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0. GİRİŞ 

0.1. Programa ait genel, tanıtıcı bilgiler sunulmalıdır.  

Giriş kısmı mevcut programın genel tanıtımına ilişkin bilgiler sunmalıdır. Bu kısımda 

programın bağlı olduğu fakülte/YO/MYO/enstitü adı, iletişim bilgileri verilmelidir. Ardından 

programın adı, verilen eğitime ilişkin kısa tanıtım, programın kısa tarihçesi, misyonu, vizyonu 

gibi bilgiler eklenebilir.  

1. ÖĞRENCİLER 

1.1. Yatay ve dikey geçişle öğrenci kabulü, çift ana dal, yan dal ve öğrenci değişimi 

uygulamaları yürütülüyor olmalıdır. Ayrıca, başka kurumlarda ve/veya programlarda 

alınmış dersler ve kazanılmış kredilerin değerlendirilmesinde uygulanan politikalar 

ayrıntılı olarak tanımlanmış ve uygulanıyor olmalıdır. 

• Yatay ve dikey geçiş ile öğrenci kabul edilmekte midir? (İlgili yönerge ve kararlar kanıt 

olarak sunulabilir.) 

• Çift ana dal, yan dal ve öğrenci değişimi uygulamaları yapılmakta mıdır? (İlgili yönerge ve 

kararlar kanıt olarak sunulabilir) 

• Başka kurumlarda ve/veya programlarda alınmış dersler ve kazanılmış kredilerin 

değerlendirilmesinde uygulanan politikalar ayrıntılı olarak tanımlanmış ve uygulanmakta 

mıdır? (İlgili yönerge ve kararlar, birim web sayfasından programların program bilgi 

paketleri, ders bilgi paketleri kanıt olarak sunulabilir.) 

1.2. Kurum ve/veya program tarafından başka kurumlarla yapılacak anlaşmalar ve 

kurulacak ortaklıklar ile öğrenci hareketliliğini teşvik edecek ve sağlayacak önlemler 

alınmalıdır. 

• Değişim programları (Erasmus, Farabi, Mevlana vb.) etkin olarak uygulanmakta mıdır? 

(Değişim programlarıyla ilgili yapılan anlaşmalar, değişim programlarına katılan öğrenci 

sayıları, öğrencileri yönlendirici web içerikleri, kılavuz, el kitabı, broşür ve benzerleri ile 

ilgili yönerge ve kararlar kanıt olarak kullanılabilir) 

1.3. Öğrencileri ders ve kariyer planlaması konularında yönlendirecek danışmanlık 

hizmetleri etkin biçimde verilmelidir. 

• Öğrencileri ders ve kariyer planlaması konularında yönlendirecek danışmanlık hizmetleri 

etkin biçimde verilmekte midir? (Danışmanlıkla ilgili web içerikleri, ders programlarında 

danışmanlık saatlerinin belirtilmesi, danışman-öğrenci iletişimini sağlamak ve geliştirmek 

üzere oluşturulmuş mekanizmalar, ilgili kılavuz ve yönergeler kanıt olarak sunulabilir.) 
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1.4. Öğrencilerin program kapsamındaki tüm dersler ve diğer etkinliklerdeki başarıları 

şeffaf, adil ve tutarlı yöntemlerle ölçülmeli ve değerlendirilmelidir. 

• Ölçme-değerlendirme hangi yöntemlerle yapılmaktadır? (Sınav, ödev, proje, sunum vb. 

örnekleri kanıt olarak kullanılabilir.) 

• Ölçme-değerlendirme hangi kurallar çerçevesinde gerçekleştirilmektedir? (İlgili yönerge, 

kılavuz ya da kararlar kanıt olarak kullanılabilir) 

• Ölçme-değerlendirme sürecinin şeffaf, adil ve tutarlı olması nasıl sağlanmaktadır? (İlgili 

yönerge, kılavuz ya da kararlar kanıt olarak kullanılabilir) 

1.5. Öğrencilerin mezuniyetlerine karar verebilmek için, programın gerektirdiği tüm 

koşulların yerine getirildiğini belirleyecek güvenilir yöntemler geliştirilmiş ve 

uygulanıyor olmalıdır. 

• Programın gerektirdiği tüm koşulların yerine getirildiğini belirleyecek güvenilir yöntemler 

geliştirilmiş ve uygulanıyor mu? (İlgili yönerge, kılavuz ya da kararlar, program bilgi 

paketleri, ders bilgi paketleri kanıt olarak sunulabilir.) 

2. PROGRAMIN EĞİTİM AMAÇLARI 

2.1. Değerlendirilecek her program için program eğitim amaçları tanımlanmış olmalıdır. 

• Program eğitim amaçları net bir biçimde tanımlanmış mıdır? (İlgili yönerge ve 

yönetmelikler, web sayfasından programların ders bilgi paketleri ile program bilgi 

paketleri kanıt olarak sunulabilir.) 

2.2. Bu amaçlar; programın mezunlarının yakın bir gelecekte erişmeleri istenen kariyer 

hedeflerine ve mesleki beklentilere uymalıdır. 

• Program eğitim amaçları, mezunlarının yakın bir gelecekte erişmeleri istenen kariyer 

hedeflerine ve mesleki beklentilere uygun mudur? (Mezun öğrenci memnuniyet anketleri, 

mezunların istihdam oranları ve istihdamın sektörel dağılımı ve benzeri bilgiler kanıt 

olarak kullanılabilir.) 

 

 

2.3. Amaçlar, üniversitenin, fakülte/enstitü/YO/MYO’nun ve bölümün misyonlarıyla 

uyumlu olmalıdır. 

• Amaçlar, üniversitenin, fakülte/enstitü/YO/MYO’nun ve bölümün misyonlarıyla uyumlu 

mudur? (İlgili dokümanlar, web sayfasından programların ders bilgi paketleri ile program 

bilgi paketleri kanıt olarak sunulabilir.) 

2.4. Amaçlar, programın çeşitli iç ve dış paydaşlarını sürece dâhil ederek belirlenmelidir. 

• Amaçlar, programın çeşitli iç (akademik personel, öğrenciler) ve dış paydaşlarını 

(işverenler, mezunlar, meslek örgütleri, ilgili kamu kurumları vb.) sürece dâhil ederek 
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belirlenmekte midir? (İç ve dış paydaş katılımlarını belgeleyen toplantı tutanakları, anket 

formları, anket sonuçları, düzenli toplantı takvimlerinin oluşturulduğuna dair belgeler 

kanıt olarak sunulabilir.) 

2.5. Programın amaçları kolayca erişilebilecek şekilde yayımlanmış olmalıdır. 

• Program amaçları kolayca erişilebilecek şekilde yayımlanmakta mıdır? (Program 

kılavuzları, bilgi paketleri kanıt olarak sunulabilir) 

2.6. Program iç ve dış paydaşlarının gereksinimleri doğrultusunda uygun aralıklarla 

güncellenmelidir. 

• Program, iç ve dış paydaşların gereksinimleri dikkate alınarak uygun aralıklarla 

güncellenmekte midir? (İç ve dış paydaşlarla yapılan görüşmeler ve gerçekleştirilen 

toplantı neticesinde elde edilen değerlendirme raporları kanıt olarak kullanılabilir.) 

3. PROGRAM ÇIKTILARI 

3.1. Program çıktıları, program eğitim amaçlarına ulaşabilmek için gerekli bilgi, beceri 

ve davranış bileşenlerinin tümünü kapsamalı ve ilgili akreditasyon kuruluşlarının 

(MÜDEK, FEDEK, SABAK, EPDAD ve benzeri) değerlendirme çıktılarını da içerecek 

biçimde tanımlanmalıdır. Programlar, program eğitim amaçlarıyla tutarlı olmak 

koşuluyla, kendilerine özgü ek program çıktıları tanımlayabilirler. 

• Program çıktıları, program eğitim amaçlarına ulaşabilmek için gerekli bilgi, beceri ve 

davranış bileşenlerinin tümünü kapsamakta mıdır? (Program kılavuzları, ders bilgi 

paketleri ve benzerleri kanıt olarak sunulabilir.) 

• Program çıktıları ilgili akreditasyon kuruluşlarının değerlendirme çıktılarını da içerecek 

biçimde tanımlanmış mıdır? (İlgili akreditasyon kuruluşlarının değerlendirme çıktıları ile 

program kılavuzları ve ders bilgi paketlerinin uyumunu gösteren dokümanlar kanıt olarak 

eklenebilir.) 

• Programlar, program eğitim amaçlarıyla tutarlı olmak koşuluyla, kendilerine özgü ek 

program çıktıları içermekte midir? (Program kılavuzları, ders bilgi paketleri ve benzerleri 

kanıt olarak sunulabilir.) 

3.2. Mezuniyet aşamasına gelmiş olan öğrencilerinin program çıktılarını sağladıkları 

kanıtlanabilmelidir. 

• Mezuniyet aşamasına gelmiş olan öğrencilerinin program çıktılarını sağladıkları 

kanıtlanabilmekte midir? (Transkriptler, diploma ekleri gibi belgeler kanıt olarak 

sunulabilir.) 

4. SÜREKLİ İYİLEŞTİRME 
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4.1. Kurulan ölçme ve değerlendirme sistemlerinden elde edilen sonuçların programın 

sürekli iyileştirilmesine yönelik olarak kullanıldığına ilişkin kanıtlar sunulmalıdır. 

• Gerçekleştirilen ölçme ve değerlendirme faaliyetleri sonucu elde edilen sonuçlar, 

programın sürekli iyileştirilmesine yönelik kullanılmakta mıdır? (Öğrencilerin başarı 

oranları ve gelişimlerine ilişkin bilgiler, programların gözden geçirilmesi ve ihtiyaç halinde 

yapılan müfredat yenileme çalışmalarına ilişkin raporlar kanıt olarak sunulabilir.) 

4.2. Bu iyileştirme çalışmaları, başta Ölçüt 2 ve Ölçüt 3 ile ilgili alanlar olmak üzere, 

programın gelişmeye açık tüm alanları ile ilgili, sistematik bir biçimde toplanmış, somut 

verilere dayalı olmalıdır. 

• İyileştirme çalışmaları, programın gelişmeye açık tüm alanları ile ilgili, sistematik bir 

biçimde toplanmış somut verilere dayanmakta mıdır? (İyileştirme faaliyetleri dâhilinde 

yapılan görüşme ve toplantı raporları, program üzerinde yapılan değişikliklere ilişkin kurul 

kararları kanıt olarak sunulabilir.) 

5. MÜFREDAT 

5.1. Her programın program eğitim amaçlarını ve program çıktılarını destekleyen bir 

müfredatı (eğitim planı) olmalıdır. 

• Programın program eğitim amaçlarını ve program çıktılarını destekleyen bir müfredatı 

(eğitim planı) oluşturulmuş mudur? (Program kılavuzları, ders bilgi paketleri ve benzeri 

dokümanlar kanıt olarak sunulabilir.) 

5.2. Müfredatın uygulanmasında kullanılacak öğretim yöntemleri, istenen bilgi, beceri ve 

davranışların öğrencilere kazandırılmasını sağlayacak biçimde tasarlanmalıdır. 

• Müfredatın uygulanmasında kullanılacak öğretim yöntemleri, istenen bilgi, beceri ve 

davranışların öğrencilere kazandırılmasını sağlayacak biçimde öğrenci merkezli, gerektiği 

durumlarda uygulama temelli olarak tasarlanmakta mıdır? (Derste kullanılan yöntemlere 

ilişkin örnek uygulamalar, yapılan sınıf içi ve sınıf dışı etkinlikler, öğrenci merkezli 

uygulamalar kanıt olarak sunulabilir.) 

5.3. Müfredatın öngörüldüğü biçimde uygulanmasını güvence altına alacak ve sürekli 

gelişimini sağlayacak bir eğitim yönetimi sistemi bulunmalıdır. 

• Müfredatın öngörüldüğü biçimde uygulanmasını güvence altına alacak ve sürekli gelişimini 

sağlayacak bir eğitim yönetimi sistemi bulunmakta mıdır? (Bölüm/anabilimdalı 

başkanlıkları ile fakülte/YO/MYO/enstitü yönetimleri ile ilgili kurullarının sistematik 

müfredat çalışmalarını gösteren belgeler kanıt olarak sunulabilir.) 

5.4. Müfredatta yeterli düzeyde kredi/AKTS içerecek şekilde temel bilim eğitimi 

bulunmalıdır. 
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• Müfredat, yeterli düzeyde kredi/AKTS tamamlayacak şekilde temel bilim eğitimi içermekte 

midir? (Programın ne düzeyde temel bilim eğitimi içermesi gerektiğini belirleyen ilgili 

mevzuat, akreditasyon kurumu ölçütleri gibi düzenlemeler ile bu düzenlemelerdeki 

gerekliliklerin karşılandığını gösteren program kılavuzu, ders bilgi paketi gibi belgeler 

kanıt olarak sunulabilir.) 

5.5. Müfredat, programın doğasına uygun biçimde ilgili disipline yönelik meslek eğitimini 

(mühendislik, fen, sağlık, eğitim ve benzeri) içermelidir. 

• Müfredat, ilgili disipline uygun meslek eğitimini içermekte midir? (Programın ne düzeyde 

meslek eğitimi içermesi gerektiğini belirleyen ilgili mevzuat, akreditasyon kurumu ölçütleri 

gibi düzenlemeler ile bu düzenlemelerdeki gerekliliklerin karşılandığını gösteren program 

kılavuzu, ders bilgi paketi gibi belgeler kanıt olarak sunulabilir.) 

5.6. Öğrenciler, derslerde edindikleri bilgi ve becerileri kullanacakları, ilgili standartları 

ve gerçekçi kısıtları ve koşulları içerecek bir ana uygulama/tasarım deneyimiyle hazır 

hale getirilmelidir. 

• Öğrenciler, derslerde edindikleri bilgi ve becerileri kullanacakları gerçek uygulama 

ortamları ile buluşturulmakta mıdır? (Gerçekleştirilen uygulama eğitimleri (stajlar vb.) ve 

bu eğitimlere ilişkin ilgili kılavuz, yönerge ve yönetmelikler kanıt olarak sunulabilir.) 

6. ÖĞRETİM KADROSU  

6.1. Öğretim kadrosu, öğretim elemanı-öğrenci ilişkisini, öğrenci danışmanlığını, 

üniversiteye hizmeti, mesleki gelişimi, sanayi, mesleki kuruluşlar ve işverenlerle ilişkiyi 

sürdürebilmeyi sağlayacak ve programın tüm alanlarını kapsayacak biçimde sayıca 

yeterli olmalıdır. 

• Programda görev yapan öğretim elemanı sayısı tüm alanlarda istenilen nitelikte hizmet 

üretebilmek için sayıca yeterli midir? (Öğretim elemanı sayılarına ilişkin bilgiler, bu 

sayının iyileştirilmesine yönelik yürütülen faaliyetlere ilişkin belgeler kanıt olarak 

sunulabilir.) 

6.2. Öğretim kadrosu yeterli niteliklere sahip olmalı ve programın etkin bir şekilde 

sürdürülmesini, değerlendirilmesini ve geliştirilmesini sağlamalıdır. 

• Öğretim kadrosu, programın etkin bir şekilde sürdürülmesini, değerlendirilmesini ve 

geliştirilmesini sağlayacak niteliklere sahip midir? (Öğretim elemanı niteliklerine ilişkin 

bilgiler ve bu niteliklerin iyileştirilmesine yönelik yürütülen faaliyetlere yönelik raporlar 

kanıt olarak sunulabilir.) 

6.3. Atama ve yükseltme kriterleri yukarıda sıralanan ölçütleri sağlamaya ve geliştirmeye 

yönelik olarak belirlenmiş ve uygulanıyor olmalıdır. 
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• Atama ve yükseltme kriterleri, öğretim kadrosunun niteliğini güvenceye alacak biçimde

belirlenmiş ve uygulanmakta mıdır? (Atama ve yükseltme kriterlerine ilişkin yönerge ve

yönetmelikler kanıt olarak sunulabilir.)

7. ALTYAPI

7.1. Sınıflar, laboratuvarlar ve diğer teçhizat, eğitim amaçlarına ve program çıktılarına 

ulaşmak için yeterli ve öğrenmeye yönelik bir atmosfer hazırlamaya yardımcı olmalıdır. 

• Sınıflar, laboratuvarlar ve eğitim-öğretim materyalleri eğitim amaçlarına ve program

çıktılarına ulaşmak için yeterli nitelik ve niceliğe sahip midir? (Programın yürütüldüğü bina

donanım özellikleri, sınıf ve laboratuvar sayıları, eğitim programlarına hizmet amacıyla

kullanılan her türlü materyale ilişkin bilgi ve belgeler kanıt olarak sunulabilir.)

7.2. Öğrencilerin ders dışı etkinlikler yapmalarına olanak veren, sosyal ve kültürel 

gereksinimlerini karşılayan, mesleki faaliyetlere ortam yaratarak, mesleki gelişimlerini 

destekleyen ve öğrenci-öğretim elemanı ilişkilerini canlandıran uygun altyapı mevcut 

olmalıdır. 

• Öğrencilerin ders dışı sosyal, kültürel, sportif, mesleki gelişimlerini destekleyecek uygun

altyapı mevcut mudur? (Sosyal, kültürel, sportif, mesleki gelişim faaliyetlerinin

yürütüldüğü mekân sayısı ve özellikleri, öğrencilerin çok yönlü gelişimi için oluşturulmuş

ortamlara ilişkin bilgi ve belgeler kanıt olarak sunulabilir.)

7.3. Programlar öğrencilerine ilgili modern teknoloji araçlarını kullanmayı 

öğrenebilecekleri olanakları sağlamalıdır. Bilgisayar ve enformatik altyapıları, 

programın eğitim amaçlarını destekleyecek doğrultuda, öğrenci ve öğretim elemanlarının 

bilimsel ve eğitsel çalışmaları için yeterli düzeyde olmalıdır. 

• Öğrencilere programın içeriğine uygun modern teknoloji araçlarını ve bilgisayar

teknolojilerini kullanabilecekleri ortam ve olanaklar yeterli düzeyde sağlanmakta mıdır?

(Program kapsamında öğrencinin kullanımına sunulan teknolojik araç-gerecin nicelik ve

nitelik açısından yeterliğine ilişkin bilgi ve belgeler kanıt olarak sunulabilir.)

7.4. Öğrencilere sunulan kütüphane olanakları eğitim amaçlarına ve program çıktılarına 

ulaşmak için yeterli düzeyde olmalıdır. 

• Öğrencilere sunulan kütüphane olanakları eğitim amaçlarına ve program çıktılarına

ulaşmak için yeterli düzeyde midir? (Program kapsamında öğrencilerin yararlanabilecekleri

kütüphanelerin nitelik ve niceliğine ilişkin bilgi ve belgeler kanıt olarak sunulabilir.)

7.5. Öğretim ortamında ve öğrenci laboratuvarlarında gerekli güvenlik önlemleri alınmış 

olmalıdır. 
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• Öğretim ortamında ve öğrenci laboratuvarlarında gerekli güvenlik önlemleri alınmış mıdır? 

(Alınan güvenlik önlemleri, yapılan denetim ve bu denetimlere ilişkin karar ve raporlar 

kanıt olarak sunulabilir.) 

7.6. Engelli öğrenciler için altyapı düzenlemesi yapılmış olmalıdır. 

• Engelli öğrenciler için altyapı düzenlemesi yapılmış mıdır? (Engelli öğrenciler için yapılan 

altyapı düzenlemelerine bilgi ve belgeler kanıt olarak sunulabilir.) 

8. KURUM DESTEĞİ VE PARASAL KAYNAKLAR 

8.1. Üniversite yönetiminin desteği ve liderliği, parasal kaynaklar ve bunların dağıtımında 

izlenen strateji, programın kalitesini ve bunun sürdürülebilmesini sağlayacak düzeyde 

olmalıdır. 

• Programın niteliğinin sağlanmasında ve sürdürülmesinde üniversite yönetiminin etkin 

desteği ve liderliği sağlanabilmekte midir? (Programın niteliğinin arttırılmasına yönelik 

üniversite yönetiminden sağlanan her türlü desteğe ilişkin bilgi ve belgeler kanıt olarak 

sunulabilir.) 

8.2. Kaynaklar, nitelikli bir öğretim kadrosunu çekecek, tutacak ve mesleki gelişimini 

sürdürmesini sağlayacak yeterlilikte olmalıdır. 

• Öğretim elemanlarına sağlanan kaynaklar ve teşvikler yeterli düzeyde midir? (Öğretim 

elemanlarına sağlanan teşvik, destek ve çeşitli mesleki gelişim olanaklarına ilişkin bilgi ve 

belgeler kanıt olarak sunulabilir.) 

8.3. Program için gereken altyapıyı temin etmeye, bakımını yapmaya ve işletmeye yetecek 

parasal kaynak sağlanmalıdır. 

• Program için gereken altyapıyı temin etmeye, bakımını yapmaya ve işletmeye yetecek 

parasal kaynak sağlanmakta mıdır? (Program için gereken alt yapının temin, bakım ve 

işletilmesine yönelik sağlanan kaynaklara ilişkin bilgi ve belgeler kanıt olarak sunulabilir.) 

8.4. Program gereksinimlerini karşılayacak destek personeli ve kurumsal hizmetler 

sağlanmalıdır. Teknik ve idari kadrolar, program çıktılarını sağlamaya destek verecek 

sayı ve nitelikte olmalıdır. 

• Program gereksinimlerini karşılayacak destek personeli ve kurumsal hizmetler sağlanmakta 

mıdır? (Program dahilinde çalışan teknik ve idari personel sayısı ile personelin alan ve 

nitelikleri kanıt olarak sunulabilir.) 

9. ORGANİZASYON VE KARAR ALMA SÜREÇLERİ 

9.1. Yükseköğretim kurumunun organizasyonu ile rektörlük, fakülte/enstitü/YO/MYO, 

bölüm ve varsa diğer alt birimlerin kendi içlerindeki ve aralarındaki tüm karar alma 
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süreçleri, program çıktılarının gerçekleştirilmesini ve eğitim amaçlarına ulaşılmasını 

destekleyecek şekilde düzenlenmelidir. 

• Karar alma süreçleri, program çıktılarının gerçekleştirilmesini ve eğitim amaçlarına 

ulaşılmasını destekleyecek şekilde düzenlenmiş midir? (Programa ilişkin konularda 

bölüm/anabilim dalı ve birim kurulları ile Senato düzeyinde alınan karar örnekleri kanıt 

olarak sunulabilir.) 

10. UZAKTAN EĞİTİM 

10.1. Programda uzaktan eğitimle yürütülen dersler için oluşturulmuş nitelikli bir alt yapı 

bulunmalıdır. 

• Uzaktan eğitimle yürütülen dersler için gerekli altyapı oluşturulmuş mudur? (Uzaktan 

eğitimle verilen dersler için kullanılan sistemlere ilişkin bilgi ve belgeler kanıt olarak 

sunulabilir.) 

10.2. Uzaktan eğitim süreçlerinde öğrencilere senkron ve asenkron seçenekler bir arada 

sunulmalıdır.  

• Uzaktan eğitim süreçlerinde öğrencilere senkron ve asenkron seçenekler bir arada 

sunulmakta mıdır? (Öğrencilere canlı dersler yanında ders videosu, çeşitli ders notları, 

okuma ödevleri gibi materyallerin sunulduğuna ilişkin bilgi ve belgeler kanıt olarak 

sunulabilir.)  

10.3. Uzaktan eğitim süreçlerinde öğrencinin aktif olarak katılabildiği öğretim süreçleri 

tasarlanmalıdır. 

• Uzaktan eğitim süreçlerinde öğrencinin aktif olarak katılabildiği öğretim süreçleri 

tasarlanmış mıdır? (Uzaktan eğitim sürecinde ders içi aktif katılımı sağlayan etkinlik 

örnekleri ve materyalleri kanıt olarak sunulabilir.) 

 

10.4. Uzaktan eğitim süreçlerinde farklı değerlendirme yöntemleri ile program 

kazanımlarının verilme durumu izlenmelidir.  

• Uzaktan eğitim süreçlerinde farklı değerlendirme yöntemleri ile program kazanımlarının 

verilme durumu izlenmekte midir? (Uzaktan eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi ve 

değerlendirilmesine ilişkin düzenlemeler, karar örnekleri, değerlendirme faaliyetleri 

takvimi ve faaliyet örnekleri kanıt olarak sunulabilir.) 

11. PROGRAMA ÖZGÜ ÖLÇÜTLER 

11.1. Programın bu ölçütlerde ifade edilmeyen programa özgü ölçütleri varsa bu 

konularda da programın amaçlarına ulaşabilmesi için gerekli tedbirler alınıyor olmalıdır. 
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• Varsa, programın kendine özgü ölçütleri bağlamında gerekli çalışmalar yapılmakta mıdır? 

(Varsa, programın kendine özgü ölçütleri kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin bilgi ve 

belgeler kanıt olarak sunulabilir.)  

12. SONUÇ 

12.1. Tüm değerlendirme ölçütleri kapsamında programın bulunduğu nokta, güçlü 

yanları ve gelişmeye açık yönleri hakkında genel bir değerlendirme yapılmalı, gelişmeye 

açık yönler hakkında yapılması gerekenler öneriler biçiminde sunulmalıdır. 
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EK-1 – PROGRAM ÖZ DEĞERLENDİRME İYİLEŞTİRME RAPORU 

Fakülte/YO/MYO/Enstitü Spor Bilimleri Fakültesi 

Bölüm/Anabilim Dalı Beden Eğitimi ve Spor 

Program Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 

Güçlü Yanlar 

Güçlü Yan 1 Akademik Kadro 

Nasıl Sürdürülecek? Var olan kadronun iletişim bağlarının kuvvetlendirilmesi ve yeni 

ekleneceklerin fakültenin eksik yönlerini tamamlayacak ve yeni 

bakış açıları kazandıracak nitelikte seçilmesi 

Güçlü Yan 2 Ders Materyallerine Dijital Ortamda Erişilebiliyor Olması 

Nasıl Sürdürülecek? Ders materyallerinin güncel olması ve öğrencinin istediği zaman bu 

materyallere ulaşabilmesi için fakültenin internet sitesinde ders 

notlarının yer alması 

Güçlü Yan 3 Fakülteye Ait Tesislerin Yeterli Donanıma Sahip Olması 

Nasıl Sürdürülecek? Öğrenci ve personelin tesisleri kullanımının artırılması 

Güçlü Yan 4 Eğitim Kalitesini Artırmak İçin Sınıflarda Teknoloji Desteğinin 

Kullanılması 

Nasıl Sürdürülecek? Öğretim elemanının teknolojik destek araçlarının kullanımına hakim 

olması 

Güçlü Yan 5 Öğrenci Merkezli Program Hazırlanması 

Nasıl Sürdürülecek? Öğrenciyi sürece daha aktif bir şekilde dahil etmek 

Gelişmeye Açık Yanlar 

Gelişmeye Açık Yan 1 Alana Özgü Konularla İlgili Konferans ve Söyleşiler 

Nasıl İyileştirilecek? Başka üniversitelerden söyleşi için misafir öğretim elamanlarını 

davet etmek, profesyonel liglerde yer alan sporcu ve antrenörleri 

söyleşi için davet etmek 

Gelişmeye Açık Yan 2 Kısmi Bir Öğrenci İzleme Sisteminin Olması 

Nasıl İyileştirilecek? 

Gelişmeye Açık Yan 3 Eğitim Seminerleri Düzenlenmesi 

Nasıl İyileştirilecek? Öğretim elemanının yetkin olduğu ve konuya ilgisi olan öğrencileri 

eğitmek ve teşvik etmek için küçük gruplarla eğitim programları-

tartışma grupları oluşturması (örneğin, beden eğitimi ve spor 

öğretmenlerinin teneffüslerde çocukların ilgisini çekebilecek eğitsel 

oyunları kullanması) 

Genel Değerlendirme 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor bölümümüz lisans öğretiminin yanı 
sıra I. ve II. öğretim yüksek lisans ve doktora programı ile öğrencilerin akademik hayatlarına 
kendi fakültelerinden devam ettirme desteği sunmaktadır. Bununla birlikte öğretim elemanı 
desteği ile açılacak yeni programlar ve uzmanlık alanları öğrencilerin gelişimleri açısından önemli 
katkılar sunacaktır.
Bölüm bünyesinde uygulanacak olan teori ve uygulama derslerine ait farklı alanlar ve materyaller 
ile birlikte eğitim öğretimde yenilikler oluşturularak program güncellenmesi yapılmalı ve yeni 
gelişmeler takip edilerek öğrenciye güncel bilgi aktarımı sağlanmalıdır.

Tarih 

22/09/2022

İmza Uygundur 
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Bölüm/Anabilim Dalı Bşk.

Doç. Dr. Yusuf SOYLU
Dekan

Prof. Dr. Naif GEBOLOĞLU




