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ÖDR Hazırlama Kılavuzu Geliştirme Çalışması için Gerekçe 
 

EPDAD tarafından, program akreditasyonu sürecinde ÖDR’yi hazırlayan öğretim elemanlarından ÖDR’nin içerik 
ve formatının güncellenmesine ilişkin görüş ve önerileri istenmiş ve 15 öğretim elemanı, akreditasyon sürecinin gerek 
hazırlık aşamasında gerekse ön ziyaret ve saha ziyareti aşamalarında yaşadıkları güçlükler ve edindikleri deneyimler 
çerçevesinde ÖDR’nin içerik ve formatının güncellenmesine ilişkin görüş ve önerilerini bildirmiştir. Görüş ve öneriler 
incelendiğinde ÖDR’nin hazırlanması sürecinde bazı zorlukların yaşandığı görülmüştür. Bununla birlikte, ÖDR’nin 
hazırlanması ve saha ziyareti/değerlendirme ile ilgili de bazı önerilerin sunulduğu da belirlenmiştir. İncelenen bu 
görüş ve öneriler doğrultusunda, ÖDR’nin hazırlanmasında yaşanan zorluklar, ÖDR’nin içeriği ve formatı ve saha 
ziyaretine ilişkin öneriler aşağıda sunulmuştur. 
 
A. ÖDR’nin hazırlanmasında yaşanan zorluklar 

1. Doldurulması gereken formların/tabloların ulaşılabilir olmaması, 

2. Doldurulması gereken bazı formların/tabloların anlaşılamaması, 

3. ÖDR’nin daha açık ve anlaşılabilir olmaması, bazı ifadelerin ne anlam taşıdığının anlaşılmaması, 

4. Bazı standart ve göstergelerin yeterince somut olmaması, 

5. Bazı belirsiz/tutarsız durumların olması, bir yerde son üç yıla ait, başka yerde son beş yıla ait verilerin 

istenmesi, 

6. Bazı hesaplamaların nasıl yapılacağının bilinmemesi (özellikle, TZE-YZ Formu), 

7. Eski ve yeni lisans programının aynı anda yürütülmesinden dolayı hangi program için ÖDR’nin hazırlanması 

gerektiğinin bilinmemesi, 

8. Özgeçmişlerin hazırlanmasında verilen sayfa sınırlamasının yetersiz kalması, 

9. Geçmiş yıllara ait verilere erişmede zorluklar yaşanması. 

ÖDR’nin hazırlanmasında yaşanan zorluklara ilişkin çözüm önerileri 

1. Formların dijital ortamda erişilebilir (docx vb. uzantılı) olması, 

2. Eğitim dili İngilizce olan programların öz değerlendirme raporunun Türkçe hazırlanması, ders izlencelerinin 

ise hem İngilizce hem Türkçe hazırlanması 

 

B. ÖDR’nin içeriği ve formatına ilişkin öneriler 
1. Her standart, gösterge ve kanıt daha sistematik, açık, anlaşılır ve somut hale getirilebilir.  

2. ÖDR’nin içerik ve formatı geliştirilebilir.  

3. ÖDR’yi hazırlayanlar için raporda yazılması gerekenlerin tamamını kontrol amaçlı bir kontrol listesi (check 

list) oluşturulabilir.  

4. Akreditasyona başvuran programlara yardımcı olabilmesi için örnek bir ÖDR hazırlanabilir, şablon olarak 

verilebilir. 

5. ÖDR kapsamında doldurulması beklenen ekler/tablolar/formlar ulaşılabilir olmalıdır.  

6. ÖDR kapsamında doldurulması beklenen ekler/tablolar/formlar açık, anlaşılabilir olmalı ve gereksiz 

bilgilerden arındırılmalıdır.  

7. EK II’de yer alan bir tabloda öğretim üyelerinin aldıkları ücret/maaş istenmektedir. Bu ÖDR’den çıkarılabilir.  

8. Öğretim üyelerinin/elemanlarının bilgileri YÖKSİS ve AVESİS gibi sistemlerden çekilebilir.  

9. ÖDR daha çok öğretim programı ile ilişkili olmalıdır.  

10. Her standart/bölüm altında “Bölüm Hakkında Değerlendirme” kısmına yer verilebilir. Böylelikle programın 

güçlü ve gelişmeye açık yanları standart/bölüm temelinde daha açık ve ayrıntılı verilebilir.  

11. ÖDR tamamen elektronik ortamda verilmelidir.  

12. ÖDR’de “Etik” başlığı oluşturulabilir ve etik ile ilgili göstergelere yer verilebilir.  
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13. ÖDR’deki bazı maddeler güncellik ilkesine uygun olmalıdır (Öğretmenlik Uygulaması dersi için belirlenen 

ders ve gözlem saati). 

14. ÖDR’de uluslararası ilişkiler kapsamında öğrenciler ve öğretim elemanları ile ilgili gösterge ve kanıtlara yer 

verilebilir.  

15. EPDAD tarafından akreditasyon sürecinin başlatabilmesi için programların asgari öğretim üyesi sayısının 

tamamlanması istenebilir.  
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C. Saha ziyareti/Değerlendirme ile ilgili öneriler 
1. Saha ziyaretinde değerlendiricilere yardımcı olacak yalın ve pratik bir “ÖDR Değerlendirme Kılavuzu”nun 

hazırlanması isabetli olabilir.  

2. Ziyaretlerde dönem başı ve dönem sonlarının tercih edilmesi öğrenci yoğunluğunun azalmasına yol açabilir. 

Bu nedenle öğrenci görüşlerinden ve gözlemlerinden beklenen verim alınamayabilir. Ziyaretin dönem 

başında belirlenen bir tarihte yapılması ise Öğretmenlik Uygulaması kapsamındaki etkinliklere ilişkin verimli 

sonuçların alınmasını engelleyebilir. Bu nedenle saha ziyareti tarihleri uygun bir şekilde belirlenmelidir. 

3. Bir fakültede birden fazla programın akredite edilmesi durumunda saha ziyaretinin sıkışık bir tarihte 

olmaması isabetli olabilir. Bunun için bir fakültenin bir dönemde en çok kaç programı akredite etmek için 

başvuracağı belirlenmelidir.  

4. Öğretmenlik uygulaması kapsamında okul ziyaretlerinin derinlemesine yapılabilmesi için üç günlük 

değerlendirme süresi yetersiz kalmaktadır.  

5. Öğretmenlik Uygulaması kapsamında okullara ziyarette bulunacak değerlendirici üyelerin sayısı artırılarak 

değerlendiriciler alan uzmanlarından seçilmelidir. 

6. Ziyaret ekibinde mutlaka bir Program Geliştirme Uzmanı olmalıdır. 

7. Vakıf Üniversitelerindeki fakültelere yapılan ziyaret kapsamında ziyaret ekibi içerisinde vakıf 

üniversitelerinde hizmet vermiş bir değerlendiricinin de bulunması isabetli olabilir.  

8. Ders gözlem sayısı artırılabilir ve gözlem kapsamında daha çok alan dersleri gözlenmelidir.  

9. ÖDR ön ziyaretin yapılacağı tarihten en az 10 gün önceden değerlendiricilere iletilmelidir.  

10. “İstisnalar” konusu üzerinde düşünülebilir. Bazı üniversitelerde eğitim farklı sistemle verilmektedir.  

11. Değerlendirme raporunun taslak halinin saha ziyareti bitmeden bütün takım üyelerinin bir araya gelmesi ile 

hazırlanması gerektiği değerlendirilmiştir. 

ÖDR’nin hazırlanması sürecinde yaşanan zorluklar ile ÖDR’nin içeriğine ve formatına ve saha ziyaretine ilişkin 

görüş ve öneriler dikkate alındığında, ÖDR kapsamında bazı değişiklikler yapılarak raporun gerek hazırlayanlar 

gerekse değerlendiriciler için daha açık hale getirilmesi ve sadeleştirilmesi gerektiği belirtilmektedir; ÖDR 

kapsamındaki formların, tabloların, eklerin ve bunlarla ilişkili kanıtların dijital ortamda hazırlanması, sunulması ve 

değerlendirilmesinin akreditasyon sürecine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu kapsamda EPDAD tarafından daha 

önce hazırlanmış mevcut ÖDR temel alınarak gelen görüş ve öneriler ve bazı ÖDR kılavuzları (Ege Üniversitesi ÖDR 

Kılavuzu) incelenmiş ve ÖDR Geliştirme Çalışma Grubu için aşağıdaki Taslak ÖDR hazırlanmıştır. 

 
Öz Değerlendirme Raporu (Taslak) 

(ÖDR Geliştirme Çalışma Grubu Sürüm 1.4) 
 

Programa İlişkin Bilgiler 
Bu bölümde programa ilişkin aşağıdaki genel bilgilerin verilmesi beklenmektedir. 
 

 İletişim Bilgileri:  

Programın öz değerlendirme raporunun hazırlanmasından sorumlu kişiyi (Dekan, Bölüm Başkanı ya da onun tayin 
edeceği birisi) belirtiniz; ad, adres, telefon ve faks numaraları ve e-posta adresini veriniz. 

Ör.: 

 Program Başlıkları: 

Opsiyonlar dahil olmak üzere, transkriptlerde (öğrenci not durum belgelerinde) ve diplomalarda yer aldığı biçimde, 
program çerçevesinde verilen tüm derecelerin adlarını yazınız ve gerekli açıklamaları yapınız. 

Ör.: 

 Programın Türü̈: 

Programın türünü (normal öğretim, ikinci öğretim gibi) belirtiniz. 

Ör.: 
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 Programdaki Öğretim Dili: 

Programı yürütürken kullanılan öğretim dilini (Türkçe, İngilizce, %30 İngilizce vb.) yazınız. 

Ör.: 

 Programın Kısa Tarihçesi ve Değişiklikler: 

Programın kısa bir tarihçesini veriniz ve programda yapılan büyük çaplı son değişiklikleri açıklayınız. 

Ör.: 

 Varsa Önceki Akreditasyon/Değerlendirme Süreçlerinde Belirlenen Yetersizliklerin ve Gözlemlerin Giderilmesi 
Amacıyla Alınan Önlemler:  

EPDAD ve/veya diğer kurumlar tarafından yapılan iç ve/veya dış değerlendirme süreçleri sonucunda yapılan 
iyileştirme çalışmalarını açıklayınız. 

Ör.: 
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Değerlendirme Özeti 

1. Öğretimin Planlanması, Uygulanması ve Değerlendirilmesi 
Bu bölümde programın amaç ve hedefleri, eğitim ve öğretim programları, ders izlenceleri, öğrenme, öğretme ve 
değerlendirme süreçlerinin niteliği hakkında öz değerlendirme yapılması beklenmektedir. Bu kapsamda yazılması 
gerekenler aşağıda listelenmiştir. 

1.1 Programın hedeflenen çıktıları/yeterlikleri 

 Program çıktılarını belirleme yöntemini anlatınız. Program çıktılarını burada sıralayınız. Program çıktıları 
öğrencilerin mezuniyetlerine kadar edinmeleri beklenen bilgi, beceri ve davranışlardan oluşmalıdır. 

 Programın çıktıları ile fakültenin vizyonunu, misyonunu ve öğretmen eğitimi ile uyumluluğunu açıklayınız. 
Program çıktılarının, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Lisans Programları Çıktılarının tümünü, 
MEB Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri (2017)  ve varsa çekirdek program yeterliliklerini eksiksiz bir şekilde 
nasıl kapsadığını gösteriniz. Program çıktıları ile TYYÇ yeterlilikleri ilişkilendirmesini Tablo 1’deki şekilde yapınız. 

 
 

Tablo 1 Temel alan yeterlilikleri ve program çıktılarının ilişkilendirilmesi 

 
Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi 

(TYYÇ, 6. Düzey, Lisans Eğitimi) 
Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Yeterlikleri 

Program Yeterlilikleri 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

B
İL

G
İ 

                

                

                

B
EC

ER
İL

ER
 

                

                

                

YE
TK

İN
Lİ

K
LE

R
 

Bağımsız 
Çalışabilme 
ve 
Sorumluluk 
Alabilme 
Yetkinliği 

                

                

                

Öğrenme 
Yetkinliği 

                

                

                

İletişim ve 
Sosyal 
Yetkinlik 

                

                

                

Alana Özgü 
Yetkinlik 
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 Eğitim programı çıktılarının iç ve dış paydaşların görüş ve gereksinimleri doğrultusunda hangi aralıklarla ve nasıl 
güncellendiğini/oluşturulduğunu kanıtlarıyla açıklayınız.  

 Eğitim programı çıktılarının yayımlandığı web adresini belirtiniz. 

 Eğitim programının çıktılarına ulaşıldığını belirlemek ve belgelemek için esas alınan ölçme ve değerlendirme 
sistemini açıklayınız.  

 Her program çıktısı için ayrı ayrı olmak üzere, o çıktı ile ilişkilendirilebilecek ve o çıktının sağlandığının kanıtı olarak 
sunulacak belgeleri (öğrenci çalışmaları, bunlara ilişkin yapılan değerlendirmeler vb.) listeleyiniz.  

 Kanıt olarak sunulacak belgeler ile program çıktıları arasında nasıl bir ilişki kurulacağını örneklerle açıklayınız. 

 
1.2 Eğitim ve Öğretim Programları 
 

 Lisans Öğretim Planını aşağıdaki tabloyu göre doldurarak burada veriniz. 
 

Tablo 2 Lisans Öğretim Planı 

[Programın Adı] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ders 
Kodu 

Ders Adı(1) 

Öğretim 
Dili 
 (2) 

AKTS Kredisi  

Alan Bilgisi  
 

Öğretmenlik 
Meslek Bilgisi  

 

Genel 
Kültür 

 

Diğer  

1. Yarıyıl 

       

       

       

       

       

       

       

2. Yarıyıl 
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Tablo 2 Lisans Öğretim Planı (Devamı) 

[Programın Adı] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ders 
Kodu 

Ders Adı(1) 

Öğretim 
Dili 
 (2) 

AKTS Kredisi  

Alan Bilgisi  
 

Öğretmenlik 
Meslek Bilgisi  

 

Genel 
Kültür 

 

Diğer  

3. Yarıyıl 

       

       

       

       

       

       

       

4. Yarıyıl 

       

       

       

       

       

       

       

5. Yarıyıl 
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Tablo 2 Lisans Öğretim Planı (Devamı) 

[Programın Adı] 

 

 
 

Notlar: 
(1) Öğretim dili Türkçe olmasa bile ders adını Türkçe yazınız. 
(2) Öğretim dilini yazınız. 
(3) Toplamlar hesaplanırken zorunlu derslerin hepsi, seçmeli derslerin ise yalnızca öğretim planında yer aldığı sayı 

kadarı kullanılmalıdır. 
 

 Ders öğretim programları (EK 1.1) ile program çıktıları arasındaki ilişkiyi çapraz tablolardan yararlanarak belirtiniz.  

 Program çıktılarına ulaşmak için öğretim programı dışında düzenlenen son beş yıla ait etkinlikleri listeleyiniz 
(kongre, sempozyum, çalıştay, seminer, konferans, gezi vb.). 

 
 
 
 
 
 

 
Ders 
Kodu 

Ders Adı(1) 

Öğretim 
Dili 
 (2) 

AKTS Kredisi 

Alan Bilgisi  
 

Öğretmenlik 
Meslek Bilgisi  

 

Genel 
Kültür 

 

Diğer  

6. Yarıyıl 

       

       

       

       

       

       

       

7. Yarıyıl 

       

       

       

       

       

       

       

8. Yarıyıl 

       

       

       

       

       

       

       

PROGRAMDAKİ KATEGORİ TOPLAMLARI(3)     

Mezuniyet için Toplam Kredi/AKTS      

TOPLAMLARIN GENEL TOPLAMDAKİ YÜZDESİ     
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1.3 Öğretim Programı İçeriği ve Düzenlenmesi 

 Ders izlencelerinin bulunduğu ders bilgi kataloğu web adresini veriniz.  

 Ders izlenceleri için kullanılacak format her ders için aynı olmalı ve aşağıdaki hususları içermelidir:  

a. Bölüm, kod ve ders adı,  
b. Zorunlu/seçmeli ders bilgisi,  
c. Dersin kredisi ve AKTS kredisi,  
d. Ders (katalog) içeriği,  
e. Ön şart(lar),  
f. Ders kitabı (kitapları) ve/veya diğer gerekli malzeme,  
g. Dersin amaçları,  
h. Dersin öğrenme çıktıları,  
i. İşlenen konular,  
j. Dersin öğrenme çıktılarının program çıktıları ile olan ilişkileri,  
k. Başvurulabilecek kaynaklar. 

1.4. Öğretme-Öğrenme ve Öğrenci Değerlendirme Süreçlerinin Niteliği  

 Bu bölümde öğretim planlarında kazanım, içerik, eğitim durumu ve değerlendirme arasında tutarlılık, öğretim 
yöntemleri, ölçme değerlendirme sistemi ve kullanılan yöntemler değerlendirilmelidir. Bu kapsamda açıklanması 
beklenen hususlar aşağıda sunulmuştur. 

 

 Dersler ve sınıf büyüklükleri: 
Son iki yarıyılda açılan derslere ilişkin aşağıdaki tabloyu hazırlayınız. 
 

Tablo 3 Ders ve Sınıf Büyüklükleri 

[Programın Adı] 

Dersin 
Kodu 

Dersin Adı 

Son İki 
Yarıyılda 

Açılan 
Şube 
Sayısı 

En 
Kalabalık 
Şubedeki 
Öğrenci 

Sayısı  

Dersin Türü(1) 

Sınıf Laboratuvar Uygulama Diğer 
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Not: (1) Her dersin oluştuğu türleri yüzde olarak veriniz (%75 sınıf dersi, %25 laboratuvar gibi). 

 Eğitim programı içinde yer alan derslerin öğretim planlarında kazanım, içerik, eğitim durumu ve değerlendirme 
arasında tutarlılık: 

Her dersin; öğrenme çıktıları, içeriği, içeriğin sunuluş yöntemi, ölçme ve değerlendirme yöntemi Bologna ders 
tanımlama formatına uygun olarak hazırlanmalıdır. Her dersin, programın eğitim amaçları ve program çıktılarına 
katkılarını gösteren bir tablo kullanılması önerilir. 
 

 Derslerde amaca uygun kullanılan farklı öğretim yöntemleri: 

Ders öğretim programlarında yer alan öğretim yöntemlerinin ve tekniklerinin kullanıldığı kanıtlanmalıdır.  

 

 Ders, laboratuvar ve uygulama gibi öğrenme etkinlikleri için kullanılan farklı ölçme ve değerlendirme 

yöntemleri: 

Öğrencilerin öğrenme etkinlikleri ders öğretim planında tanımlandığı şekilde (yazılı ve sözlü sınavları, 

laboratuvar/beceri sınavları, ödevler, projelerin değerlendirilmesi vb.) ölçülmeli, değerlendirilmeli ve ilgili kanıtlar 

sunulmalıdır.  

 Eğitim programında, öğrenme/öğretme sürecinin değerlendirilmesi için kurulan ve işletilen bütünleşik bir ölçme 
ve değerlendirme sistemi: 

Eğitim programında, öğrencilerin kazanmaları gereken bilgi, beceri ve yetkinliklerin güvence altına alınması için bir 
ölçme ve değerlendirme sistemi kurulmuş olmalıdır. 

1.5 Bölüm 1 Hakkında Değerlendirme  

Bu bölümde Bölüm 1’de belirlenen güçlü yönleri ve gelişmeye açık yönleri ayrı ayrı listeleyiniz. 
 

 Güçlü yönler: 
 

 Gelişmeye açık yönler: 
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2. Öğretim Elemanları ve Yetiştirilmesi  

Bu bölümde öğretim elemanlarının sayı ve nitelikleri, ders yükleri ve mesleki gelişimlerine ilişkin değerlendirme 
yapılması beklenmektedir. 

2.1 Öğretim Elemanlarının Sayıları ve Nitelikleri  

 Öğretim elemanı sayısını veriniz. Öğretim kadrosunun analizini aşağıdaki tabloya göre yapınız. 

Tablo 4 Öğretim Kadrosunun Analizi 

[Programın Adı] 
 

Öğretim Elemanının Adı(1) Unvanı TZ  (2) 

  

Aldığı 
Son 

Derece 

Mezun 
Olduğu Son 
Kurum ve 
Mezuniyet 

Yılı 

Deneyim Süresi, Yıl 

  
YZ (2) 

 
EG (2) 

Kamu/ 
Özel 

Kuruluş 
Deneyimi 

Öğretim 
Deneyimi 

Bu 
Kurumdaki 
Deneyimi 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Notlar: 

(1) Tabloyu programdaki her öğretim elemanı için doldurunuz. Gerekiyorsa ek satırlar kullanabilirsiniz. 
(2)  TZ: Tam zamanlı, YZ: Yarı zamanlı, EG: Ek görevli (Ör: 40a). 
 

 Tam zamanlı ve ücretli görevlendirme durumları ile unvanları ve öteki değişkenleri belirtiniz.  

 Cinsiyet ve yaş dağılımları bilgilerini veriniz. 

 Öğretim elemanlarının verdikleri dersler ile deneyim ve uzmanlık alanları arasında bağlantı kurarak yorum 
yapınız. 

 Her bir program için öğretim üyesi/öğrenci, öğretim elemanı/öğrenci oranlarını veriniz. 

 Öğretim elemanlarının öğretmen eğitimi araştırmalarının nasıl desteklendiğini anlatınız. 

 Öğretim elemanlarının haftalık ders yüklerini aşağıdaki tabloya göre yorumlayınız. 
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Tablo 5 Öğretim Kadrosu Yük Özeti 

[Programın Adı] 

Öğretim Elemanının 
Adı 

TZ 
(1) 

YZ(1) 
EG 
(1) 

 
Görev Aldığı Anabilim 

Dalı 

Son Bir Yılda Verdiği Tüm Dersler (Dersin Kodu Adı/Saati/Yarıyılı)(2) 
Toplam Etkinlik Dağılımı(3) 
 

 

 

 

 

Program kapsamında verdiği dersler Program dışında verdiği dersler (ylisans / doktora/ başka 
programlar) 

Öğretim Araştırma Diğer(4) 

    
 Yarıyıl (güz/bahar / 

yaz) 
Kodu Adı Haftalık 

saati 
Toplam Program Yarıyıl (güz/ 

bahar / yaz) 
Kodu Adı Haftalık saati Toplam 

   

    
      

         

    
      

         

    
      

         

    
      

         

    
      

    

    
      

    

    
      

    

    
      

    

Notlar: 

(1) TZ: Tam zamanlı, YZ: Yarı zamanlı, EG: Ek görevli (Ör: 40a). 
(2) Her öğretim elemanı için son iki dönemde verdiği tüm dersleri (lisansüstü ve başka programlarda verilen 

dersler dahil) sıralayınız. Gerektiğinde ilave satır ekleyiniz. 
(3) Etkinlik dağılımını, her bir öğretim elemanının toplam etkinliği %100 olacak biçimde yüzde olarak veriniz. 
(4) Uzun süreli izinleri “Diğer” sütununda gösteriniz. 
 

 Programda ders veren öğretim elemanlarının YÖKSİS/AVESİS vb. sistemlerden elde edilmiş özgeçmişlerini 
veriniz. Özgeçmişler aynı formatta olmalı ve aşağıdaki hususları içermelidir:  

a. Adı, soyadı ve unvanı,  
b. Aldığı dereceler (alan, kurum ve tarih bilgisi ile),  
c. Kurumdaki hizmet süresi, ilk atama tarihi ve terfi, unvan ve tarihleri,  
d. Diğer iş deneyimi (eğitim, sanayi, vb.),  
e. Danışmanlıkları, patentleri vb.,  
f. Son beş̧ yıldaki belli başlı yayınları,  
g. Üyesi olduğu mesleki ve bilimsel kuruluşlar,  
h. Aldığı ödüller,  
i. Son beş̧ yılda verdiği kurumsal ve mesleki hizmetler,  
j. Son beş̧ yıldaki mesleki gelişim etkinlikleri.  

 Öğretim kadrosunun nicelik ve niteliği 

Eğitim programının gereklilikleri çerçevesinde öğretim kadrosunu, ders yüklerini analiz ederek yorumlayınız. 
Öğretim kadrosunun programın tüm alanlarını kapsayacak biçimde; a) nicelik ve b) nitelik açısından yeterliliğini 
irdeleyiniz. 
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2.2. Öğretim Elemanı Yetiştirme  

 Öğretim elemanlarına mesleki alanda kendilerini yenilemeleri ve araştırma yapmaları için sağlanan 
olanaklar:  

Öğretim elemanlarının mesleki gelişimlerine yardımcı mevcut yolları özetleyiniz. Bilgi teknolojilerine erişim, 
ulusal ve uluslararası konferanslara ve bölüm içi seminer etkinliklerine katılımın sağlanması hakkında bilgi 
veriniz. Bunlara yönelik ödül ve teşvik sistemlerini açıklayınız. Bu faaliyetlerin izlenme durumlarını belgeleri ile 
açıklayınız. 
 

 Programdaki ulusal ve uluslararası öğretim elemanı değişimlerini aşağıdaki tabloyu doldurarak inceleyiniz. 

Tablo 6 Ulusal-Uluslararası Öğretim Elemanı Değişimleri 

Akademik Yıl(1) 

Ulusal İşbirliği İle 
Programa Gelen 
Öğretim Elemanı 

Sayısı 

Ulusal İşbirliği İle 
Programdan Giden 
Öğretim Elemanı 

Sayısı 

Uluslararası İşbirliği İle 
Programa Gelen 

Öğretim Elemanı Sayısı 

Uluslararası İşbirliği İle 
Programdan Giden 

Öğretim Elemanı Sayısı 

[İçinde bulunulan 
akademik yıl] 

    

[1 önceki yıl]     

[2 önceki yıl]     

[3 önceki yıl]     

[4 önceki yıl]     

Notlar: 
(1) İçinde bulunulan yıl dahil son beş yıl için veriniz. 

2.3. Bölüm 2 Hakkında Değerlendirme  

Bu bölümde Bölüm 2’de belirlenen güçlü yönleri ve gelişmeye açık yönleri ayrı ayrı listeleyiniz. 
 

 Güçlü yönler: 
 

 Gelişmeye açık yönler: 
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3. Öğrenciler: Öğrenci Alımı, Gelişimi ve Başarısı, Destek ve Rehberlik Hizmetleri  

Bu bölümde programa öğrenci alımı, öğrenci gelişimi ve başarısının izlenmesi, öğrencilere sunulan olanak ve 
hizmetler hakkında değerlendirmeler yapmanız beklenmektedir. 

3.1. Öğrenci Alımı  

 Program kontenjanı ve son beş̧ yılda kaydolan öğrencilerin YKS taban ve tavan puanlarını aşağıdaki tabloyu 
doldurarak inceleyiniz. 

Tablo 7 Lisans Öğrencilerinin YKS Derecelerine İlişkin Bilgi 

Akademik Yıl(1) Kontenjan 

Kayıt 
Yaptıran 
Öğrenci 
Sayısı 

 
Puan Türü 

YKS Puanı YKS Başarı Sırası 

En 
yüksek 

En 
düşük 

En 
yüksek 

En 
düşük 

[İçinde bulunulan 
akademik yıl] 

  
 

    

[1 önceki yıl]        

[2 önceki yıl]        

[3 önceki yıl]        

[4 önceki yıl]        

Notlar: 
(1)  İçinde bulunulan yıl dahil son beş yıl için veriniz. 

 

 Eğitim programının hedefleri, yapısı, özellikleri, kurumsal insan gücü ve alt yapısına uygun öğrenci sayısını 
belirleme ve talep etme: 

Programın öğrenci seçimi, alımı ve sayısı konusunda hem ulusal düzeyde politika ve önerilere sahip olması hem 
de uyguladığı eğitim programı zemininde değerlendirilmiş kurumsal olanakları doğrultusunda en etkin eğitim 
verebileceği azami öğrenci sayısını belirlemiş olması gerekir. Uygun öğrenci sayısını belirlemekte kullanılan 
analizin ne zaman, hangi ölçütlere göre ve nasıl yapıldığı açıklanmalıdır. 

 Öğrencilerin kabulünde göz önüne alınan göstergeleri izleme ve bunların yıllara göre gelişimini/değişimini 
değerlendirme: 

Programa hangi süreçle öğrenci kabul edildiğini açıklayınız. Kontenjanlar ve programa kabul edilen öğrenci 
sayılarıyla bu öğrencilerle ilgili göstergelerin (son beş yıla ilişkin kontenjanlar, programa yeni kayıt yaptıran 
öğrencilerin sayıları, YKS puanları ve başarı sırası) yıllara göre değişiminin bir değerlendirmesini yapınız.  

 Programa, yatay geçiş̧, dikey geçiş̧ ve çift ana dal bilgilerini aşağıdaki tabloyu doldurarak inceleyiniz. 
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Tablo 8 Yatay Geçiş, Dikey Geçiş, Yan Dal ve Çift Ana Dal Bilgileri 

Akademik 
Yıl(1), (2) 

Programa Yatay 
Geçiş Yapan 

Öğrenci Sayısı 

Programa Dikey 
Geçiş Yapan 

Öğrenci Sayısı 

Programda Çift 
Ana Dala 

Başlamış Olan 
Başka Bölümün 
Öğrenci Sayısı 

Başka 
Bölümlerde Çift 

Ana Dala 
Başlamış Olan 

Program 
Öğrenci Sayısı 

Programda Yan 
Dala Başlamış 

Olan Başka 
Bölümün 

Öğrenci Sayısı 

Başka 
Bölümlerde Yan 
Dala Başlamış 
Olan Program 
Öğrenci Sayısı 

[İçinde 
bulunulan 
akademik 

yıl] 

    

  

[1 önceki 
yıl] 

    
  

[2 önceki 
yıl] 

    
  

[3 önceki 
yıl] 

    
  

[4 önceki 
yıl] 

    
  

Notlar:  

(1) İçinde bulunulan yıl dahil son beş yıl için veriniz. 
(2) Sayılar ilgili akademik yılda geçiş yapmış ya da çift ana dala başlamış olan öğrenci sayılarıdır. 
 

 Yatay ve dikey geçiş yoluyla öğrenci kabulünde, varsa çift ana dal veya yan dalda, başka kurumlarda 
ve/veya programlarda alınmış dersler ve kazanılmış kredilerin tanınmasında esas alınan ilke ve kurallar ile 
tanımlanmış/dokümante edilmiş uygulamalar:  

Yatay geçiş, dikey geçiş, çift ana dal ve yan dal uygulamaları ile başka programlarda ve/veya kurumlarda alınmış 
dersler ve kazanılmış kredilerin değerlendirilmesinde esas alınan ilke ve kuralları özetleyiniz ve nasıl 
uygulandığını açıklayınız. 

 Programdaki ulusal ve uluslararası öğrenci değişimlerini/hareketliliklerini aşağıdaki tabloyu doldurarak 
inceleyiniz. 

Tablo 9 Ulusal-Uluslararası Öğrenci Değişimleri 

Akademik Yıl(1), (2) 
Ulusal İşbirliği İle 
Programa Gelen 

Öğrenci Sayısı 

Ulusal İşbirliği İle 
Programdan Giden 

Öğrenci Sayısı 

Uluslararası İşbirliği İle 
Programa Gelen 

Öğrenci Sayısı 

Uluslararası İşbirliği İle 
Programdan Giden 

Öğrenci Sayısı 

[İçinde bulunulan 
akademik yıl] 

    

[1 önceki yıl]     

[2 önceki yıl]     

[3 önceki yıl]     

[4 önceki yıl]     

Notlar: 
(1) İçinde bulunulan yıl dahil son beş yıl için veriniz. 
(2) Sayılar ilgili akademik yılda geçiş yapmış ya da çift ana dala başlamış olan öğrenci sayılarıdır. 

 

 Belirli bir politika ve plan çerçevesinde öğrencilere sunulan ulusal ve uluslararası değişim fırsatları ve idari 
destekler: 

Ulusal ve uluslararası öğrenci/öğretim elemanı iş birliği ve ortak projelere ilişkin süreçleri tanımlanmış olmalıdır. 
Ulusal ve uluslararası ilişkiler, değişim programları ve olanakları paydaşlara duyurulmuş, gerekli bilgilendirme 
yapılmış ve katılımlar destekleniyor olmalıdır.  

Kurum ve/veya program tarafından başka kurumlarla yapılan anlaşmalar ve kurulan ortaklıkları belirtiniz. 
Öğrenci hareketliliğini teşvik eden ve sağlayan düzenlemeleri özetleyiniz. Değişim programlarından (Farabi, 
Erasmus, Mevlana vb.) yararlanan öğrenciler hakkında sayısal ve niteliksel bilgi veriniz. 
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3.2. Öğrencinin Gelişimi ve Başarısı  

 Programdaki sınıflara göre başarı oranlarını, öğretimi tamamlama süresi ortalamasını, öğrencilerin derslere 
devamı konusundaki yorumlarınızı ve en düşük ve en yüksek devam oranlı dersler için devamsızlık oranlarını 
belirtiniz.  

3.3. Öğrencilere Destek ve Rehberlik Hizmetleri  

 Öğrencilerin eğitim öğretim süreçlerine ilişkin hak, görev ve sorumlulukları tanımlanmış ve ilgili 
yönetmelik, yönerge ve kararlar: 

Öğrencilerin eğitim öğretim süreçlerine ilişkin hak, görev ve sorumlulukları ile uymaları gereken kuralların açık 
bir şekilde tanımlandığını ve yayımlandığını kanıtları ile açıklayınız. 

 Öğrencileri ders ve kariyer planlaması, hak ve sorumlulukları konularında yönlendirecek akademik 

danışmanlık hizmeti: 

Öğrencileri ders ve kariyer planlaması konularında yönlendiren ve öğrencinin gelişiminin izlenmesini sağlayan 
akademik danışmanlık hizmetlerini özetleyiniz. Öğretim üyelerinin akademik danışmanlık hizmetlerine katkılarını 
sayısal ve niteliksel olarak açıklayınız. 

 

 Öğrencilerin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif olanaklar ile sağlık, psikolojik danışma ve rehberlik 

hizmetlerine erişebilirliği: 

Sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler kapsamında öğrenci toplulukları, kulüplerin listesi, ilgili 

yönergeler, öğrenci katılım listeleri, etkinlik duyuruları ve örnekleri sunulmalıdır. Sağlık, psikolojik danışma ve 

rehberlik hizmetlerine ilişkin yapılanma, işleyiş ve uygulama örnekleri ile bu hizmetlerden yararlanan öğrenci 

sayılarını belirtiniz. 

 Programdaki öğrenciler tarafından düzenlenen etkinliklere ilişkin aşağıdaki tabloyu doldurarak inceleyiniz. 

Tablo 10 Öğrenciler tarafından düzenlenen etkinlikler 

Akademik Yıl(1), (2) 
Kongre Sportif etkinlikler Kültürel/ Sanatsal 

etkinlikler 
Sosyal etkinlikler Diğer etkinlikler 

[İçinde bulunulan 
akademik yıl] 

 
    

[1 önceki yıl]      

[2 önceki yıl]      

[3 önceki yıl]      

[4 önceki yıl]      

Notlar: 
(1) İçinde bulunulan yıl dahil son beş yıl için veriniz. 

 

 Öğrencilerin eğitsel, mesleki ve kişisel-sosyal gelişimlerini destekleyecek olanaklar: 

Kurumda birinci sınıf öğrencileri için uyum (oryantasyon) programının düzenlendiği belgelenmelidir. Bunun yanı 
sıra öğrencilerin eğitsel, mesleki ve kişisel-sosyal gelişimlerini destekleyen akran destek sistemi, sosyal 
sorumluluk projeleri, kariyer günleri gibi süreç ve etkinliklerin varlığı ve öğrencilerin yararlanma durumlarını 
belgeleri ile açıklayınız.  
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 Güncel iletişim araç ve ortamları kullanarak sürekli ve düzenli etkileşim: 

Program, akademik ve sosyal bağlamda iletişimi sağlamak amacıyla yüz yüze ya da elektronik haberleşme 

yöntemlerini kullanmalı, kurumsallaştırmalı ve sürekliliğini sağlamalıdır. Bölüme/anabilim dalına ait güncel bir 

web sitesi olmalıdır. 

 Nitelikli ve etkin öğrenci temsiliyetini sağlayacak kurumsal sistem işleyişi:  
 
Eğitim programının planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerine öğrencilerin katılımının sağlanma 
durumunu belgeler ile açıklayınız. Fakülte, bölüm ve sınıf öğrenci temsilcileri seçiminin ilgili mevzuata göre 
yapıldığına ilişkin belgelerinizi açıklayınız.  
 

 Öğrencilerin mezuniyetine karar verebilmek için programın gerektirdiği tüm koşulların yerine getirildiğini 
belirlemede geliştirilen ve uygulanan yöntemler:  

 

Programdaki öğrenci ve mezun sayılarının yıllara göre değişimini gösteren aşağıdaki tabloyu doldurunuz. 
Öğrencilerin mezuniyetlerine karar vermek ve programın gerektirdiği tüm koşulları yerine getirdiklerini 
belirlemek için kullanılan yöntem(ler)i özetleyiniz. Bu yöntem(ler)in güvenilir olduğunu gerekçeleriyle açıklayınız. 

Tablo 11 Öğrenci ve Mezun Sayıları 

Akademik Yıl(1) Hazırlık 
Sınıf  Öğrenci Sayıları (2) Mezun Sayıları  

1. 2. 3. 4. L YL D L YL D 

[İçinde bulunulan 
akademik yıl] 

           

[1 önceki yıl]            

[2 önceki yıl]            

[3 önceki yıl]            

[4 önceki yıl]            

Notlar: 
(1) İçinde bulunulan yıl dahil son beş yıl için veriniz. 
(2) L: Lisans, YL: Yüksek Lisans, D: Doktora 

 

 Mezunlar ile sürekli ve düzenli iletişimi sağlayan mekanizmalar: 

Mezunlar ile sürekli ve düzenli iletişimin (mezun izleme komitesi/sistemleri, kariyer planlama etkinlikleri vb.) nasıl 
sağlandığını kanıtlarıyla birlikte açıklayınız. 

 

3.4. Bölüm 3 Hakkında Değerlendirme  

Bu bölümde, Bölüm 3’de belirlenen güçlü yönleri ve gelişmeye açık yönleri ayrı ayrı listeleyiniz. 
 

 Güçlü yönler: 
 

 Gelişmeye açık yönler: 
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4. Fakülte-Okul İşbirliği 
Bu bölümde Öğretmenlik Uygulaması vb. dersler kapsamında gerçekleştirilen uygulamalar ve işbirlikleri 
hakkında değerlendirmeler yapmanız beklenmektedir. 

4.1 Uygulama Okulları ve Fakülte Okul-İşbirliği Düzenlemeleri  

 Son dört yarıyılda işbirliği yapılan uygulama okullarının sayısını, türlerini belirtiniz.  

 Bu okulların seçiminde kullandığınız ölçütleri listeleyiniz.  

 Uygulama öğretim elemanı- öğretmen adayı ve uygulama öğretmeni- öğretmen adayı oranlarını veriniz.  

 Fakülte-okul işbirliği için yapılan yönetsel düzenlemeleri açıklayınız.  

 Fakülte-okul işbirliğini geliştirmek amacı ile son iki yılda yapılan etkinlikleri sıralayınız.  

 Uygulama öğretmenlerinin eğitiminin nasıl gerçekleştirildiğini ve uygulama öğretmenleri için sağlanan 
olanakları (örneğin, ödemeler, mezuniyet sonrası programlar, üniversite sosyal etkinlikleri vb.) belirtiniz.  

4.2. Öğrencilerin Uygulama Okullarındaki Gelişimlerinin İzlenmesi  

 Öğrencilere okullarda destek verme ve yardımcı olmak amacıyla yapılan etkinlikleri açıklayınız.  

4.3. Bölüm 4 Hakkında Değerlendirme  

Bu bölümde Bölüm 4’de belirlenen güçlü yönleri ve gelişmeye açık yönleri ayrı ayrı listeleyiniz. 
 

 Güçlü yönler: 
 

 Gelişmeye açık yönler: 
 

 

5. Öğrenme Kaynakları: Tesisler, Kütüphane ve Donanım  

Bu bölümde öğretim etkinlikleri ve diğer etkinlikler için kullanılan tesisler, donanımlar, kütüphane, elektronik 
ortamlar, bilgiye erişim olanakları, sosyal-sanatsal-sportif etkinlikler için kullanılan altyapı olanakları, özel 
gereksinimli öğrenciler ve personel için sunulan olanaklar ve akademik danışmanlık hizmetleri için sunulan 
olanaklar hakkında değerlendirmeler yapmanız beklenmektedir. 

5.1 Tesisler ve Donanımları  

 Büyük ve küçük gruplarda eğitim etkinlikleri için sınıflar, amfiler, laboratuvarlar ve diğer donanımın eğitim 
amaçlarına ve program çıktılarına ulaşmak için yeterliliği: 

Ders öğretim mekânlarını, fen laboratuvarları, müzik ve sanat atölyeleri gibi özel mekânların sayı ve 
büyüklüklerini tablo halinde veriniz. 

Sınıflar, amfiler, laboratuvarlar ve diğer donanımın eğitim programının amaçlarına ve program çıktılarına 
ulaşmak için yeterli olduğunu verilere dayalı olarak gösteriniz.  

Bu alan ve donanımın nasıl kullanıldığını açıklayınız. Eğitim ortamlarında ve laboratuvarlarda gerekli güvenlik 
önlemlerinin alınmış olduğunu belgeleyiniz. Burada, yalnızca programı yürüten bölümün/fakültenin kendi 
altyapısı değil, program öğrencileri için destek bölümlerinde kullanılan altyapı da irdelenmelidir. 

 

 Kütüphane ve internet ya da diğer elektronik ortamlar üzerinden bilgiye erişim olanakları: 
Öğrencilere sunulan kütüphane olanaklarını anlatınız ve bunların yeterliliğini irdeleyiniz. 
Öğrencilerin ve öğretim elemanlarının kullanımına sunulan bilgisayar ve bilişim altyapılarını anlatınız ve bunların 
yeterliliğini irdeleyiniz. 
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Öğrencilerin ulaşabileceği kitaplar ve dergiler, eğitim/öğretim teknolojisi (görsel ve işitsel destek), bilgisayar 
becerilerinin geliştirilmesi için kaynaklar hakkında bilgi veriniz ve yorum yapınız.  

Kütüphanedeki kaynakların öğretimi ne ölçüde desteklediği hakkında bilgi veriniz ve yorum yapınız.  

 

 Öğretim üyelerinin eğitim, araştırma ve akademik danışmanlık faaliyetlerini yeterli düzeyde 
gerçekleştirebileceği altyapı ve olanaklar:  

Öğretim üyelerine sağlanan altyapı ve olanaklar ile bunların nasıl kullanıldıklarını belgeleyerek açıklayınız. 

 Öğrencilerin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif gereksinimlerini karşılayan ve bu yöndeki gelişimlerini 
destekleyen uygun altyapı ve olanaklar: 

Öğrencilere sağlanan altyapı ve olanaklar ile bunların nasıl kullanıldıklarını belgeleyerek açıklayınız. 

 

 Özel gereksinimli öğrenciler ve personelin gereksinimleri doğrultusunda altyapı ve olanaklara erişimlerini 
sağlayacak düzenlemeler: 

Özel gereksinimli öğrenciler ve personel için sağlanan altyapı ve donanımı açıklayınız. 

5.3. Bölüm 5 Hakkında Değerlendirme  

Bu bölümde Bölüm 5’de belirlenen güçlü yönleri ve gelişmeye açık yönleri ayrı ayrı listeleyiniz. 
 
 

 Güçlü yönler: 
 

 Gelişmeye açık yönler: 
 

6. Kurumsal Organizasyon-Kaynaklar ve Sürekli İyileştirme 

Bu bölümde yönetim süreçleri, kaynakların kullanımı ve sürekli iyileştirme çalışmaları hakkında 
değerlendirmeler yapmanız beklenmektedir. 

6.1. Kurumsal Organizasyon ve Karar Alma Süreçleri: 

 Üniversite, fakülte, bölüm ve varsa diğer alt birimler düzeyindeki tüm yapı ve karar alma süreçlerini anlatınız 
ve bunları program çıktılarının gerçekleştirilmesi ile eğitim amaçlarına ulaşılması açılarından irdeleyiniz. 
 

 Fakülte ve program temelinde özel sorumluluk gerektiren görevleri ve çalışma grupları ya da komiteler gibi 
yönetsel iç̧ düzenlemeleri açıklayınız.  
 

 Yönetim-personel-öğrenci ilişkilerini açıklayınız. Öğrenci temsilcilerinin yönetim ile ilişkisi, yönetime katılımı 
konusunda yapılan uygulamaları açıklayınız.  

 
6.2. Öğretim üyesi atama ve yükseltmelerinde akademik liyakati gözetme, fırsat eşitliği sağlayan yöntem ve 

ölçütlerin bulunması ve kullanılması 
Programın yürütüldüğü birimde son beş yılda yapılan atama ve yükseltme süreçlerinde kurumun atama ve 
yükseltme ölçütlerinin nasıl kullanıldığını belgeleriyle irdeleyiniz.  
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6.3. Kaynakların Kullanımı  

 Program için gereken altyapıyı temin etmeye, bakımını yapmaya ve ayrılan mali kaynaklar: 
 
Programa sağlanan mali kaynakları açıklayınız. Programı yürüten bölüm için aşağıdaki tabloyu doldurunuz. Altyapı 
ve donanımı temin etmek, bakımını yapmak ve işletmek için sağlanan mali kaynakların yeterliliğini irdeleyiniz. 

 

Tablo 12 Harcamalar  

[Programın Adı] 

Mali Yıl 
 
Harcama Kalemi 

Önceki yıl 
(Gerçekleşen) 

(TL) 

Başvurunun yapıldığı 
yıl 

(Bütçelenen) 
(TL) 

Sonraki yıl 
(Bütçelenen) 

(TL) 

Personel Giderleri (1)    

Seyahat Giderleri    

Hizmet Alımları    

Tüketim Malları ve Malzeme Alımları    

Demirbaş Alımları(2)    

Yapı ve Tesisler(3)    

Küçük Bakım/Onarım    

Makina Teçhizat ve Taşıt Alımları    

Muhtelif Araştırma Yayın    

Teşvikler(4)    

Diğer(5)    

Notlar: 

(1) Öğretim elemanlarının ek ders ücretleri, temsil ve tanıtma giderleri, öğrenci ödülleri ve öğrenci konseyi giderleri bu kalemdedir. 
(2) Büro ve bina donatımı, eğitim araç gereçleri, kitap ve dergi alımları, emniyet ve yangın giderleri bu kalemdedir. 
(3) Bina ve büyük tesis onarım giderleri, çevre düzenlemesi bu kalemdedir. 
(4) Akademik teşvik ödeneği haricinde fakülte tarafından öğretim elemanlarına sağlanan destekler bu kalemdedir. 
(5) Üyelikler, mahkeme masrafları, vergi, rüsum ve harçlar bu kalemdedir. 

 

 Programın gereksinimlerini karşılayacak idari, teknik ve destek personeli ve kurumsal hizmetler:  
 
Programa destek veren teknik ve idari personelin sayısal yeterliliğini ve niteliksel yeterliliğini irdeleyiniz. 

 
6.4. Değerlendirme ve sürekli iyileştirme sistemi: 
 

 Başta eğitim programının amaçları, eğitim programı, program çıktıları, öğrenciler ve öğretim kadrosu olmak 
üzere tüm ölçütlerin düzenli aralıklarla değerlendirildiği, performans düşüklüğü olan alanların belirlendiği, 
nedenlerinin araştırıldığı bir sistemin kurulduğu ve işletildiği kanıtlarıyla açıklanmalıdır.  

 Derslerin değerlendirilmesi, öğrencilerin dersleri ve öğretim elemanlarını değerlendirmeleri süreçlerini 
açıklayınız. 

 Akademik ve idari personel memnuniyet değerlendirme süreçlerini açıklayınız. 



 20 

6.5. Bölüm 6 Hakkında Değerlendirme  

Bu bölümde Bölüm 6’da belirlenen güçlü yönleri ve gelişmeye açık yönleri ayrı ayrı listeleyiniz. 
 

 Güçlü yönler: 

 Gelişmeye açık yönler: 

 

 

Ek I–Programa İlişkin Ek Bilgiler 

 

I.1 Ders İzlenceleri 
Ders izlencelerini burada veriniz. Ders izlenceleri için kullanılacak format her ders için aynı olmalı, Bologna ders 
tanımlama formatına uygun olarak hazırlanmalıdır. 

 

I.2 Öğretim Elemanlarının Özgeçmişleri 
Programı yürüten bölümdeki/programdaki tüm öğretim üyelerinin, öğretim görevlilerinin ve ek görevli öğretim 
elemanlarının YÖKSİS/ AVESİS vb. sistemlerden elde edilmiş özgeçmişlerini veriniz. 

 

I.3 Donanım 
Lisans eğitiminde kullanılan başlıca eğitim ve laboratuvar donanımını açıklayınız. 

 

I.4 Diğer Bilgiler 
Kurum bu bölümü ÖDR'de yer almasını uygun göreceği bilgiler için kullanabilir. 
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Ek II–Kurum Profili 
Programı yürüten bölümün/programın yanında, onun bağlı bulunduğu fakülte ve üniversite hakkında bazı genel 
bilgiler de gereklidir. Bu bilgiler ÖDR’ye ek, ayrı bir belge olarak Ek II – Kurum Profili başlığı altında hazırlanmalıdır. 
Ek II belgesi birden fazla program için ÖDR hazırlanmış olsa bile, tüm programlar için ortak olmalıdır. 

 

 II.1 Kuruma İlişkin Bilgiler 

Üniversite Üst Yönetim Kadrosu 
Rektörün, rektör yardımcılarının ve varsa rektör danışmanlarının adları ile görev dağılımlarını yazınız. 

 

Öz görev 
Üniversitenin yayımlanmış öz görevini yazınız. 

 

II.2 Fakülteye İlişkin Bilgiler 

Genel Bilgi 
Fakültenin adını ve iletişim adresini veriniz. 

Dekanın, dekan yardımcılarının varsa, dekan danışmanlarının adlarını ve görev dağılımını veriniz. 

Bu belgenin Ek-II bölümünü hazırlayan kişinin adını ve görevini yazınız. 

Fakültede yer alan bölümlerin ve bölüm başkanlarının adlarını veriniz. 

Fakülte dekanının ve dekan yardımcılarının ve fakültenin üniversitedeki yerini gösteren bir organizasyon şeması 
hazırlayınız ve şemayı Tablo II-1 Organizasyon Şeması olarak adlandırınız. Şemada fakültenin bağlı olduğu kişilerin 
unvanlarını belirtiniz (akademik işlerden sorumlu rektör yardımcısı gibi). 

 

Şekil 1. Organizasyon Şeması 

Tablo 13 Personel ve Öğrenci Sayıları 

[Fakültenin Adı] 

Akademik Yıl(1):   

  

  

  

  
Adet(2)  

TZ  YZ/EG 

Yönetici     

Öğretim Üyeleri     

Öğretim Görevlileri     

Araştırma Görevlileri     

Teknisyenler/Uzmanlar     

Diğer İdari Görevliler     

Diğer(3)     

 

Kayıtlı Lisans Öğrencileri(4)   

Kayıtlı Lisansüstü Öğrencileri(4)    

 

Hem fakülte, hem değerlendirilen her program için ayrı ayrı doldurunuz.  

  

Notlar:  
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(1) Bu tabloya, başvurunun yapıldığı yılda sona eren akademik yıla ilişkin veriler yazılmalıdır. Kurum 

ziyareti başlangıcında bu tablonun güncellenmiş bir sürümü takım üyelerine sunulmalıdır.  

(2) TZ: Tam zamanlı, YZ: Yarı zamanlı, EG: ek görevli  

(3) Farklı bir kategori söz konusuysa bunu belirtiniz veya boş bırakınız.  

(4) Hazırlık okulu hariç. 

 

 Fakültedeki her bir program için ulusal ve uluslararası değişim/hareketlilik anlaşmalarına ilişkin aşağıdaki 
tabloyu doldurunuz 

Tablo 14 Ulusal- Uluslararası Değişim Anlaşmaları 

 
Akademik Yıl(1), (2) 

Ulusal Değişim 
Anlaşması Sayısı 

Uluslararası Değişim 
Anlaşması Sayısı 

Program 
adı: 

[İçinde bulunulan akademik yıl]   

[1 önceki yıl]   

[2 önceki yıl]   

[3 önceki yıl]   

[4 önceki yıl]   

 

 Fakültedeki her bir program için ulusal ve uluslararası öğrenci değişimlerine/hareketliliklerine ilişkin aşağıdaki 
tabloyu doldurunuz 

Tablo 15 Ulusal- Uluslararası Öğrenci Değişimleri 

 

Akademik Yıl(1), (2) 
Ulusal İşbirliği İle 
Programa Gelen 

Öğrenci Sayısı 

Ulusal İşbirliği İle 
Programdan Giden 

Öğrenci Sayısı 

Uluslararası İşbirliği İle 
Programa Gelen 

Öğrenci Sayısı 

Uluslararası İşbirliği 
İle Programdan 

Giden 
Öğrenci Sayısı 

Program 
adı: 

[İçinde bulunulan akademik yıl]     

[1 önceki yıl]     

[2 önceki yıl]     

[3 önceki yıl]     

[4 önceki yıl]     

 
 

 Fakültedeki her bir program için ulusal ve uluslararası öğretim elemanı değişimlerine/hareketliliklerine ilişkin 
aşağıdaki tabloyu doldurunuz. 

Tablo 16 Ulusal-Uluslararası Öğretim Elemanı Değişimleri 

 

Akademik Yıl(1), (2) 

Ulusal İşbirliği İle 
Programa Gelen 
Öğretim Elemanı 

Sayısı 

Ulusal İşbirliği İle 
Programdan Giden 
Öğretim Elemanı 

Sayısı 

Uluslararası İşbirliği İle 
Programa Gelen 

Öğretim Elemanı Sayısı 

Uluslararası İşbirliği 
İle Programdan 

Giden 
Öğretim Elemanı 

Sayısı 

Program 
adı: 

[İçinde bulunulan akademik yıl]     

[1 önceki yıl]     

[2 önceki yıl]     

[3 önceki yıl]     

[4 önceki yıl]     

 
 
Öz görev 
Fakültenin (varsa) yayımlanmış öz görevini yazınız. 
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Fakülte Geneline Yürütülen Programlar 
Fakülte genelinde yürütülen programları (lisans-lisansüstü ayrımı yapmadan) tablo halinde veriniz.  

 
Tablo 17 Fakültedeki Lisans Programları 

Programın 
Adı(1)  

Türü(2)  

Programın 
Süresi  

Program 
Yöneticisinin ya 

da Bölüm 
Başkanının Adı 

ve Soyadı  

Değerlendirme 
için  

Başvuruda 
Bulunmuş  

(3)  

Mevcut, ancak  
Değerlendirme 

için 
Başvurmamış(4)  

Normal 
Öğretim  

İkinci  
Öğretim  

Akreditasyonu  Akreditasyonu  

Var  Yok  Var  Yok  

             

             

             

             

             

             

             

             

         

 
Notlar: Tabloyu aşağıdaki esaslara göre, fakültede yürütülen tüm lisans programları için doldurunuz.  

(1) Program adını üniversite kataloğunda geçtiği biçimde yazınız.  

(2) Programın farklı türleri için (Normal Öğretim, İkinci Öğretim, vb.) ayrı satırlar kullanınız.  

(3) Yalnızca bu değerlendirme döneminde değerlendirilmesi istenen programları belirtiniz.  

 
Yöneticilere İlişkin Bilgiler 
Dekanın, dekan yardımcılarının ve varsa dekan danışmanlarının YÖKSİS/AVESİS vb. sistemlerden elde edilmiş 
özgeçmişlerini veriniz.  

 

Akademik Destek Veren Bölümlere İlişkin Bilgiler 
Değerlendirilen programlara akademik destek veren tüm bölümler (fakülte içi ve dışı) ile. 
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Tablo 18 Akademik Destek Veren Bölümler 

Akademik Yıl(1):  
  
  

Bölümün Adı(2)  

Tam  

Zamanlı Öğretim  
Elemanı  

Sayısı  

Yarı Zamanlı/ Ek 

Görevli Öğretim 

Elemanı Sayısı 

Araştırma Görevlisi 

Sayısı 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  
Notlar:  

(1) Bu tabloya, başvurunun yapıldığı yılda sona eren akademik yıla ilişkin veriler yazılmalıdır. Kurum ziyareti 

başlangıcında bu tablonun güncellenmiş bir sürümü takım üyelerine sunulmalıdır.  

(2) Destek veren Bölümler, değerlendirilen programlardaki öğrencilerin ders aldığı bölümlerdir.   

 
 
II.3 Yarı Zamanlı ve Ek Görevli Öğretim Elemanlarının İzlenmesi 
Fakültede görevlendirilen yarı zamanlı ve ek görevli öğretim elemanlarının izlenmesi ve değerlendirilmesi için 
uygulanan politikaları yazınız. 

 

 
 


