
Genel Düzenleme

Metin Bölümü Güncelleme Alt Ölçüt Kanıt Güncelleme

1-Sunulan yeni kanıtların metin bölümünde de yer 

verilmesi,
Programların tasarımı ve onayı 1-Rektörlük Ofisi tarafından dönemlik uygulanan akademik planlama sürecine ait kanıtların sunulması,

Programın ders dağılım dengesi 1-Rektörlük Ofisi tarafından dönemlik uygulanan akademik planlama sürecine ait kanıtların sunulması,

Ders kazanımlarının program 

çıktılarıyla uyumu
1-Ders tanıtım formlarında yer alan döç-pöç ilişki tablolarının kanıt olarak sunulması,

1- Mimarlık ve Tasarım Fakültesinde  sunulan proje derslerini öğrenciler irregular olarak güz 

dönemindeki dersi baharda, bahardaki dersi güzde de alabilmektedirleri. İlgili senato kararının kanıt 

olarak sunulması,

2-Üniversite seçmeli derslerinin kredi ve akts değerlerinin dönem başında senato kararıyla 

düşürülmesi kanıt olarak gösterilebilir, 

3-Öğrenciler, kendi bölümü dışında seçmeli ders olarak başka bölümün zorunlu dersini alabilmektedir. 

Bu dersleri kendi bölümlerinin uygun görmesi doğrultusunda seçmeli ders kredi/aktsi olarak 

sayılmaktadır. Bununla ilgili fakülte kararları kanıt olarak sunulması,

Ölçme ve değerlendirme sistemi
1-Uzaktan eğitimde ölçme ve değerlendirme sistemi kapsamına yayınlanan karar ve yönetmelik, 

(Senato ve UZEM)'den temin edilmesi,

Öğrenci kabulü, önceki 

öğrenmenin tanınması ve 

kredilendirilmesi

1- İlgili bölüm ve fakülte kurul kararlarının kanıt olarak sunulması,

Yeterliliklerin sertifikalandırılması 

ve diploma
1-Diploma ekiyle iligli alınan yeni senato kararının eklenmesi,

1-Mühendislik fakültesi tarafından alınan güncel staj kararı,

2-Pandemi sürecinde stajların uzaktan yapılmasına ilişkin alınan yeni senato kararının kanıt olarak 

eklenmesi,

2- SNV kodlu derslerin sınav yöntemlerinin metinde 

bahsedilmesi
Ölçme ve değerlendirme -

1-Vizelerin online yapılıp yapılmaması için öğrencilere sunulan anketlerin kanıt olarak yer verilmesi,

2-Eğitim ve öğretim elemanı değerlendirme anketlerine yer verilmesi ve detaylı analiz tablosunun 

dahil edilmesi,

1-Sunulan yeni kanıtların metin bölümünde de yer 

verilmesi,

3- Lisansüstünde sınav niteliğinde proje+ödevlerin 

uygulanabileceğine ilişkin surecin bahsedilmesi,
Öğrenci geri bildirimleri

Ölçütler

Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR) - 2020 - Geliştirilmesi Talep Edilen Alan ve Kanıtlar
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1.Programların 

Tasarımı ve 

Onayı

2.Öğrenci 

Kabulü ve 

Gelişimi

2- "Öğrenci iş yüküne dayalı ders tasarımı" bölümü 

için üniversitenin zayıf tarafını güçlendirmek için 

çalışmalar yapılacağı ve bu konuda iyileştirmek için 

faaliyetlerin kalite komisyonu tarafından takip edildiği 

ifade edilmesi,

3.Öğrenci 

Merkezli 

Öğrenme, 

Öğretme ve 

Değerlendirme

Öğrenci iş yüküne dayalı ders 

tasarımı

1-Sunulan yeni kanıtların metin bölümünde de yer 

verilmesi,

Öğretim yöntem ve teknikleri



4- Eğitim ve öğretim elemanı değerlendirme 

anketlerinin metinde yer verilmesi,
3- Öğrencilere sunulan tüm anketlerin geri bildirimleri,

1-Akademik danışmanlık süreçiyle ilgili tum yönetmelik ve yönerge maddeleri,

2-Üniversitenin geneli için akademik danışmanlık tablosu (hangi hocada kaç öğrenci var ve entitü 

özelinde dağılımı) kanıt olarak sunuılmasıi

3-Öğretim üyelerinin öğrencileriyle akademik danışmanlık çerçevesinde görüşme günlerinin 

planlanması ve zoom uygulaması üzerinden gerçekleştirildiğine yönelik karar ve duyuru metinleri (Ofis 

saatleri)

4-ÖBS üzerinden akademik danışmanlık sürecinin dahil edilmesi için yapılan güncellemelerin kanıt 

olarak sunulması,

5- Öğrencşlerin tezsiz programdan - tezliye geçiş taleplerinin değerlendirilmesi (Fenbilimleri 

Ensitüsünde afrikaları öğrencilerin toplu talebi örnek gösterilebilir)

6- Projelerde öğrencilerin bursiyer olarak yer aldığınının kanıt olarak sunulması (YAPKO destekli 

projeler örnek gösterilebilir)

1- Atama-yükseltme kritilerlerinin kanıt olarak sunulması,

2- Akademik performans ölçümlerinin yıllık olarak TÜBİS yazılımından alınan verilerler icra ediliğine 

dair yazı ve mütevelli heyet kararının kanıt olarak sunulması,

2- Sunulan eğitim ve etkinliklerin metinde yer verilmesi
1- Uzaktan eğitime geçiş sürecinde öğretim elemanlarına yönelik sunulan eğitimlerin kanıt olarak 

sunulması,

2- Akademisyenlere yönelik sunulan oryantasyon faaliyetlerinin kanıt olarak sunulması,

3-Öğretim elemanlarına yönelik sunulan yayın geliştirme ve proje geliştirme etkinliklerini kanıt olarak 

sunulmasıi

4-Ek ders ödemelerinin metinde yer verilmesi 4- Kütüphane tarafındans unulan eğitimlerin kanıt olarak sunulması,

5-Geçmiş yıllarda eğitim faaliyetlerinde başarılı olan 

öğretim üyelerine sunulan ödüllendirme faaliyetlerinin 

yeniden üzerine çalışıldığı ve sürecin kalite komisyonu 

tarafından takip edildiği ifadelerde yer verilmeli,

Eğitim faaliyetlerine yönelik 

teşvik ve ödüllendirme
1-Ek ders ödemelerine ilişkin kanıt dokumanlarının sunulması,

1-Ders izlencelerinde olup, kütüphanede olmayan kanıtların temin edildiğine ilişkin kanıtların 

sunulması (resmi yazışmalar)

2-Kütüphane tarafından düzenlenen eğitimlerin kanıt olarak yer verilmesi,

3-Yayın komisyonunun kurulması ve çalışmalarına ilişkin kanıtların sunulması,

1- Öğrenci toplulukları komisyonunun kurulması ve faaliyetlerinin kanıt olarak sunulması

2- Öğrenci toplulukları dışında üniversitenin diğer birimleri tarafından sunulan sosyal, kültüren ve 

sportif faaliyetlerin kanıt olarak sunulması,

1- Küçükyalı yerleşkesine basketbol sahasının kurulmasına ilişkin kanıtlar,

Öğrenme ortamı ve kaynakları

3-Akademisyenlere yönelik sunulan teşekkür töreninin 

metinde ifade edilmesi

Sosyal, kültürel, sportif faaliyetler

Tesis ve altyapılar

1- YÖK'ün yıllık denetiminde yapmış olduğu eleştirinin 

iyileştirildiği ve ders tanıtım formlarında yer alan 

kaynakların kütüphaneye temin edildiği ifade edilmeli, 

(YÖK denetiminin eleştiri vurgusu) yapılmalı,

2-Sunulan yeni kanıtların metin bölümünde de yer 

verilmesi,

Öğrenci geri bildirimleri

Atama, yükseltme ve 

görevlendirme kriterleri

Öğretim yetkinliği

1-Sunulan yeni kanıtların metin bölümünde de yer 

verilmesi,
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4.Öğretim 

Elemanları

5.Öğrenme 

Kaynakları

5-Derslerde powerpoint sunumların yeterli olmadığı 

ve animasyon uygulamalarına yer verilmesi 

gerektiğine ilişkin öğretim elemanlarına yapılan 

uyarıların bildirilmesi

3.Öğrenci 

Merkezli 

Öğrenme, 

Öğretme ve 

Değerlendirme

Akademik danışmanlık

6- 2020 yılında danışmanı atanmayan 600 öğrenciye 

danışman ataması yapıldığının metinde yer verilmesi



2-Sütlüce yerleşkesinde yeni kurulan 2 spor salonuna ilişkin kanıtlar,

3-Sınıfların pandemi şartlarına göre yeniden revize edildiği, sınıflara camların açıldığına ilişkin 

kanıtların sunulması

1- İşaret dili konulu üniversite seçmeli dersinin kanıt olarak sunulması,

2- Asansörlere yapılan engelli öğrenci uygulamalarının kanıt olarak sunulması,

Psikolojik danışmanlık ve kariyer 

hizmetleri
1- Online olarak sunulan psikolojik danışmanlık hizmetlerine ilişkin kanıtların eklenmesi

Program çıktılarının izlenmesi ve 

güncellenmesi

1-Dönemlik fakültelere gönderilen "ders tanıtım formlarının doldurulması" konulu resmi yazıların 

kanıt olarak eklenmesi,

Mezun izleme sistemi -

3- Dönemlik ders tanıtım formlarının TÜBİS üzerinden 

doldurulduğuna ilişkin metinde bölüme yer verilmesi,

Tesis ve altyapılar

Engelsiz üniversite

2-Sunulan yeni kanıtların metin bölümünde de yer 

verilmesi,

6.Programların 

İzlenmesi ve 

Güncellenmesi
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5.Öğrenme 

Kaynakları


