


DEGERLENDIRME or,qUrlrni

* Eksik veya uygun Defil ise agrklama biiliimiinii ilgili programa geribildirim formatmda doldurunuz.

Oz De[erlendirme Raporu Formatr:
2020 1zDegerlendirme Raporu (l Ocak-31
Aralrk) 2020 dOnemini kapsamah ve202l yrlr
ilk 8 ayr igerisinde haarlanmrg olmahdrr. Fier
baqhkla ilgili en az bir kanrt yiiklenmig ve 6rnek
uygulama, olgunlagmamry uygulama ve
uygulama yok sogeneklerinden uygun olan
igaretlenmig olmahdrr.

Universite, ilgili fakUlte ve bu faktiltede

,Vjir 
iitUl ea tiim pro gramlara i li gkin bi I giler

Uriversitemizin gtincel bilgilerliyle uyumlu
olmaldr.

6nR a+ kdgrda basrlabilecek gekitde pDF
formatrnda hazrlanmak ve Universitemiz Kalite
Gi.ivence Komisyonuna UByS veya e-posta
iizerinden elektronik ortamda gOnderilmelidir.

b, Uvsun

o Eksik
o Uygun Degil

Oz Deperlendirme Raporunun geklen ve
igerik orak tutarhhfr

(Uygun
o Krsmen Uygun
r Uygun Degil



1. PROGRAMIN
AMACLARI

DEGERLENDIRIvrE GEREKqE

1.1. Her programl igin egitim
amaglan tarumlanmrg olmahdu.
Amaglar, varsa o alandaki program
e$itim amaglan tanlmlna uymakdr.
Univelsitenin, ilgili birimin (enstitii,
fakiilte, yo, myo) 0z gOrevleriyle
prograrnrn misyonu uyumlu
olmahdr. Amaglar, siireg igerisinde
programrn ig ve drg paydaglarrnr
siirece dahil edecek qekilde
belirlenmelidir.

al o2 o3 tr4 g5
Elitim program amaglairrun

ktlavuzda belidlen tanlma uygunluk
durumu ile elitim programl
amaglannrn iiniversitenin

misyonuyla uyumluluk durumu.
Alana tizgii amaglarla uyumlu,

kolayca erigilebilir amaglarm varl$r
yeterlidir.

1.2. Efitim programl amaglau,
kolayca erigilebilecek gekilde kalite
giivence, bOliim/programlar
iekmesinde ilgili program,n 0sYs
Egitim Katalo[u linki verilerek
yayrmlanmrs olmahdr.

nl a2 o3 o4 q5
E$itim programl amaglauna erigme
durumu,

1.3. Efitim programl amaglan, i9 ve
dq paydaglarrrun gereksinimleri
dogrultusunda uygun arahklarla (3-5
ytl) gtincellenmelidir.

sl aZ o3 o4 .65
E$itim programr amaglarrnrf uygun

araltklarla gilncellenme durumu.

1.4. E$itim programlnrn amaglarma
ulagrldr[rm belirlemek ve
belgelemek igin esas ahnan bir
deperlendirme siireci kurulmah ve
igletilmelidir. Bu siireg yardrmryla
programln e$itim amaglanna
ulagrldrlr kanrtlanmahdrr. i9'drg
paydag gOrU$U, ig-drg paydag
anketleri, akademik kurullar vb.

ol oZ o3 n4 s5
E[itim programr amaglarrnJulagrp

ulagmadr$rnl sorgulayan bir
degerlendirrae sisteminin igletilmesi

GENEL YORUM VE ONEN
rg'rangtleNIYoR
h rtsupN KAR;TLANTYoR
o KAR$ILANMIYOR
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2. PROGRAM qTKTILARI DEGERLEivoinun
GEREKCE

Qergevesi (TyyQ), varsa ilgili alarun
yeterlilikleri ve Ulusal qekliOek

P.{iliry Programr (QEp) ire uyumlu
ougr, beceri ve yetkinlikler ile
endiistri 4.0 yeterliliklerini ve

_Universitemiz 2OZ t -2025 Stratej ik
Plarunr kapsayacak gekilde
tarumlanmahdrr. E[itim programrnln
amaglanyla tutart olmak koluluyla
programlar kendilerine Ozgii ek
program grktrlan tarumlayabilirler.

2.1. Programlman,miF
Ytiksekosretim yeterlilikler * ot a2 tr3 E?--trs-..-----

Program grktrlannrn e$itim programrnrn
amaglanyla uyum ve k-rtavuida belirtilen

nl a2 o3 64 o5
Program grktrlannrn r$vq ile uyum

durumu.

ol a2 o3 d4 o5
Program grktrlannrn atarVfttirOet program

yeterlilikleri (varsa) ile uyum Auiumu.
2.2.. Program erEiiilT6ifri_-
erigilebilecek gekilde olmaL. kalite
giivence sekmesinde veva
bO I iim/program sekmesinde ilgili
proglamrn UgyS tinti yuy,riur.,g
olmahdrr.

_olaZo3q4fl5
Progl'am grktrlannrn eriqim durumu.

2.3. Program grktilanna ulagma
diizeyini belirli arahklarla
degerlendirmek ve belgelemek igin
kullanrlan bir degerlendirme sUreci
olugturulmug ve igletiliyor olmahdrr.

ol a2 nj g+ o5
Program. grktrlanna erigme diizeyinin

. 
deSerlendirme matrisleii u"yu Uriirtt"

tablolan geklinde gOsterilme aurumu liarHrdgrenme alanlanna ycinelik srnav O.n.tf..i

at a2 o:--M-oS
Uygulanan tilgme araglan sonucunda elde

.,,,:llf: ::ller dolrultusunda yaprlmrs

.iyilegtirme gul,grutir,rin varlk durumu ve
ka{utlar (komisyon gah$Jnalan, tararta. vO.j

2.4. Mezuniyet agamasma gelen
rilrencilerin program grktrlarurda
Ongdriilen bilgi, beceri ve
davraruglan kazandrklan
kanrtlanmahdr.

ul a2 o:-il4-E5
Mgzun durumuna gelmig 0srencilere

uygulanan dlgme araglau sonucunda elde

..,,"^111", 
veriler doErultusunda yaprlmrg

. 
iyi legtirme gahgmal-annrn u*i*'J,lrurn,l r.

kanttlar (komisvon calremato,, L^.^-r^- -.L \

GENEL YORUM VE ONERi
Urengllauvon
o KISMENKAR$ILANIYOR
o KARgILANMIYOR
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s. ncirivl
PROGRAMI

nndpnr,nNpinnan

3.1. Her programrn, eSitim
amaglanm ve grktilarmr
destekleyen bir 0gretim
planr (miifredatr) olmahdrr.

o1 a2 c3 a4
Programrn igerik yeterlilikleri kargrlama ve
Temel Bilimler, Mesleki Konular, Genel
ESitim ve Di[er Konular agrsrndan
irdelenme durumu.

3.2. Egitim programr
igerisinde yer alan derslerin
Opretim planlarmda
kazamm, igerik, igeri$in
sunulug y0ntemi ve
deperlendirme siiregleri
arasmda tutarlilrk
bulunmahdrr.

Ege Bilgi Paketi'nde tammlandrg haliyle
derslerin; kzanrm, igerik, igeri$in sunulug
yOntemi ve deserlendirme siiregleri
arasrndaki tutarlhk durumu.

ol a2 n3 a4

3.3. Kullanrlan effi
programl modeli (Derse
Dayah, Probleme Dayah,
Komite Sistemi, Entegre
ESitim vb.) tanrmlanmq
olmahdrr.ATKS Bilgi
Paketi Doluluk Oranr
o/o8 5' in iizerinde olmahdrr.

ol a2 n3 a4 ds
E$itim program modeli ve yaprlanmasrnrn

her yauyrl itibanyla tanrmlanmasr ve AKTS
Bilgi Paketi Doluluk Oranr.

S.+. ngitim programrnda yer
alan derslerdo Ogrenme
grkfi lanna uygun gegitli
O$retim y0ntem ve
teknikleri (anlatrm, problem
gdzme, soru cevap, aktif
6!renme, sunum,
Iaborafuvar gaLgmasr, alan
gahgmasr, grup gahgmasr
vb.) kullanrlmahdlr.

o1 oZ a3 dq o5
Derslerde dsrenme grktrlan ile uyumlu
gegitli dsretim ydntem ve tekniklerinin

kullanrlmasl durumu.

3.5. Ogrencilerin ders,
Iaboratuvar ve uygulama
gibi iigrenme etkinlikleri
farkh yontem ve tekniklerle
dlgiilmeli ve

ol a2 o3 d4 a5
Farkh cilgme ve de$erlendirme ydntem ve

tekniklerinin kullarulmasr durumu.

3.6. Egitim programrnda.
Ogrenme-O[retrie sureciiin
de[erlendirilmesi igin
buttinleiik bir program
degerlendirme sistemi
igletiliyor olmakdr.

u1 a2 n3 a4 e6
Program degerlendirme sisteminin varltk

durumu (srnav sonuglanntn analizi, dsrenoi
geribildirimi, 0sretim iiyesi geribildirimi,

mezun/diger paydag geribildirimi olabilir).

alo2n3a4M
Program delerlendirme ve ODR sonucunda

elde edilen veriler temelinde iyilegtirme
lmasr durumu ve buna yOnelik kanrtlar.

u KISMENKAR$ILANIYOR
o KAR$ILANMIYOR

10

GEREKqE

GENEL YORUM VE
oupni



4. OGRENCILER DEGERLENDiRME GEREKCE

4.I.Ilgili egitim
progrirmlnln amaglarr,
Ozellikleri, kurumsal insan
gtcii ve alt yaprsma uygun
olarak Ogrenoi sayrsmr
belirliyor ve talep ediyor
olmahdr.

ol a2 n3 {4 o5
Bu durumun talebe dOniigtiigiinii gdsteren

belgelerin bulunmasr durumu.

4.2. O[rencilerin kabultinde
g0z 0niine ahnan
g0sterge(ler) izlenmeli,
bunlann yillara gOre
geligimi/degigimi
de[erlendiriliyor ve bu
de$erlendirmeler ig ve drg
paydaglar ile paylagrhyor
olmahdr.

ol o2 o3 {4 o5
Merkezi Yerlegtirme Stnavr verileri, yOK,

YOK Atlasr, 6SyU verileri temelinde
gtistergelerin (programrn kagmcr srada
tercih edildiSi, taban puanr, sralamasr,

doluluk oraru vb.) de[erlendirildi[ini ve en
az son beg yrlhk de[igimin izlendi[ini ve

paylagrldrSrnr gtisteren belgelerin bulunmasr
durumu.

a.S. Ogrenciterin egitim-
0lretim siireglerine iligkin
hak, gOrev ve
sorumluluklan tarumlanmrg
ve ilgili yOnetmelik,
ydnerge ve kararlar
yaymlanmrg olmakdlr.

ol a2 o3 o4 E6
O[rencilerin hak, gOrev ve sorumluluklannr
tanrmlayan belgelerin bulunmasr, birim ve
program web sitesinde eriqilebilir olmasr

du.umu.

4.4.Yatay ve ditey ge9i9
yoluyla O[renci kabuliinde,
varsa gift ana dal veya yan
dalda bagka kurumlardan
ve/veya programlardan
ahnmrq dersler ve
kazanrlmrg kedilerin
tanrnmasrnda esas ahnan
mevzuat, ilke ve kurallar
ayrmtrh olarak tarumlanmrg,
belgelendirilmig ve
uygulanryor olmahdrr.

olaZo3a4#
Stireglere iligkin belgelerin, karar ve

uygulama d,rneklerinin bulunmasr durumu,

4.5. Belirli Uir potititra ve
plan gergevesinde
Olrencilere ulusal ve
uluslararasr de$i9im
frrsatlan sunulmug ve bu
konuda idari destek
sallanmrg olmakdrr.

o1 a2 o3 {q o5
Ulusal ve uluslararasr de$igim olanaklarr

konusunda duyurular yaprlmasr,
ci[rencilerin bilgilendirilmesi ve degigimden

yararlanan 0$renci listelerinin bulunmasr
durumu.

4.6. ugrencileri ders ve
kariyer planlamasr, hak ve
sorumluluklarr konularmda
y0nlendiren akademik
danrgmanfuk hizmeti
veriliyor olmaLdrr.

al o2 o3 a4 d5
Akademik danrqmanhk sisteminin

uygulandrgrna iligkin belgelerin bulunmasr
durumu.
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4.7. Ogrencilerin sosyal, kiilttirel,
sanatsal ve sportifolanaklar ile salhk,
psikolojik darugma ve rehberlik
hizmetlerine eri gebildikleri
gdsterilmelidir.

o1 o2 o3 a4 ds
O$rencilerin sosyal, kiiltiirel, sanatsal

ve sportifolanaklardan ne kadar
yararlandrf,rnrn izleniyor oldugunun

belgelenmesi durumu..
ol aZ n3 a4 dS

Osrencilerin saglk, psikolojik damgma
ve rehberlik hizmetlerinden ne derece
yararlandrprnm izloniyor oldu$unun

belgelenmesi durumu.

4,8. Olrencilerin e[itsel, mesleki ve
kigisol-sosyal geligimlerini destekleyen
olanaklar sunulmahdr.

ol a2 o3 a4 &
Birinci srnrf Ogrencileri igin uyum

(oryantasyon) programr, sosyal
sorumluluk projeleri, akan destek

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

yararlandr[rna iligkin belgelerin
bulunmasr durumu.

4.9. Giincel iletigim arag ve ortamlan
kullanrlarak siirekli ve dUzenli
etkilegim sallanmahdrr.

n1 a2 o3 a4 E5
Ogrencilerle iletigim saglayan yiz yijze

ya da elektronik haberlegme
y0ntemlerinin kullanrldrgrru,

kurumsallagtrnldrgrnr ve siireklilifiinin
sa$andr[rnr g0steren belgelerin

bulunmasr durumu.

4.1p,,\itoliklive elkin;0grenci .;.:,:i
temsiliyetini saglayan kurumsal bir
sistem kurulmug ve igletiliyor
olmahdrr.

ol aZ a3 V4 u5
' Fakiilte, bOltim, progiam ve srnrf

0lrenci temsilcileri segiminin ilgili
mevzuata gOre yapildr$lna ve Olrenci
temsiloilerinin kurullara katrldr[rna

iligkin belgelerin bulunmasr durumu.

4.1 1. Ogrencilerin mezuniyetine karar
vsrebilmek igin programrn gerektirdigi
tiim kogullann yerine getirildi[ini
belirleyen giivenilir y0,ntem ve siiregler
geligtirilmig ve uygularuyor olmahdr.

al a2 o3 d4 o5
Olrencilerin mezuniyetlerins karar

vermek ve programrfl gerektirdi[i tiim
kogullan yerine getirdiklerini

belirlemek igin kullanrlan kiterleri ve
bu kriterlerin giivenilir oldugunu

gOsteren belgelerin bulunmasr durumu.

4,12. Mezunlar ile sUrekli ve dtizenli
iletigimi saSlayan mekanizmalar
kurulmug olmahdu.

al o2 o3 tA o5
Mezunlar ile siirekli ve dtizenli
iletigimin saSlandr[rnr gdsteren
belgelerin bulunmasr durumu.

GENEL YORUM VE ONERi
o4<angllaNrvon
o KISMEN KAR$ILANIYOR
a KAR$ILANMIYOR
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s. Ocnnrivr xaonosu npcnnr,nuoinnap GEREKCE

5.I. Ofretim kadrosu, nicelik ve nitelik
bakrmrndan programm etkin bir
gekilde yiiriitiilmesini,
degerlendirilmesini ve geliqtirilmesini
saElayacak yeterlilikte olmahdrr.

o1 a2 n3 V4 n5
Ofretim kadrosunun nicelik ve

nitelik agrsrndan yeterlilik
analizinin yaprlmrg olmasr

durumu ve verilerle kanftlanmasr.
5.2. O$retim elemaru atama ve
yiikseltmelerinde fi rsat egitliSi
saglayan ve akademik liyakati g0zeten
y0ntem ve Olgiitler bulunuyor ve
kullanrhyor olmahdr. Bu konuda
YOK ve Universitemiz genelinde
belirlenen 0lgiitlerin mevzuatlarm
uygulanmasr.

ul a2 a3 E4 o5
Programrn ytirtit[ldfiSii birimde
son beg yrlda yaprlan atama ve
yiikseltme si.ireglerinde kurumun
atama ve ytikseltme yOntem ve
0lgiitlerinin nasrl kullamldrgrnr
giJsteren belgelerin bulunmasr
durumu.

5.3. O[retim elemanlalna mEsleki
alanda kendilerini yenilemeleri ve
aragtrma yapmalan igin olanak
sa$lanmahdr.

ol a2 n3 dq n5
Son beq yrlda ogretim

elemanlannrn mesleki geligiminin
desteklendigini gristeren

belgelerin bulunmasr
durumu.(Ef, iticinin Egitimi,

Aragtrrma Ydntem ve Teknikleri,
istatistiksel Analiz, Oryantasyon

vb.)

GENEL YORUM VE ONERi
/rangrraNrYoR
n KISMEN KAR$ILANIYOR
r KARSILANMiYOR

l3



3,t

6. ALTYAPI VE

OLANAKLAR
DEGERLENDiRME

6.I. Biiyiik ve kiigiik gruplarla
yapilan egitim-Ogretim etkinlikleri
igin srnrflar, amfiler, laboratuvarlar
ve diler donanrrn, e$itim amaglanna
ve program grktilanna ulagmak igin
yeterli olmahdrr.

E$itim-Opretim etkinlikleri igin
kullanrlan amfi, derslik, seminer
odasq Olrenci laboratuvarlan ve

bunlarm donanrm durumunu
gOsteren belgelerin bulunmasr ya

da bu hususa yOnelik bilgilerin

ol a2 o3 dq o5

6.2. Kiitiiphane ve internet ya da
diger elektronik ortamlar tizerinden
bilgiye erigim olanaklan sunulmug
olmahdu.

o1 a2 a3 o4
Olrencilere ve 0gr.etim

elemanlarma sunulan kiitiiphane
olanaklan ile bilgisayar ve biligim
altyaprlarmm yeterlilik durumuna

0.s, Ogrenciterin sosyi[ tutturef ,
sanatsal ve sportif gereksinimlerini
kargrlayan ve bu ydndeki
geligimlerini destekleyen uygun

ve olanaklar bulunmahdu.

o1 a2 o3 dq u5

belgelerin bulunmasr durumu.

Olrencilerin kullarumrna aynlan
sportif, sanatsal ve sosyal alanlar ile
di$er olanaklann vark$rnr giisteren

6.4. Gereksinimteri aogruttusuna[
dezavantaj h bireylerin altyapr,
donanrm ve olanaklara erigimlerini
sa$layacak diizenlemeler yaprlmrg
olmahdr.

sl aZ a3 a4
Dezavantaj L bireylerin

gereksinimleri do$rultusunda
yaprlan diizenlemelere

ara$tlrma ve akademik darugmanl*
faaliyetlerini yeterli diizeyde
gergeklegtirebileceSi altyapr ve

6.5. Ogretim eleminlann@tG,

olanaklar saElanmrg olmahdrr,

o1 a2 o3 dq aS
Ogletim i,iyelerine saglanan altyapr

ve olanaklar ile bunlarm nasrl
kullanrldrklannr g0steren belgelerin

iZn fu c-lt-r..*.tlc..*-a6vtvlu

,itl -f Lf , trUl l*t r-t; 
--*'

( /Jrb*^r," i., y,t,t,*, )
GENELYORUM VE 6NERi

KAR$ILANIYOR
o KISMENKAR$ILANIYOR
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7. KURUM DESTEGi VE

MALI OLANAKLAR
undnnnnlroinnnp

o4rGi GEREKqE

z.r..rrogr@
temin etmeye, bakrmlnr yapmayave
igletmeye yetecek mali liaynak-
deste[inin iist ydnetim tarafindan
sa$lanmasr ve birim yOnetimi
tarafindan sponsor, ikili ig birligi,
protokol, BAp, TUBiTAK vb.
tekniklerle bu kaynaklarm

ol a2 a3 {+ o5
Altyapr ve donanrmr temin etmek,
bakrmmr yapmak ve igletmek igin

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

7.2. Programrn gereksinimlerini
kargrlayacak idari, teknik ve destek
personeli ile kurumsal hizmetler
sallanmahdrr

o1 a2 a3 q4 o5
Programa destek veren idari, teknik

ve destek personelin yeterlili!ini
nicelik ve nitelik olarak irdelwen

bulunmasr durumu. Pn S+r,,-o n( I iA';
U A'(,ln,v, p'rs'u) 1th

Y'rt, vL o L*l fl*e-so^ili
Orv arurv'a J*'

lrrn.'rw-l ve,rlo,r.

al a2 a3 d4 n5
Programa 6zgii gereksinimleri

(teknik gezi-g0zlem, staj

, anlagmalan vb.) kargrlayan
kurumsal hizmetlerin varhsrnr ve

etkinliSini gOstelen belgelerin

GENELYORUM VE 6NERi F KAR$ILANIYOR
o KISMENKAR$ILANIYOR
n KARgILANMIyOR

l5



8. KURUMSAL YONETiM

VE KARARALMA

siinrelnni
nnGrnr.rNninym

8.1. Ytiksekti$retim kurumunun
organizasyonu ile alt birimlerin kendi
igerisindeki ve aralanndaki ttim yapr
ve karar alma siiregleri, program
grktrlarmm gergeklegtirilmesini ve
e[itim amaglanna ulErlmasrnr
destekleyecek gekilde
diizenlenmelidir. Birim yOnetimi,
birim kalite giivence komisyonu ve
Bologna koordinatOrliigii bu konuda

nl a2 o3 a4 lM5

Alt birimler diizeyindeki tfi), yrp,
ve organizasyon gemalannrn ve

karar alma stiregleriyle ilgili akrg
diyagramlannrn bulunmasr ve

6rnek belgelerin sunulmasr
durumu.

GENEL YORUM VE ONERI AKAR$ILANIYOR.a 
KISMEN KAR$ILANIYOR

o KAR$ILANMIYOR
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9. siiREKri ivil,n;rinyrn orcrnr,rnninprc

9.1. Degerlendirme ve siirekli
jf te.qtiryg sistemi oluqturulmug ve
kanltlarla kayrt altrna aftnmrg
olmahdr.

o1 oz ol-Eq--fr
Tiim degerlendirme' ilgtitlerinin

diizenli arakklarla
defierlendirildigine ili gkin bir
. sistemin kuruldu$unu ve
igletildipini (PUKO D0ngiisu)
gOsteren belgelerin bulunmasl

d1r11rl. Raporun sonug krsmrnda
lyrte$trrmeye yonelik 6nerilerin

J"d*U ,\,bJ k.+,0-

C "L t m*lut ba6lahlntl
D*n rytL2 hrnz ,,rLtrn,/nl

beli+ala;' wq.
U

GENEI, YORUM VE ONERi Vran$r.oNryoR
p KISMENKAR$ILANIYOR
o KARgILANMIYOR
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