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Değerlendirilen Birimin Güçlü Yönleri 

1) Akredite bir fakülte olmaları 
 

2) Program yeterlilik modülleri hazırlanmış olması ve PUKÖ 
döngüsünü tamamlamış olması 

3) Çok sayıda iç ve dış değerlendirme kurulları ve komisyonları 
oluşturulmuş, iç ve dış paydaşlardan toplanan veriler değerlendirilerek 
karalar alınıyor ve alınan kararların gerçekleşme oranları sayısal 
olarak belirlenerek raporlanıyor. 

 

Değerlendirilen Birimin Gelişmeye Açık Yönleri 

1) Birim internet sayfasının geliştirilmesi, İngilizce web sayfasının 
oluşturulması.  

2) Birimlerin, kurulların ve komisyonları güncel ve eksiksiz olarak 
yayınlanması bu komisyonların toplantı tutanaklarının düzenli 
olarak yayınlanması gerekmektedir. 

3) Arge raporları, birim faaliyet raporları internet sayfasında 
düzenli bir şekilde yayınlanması gerekmektedir. 

 



BİRİM KALİTE FAALİYETLERİ ÇAPRAZ AKRAN DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ 
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Açıklama (Gerekçe) (Zorunludur) 

1 2 3 1 2 3 

 

1 

Birim Kalite Komisyonunda araştırma görevlisi, idari personel, 

öğrenci temsilcisi bulunuyor mu? Toplantılara düzenli olarak 

katılım sağlanmakta mı? 

 X    X Birim Kalite Komisyonunda yer alan kişilerin tamamı (Öğrenci 

Temsilcisi) Web sayfasında yer almamaktadır. Ancak Değerlendirme 

sırasında toplantı tutanaklarında tüm üyelerin isminin yer aldığı kanıt 

evrak sunuldu. 

2 
Birim Kalite Komisyonu toplantıları düzenli yapılıyor mu? (Bu 

eğitim öğretim yılında kaç toplantı yapıldı)? 

  X   X Birim Kalite Komisyonu toplantıları düzenli olarak yapılmaktadır. Hem 

web sayfasında hem de değerlendirme aşamasında kanıt olarak 

sunulmuştur. 2021-2022 Eğitim öğretim yılında 2 toplantı yapılmıştır. 

3 
Birim Kalite Komisyonu toplantıları tutanakları birim kalite 

web sayfasında yayınlanıyor mu? 

      Birim Kalite Komisyonu toplantıları tutanaklarım web sayfasında 

yayınlanmaktadır.  

 

4 

Birimin İngilizce web sayfası içeriği (Haber ve duyurular, 

belgeler, misyon-vizyon, yönetim ve personel bilgileri, ders 

içerikleri ve kalite bölümü…) yeterli mi? 

X   X   İngilizce web sayfası bulunmamaktadır. Değerlendirme sırasında henüz 

yapıp aşamasında olduğu sözlü ve kanıt olarak ifade edilmiştir. 

5 Birim Danışma Kurulu en az 5 üyeden oluşuyor mu?   X   X Evet, Birim Danışma Kurulu en az 5 üyeden oluşuyor. 

6 Birim Danışma Kurulu toplantıları düzenli yapılıyor mu?   X   X Evet webte yayınlanmış. 2021 yılında iki kez, 2022 yılında bir kez 

yapılmış. 

7 
Birim Danışma Kurulu toplantı tutanakları birim kalite/web 

sayfasında paylaşılıyor mu? 

  X   X Evet webte yayınlanmış. 2021 yılında iki kez, 2022 yılında bir kez 

tutanaklar paylaşılmış. 

 

8 

Rektörlük düzeyinde yapılanlar hariç, birime özgü anket 

uygulanıyor mu? Raporları birim kalite/web sayfalarında ilan 

ediliyor mu? 

X     X Web sayfasında anket sonuçları bulunmamaktadır. Ancak değerlendirme 

sırasında değerlendirme raporlarına eklenen anket sonuçları kanıt olarak 

sunulmuştur. 

9 
Öğrenciler karar alma mekanizmalarına katılıyor mu (Kanıtı 

var mı)? 

X    X  Web sayfasında kanıt bulunmamaktadır. Ancak değerlendirme sırasında 

sözlü olarak öğrencilerin tüm kararlarda söz ve oy hakkı olduğu ifade 

edilmiş, kanıt sunulmamıştır. 

 

10 

Birim genelinde, AKTS ders bilgi paketleri eksiksiz olarak 

oluşturuldu mu? sis.sdu.edu.tr adresinde birimin ders bilgi 

paketleri oluşturulmuş mu? 

X     X Üniversite genelinde web sayfasından ders bilgi paketlerine ulaşılamadığı 

için kontrol edilememiştir. Ancak değerlendirme sırasında ders bilgi 

paketleri ve içerikleri eksiksik olarak sunulmuştur. 

11 
Birim Ar-Ge raporu var mı? Birim kalite web sayfasında 

yayımlanıyor mu? 

X   X   Hem web sayfasında hem de değerlendirme sırasında Ar-Ge 

çalışmalarına ait rapor sunulmamıştır. 



 

12 

Öğretim elemanlarının öğretim yetkinliklerini ve gelişimini 

artırmak için birim düzeyinde eğiticilerin eğitimi 

etkinlikleri yapılıyor mu? 

 X    X Webte Öğretim elemanlarının öğretim yetkinliklerini ve gelişimini 

artırmak için birim düzeyinde eğiticilerin eğitimi etkinliklerini 

düzenleyen kurul ve komisyonlar açıkça ifade edilmiştir. Ancak 

yapılan etkinliklere ait kanıtlar bulunamamıştır. Değerlendirme 

sırasında ise hem tıp fakültesi hem de diğer fakültelere yapılan eğitim 

etkinliklerine dair detaylar paylaşılmıştır. 

13 
İş akış şemaları var mı? Birim kalite/web sayfalarında ilan 

edildi mi? 

X   X   Organizasyon şemaları mevcut ancak iş akış şemaları hem web 

sayfasında hem de değerlendirme sırasında kanıt olarak sunulamamıştır. 

 

14 

Öğrenci Danışmanlığı Sistemi aktif işliyor mu? Öğrenci – 

danışman görüşmeleri düzenli olarak yapılıyor mu? Sistem 

izleniyor mu? (Kanıtı var mı)? 

X    X  Öğrenci Danışmanlığı Sisteminin aktif işlediğine dair web sayfasında 

herhangi bir kanıt bulunmamaktadır. Değerlendirme sırasında sistemin 

işleyişi hakkında detaylı bilgi verilmiştir. Ancak danışan ve danışman 

arasındaki mahremiyetten dolayı kanıtların paylaşılamayacağı ifade 

edilmiştir. 

15 Birimde akreditasyon hazırlığı yapan bölüm/program var mı?   X   X Tıp fakültesi 2019 yılından beri akredite bir fakültedir. Hem web 

sayfasında hem değerlendirme sırasında kanıtlar sunulmuştur. 

16 
Birim Yönetim Kurulunda alınan kararlar web sayfasında ilan 

ediliyor mu? 

 X    X Web sayfasında Birim Kalite Komisyonu ve Birim Danışma Kurulunda 

alınan kararlar en son 2022 Mart ayında yayınlanmıştır. Değerlendirme 

sırasında haftalık düzenli toplantılar yapıldığına dair kanıtlar 

sunulmuştur.  

17 
Birim Kalite Komisyonu ve Birim Danışma Kurulunda alınan 

kararlar web sayfasında ilan ediliyor mu? 

  X   X Hem web sayfasında hem de değerlendirme sırasında kanıtlar 

paylaşılmıştır. 

18 
Birim Kalite Komisyonu ve Birim Danışma Kurulunda alınan 

kararlar hayata geçiriliyor mu? (Kanıtı var mı)? 

  X   X Hem web sayfasında hem de değerlendirme sırasında kanıtlar 

sunulmuştur. Ayrıca program değerlendir kurulu oluşturularak takip 

sistemi ve toplantıda alınan kararların gerçekleşme oranları kayıt altına 

alınmaktadır.  

19 
Birimin kendi içinde mezun izleme veya iletişim 

mekanizmaları bulunuyor mu? 

X    X  Web sayfasında mezun izleme veya iletişim mekanizmaları hakkında 

bilgi bulunamamıştır. Değerlendirme sırasında komisyon tarafından ilk 

kez 2022 yılında mezunlarla iletişime geçilerek buluşma ve fikir 

alışverişi etkinliği düzenleneceği bildirilmiş kanıt olarak web sayfasından 

paylaşılan etkinlik duyurusu sunulmuştur. 

20 
Dezavantajlı gruplara yönelik (engelli, yoksul, yabancı uyruklu 

vb) birim bazında planlama ve uygulama bulunuyor mu? 

  X   X Dezavantajlı gruplara yönelik (engelli, yoksul, yabancı uyruklu vb) birim 

bazında planlama ve uygulamaların yapıldığına dair bilgiler ve kanıtlar 

sunulmuştur. Hali hazırda akredite bir fakülte olması nedeniyle bu 

gruplara yönelik uygulamaların daha öncesinden yapıldığı bildirildi. 

 

21 

Birimin eğitim öğretim, araştırma, idari faaliyetleri, 

toplantılarda alınan kararlar, öğrenciler için gerekli belgelere 

web sayfasından kolayca ulaşılabiliyor mu? İçerikler güncel 

mi? 

  X   X Hem web sayfasında hem de değerlendirme sırasında kanıtlar 

sunulmuştur. 



22 Birimin paydaşları belirlenip, önceliklendirildi mi? 
  X   X Hem web sayfasında hem de değerlendirme sırasında Birimin paydaşları 

kanıtlarıyla sunulmuştur. 

23 
Birimde uluslararasılaşma faaliyetleri yürütülüyor mu? İzleme 

ve iyileştirme kanıtları var mı? 

X    X  Web sayfasında Birimde uluslararasılaşma faaliyetleri yürütüldüğüne dair 

her hangi bir bilgi ve kanıt bulunmamaktadır. Değerlendirme sırasında 

farklı ülkelerle Mevlana programı ve özel ikili işbirliği ile anlaşmalar 

yapıldığı ifade edilmiştir. Ancak değerlendirme sırasında kanıtlar 

sunulmamıştır.  

Düzeyler: 1. düzey faaliyet olmadığı veya başlangıç düzeyinde olduğu, 2. düzey faaliyetlerin orta düzeyde olduğu, 3. düzey ise faaliyetlerin iyi düzeyde 

olduğu anlamına gelmektedir. 

Web Sayfasına Göre Düzey: Değerlendirme ekibi, ziyaret edeceği birimin internet ana sayfası ve kalite sayfasını değerlendirerek bir düzey işaretleyecektir. 

Ziyaret Sırasında Belirlenen Düzey: Değerlendirme ekibi, ziyaret edeceği birimle yapacağı yüz yüze görüşmeler sonucunda bir düzey işaretleyecektir. 



No Sorular Açıklama (Zorunludur) (Varsa Maddeler Halinde Örnekler Vererek Açıklayınız) 

 

 

 

1 

 

 

Birimde öğrenci merkezli eğitim konusunda 

uygulamalar bulunmakta mıdır? 

Birimin öğrenci merkezli eğitim uygulamaları bulunmaktadır. Hatta iyi uygulamalar kapsamında örnek 

gösterildiği ifade edilmiştir. Özel çalışma modülleri oluşturularak öğrencilere 14 haftalık eğitim programları 

uygulandığı ve bu program sonucunda öğrencilere dönem sonu sınavlarında ek puan verilerek teşvik edildiği 

bildirilmiştir. 

 

 

 

2 

 

 

Program yeterliliklerine ulaşılıp 

ulaşılmadığının izlenmesi amacıyla hangi 

mekanizmalar oluşturulmuştur? 

Program değerlendirme kurulları oluşturulmuş, her yıl düzenli olarak raporlar hazırlanarak istatistiksel olarak 

programın hedefine ne kadar ulaştığını sayısal olarak (%) yayınlanmaktadır. 

 

 

 

3 

 

 

 

Öğrenciler araştırma faaliyetlerine katılım 

konusunda teşvik ediliyor mu? 

Birim, öğrencilerin araştırma faaliyetlerine katılımı ile ilgili olarak PUKÖ döngüsünü tamamladığı ifade 

edilmiştir. Öğrencilere proje ödevleri verilerek takım çalışmaları halinde akademik çalışmalar 

gerçekleştirildiği ve bu projelerin çıktıları olarak sunumlar makaleler yaptırıldığı bildirilmiştir.  

 

 

 

4 

 

 

 

İç ve dış değerlendirmeye ilişkin 

verilerin toplanmasında nasıl bir yol 

izleniyor? 

İç ve dış değerlendirmeye ilişkin verilerin toplanması ve değerlendirilmesi için birden fazla kurul ve 

komisyon oluşturulmuştur. Veriler düzenli olarak toplanıp titizlikle değerlendirilerek somut kararlar 

alınmakta sonrasında alınan kararların gerçekleştirme oranları istatistiksel olarak sayısal ifadelerle 

raporlanmaktadır.  

Bu sayfadaki sorular, değerlendirilecek birimle yapılan yüz yüze görüşmeler sonucu yanıtlanacaktır. 


