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1.ÖĞRENCİLER 

1.1. Öğrenci Kabulleri; Bütün bilgiler açıklayıcı, anlaşılır, detaylı ve dayanakları ile birlikte 

verilmiş. Bu konularda bilgi alınabilecek birimlerin internet adreslerinin de verilmesi ölçütlerin 

yeterli olarak değerlendirilmesini sağlayacağını söyleyebiliriz. Bu kısımda aşağıda ifade edilen 

kısımlara da yer verilmelidir. 

* Programa kayıtlı öğrenci sayısına ilişkin istatistikler,  

* Programdan mezun öğrenci sayısına yönelik istatistikler, 

* Programa Merkezi Yerleştirme Sınavıyla Kayıt Olan Öğrenciler, 

* Öğrencilerin derslere devam durumları 

* Son 2 yıla ait merkezi yerleştirme sınav puanları. 

Programa Kabul Edilen Öğrencilerin Hazırlık Sınıfına İlişkin Bilgiler  

1.2.Yatay Geçiş ve Öğrenci Değişim Uygulamaları başlığı altında ders muafiyetlerinde olduğu 

gibi yatay geçiş uygulamalarını dayanakları ve sürecinin de açıklanması ölçütlerin yeterli ve detaylı 

olarak değerlendirilmesine yardımcı olacağı düşünülebilir. Bu kısımda öğrencilerin dikey geçiş 

yapabilecekleri bölümlere de yer verilebilir. 

1.3. Öğrenci Değişimi başlığı altında açıklanan değişim programlarının içeriklerinden 

bahsedilmelidir. Bu değişim programlarına başvurabilmek için gerekli olan koşullar her bir değişim 

programı için açıklanmalıdır. 

1.4. Danışmanlık ve İzleme Bu bölümün yeterince anlaşılır ve detaylı olarak yazılmış olduğunu 

düşünmekteyim. 

1.5. Başarı Değerlendirmesi yeterlidir, buna ilaveten bu kısımda aşağıda yer verilen tüm başlıklar 

açıklanmalıdır 

* Ara sınavlar (Kaç kez yapılıyor ne zaman ilan edilmeli ne zaman öğrencilere duyurulmalı vb.) 

* Final sınavları 

*Bütünleme sınavları 

* Mazeret sınavları 

* Bütünleme sınavları 

* Tek ders sınavları 



Bu kısımda üniversitenizin başarı notu değerlendirme tablosuna da yer verilmelidir. 

1.6. Öğrencilerin Mezuniyeti Genel bir ifade ile mezuniyet açıklanmıştır. Bunun dışında 

mezuniyet koşullarına göre öğrencinin kaç akts’lik ders alacağı, bir dersten başarılı olması için en 

az kaç puan alması gerekliliği konuları daha kapsamlı açıklanmalıdır. 

2. PROGRAM EĞİTİM AMAÇLARI 

Bu başlık altında gerekli olan tüm bilgiler dayanakları ve ulaşılabilecek internet adresleriyle 

beraber tüm detaylarıyla yer almaktadır.  

3. PROGRAM ÇIKTILARI 

Program çıktılarını ölçerken iç ve dış paydaşlara yönelik hangi uygulamalar bulunmaktadır. 

Bunun dışında bu kısımda yazılan bilgiler yeterlidir. 

4. SÜREKLİ İYİLEŞTİRME 

Sürekli iyileştirme kısmı yeterlidir. Buna ilaveten sürekli iyileştirme kısmında programa ilişkin 

SWOT analizi yapılmalıdır. Program bazındaki SWOT analizi bulguları ve kurum stratejik planları 

kapsamında uygun stratejiler geliştirilmelidir.  

5. EĞİTİM PLANI 

Eğitim planı yeterlidir fakat bu kısma ders içerikleri eklenmelidir. 

6. ÖĞRETİM KADROSU 

Öğretim kadrosu hakkında bilgilere yer verilmiştir. Buna ilaveten öğretim kadrosunda aşağıda yer 

verilen bilgiler tablolar halinde sunulmalıdır.  

•  Programdaki öğretim elemanlarının yaş ve dağılımı 

• Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı 

• Öğretim kadrosunun ders yükü dağılımlarına yönelik istatistikler 

• Öğretim elemanlarının aldıkları burs ve ödüller 

• Öğretim elemanlarının marka, tasarım, patent sayıları 

• Öğretim elemanlarının tamamlanan veya halen devam etmekte olan projelerine yönelik 

bilgiler 

• Öğretim kadrosunun analizi (deneyim yılı ve etkinlik düzeyler, (düşük/orta/yüksek gibi) 

7. ALTYAPI 

Ölçüt bilgi ve kanıtı yeterlidir. Genel olarak Altyapı ölçütü yeterlidir. 

 



8. KURUM DESTEĞİ VE PARASAL KAYNAKLAR 

Kurum desteği detaylı açıklanmış, parasal kaynaklar ve gerçekleme oranlarına yönelik bilgiler 

verilmiştir. Akademik, idari ve teknik personele ilişkin bilgiler paylaşılmıştır. Ölçüt bu açıdan 

güçlü ve yeterlidir. 

9. ORGANİZASYON VE KARAR ALMA SÜREÇLERİ 

Bu kısım iyileştirilmelidir. Akademik ve idari organizasyon şemaları oluşturulmalıdır. Meslek 

yüksekokulundaki yönetim kurulu, yüksekokul kurulu, bölüm başkanları, program akademik 

danışmanları, staj koordinatörleri, komisyon başkanlıkları ve koordinatörlüklere ilişkin tablolar 

hazırlanmalıdır. 

10. PROGRAMA ÖZGÜ ÖLÇÜTLER 

Yapılan çalışma ve sınavlara örnek verilmesi, kanıtlar sunulması güçlendirmeye açık bir 

yöndür. Ayrıca sektör temsilcileri ile buluşma, kongrelere katılım gibi çalışmaların 

kanıtlarının verilmesi güçlendirmesi gereken bir yön olarak değerlendirilebilir. Programa 

Özgü Ölçütler genel olarak yeterlidir. 

SONUÇ 

Öz Değerlendirmenin Raporu’nun sonuç kısmında gerekli bilgi ve değerlendirmeler yapılmış                                                              

gerekli bilgiler verilmiştir. Gerçekleştirilen/gerçekleştirilecek anketlerin örneklerinin 

konulması yararlı olacaktır. Sonuç bölümü yeterlidir. Öz Değerlendirme Raporu’nun tamamı 

YETERLİ OLARAK değerlendirilmiştir.                                             

                                                                            Doç. Dr. Mutlu BATTALOĞLU 

Öğr. Gör. Samet ÖZKAL 

Öğr. Gör. Fatma ÖZDEMİR 


