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Değerlendirme Ekibi 
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Değerlendirilen Ekip 

Adı Soyadı İmza 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Değerlendirme Sonucu 

Değerlendirilen Birimin Güçlü Yönleri  Değerlendirilen Birimin Gelişmeye Açık Yönleri 

1)Fakültenin 7-24 eğitim faaliyetleri için açık olması 1)Akreditasyon ve ululuslararasılaşma faaliyetlerindeki yetersizlik 

2)İş akışlarının net bir şekilde belirlenmiş olması 2)Kalitenin tüm birimlere aktarılma güçlüğü 

3) 3)Fiziksel alt yapı yetersizlikleri 

  



BİRİM KALİTE FAALİYETLERİ ÇAPRAZ AKRAN DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ 

No Sorular 

Web 

Sayfasına 

Göre Düzey 

Ziyaret 

Sırasında 

Belirlenen 

Düzey 
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 araştırma görevlisi, idari personel, 

öğrencisi temsilcisi bulunmaktadır. Ancak Kalite Komisyonunda birim 

sekreteri olarak Belgin ÇEKİN yer almaktadır. İdari personel temsilcisi 

ve Kalite Komisyonu sekretaryası farklı olmalıdır. Ayrıca araştırma 

görevlisi temsilcisi ayrıca belirtilmelidir. 

2 
Birim Kalite Komisyonu toplantıları düzenli yapılıyor mu? (Bu 

eğitim öğretim yılında kaç toplantı yapıldı)? 
 X    X 

Birim web sayfasında sadece 08.07.2020 ve 15.10.2021 tarihli Birim 

Kalite Komisyonu Toplantısı yer almaktadır. Bu eğitim öğretim yılında 

yapılan Birim Kalite Komisyonu toplantısı gözükmemektedir. Bu yıl 

gerçekleştirilen toplantı tutanağının olduğu ziyaret sırasında belirtilmiştir 

ancak web sayfasında yer almamaktadır. 

3 
Birim Kalite Komisyonu toplantıları tutanakları birim kalite web 

sayfasında yayınlanıyor mu? 
  X   X 

Birim Kalite Komisyonu toplantıları tutanakları birim kalite 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  

Birim İngilizce web sayfasında sadece misyon- vizyon, fakülte tarihi ve 

bölüm bilgileri yer almaktadır. 

İngilizce web sayfası haber ve duyurular, belgeler, yönetim ve personel 

bilgileri, ders içerikleri ve kalite bölümü içeriğine ulaşılamamaktadır. 

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

6 Birim Danışma Kurulu toplantıları düzenli yapılıyor mu?   X   X 

Birim web sayfasında 25.10.2021 tarihli bir Birim Danışma Kurulu 

toplantısı, 24.09.2020 tarihli bir Mimarlık Fakültesi “DIŞ 

PAYDAŞLAR” Toplantısı yer almaktadır. 

  



7 
Birim Danışma Kurulu toplantı tutanakları birim kalite/web 

sayfasında paylaşılıyor mu? 
  X   X 

Birim web sayfasında 25.10.2021 tarihli bir Birim Danışma Kurulu 

toplantısı, 24.09.2020 tarihli bir Mimarlık Fakültesi “DIŞ 

PAYDAŞLAR” Toplantısı yer almaktadır. 

8 

Rektörlük düzeyinde yapılanlar hariç, birime özgü anket 

uygulanıyor mu? Raporları birim kalite/web sayfalarında ilan 

ediliyor mu? 

X   X   

Birim web sayfasında Mimarlık Fakültesi Akademik Personel 

Memnuniyet Anketi, İdari Personel Memnuniyet Anketi,Dış Paydaş ve 

Toplumsal Katkı Memnuniyet Anketi, Mezun Öğrenci Memnuniyet 

Anketi ve Öğrenci Memnuniyet Anketi yer almaktadır. Ancak anket 

raporları birim web sayfasında gözükmemektedir. 

9 

Öğrenciler karar alma mekanizmalarına katılıyor mu (Kanıtı var 

mı)?  X    X 
Birim Kalite Komisyonunda öğrenci temsilcisi yer almaktadır. Öğrenci 

temsilcisi yönetim kuruluna katılmaktadır. 

10 

Birim genelinde, AKTS ders bilgi paketleri eksiksiz olarak 

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

paketleri oluşturulmuş mu? 

  X   X 
Birim web sayfasında Ders Akts Bilgi Kontrol Listesi ve Program Bilgi 

Paketi yer almaktadır. 

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

yayımlanıyor mu? 
 X   X  

Birim web sayfasında Birim Arge Komisyonu yer almakta nacak Birim 

Ar-Ge raporu bulunmamaktadır. 

12 

Öğretim elemanlarının öğretim yetkinliklerini ve gelişimini 

artırmak için birim düzeyinde eğiticilerin eğitimi etkinlikleri 

yapılıyor mu? X   X   

Birim web sayfasında eğiticilerin eğitimi 

etkinliklerine dair bir kanıt bulunmamaktadır. 

Ziyaret sırasında da böyle bir eğitimin geçekleşmediği ifade edilmiştir. 

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

mi? 
  X   X 

Birim kalite/web sayfalarında bir çok sürece ait iş akış şeması yer 

almaktadır. 

14 

Öğrenci Danışmanlığı Sistemi aktif işliyor mu? Öğrenci - 

danışman görüşmeleri düzenli olarak yapılıyor mu? Sistem 

izleniyor mu? (Kanıtı var mı)? X    X  

Birim web sayfasında Öğrenci Danışmanlığı Sistemine dair herhangi bir 

kanıt bulunmamaktadır. Ancak ziyaret sırasında kanıtların web sayfasına 

ekleneceği ifade edilmiştir. 

15 Birimde akreditasyon hazırlığı yapan bölüm/program var mı? X   X   
Birimde akreditasyon hazırlığı yapan bölüm/program bilgisi yer 

almamaktadır. 

16 
Birim Yönetim Kurulunda alınan kararlar web sayfasında ilan 

ediliyor mu? 
  X   X 

Birim web sayfasında Birim Yönetim Kurulunda alınan kararlar yer 

almaktadır. 
  



17 
Birim Kalite Komisyonu ve Birim Danışma Kurulunda alınan 

kararlar web sayfasında ilan ediliyor mu? 
  X   X 

Birim Kalite Komisyonu ve Birim Danışma Kurulunda alınan kararlar 

web sayfasında ilan edilmiştir. 

18 
Birim Kalite Komisyonu ve Birim Danışma Kurulunda alınan 

kararlar hayata geçiriliyor mu? (Kanıtı var mı)? 
  X   X 

PUKÖ Döngüsü tamamlanan iş akış şemaları Birim Kalite Komisyonu ve 

Birim Danışma Kurulunda alınan kararlar hayata geçirilme kanıtıdır. 

Birim web sayfasında yer almaktadır. 

19 
Birimin kendi içinde mezun izleme veya iletişim mekanizmaları 

bulunuyor mu? 
X   X   

Birimin kendi içinde mezun izleme veya iletişim mekanizması olarak 

sosyal medya aracılığıyla takip sağlanmaktadır. Birim web sayfasında bir 

kanıtı bulunmamaktadır. 

20 
Dezavantajlı gruplara yönelik (engelli, yoksul, yabancı uyruklu 

vb) birim bazında planlama ve uygulama bulunuyor mu? 
X    X  

Birim web sayfasında dezavantajlı gruplara yönelik planlama ve 

uygulama yer almamaktadır. Ancak ziyaret sırasında dezavantajlı 

gurplara yönelik bina yapısında gerçekleştirilen faaliyetler ifade 

edilmiştir. 

21 

Birimin eğitim öğretim, araştırma, idari faaliyetleri, toplantılarda 

alınan kararlar, öğrenciler için gerekli belgelere web sayfasından 

kolayca ulaşılabiliyor mu? İçerikler güncel mi? 

  X   X 

Birim web sayfasında  eğitim öğretim, araştırma, idari faaliyetleri, 

toplantılarda alınan kararlar, öğrenciler için gerekli belgelere 

kolayca ulaşım sağlanabilmektedir. İçerikler günceldir. 

22 Birimin paydaşları belirlenip, önceliklendirildi mi?   X   X Birimin paydaşları belirlenmiştir. 

23 
Birimde uluslararasılaşma faaliyetleri yürütülüyor mu? İzleme 

ve iyileştirme kanıtları var mı? 
 X   X  

Birimde uluslararasılaşma faaliyetleri yürütülmektedir. Ancak izleme ve 

iyileştirme faaliyetleri bulunmamaktadır. 

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? 

Birimde öğrenci merkezli eğitim konusunda; birebir yüz yüze uygulamalı eğitimlerin sürdürülmekte, fiziksel 

çevre iyileştirilmekte, öğrenci işleri birimi hizmetlerini aralıksız sürdürmekte ve 7-24 çalışılabilen 

bir fakülte anlayışı sağlanmaktadır. 

2 

Program yeterliliklerine ulaşılıp ulaşılmadığının 

izlenmesi amacıyla hangi mekanizmalar 

oluşturulmuştur? 

Program yeterliliklerine ulaşılıp ulaşılmadığının izlenmesi amacıyla bitirme projeleri kullanılmakta ve projeler 

ön koşullu olarak ilerlemektedir. Ayrıca öğrencilerin mezun olabilmesi için mezuniyet kriterlerini sağlamaları 

gerekmektedir. 

3 
Öğrenciler araştırma faaliyetlerine katılım konusunda 

teşvik ediliyor mu? 

Öğrenciler araştırma faaliyetlerine katılım konusunda TÜBİTAK 2209-A projeleri ve BAP projeleri 

yürütülmektedir. Mesleki yarışmalara katılım sağlanmakta ve seçmeli derslerde çocuk oyunları temalı 

workshoplar düzenlenmektedir. 

4 
İç ve dış değerlendirmeye ilişkin verilerin 

toplanmasında nasıl bir yol izleniyor? 

Toplantı tutanakları, fotoğraflar, değerlendirme formları düzenli olarak incelenmekte ve gerekli düzenlemeler 

yürütülmektedir. Kalite komisyonunda düzenli olarak veri toplanmaktadır. 

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


