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SİNOP ÜNİVERSİTESİ BİRİM 
FAALİYETLERİNİ İZLEME FORMU

BİRİM ADI  :EĞİTİM FAKÜLTESİ
İLGİLİ AY/YIL :01.09.2020-31.01.2021    DÖNEM: GÜZ                    BAHAR 

KALİTE GÜVENCESİ 
S.NO Konusu Evet Hayır

1 Birim Kalite Akreditasyon Temsilcileri ile aylık toplantı yapıldı mı? X
2 İç paydaşlarla toplantı yapıldı mı? X
2.1 İç paydaş toplantı raporu web sitesine eklendi mi? X
3 Dış paydaşlarla toplantı yapıldı mı? X

3.1 Dış paydaş toplantı raporu web sitesinde yayınlandı mı? X
3.2 Dış paydaşlarla anket yapıldı mı? X

3.3 Dış paydaşlarla yapılan anket web sitesinde yayınlandı mı? X
3.4 Anket sonuçlarına ilişkin yapılan iyileştirmeler ‘’Birim web sayfasında 

yayınlandı mı?
X

4 Kurum karar alma süreçlerinde paydaşların katılımı sağlandı mı? X
4.1 Paydaş katılımı (web sayfası, yüz yüze görüşmeler, yazılı belgeler vb.) ilan 

edildi mi?
X

4.2 Paydaş görüşleri doğrultusunda gerçekleşen uygulamalar izlenip iyileştirme 
yapıldı mı?

X

5 Akademik Genel Kurul yapıldı mı? X
5.1 Akademik Genel Kurul toplantılarında, bir önceki Eğitim-Öğretim döneminde 

gelen dilek, şikâyet ve öneriler değerlendirildi mi?
X

6 Dilek-şikâyet kutusundaki bilgiler değerlendirilip, yapılan iyileştirmeler web 
sitesinde ‘’Geri Bildirim sayfası” üzerinden duyuruldu mu?

X

7 İlgili kuruluşlarca verilen akreditasyon (program, laboratuar, cihaz 
akreditasyonu gibi) çalışmaları var mı?

X

8 Mezunlarla ilgili herhangi bir faaliyet yapıldı mı? X
9 Birimdeki kurullarda öğrenci katılımı sağlanıyor mu? X
10 Dönem içinde alınan Kurul Kararları web sayfasında paylaşıldı mı? X
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Eğitim-Öğretim
S.NO Konusu Evet Hayır

1 Açılacak seçmeli dersler belirlenirken öğrencilere kültürel derinlik kazanma ve 
farklı disiplinleri tanıma imkânı sağlayan genel kültür seçmeli derslere yeterince 
yer verildi mi? 

X

1.1 Programlarınızdaki müfredatı değerlendirmek üzere dış paydaşlarla toplantı 
yapıldı mı?

X

1.2 Cevabınız evet ise, alınan karar doğrultusunda program güncellemeleri yapıldı 
mı?

X

2 Programların bilgi paketleri (ders içerikleri ve program bilgileri) programın 
Bologna Süreci sorumlusu tarafından kontrol edildi mi?

  X

2.1 Öğrenci Bilgi Paketinde ders içerikleri, dersi veren öğretim elemanları 
tarafından akademik takvimde belirlenen süre içerisinde dolduruldu mu?

X

2.2 Öğrenci Bilgi Paketinde programların tanıtımına ilişkin bilgiler güncel ve tam 
mı?

X

2.3 TYYÇ-Program Yeterlilikleri ilişkisi matrisleri doğru şekilde doldurulmuş mu? X
2.4 Bilgi paketlerinde program öğrenme çıktılarının Türkiye Yükseköğretim 

Yeterlilik Çerçevesine (TYYÇ)’ye uygun olup olmadığı kontrol edildi mi? 
X

2.5 Program Yeterlilikleri TYYÇ ile ilişkili değil ise dış paydaşların da görüşleri 
alınarak güncelleme çalışmaları yapıldı mı?  

X

2.6 Ders bilgi paketlerinde program çıktılarına uygun ders ölçme ve 
değerlendirme yöntemleri seçilmiş mi?

  X

3 Akademik danışmanlık toplantıları yapıldı mı? X
3.1 Akademik danışmanlık toplantılarında öğrencilere öğrenci bilgi sistemi, 

öğrenci bilgi paketi, eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği, disiplin yönetmeliği, 
ulusal/uluslararası değişim programları gibi hususlarda bilgilendirme yapıldı 
mı?

X

3.2 Yapılan değerlendirme sonuçlarının geri bildirimi yapıldı mı? X
4 Programınızın/Programlarınızın eğitim-öğretim açısından hedeflenen noktaya 

ulaşıp ulaşmadığını ölçmek amacıyla son sınıf öğrencilerinizin tamamını 
kapsayan anket/toplantı/sınav vb. etkinlik yapıldı mı?

X

Araştırma-Geliştirme
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S.NO Konusu Evet Hayır
1 Öğretim elemanlarının araştırma yetkinliğini sağlamak ve iyileştirmek için 

bilgilendirme toplantısı, eğitim, seminer vb. etkinlikler yapıldı mı? 
X

2 Akademisyenlere Ulusal/Uluslararası bilimsel araştırma projeleri ve fon 
kaynakları ile ilgili yeterince bilgilendirme yapıldı mı?

X

3 Bölgeye katkı sağlayan yayın ve projeler yapıldı mı? X
3.1 Bölgeye katkı sağlayan yayın ve projeler yapıldıysa sonuçları kamuoyuyla 

paylaşıldı mı?
X

4 Araştırma altyapısını geliştirmeye yönelik proje yapıldı mı? X
5 Akademik personelin araştırma-geliştirme performansı izleniyor mu?   X
6 Araştırma projesi ve yayın konularında dış paydaşların görüşlerine 

başvuruldu mu? 
X

7 Bölgesel, ulusal/uluslararası kurum ve kuruluşlarla ortak yayın ve projeler 
yapıldı mı? 

X

7.1 Bölgesel, ulusal/uluslararası kurum ve kuruluşlarla ortak yapılan yayın ve 
projelerin sonuçları izlendi mi?

X

7.2 Bölgesel, ulusal/uluslararası kurum ve kuruluşlarla ortak yapılan yayın ve 
projelerin sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı mı?

X

8 Birimde Kariyer Geliştirme programı yapıldı mı? X

Yönetim Sistemi
S.NO Konusu Evet Hayır
1 Kalite kültürünün yaygınlaştırılmasına yönelik birimde (etkinlik, seminer, 

çalıştay vb.) faaliyetler yapıldı mı?
X

2 Birim faaliyetleri mevzuata ve tanımlı süreçlere uygun yürütülüyor mu? 
periyodik olarak çeşitli platformlarda kamuoyu ile paylaşıldı mı?

X

3 Birim web sayfası güncel mi? (Sayfada yer alan her başlığın altı güncel 
olarak doldurulmuş mu?)

X

4 Mevcut akademik personele hizmet içi eğitim yapıldı mı? X
4.1 Mevcut idari personele hizmet içi eğitim yapıldı mı? X
5 Birimde yeni işe başlayan akademik ve idari personel var mı? X
5.1 Yeni başlayan personele görev tanımı yapıldı mı? X
5.2 Yeni başlayan personele hizmet içi eğitim-oryantasyon eğitimi yapıldı mı?    X

5.3 Yeni başlayan personel ile ilgili birim personel sayfası güncellendi mi? X

6 Akademik veya idari personeli teşvik amaçlı ödül verildi mi?/ yada ödül 
verilmesi için teklif yapıldı mı?

X

7 Birimde tasarruf kültürünün oluşması için etkinlik yapıldı mı? X
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8 Birimde personel ve öğrenciler arasında etik değerlerin canlı tutulmasına 
yönelik bir etkinlik yapıldı mı?

X

9 Birimde milli veya dini özel günlerle ilgili herhangi bir etkinlik yapıldı mı? X
10 Birimdeki akademik ve idari personel arasında kaynaşmayı hedefleyen  

(birlikte toplantı/yemek/piknik vb.) bir etkinlik yapıldı mı?
X

Toplumsal Katkı
S.NO Konusu Evet Hayır

1 Sosyal Sorumluluk Projesi yapıldı mı? X
1.1 Proje sonuçları değerlendirilip yayınlandı mı? X
2 Sertifika programı açıldı mı? X
2.1 Sertifika programı sonrası anket yapıldı mı? X
2.2 Sertifika programı sonrası yapılan anket analiz edilip sonuçları yayınlandı mı? X
3 Özel yaklaşım gerektiren öğrenci var mı? X
3.1 Özel yaklaşım gerektiren öğrencilere yönelik etkinlik yapıldı mı? X
3.2 Özel yaklaşım gerektiren öğrencilere yönelik anket yapıldı mı? X
3.4 Özel yaklaşım gerektiren öğrencilere yönelik yapılan anket sonuçları 

değerlendirilip yayınlandı mı?
X

3.5 Yapılan anket değerlendirmesine yönelik iyileştirme yapılıp ‘’Geri Bildirim’’ 
sayfasında yayınlandı mı?

X

4 Bölgeye yönelik sosyo-kültürel konferans/panel/sunum vb. herhangi bir 
faaliyet yapıldı mı?

X

4.1 Yapılan faaliyet değerlendirilip kamuoyu ile paylaşıldı mı? X


