
bakrmmr yapmak ve igletmek igin

sa$lanan mali kaynaklarrn
yeterlililini irdeleyen belgelerin' bulunmasr durumu.

7.2. Progr.amrn gereksinimlerini
kargrlayacak idari, teknik ve destek
personeli ile kurumsal hizmetler
sa$lanmaLdrr.

ur uz DJ D4 x5
Programa destek veren iclari, ieknik

ve destek personelin yeterliliSini
nicelik ve nitelik olaral< irdelJyen

belgelerin bulunlnasr durumu.ol oz oi-E?-F-
Programa tizgii gereksinimieri

(teknik gezi-gdzlem, staj

. anlagmalan vb.) kargrlayan
kurumsal hizmetlerin varhsrnr ve

etkinligini g0,steren belgelerin
httlrtnmdo, ,r{"."*,,

GENELYORUM VE 6NEN AKAR$ILANIYOR
o KISMENKAR$ILANIYOR
s KARgILANMIyOR

l5



8. KURUMSAL YONETIM

YE KARARALMA

siinnglnnt
nncrnlrNniniun

8.1. YUksekO$retim kurumunun
organizasyonu ile alt birimlerin kendi
igerisindeki ve aralarmdaki tiim yapr
ve karar alma siiregleri, program
grktilarmrn gergeklegtirilmesini ve
e[itim amaglarma ulagdmasmr
destekleyecek gekilde
diizenlenmelidir. Birim ydnetimi,
birim kalite gtvence komisyonu ve
Bologna koordinatdrliigi bu konuda

ol n2 o3 a4 F(5
Alt birimler di2eyindeki tiim yapr

ve organizasyon gemalannrn ve
karar alma siiregleriyle ilgili akrg

diyagramlanntn bulunmasr ve
drnek belgelerin sunulmasr

durumu.

GENEL YORUM VE ONERi dKAR$TLANTYOR
o KISMENKAR$ILANIYOR
tr KAR$ILANMIYOR
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9. SUREKLi iyir,B$rinrvrn orGrnr,nNninnar

9.1.. Degerlendirme ve siirekli
y1r:r"I: sistemi otr4rurutmus ve
Karuflarla kayrt altuna allnmrg
olmaldrr.

oz o:-AI-Gs-
I um degerlendirme dlgiitlerinin

dtizenli arahklarla
degerlendirildigine iti gkin bir

sistemin kurulduEunu ve
igletitdiSini (pUKObongusu)

. 
gdsteren belgelerin bulunmasr

dylml. Raporun sonug klsmrnda
lyrte$tlrmeye y0nelik 0nerilerin

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