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Özet

Değerlendirmeler;
ÜKAK (Üniversite Kalite 
Komisyonu) tarafından 
oluşturulan ve YÖKAK-DDT 
revize edilen program 
doğrultusunda  19, 20 ve 21 
Kasım 2018 tarihlerinde saha 
ziyaretleri, 
YÖKAK-DDT, KGBR 
raporu hazırlayacaktır,
YÖKAK-DDT; BŞEÜ. DDR-
2018 olarak 2019 yılında,

yayınlayacaktır.



Gündem

Anketler

BŞEÜ Anket uygulama 
yönergesi 6 md. 
Anketler, AHDE (anket 
hazırlama ve değerlendirme 
ekibi) tarafından hazırlanır,
ÜKAK anket yöntemi 
belirlenir,
Yürürlüğe konulur. 
Anket sonuçları AHDE 
tarafından raporlanarak 
ÜKAK’a sunulur. 



Gündem

Anketler

AHDE tarafından hazırlanan; 
ÖS-DA (Öğretim süreçleri 
değerlendirme anketleri),
2 ve 4 sınıf (güz),
1 ve 3 sınıf (bahar),
13-14 haftalarda, 
İY-DA (İş yükü değerlendirme 
anketi), 
D-DA (Ders değerlendirme 
anketi),



Gündem

Anketler

AHDE tarafından hazırlanan (2); 
ÖE-DA (Öğretim elemanı 
değerlendirme anketi),
Aİ-MA (Akademik ve idari personel 
memnuniyet anketleri)
Her yıl Kasım ayında,
Ö-MA (Öğrenci memnuniyet anketi) 
Her yıl Nisan ayında,
DIPA (Dış  paydaş  anketi)
Yıl boyunca,



Gündem

Anketler

Sonuç ve karar;
Anketler hangi 
yöntemle (elektronik, 
manuel, optik okuma, 
vb.,) 
Nasıl yapalım… 



Gündem

Anketler

Öneri



Gündem

Anketler

Planlanan;
Mezunlar Anketi,
Etkinlik Memnuniyet Ölçüm 
Formu,
Yemekhane Anketi,
Destek Hizmetleri Anketi,
Engelsiz Birimi Anketi,
Enstitüler İdari Kısım Anketi,
Fakülteler İdari Kısım Anketi,
Genel Sekreterlik Anketi,
Güvenlik Anketi,



Gündem

Anketler

Planlanan (2);
İdari Mali İşler Anketi,
Kariyer Merkezi Anketi,
Kütüphane Anketi,
Yapı İşleri Memnuniyet Anketi,
Spor ve Fitness Hizmetleri Anketi,
Kırtasiye ve Fotokopi Hizmetleri 
Anketi,
Açık ve Kapalı Spor Alanları Anketi,
İdari Birimler Anketi,
Kafetarya (Kantin) - Yemekhane 
Anketi,



Gündem

Anketler

Planlanan (3);
Kreş Anketi,
Psikolojik Danışmanlık Anketi,
Araştırma Merkezleri Anketi,
Öğrenci İşleri Anketi,
 Misafirhane Anketi,
TTO Anketi,



Gündem

B. KİDR-2019
Bölüm 
(akademik&idari) kalite 
web sayfaları birim 
(akademik&idari) kalite 
web sayfalarına 
konsolide edilecek,
KİDR'ler bu sıraya göre 
hazırlanarak 
Tüm kanıtlar birimlerde 
muhafaza edilecek,



Gündem

C. Düzenleme 
çalışmaları
Koordinatörlük ve 
Komisyonların; 
yönerge, çalışma usul 
ve esas vb. düzenleme 
hazırlıkları,
Görev yetki ve 
sorumlulukların 
düzenlenmesi.



Gündem

D. Yeni düzenleme önerileri
YÖKSİS verilerine göre 
2017-2018 sonu ve 2018-
2019 başında Türkiye 
yükseköğretim sisteminde;
Görme engelli %20, 
İşitme engelli %32,
Asperger veya otizm 
bozukluğu %70, 
Zihin engelliler %64,

öğrenci artışı,





Gündem

D. Düzenleme çalışmaları
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