


DEGERLENDIRME olqtirr,nni

Oz De[erlendirme Raporu Formatl:

1OZ9 .QzDepertendirme Raporu (t Ocak-3 I
$ralrk) 2020 donemini kapsamali v"ziii yrtr
ilk 8 ayr igerisinde haarlanmry olmahdrr. Fier
baShkla ilgili en az bir kanrt yfrnenmig 

"" 
ti.r"f.

uygulama, olguulagmamrg uygulama ve
uygulama yok segeneklerindeir uygun olan
igaretlenmig olmahdrr.

Universite, ilgili faktilte ve bu fakiiltede
y,.:rr.Utulel tiim programlara iligkin bilgiler
Universitemizin giincel bilgilerliyle ujrr*fu
olmahdr.

6OR a+ kalrda basrlabilecek qekilde pDF
formatmda hazrlanmal u. Uniu"rsit"ri, fait"
Giivence Komisyonuna UByS veya .;;il=---
iizerinden elelctronik ortamda gtinieritmetiair.

o Uygun Degil

Oz DeSerlendirme Raporunun geklen ve
igerik orak tutarhh[r n"Krsmen Uygun

o Uygun DeSil

ffi



1. PROGRAMIN
AMAQLARI

DEGERLENDiRME

1.1. Her programr 4inGffi
amaglan tarumlanmrg olmakdrr.
Amaglar, varsa o alandaki program
efitim amaglau tanlmtna uymahdr.
Universitenin, ilgili birimin (enstitii,
fakUlte, yo, myo) 0z gdrevleriyle
programtn misyonu uyumlu
olmaldr. Amaglar, si.ireg igerisinde
programm ig ve drg paydaglarrnr
stirece dahil edecek gekilde
belillenmelidir.

nl a2 o3 o4W
Egitim programr amaglirrhrn

krlavuzda belirtilen tanrma uygunluk
durumu ile eSitim programl
amaglannrn iiniversitenin

misyonuyla uyumluluk durumu.
Alana 0zgi.i amaglarla uyumlu,

kolayca erigilebilir amaglann varhgr
yeterlidir.

1.2. Epitim programiimagtau]-
kolayoa erigilebilecek gekilde kalite
gtivence, b6 liim/programlar
sekmesinde ilgili programrn 0SyS
Egitim Katalo[u linki verilerek

ol n2 o3 "oKE$itim programt amaglarrna engme
durumu.

f 3. E[itim programl amaglal, ig ve
drg paydaglannrn gereksinimleri
dogrultusunda uygun arahklarla (3-5
yrl) giincellenmelidir.

Etitim programr ainaglanmn uygun
aralklarla gtiurcellenme durumu. l

o1 ON o4 n5

1.4. Elitim programffin amagiaflna
ulagrldr$rnr belirlemek ve
belgelemek igin esas alman bir
def,erlendirme siireci kurulmah ve
igletilmelidir. B u siireg yardrmryla
programrn e$itim amaglanna
ulagrldr[r kanrtlanmahdrr. ig-drg
paydag gOrtigii, i9-dr9 paydag
anketleri, akademik kurullar vb.

o1 oz{o+ o5
ESitim programl amaglar.rna ulagrp

ulagmadlSrnr sorgulayan bir
de$erlendinne sisteminin igletilmesi

GENEL YORUM VE ONERi
.o KARgILANIYOR

ENKAR$ILANIYOR
o KARgILANMIYOR
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2. PROGRAM qTKTILARI
GEREKqE2.1. PrograE grttrtalaffi 1fr

Y iiksek0gretim yeterlilikler

programlar kendilerine (izgti ek
program grktrlan tanrmlayabilirler.

qereevesi lrvyQ);;;;" irgiri aranrnyeterlilikleri ve Ulusal gekiraek

:flrlT 
programr (QEp) ile uyumlu

orlgr, beceri ve yetkinlikler iie
e.ndtistri 4. 0 yeterliliklerini ve
urrversitemiz 202 t-2025 Stratejik
l'lantnt kapsayacak gekilde
tarrmlanmafudrr. E$itim programrnln
amaglanyla tutarL olmak koguluyla

nl o2 o:-E
Program grklrlar.rnrn esitim
amaglanyla uyum ve k]lavuzaa belirtilen

taruma uyumluluk durumu.

oI a2 o3 o+X
Program grkrrlan nr n rvvqlieruyum

durumu.

oI a2 o3 n4 \rf
Program grktr lann rn atanrgekir#Srogram

yeterlilikleri (varsa) ile uyum durumu.z.z.pro_@
erigilebilecek gekilde olmah, kalite
gtveuce sekmesinde veva
bciliim/prog.rarn selcmeslnde ilgili
programln UgyS tinl(i yuy,*l-unr,g
olmahdrr.

ol a2 o3 a4
Program grktrlanrun erigim

?:l. 
ti"g:"t srktrlanna ulagma

dtizeyini belirli arahklarla

}:fl:!:"o,f.k ve bergeremek isin
Kullantlan bir de$erlendirme si,ireci
olu$turulmug ve igletiliyor olmahdrr.

ol oz S--E+ 
_Es

Program. grktrlanil!'erigme diizeyinin
. , 

degerlendirn . mut irl.ii u"yu O"iirtt,tablolal geklincle gdsterilme A*rru ff*tf ,
ogrenme alanlarrna ycinelik,,nuu tirrrkt..i

trl )q- u3--tr4-trf
Uyguianan <il{rie araglau sonucunda elde

,,,,,:*l-"1 y".iter doErulrusunAa yup,t.,i 
-

Iyuestrrme gahgmalannrn varlkdurumri ve

2.4. Meatniy et agamasrna gel en
ogrencrterrn program gtktrlarurda
ong0,rillen bilgi, beceri ve
davranrglan kazand ft larr
kanrtlanmahdrr.

ol .tL(o5- tr4 05
Mezun Aururiluna gelmig cisrencilere

uygulanan O.lgme araglau sonucunda elde

,,,,::li::::ller doErultusunda yaprrmrs

, 
iyilegtirme gat,gmulir,rin varhk durumu vekanrtlar (komisvo, nqt,cmar^-. r-^-^ .,

GENELYORUMVE 6NERi .oKARgILANTyOR
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s. pcirivr
PROGRAMI

3.1. Her programrn, ef,itim
amaglanm ve grktrlarmr
destekleyen bir 0lretim
planr (miifredatr) olmahdrr.

al a2 o3 n4

Itogrl3ll igerik yetertitikleri ka{$}ama ve
Temel Bilimler, Mesleki Konular, Genel

Pqit.im ve Di[er Konular agrsmdan

s.z. egitim proffii
igerisinde yer alan derslerin
0Sretim planlannda
kazamm, igerik, igerigin
sunulug yOntemi ve
degerlendirme siiregleri
arasmda tutarlilrk

ol a2 n: o+

derslerin; ka7amry, igerik, igerifln r*ulrg
ydntemi ve de[erlendirne siiregleri
arasrndaki tutarhhk durumu.

S.3. KullanGn eSim
programl modeli (Derse
Dayalq Probleme Dayalq
Komite Sistemi, Entegre
Egitim vb.) tanrmlanmrg
olmahdrr.ATKS Bilgi
Paketi Doluluk Oranr
o/o8 5' in iizerinde olmakdrr.

ol a2 a3 a4 \d
Egitim program modeli u. yupfiu}rnu.,n,,

her yanyrl itibauyla tanrmlanmasr ve AKTS
Bilgi paketi Dolululc Oranr.

3.4. Egitim;GmrnEF
alan derslerde O$renme
grktularma uygun gegitli
0gretim yOntem ve
teknikleri (anlatum, problem
g0zme, sor.u cevap, aktif
6$renme, sunum,
laboratuvar galrymasq alan
gahgmasr, grup gahgmasr
vb.) kullanrlmahdlr.

o..rt"il. o c?.'r.n!'g, *,:l' K r.,,
gegitli 0fretim yOntem ve teknikierinin

kullanrlmasl durumu.

3.5. Ogrencilerinifr
laboratuvar ve uygulama
gibi Olrenme etkinlikleri
farkk yOntem ve tekniklerle
0lgiilmeli ve

r u*r, ti r?lr. *'o.n'.'.*r5,1rn $rt". r.
tekniklerinin kullanrlmasr durumu.

3.6. Egitirn programrnda,
Ogrenme-Ogretme siirecinin
degellendirilmesi igin
biitiinlegik bir program
deierlendirme sistemi
igletiliyor olmahdrr.

sl tr2 )$ a4 o5
_Progmm degerlen6irhe sisteminin varfuk

durlnrl 
.(s1nay 

sonuglannrn analizi, Ogrenoi
gerib ildirimi, o[retim uyesi geribitOiiimi,

mezun/diger pu#uS geribildirimi olabilirj.

al W E--4E
Program oegerfeldirme ve ODR sonucunda

elde edilen veriler temelinde iyilegtirme
rprlmasr durumu ve buna yonetit lianrtlar.
AR$ILANIYOR

KISMEN KAR$ILANIYOR
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4. OGRENCILER DEGERLENDiRME

4.I. ilgili egitim
programlrun amaglarr,
Ozellikleri, kurumsal insan
giici.i ve alt yaprsma uygun
olarak O$renci sayrsmr
belirliyor ve talep ediyor
olmahdrr.

ol a2 o3 a4 M
Bu durumun talebe dOni.igtiigil$ g<;steren

belgelerin bulunmasr durumu.

4.2, Oprencilerin kabulUnde
gdz 0niine ahnan
gfisterge(ler) izlenmeli,
bunlann yrllara gOre
geligimi/degigimi
deSerlendiriliyor ve bu
degerlendirmeler i9 ve drq
paydaglar ile paylagrhyor
olmahdrr.

ol n2o3 M o5
M_e1f 

9zi Yerteqtirme Srn{v} verileri, yOK,
YOK Atlasr, OSyU verileri temelinde
gdstergelerin (programrn kagrncr srrada

. !.r:ih edildigi, taban puanr, srralamasr,
dolulul< oranr vb.) degerlendirildigini ve en
az son beg yrlhk deSigimin izlendigini ve

paylagrldrSrnr gOsteren belgelerin bulunmasr
durumu.

Ogretim siireglerine iligkin
hak, gorev ve
sorumluluklan tantmlanmrg
ve ilgili ydnetmelik,
ydnerge ve kararlar
yayrmlanmrg olmaldrr.

ol o2 a3 a4 \#
O[rencilerin hak, gdrev ve sorufiuluklannr
tanrmlayan belgelerin bulunmasr, birim ve
program web sitesinde erigilebilir olmasr

dur.umu.

4.4.Yatay ve dikey
yoluyla Olrenci kabuliinde,
varsa gift ana dal veya yan
dalda bagka kurumlardan
ve/veya programlardan
almmrq dersler ve
kazanrlmrg kedilerin
tanrnmastnda esas ahnan
mevzuat, ilke ve kurallar
ayrmtrh olarak tarumlanmrg,
belgelendirilmig ve
uygulanryor olmahdu.

or a2 o3 a4 
'If

Siireglere iligkin belgelerin,-kalar ve
uygulama drneklerinin bulunmasr durumu.

4.5. Belirti biifilitit€ ve
plan gergevesinde
Olrencilere ulusal ve
uluslararasr de$igim
frrsatlan sunulmug ve bu
konuda idari destek

sl a2 o3 a4
Ulusal ve uluslararasr degigi

konusunda duyurular yaprlmasr,
ci$rencilerin bilgilendirilmesi ve deSigimden

yararlanan 0grenci listelerinin bulunmasr
durumu.

c.e. Ogrenciteri ailG
kariyer planlamasr, hak ve
sorumluluklarr konularmda
ydnlendiren akademik
danrgmanfuk hizmeti

iliyor olmahdr.

ot a2 o3 o4 *
Akademik danrqmanhk rir#Hini,

uygulandrgrna iliqkin belgelerin bulunmasr
durumu.

1l
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4.7. Ogrencilerin sosyal, Liilttirel,
salatgal ve sportifolanaklar ile saglk,
psikolojik darugma ve rehberlik
hizmetlerine erigebildikleri
gdsterilmelidir.

os*,il *,K,,iu',, u J, fiu., lJ*"u u,
ve sportifolanaklardan ne kadar

yararlandrf,rnln izleniyor oldu[unun
belgelpnmesi durumu.

o**,.i:.,&,,?] 
^,[JrH",,-,ve rehberlik hizmetlerinden ne derece

yararland{rnrn izleniyor olduSunun

4.8. Osrencilerin elitsel, mesleki ve
kigiseJ-sosyal geligimlerini destekleyen
olanaklar sunulmahdr.

sl aZ o3 a4 )(
Birinci smrf osrencileri igif, ulum

(oryantasyon) programr, sosyal
sorumluluk projeleri, akan destek

sistemi ve kariyer giinleri gibi
etkinliklerin dtizenlendif,ine ve
0[rencilerin bu etkinliklerden

yararlandr$rna iligkin belgelerin

4.9. Giincel iletigim arag ve ortamlarr
kullanrlarak siirekli ve di,izenli
etkilegim saflanmahdrr.

ol a2 o3 a4
Ogrencilerle iletigim saglaya{}uz ytize

ya da elektronik haberlegme
y0ntemlerinin kullanrldrgrm,

kurumsallagtrnldrsrnr ve stirektiliginin
sa$landrprnr g0steren belgelerin

4.l0. Niteliklive etkin.d$renoi i .: :.

temsiliyetini saflayan kurumsal bir
sistem kurulmug ve igletiliyor
olmahdr.

otfin: a4 o5
Fakiilte,60liim, program ve srnrf

dgrenci temsilcileri segiminin ilgili
mevzuata gtire yaprldrflna ve dsrenci
temsilcilerinin kurullara katrldr[rna

iligkin belgelerin bulunmasr durumu.

w
1T

g*t*

4.11. Ogrencilerin mezuniyetine karar
verebilmek igin programrn gerektirdigi
tiim kogullann yerine getirildiSini
belirleyen giivenilir y0ntem ve siiregler
geligtirilmig ve uygularuyor olmahdrr.

ul a2 o3 a4
Olrencilerin mezuniyetleri

vermek ve programrn gerektirdifti ttim
kogullan yerine getirdiklerini

belirlemek igin kullanrlan kriterleri ve
bu kriterlerin giivenilir olduSunu

gOsteren belgelerin bulunmasr durumu.

4,12, Mezunlar ile sUrekli ve diizenli
iletigimi saSlayan mekanizmalar
kurulmug olmahdr.

ol a2 \15 o+ aS
Mezunlar ile(&ekli ve dtizenli
iletigimin saglandr[rnr 96steren

GENEL YORUM VE ONERI o KISMEN KAR$ILANIYOR
o KARgILANMIyOR

l2



s. ocnnrinu raoRosu nnGnnr,rlminnrp GEREKCE

5.1. Olretim kadioirfiicaiF; nitelik
bakrmmdan programm etkin bir
gekilde yiiriitiilmesini,
delerlendirilmesini ve geligtirilmesini
saElayacak yeterlilikte olmakdrr.

ol a2 t3 o4 W-
Ofretim kadrosunun nic6tiilve

nitelik agrsrndan yeterlilik
analizinin yaprlmrg olmasr

durumu ve verilerle kanrtlanmasr
5.2. O[retim elemanr atima ve
yiilcseltmelerinde firsat egitli$
saglayan ve akademik liyakati gdzeten
yOntem ve iilgiitler bulunuyor ve
kullanrhyor olmahdr. Bu konuda
YdK ve Universitemiz genelinde
belirlenen Olgiitlerin mevzuatlarm
uygulanmasr.

nl a2 o3 o+ '\l
Programrn yiiriittildiigii r6himde
son beg ytlda yaprlan atama ve
ytikseltme si.ireglerinde kurumun
atama ve yiikseltme ydntem ve
0lgtitlerinin nasrl kullanrldrgrnr
g0steren belgelerin bulunmasr
durumu.

5.3. O[retim elemanlanna mesleki
alanda kendilerini yenilemeleri ve
aragtrrma yapmalan igin olanak
sa$lanmahdrr.

"J",ff,m.*i*if
elemanlannrn mesleki geligiminin

desteklendigini g6steren
belgelerin bulunmasr

durumu. (EIiticinin EIitimi,
Aragtrrma Ycintem ve Teknikleri,
istatistiksel Analiz, Oryantasyon

vb.)

GENEL YORUM VE ONERI
h&ansrlaNrYoR
'oYlsMBN KAR$rLANryoR
n KARgILANMIYOR
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6. ALTYAPI VE

OLANAKLAR
nrGrnr,rNninnzrc

6.1. Biiyiik ve ktigiik gruplarla
yaprtan egitim-dgretim etkinlikleri
igin snrflar, amfiler, laboratuvarlar
ve di$er donanrm, e$itim amaglanna
ve program grktrlanna ulagmak igin
yeterli olmahdrr.

ol o2 a3 oq
E$itim-0lretim etkinlikl#l

kullamlan amfi, derslik, seminer
odasr, Osrenci laborafuvarlan ve

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

6.2. Kiitiiphane ve internet ya da
di$er elektronik ortamlar ilzerinden
bilgiye erigim olanaklan sunulmug
olmahdu.

o1 a2 a{-i4
elemanlanna sunulan kiitiiphane

olanaklan ile bilgisayar r" Liligi.
altyaprlannrn yeterlilik durumuna

ik bilgilerin verihqig olmasr.

gelig imlerini destekleyen uygun
attyapr ve olanaklar bulunmaldrr.

o.s.oe@
sanatsal ve sportif goreksinimlerini
kargrlayan ve bu y0ndeki

diper olanaklann varlgmr gcisteren
belgelerin bulunmasr durumu.

ol o2 n5-$-!5
Osrencilerin kullanrfi\ra aynlan

sportif, sanatsal ve sosyal alanlar ile

6.a. GereksinimGii lGruttusunlf
dezavantajh bireylerin altyapr,
donanrm ve olaniklara erigimierini
sa$layacak diizenlemeler yaprlmrg
olmahdr.

ol oZ o:--p-- oS
Dezavantajh blrllerin

gereksinimleri dolrultusunda
yaprlan dtizenlemelere

aragtlrma ve akademik danrgmanlk
faaliyetlerini yeterli diizeyde
gergeklegirebilecegi altyapr ve

5. 5. Ogretim eteGadannGigim,

olanaklar saElanmri olmatrdrr.

ol a2 o3 )4 D5
Ogletim uyelerine ruftu\nu, altyapr

ve olanaklar ile bunlann nasrl
kullanrldrklannl gOsteren belgelerin

GENELYORUM VE ONERi
s KARgILANMIYOR

;6{<engriaxxon--
nKISMEN KAR$ILANIYOR

t4

GEREK9E



7. KURUM DESTEGI VE

MAti OLANAKLAR
DEGERI},ENDiRME

or,grdi GEREKqE

z.r..rrogram@
temin etmeye, bakrmrnr yapmaya ve
igletmeye yetecek mali kaynak
deste$inin iist yiinetim tarafindan
sa$lanmasr ve birim y0netimi
tarafindan sponsor, ikili ig birligi,
protokol, BAp, TUBITAK vb.
tekniklerle bu kaynaklann

ol az$ a+ u5
Altyapt ve don'an)mr temin etmek,
bakrmrnr yapmak ve igletmek igin

sa$lanan mali kaynaklarrn
yeterliligini irdeleyen belgelerin

bulunmasr durumu.

7.2. Programrn gereksinimlerini
kargrlayacak idari, teknik ve destek
personeli ile kurumsal hizmetler
sa$lanmaLdtr

ol a2 a3 Y- 
"5Programa destek verJn)dari, teknik

ve destek personelin yeterlililini
nicelik ve nitelik olarik irdele],en

(teknik gezi-gdzlem, staj

. anlagmalan vb.) kargrlayan
kurumsal hizmetlerin varfi$lnr ve

etkinli$ini gtisteren belgelerin

Programa ozgti geieks\inimleri

GENEL YORUM VE ONERi
o KARgILANIyOR

KAR$ILANIYOR
o KARSILANMIyOR

l5



8. KURUMSAL YONETIM

VE KARARALMA

sUnnqmni

nnGnnr.rxninnar

8.1. Ytiksek0sretim kurumunun
organizasyonu ile alt birimlerin kendi
igerisindeki ve aralarmdaki tiim yapr
ve karar alma siiregleri, program
gtktrlarmrn gergeklegtirilmesini ve
efitim amaglarma ulaqdmasmr
destekleyecek gekilde
dUzenlenmelidir. Birim y0netimi,
birim kalite giivence komisyonu ve
Bologna koordinatOrlii[ti bu konuda

ol a2o3 a4 #
Alt birimler diizeyindeki tfin) yapr

ve organizasyon gemalannrn ve
karar alma stiregleriyle ilgili akrg

diyagramlannrn bulunmasr ve
Ornek belgelerin sunulmasr

durumu.

GENELYORUM VE ONERi SMEN KAR$ILANIYOR
o KAR$ILANMIYOR
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9. SUREKLi iyil,r$rinrur . oncrnr,nNninvrc

9.1.. Degerlendirme ve siirekli
tyrlegtirme sistemi olugturulmug ve
kanrtlarla kayrt altma ulrnrnrg
olmahdlr.

oz [5-- o+ - os
I UIl deEerlendirmo xt^*+r^-:egerlendirme dlgiitlerinin

diizenli aralklarla
desertendiritdigine iiigkin bir
_ sistemin kurulduEunu ve
igletitdi[ini (pUKObongusu)

. 
gdsteren belgelerin bulunmasr

durumu. Raporun sonug krsmtnda
ryrlegtirmeye y0nelik dnerilerin

GENEI,YORUMVE ONERI
o KARgILANTyOR

f,r4<lsuEN KAR$rLANr yoR
dKAR$ILANMIYoR
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