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BiRiM KALiTE FAALiYETLERI CAPRAZ AKRAN DE~ERLENDIRME OL~UTLERi 

Web Zlyaret 
Sayfasma Sirasmda 

No Sorular Gore Di.izey Bellrlenen A~1klama (Gerek~e) (Zorunludur) 
Di.izey 

1 2 3 1 2 3 

Birim Kalite Komisyonunda ara~tirma gorevlisi, idari personel, 
j -r~'lc:lv- Me~"'• 1.Je.J,' da. ;\_ ecLl\""iS 

1 ogrenci temsilcisi bulunuyor mu? Toplant1lara duzenli olarak J ~"" .. bo.l,1.- ~;, 
kat1hm saglanmakta m1? 

..;er., 

2 
Birim Kalite Komisyonu toplant1lan duzenli yap1hyor mu? (Bu J ~~w. ""2. \,..-cl-lo-, WR.1'1 k NI~ 

egitim ogretim y1hnda ka~ toplant1 yaplld1)? 
Birim Kalite Komisyonu toplant1lar1 tutanaklan birim kalite .. If 

3 " web sayfasmda yaymlamyor mu? 
Birimin ingilizce web sayfas1 i!;erigi (Haber ve duyurular, ~d-- ,v..c,Jc;J. ' \~P;.l. j.J\C.d'~ qc..\.srol,, 

4 belgeler, misyon-vizyon, yonetim ve personel bilgileri, ders J J Jt,.._ 
i!;erikleri ve kalite bolumu ... ) yeterli mi? 

5 Birim Dam~ma Kurulu en az 5 uyeden olu~uyor mu? J f, ~...,-4 
6 Birim Dam~ma Kurulu toplant1lan duzenli yap1hyor mu? .J 1, \~ l 'f¥f'' I"'') ,IC. lkel/C-"'~ 

Birim Dam~ma Kurulu toplant1 tutanaklan birim kalite/web J .J 
,, 

7 
sayfasmda payla~1hyor mu? 
Rektorluk duzeyinde yap1lanlar hari!;, birime ozgi.i anket ~..,.;~s,1- o~l .,~~• ./'o-, 

8 uygulamyor mu? Raporlan birim kalite/web sayfalarmda ilan v °'lu GJ~/""41,,..\ edia°'"" 
ediliyor mu? 

9 
Ogrenciler karar alma mekanizmalarma kat1hyor mu (Kamt, J J ol~ ~-'--/ Ft.... t Ft~ +..J-.Lk,. .. 
var m1)? U I. - o.e.~ Id 
Birim genelinde, AKTS ders bilgi paketleri eksiksiz olarak ~~'} to ',· ci,IJ..-/,-v,r c:L,.~. €~l 

10 olu~turuldu mu? sis.sdu.edu.tr adresinde birimin ders bilgi rJtr,'v- ;~ ;~,·fr o,PO . ~le..¼•~•~ ~\~) 
paketleri olu~turulmu~ mu? 

11 
Birim Ar-Ge raporu var m,? Birim kalite web sayfasmda Je.'- 'de.~~~ ¾d . ;:lft11~ 
yay1mlamyor mu? 



Ogretim elemanlannm ogretim yetkinliklerini ve geli$imini \~ ~b.i \~; ~t"CJ-i~ ~[\tr~ ModJ( L 
12 art1rmak i~in birim duzeyinde egiticilerin egitimi etkinlikleri J ~\y.,...., •. µPJi:.\ -.IL ,~\c....~k...-k 

yap1hyor mu? 

13 1$ ak1$ $emalan var m1? Birim kalite/web sayfalarmda ilan J J 'f-A4 "~\lf'1r-i-. 6h,, ~w -4. f'~t':so,,c. ( 
edildimi? ~'° ,....1:-», o~U.....~ 
Ogrenci Dani$manhg1 Sistemi aktif i$1iyor mu? Ogrenci -

'1 w~l, \ dt.. zo'l.O 'O'''"°" ~t" Qr l:,o ,,-e,Jc."'-H 
14 dani$man goru$meleri duzenli olarak yap1hyor mu? Sistem v a.~"-'~ e~~: 

~"' s,-. /cr, 
d2.Al'fM~. izleniyor mu? (Kamt1 var m1)? 

15 Birimde akreditasyon hazirhg1 yapan bolum/program var m1? v J ~w.'-i C\~~ ~~\- dtl-- Qti.~ 

16 Birim Yonetim Kurulunda ahnan kararlar web sayfasmda ilan 
ediliyor mu? J i.Je.b 'de.- r'I-L"'c..v4-

17 
Birim Kalite Komisyonu ve Birim Dani$ma Kurulunda ahnan J J ~li+rz. 1 j_ ~I ~• kararlar web sayfasmda ilan ediliyor mu? 

18 
Birim Kalite Komisyonu ve Birim Dani$ma Kurulunda ahnan / t'l/\v> .!. "'°f~~ 
kararlar hayata geciriliyor mu? (Kamt1 var m1)? "" --•~...J.... 

19 
Birimin kendi icinde mezun izleme veya ileti$im · J J il\si .&).je_,...: l.JJ...., L~ '-

mekanizmalan bulunuyor mu? ,4.L-d.i.. )or\ W" ~: i,.\~ CftW J.o:wf tfl roe~ 

20 
Dezavantajh gruplara yonelik (engelli, yoksul, yabanc1 uyruklu i,~ ~\. ~"¥'-- :1~l t~ eJ...I~;~ 
vb) birim bazmda planlama ve uygulama bulunuyor mu? 
Birimin egitim ogretim, ara$t1rma, idari faaliyetleri, 

.J D.~,_..\v- xk~•'"dc.. jtrd:.l, e.,r-alJ- ~.x:-L 
toplant1larda ahnan kararlar, ogrenciler icin gerekli belgelere 

21 
web sayfasmdan kolayca ula$1labiliyor mu? icerikler guncel 
mi? 

\.Jel,'de,.. ~,i,-.o. 1i:.-....lt;\ o/QtUl. bdrkn~:.-· 
22 Birimin payda$1an belirlenip, onceliklendirildi mi? v ~~dD.f" ,bt;.hA-r\Ml.k• --"Z.. titte&l..fcWr//fl'l-:x• l...)pj, 'e ~J. 

Birimde uluslararas1la$ma faaliyetleri yurutuluyor mu? izleme J .J plt"'W'f-k / 1A\11s~• ~\~Jc.,- ~,l,.\o-1 .,....u.,c,,..}-
23 

ve iyile$tirme kamtlan var mi? 
Di.izeyler: 1. di.izey faaliyet olmad1g1 veya ba$lang1c duzeyinde oldugu, 2. di.izey faaliyetlerin orta duzeyde oldugu, 3. di.izey ise faaliyetlerin iyi duzeyde oldugu 

anlamma gelmektedir. 

Web Sayfasma Gore Di.izey: Degerlendirme ekibi, ziyaret edecegi birimin internet ana sayfas1 ve kalite sayfasm1 degerlendirerek bir duzey i$aretleyecektir. 

Zlyaret S1rasmda Bellrlenen DOzey: Degerlendirme ekibi, ziyaret edecegi birimle yapacag1 yuz yuze gori.i$meler sonucunda bir duzey i$aretleyecektir. 

I -



No I Sorular 

1 
Birimde ogrenci merkezli egitim konusunda 

uygulamalar bulunmakta m1d1r? 

Program yeterlilikferine ula~1flp ula~1lmad1gmm 

2 I izlenmesi amac,yla hangi mekanizmalar 

olu~turulmu~tur? 

3 

4 

Ogrenciler ara~t,rma faaliyetlerine kat1hm 
konusunda te~vik ediliyor mu? 

ic ve d1~ degerlendirmeye ili~kin verilerin 
toplanmasmda nas1I bir yol izleniyor? 

A~1klama (Zorunludur) (Varsa Maddeler Halinde Ornekler Vererek A~1klaym1z) 
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Bu sayfadakl sorular, degerlendirllecek birlmfe yap1fan yuz yuze goru~meler sonucu yamtlanacakt1r. 


