
2022 YILI KALİTE PROGRAM ÖZ DEĞERLENDİRME RAPORU 

NİKSAR UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ 

HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ 

 

0. GİRİŞ  

 

0.1. Programa ait genel, tanıtıcı bilgiler sunulmalıdır. 

 

Niksar Uygulamalı Bilimler Fakültesi, 2012 yılında yüksekokul olarak kurulmuştur. 09.05.2020 tarih ve 31122 sayılı 

resmi gazetede yayınlanan karar ile fakülteye dönüşmüştür. Fakülte öğrenci alımına 2019 yılında başlamıştır. 

Fakültemizde hali hazırda Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümü olarak lisans derecesinde eğitim verilmektedir. 

Okulumuzda şu anda 231 öğrenci öğrenim görmektedir 

Fakülte, toplam 657.000 m2 kampüs alanı ile Niksar Yerleşkesi içerisinde eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Niksar Yerleşkesi içerisinin 89.460 m2 ‘ lik kısmı çevrili alandan oluşmaktadır. Niksar Yerleşkesi içerisinde; futbol, 

basketbol ve voleybol sahaları, 10 dönüm alanı kaplayan Kampüs Göleti, yeşil alanlar ve yürüyüş yolları yer almaktadır.  

Fakülte binası 7.604 m2' lik kapalı alana sahiptir. Fakülte binası içerisinde; 19 derslik, 1 amfi, 1 kütüphane, 1 kantin, 3 

bilgisayar laboratuvarı, 1 toplantı salonu ve 1 konferans salonu mevcuttur.  

Niksar Uygulamalı Bilimler Fakültesi, 2 doçent ve 2 doktor öğretim üyesi olmak üzere 4 akademik personel; 1 fakülte 

sekreteri, 4 memur, 7 güvenlik görevlisi, 1 idari destek personeli, 2 hizmetli ve 2 sürekli işçi idari personel ile 

faaliyetlerini sürdürmektedir. 

 

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. 

 

Programa yatay geçiş yoluyla öğrenci kabul edilmektedir. Başka kurumlarda ve/veya programlarda alınmış dersler ve 

kazanılmış kredilerin değerlendirilmesinde, alınmış derslerin içeriklerinin "Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Lisans 

Programı" dersleriyle uyması koşulu aranmaktadır. 

http://str.gop.edu.tr/Files/UploadFiles/ders-muafiyeti-ve-intibak...-23062022220914.pdf 

http://str.gop.edu.tr/Files/UploadFiles/yatay-gecis-yonerge-23062022215904.pdf 

 

 

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 uygulanmaktadır. Programa yeni kayıt yaptıran 

öğrencilere uygulanan Oryantasyon Eğitiminde öğrenci hareketlilik ve değişim programlarıyla ilgili bilgilendirmeler 

yapılmaktadır. Bununla birlikte öğrenciler birim temsilcilerinden başvuru yapmak istedikleri değişim programlarıyla 

ilgili detaylı bilgiler alabilmektedir. 

https://ogr.gop.edu.tr/Icerik.aspx?d=tr-tr&mk=36698&m=degisim_programlari 

http://str.gop.edu.tr/Files/UploadFiles/ders-muafiyeti-ve-intibak...-23062022220914.pdf
http://str.gop.edu.tr/Files/UploadFiles/yatay-gecis-yonerge-23062022215904.pdf
https://ogr.gop.edu.tr/Icerik.aspx?d=tr-tr&mk=36698&m=degisim_programlari


 

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 verilmektedir. 

Öğrenci danışmanları bölümümüz web sayfasında olan program kılavuzu içerisinde belirtilmiştir. Ayrıca, TOGÜ 

KARMER (Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi), öğrencilerimize yönelik çeşitli etkinlikler düzenlemektedir. 

https://niksarubf.gop.edu.tr/depo/menuler/birim_12070/bilgilenirme_kilavuzu_451/dosya_icerik/7781678/bilgil

enirme_kilavuzu_20220907121328.pdf 

https://karmer.gop.edu.tr/Default.aspx?d=tr-TR 

 

1.4. Öğrencilerin program kapsamındaki tüm dersler ve diğer etkinliklerdeki başarıları şeffaf, adil ve tutarlı 

yöntemlerle ölçülmeli ve değerlendirilmelidir.  

 

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyeleri tarafından hazırlanan ve Bilgi 

paketinde yer alan “Değerlendirme Sistemi” tablolarında ayrıntılı olarak tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları 

ile ilgili olarak Gaziosmanpaşa Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır. 

Bölümümüzde ölçme-değerlendirme sınav, ödev, proje, sunum vb. yöntemlerle yapılmaktadır. Derslerin 

değerlendirmesi, bir ara sınav ve bir dönem sonu sınavı aracılığıyla yapılmaktadır. Ara sınavın ortalamaya katkısı %40 

dönem sonu sınavının ise % 60’tır. Geçme notu 100 üzerinden 60’tır. Öğrencinin derse devam şartını sağlaması gerekir. 

Ölçme-değerlendirme sürecinin şeffaf, adil ve tutarlı olması için öğretim elemanları her sınav sonrasında cevap 

anahtarlarını öğrencilerle paylaşmaktadır. 

 

https://obs.gop.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=45&curSunit=2001723 

 

1.5. Öğrencilerin mezuniyetlerine karar verebilmek için, programın gerektirdiği tüm koşulların yerine 

getirildiğini belirleyecek güvenilir yöntemler geliştirilmiş ve uygulanıyor olmalıdır.  

 

Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 100 üzerinden en az 60 ağırlıklı not ortalamasına 

sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur. 

https://obs.gop.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=45&curSunit=2001723 

 

2. PROGRAMIN EĞİTİM AMAÇLARI  

 

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

 

Fakültemiz, küreselleşmenin beraberinde getirdiği rekabetçi uluslararası düzende araştırmacı, yenilikçi, rekabetçi yönü 

güçlü, hem bilgiye ulaşma hem de eldeki verileri etkin kullanabilme yeterliliğine sahip ulusal ve uluslararası ortamda 

faaliyet gösterebilecek bilgi, iletişim araçlarını etkili kullanabilme yetisine sahip uzman insan gücünün yetiştirilmesini 

hedeflenmektedir. 

https://niksarubf.gop.edu.tr/depo/menuler/birim_12070/bilgilenirme_kilavuzu_451/dosya_icerik/7781678/bilgil

enirme_kilavuzu_20220907121328.pdf 

 

https://niksarubf.gop.edu.tr/depo/menuler/birim_12070/bilgilenirme_kilavuzu_451/dosya_icerik/7781678/bilgilenirme_kilavuzu_20220907121328.pdf
https://niksarubf.gop.edu.tr/depo/menuler/birim_12070/bilgilenirme_kilavuzu_451/dosya_icerik/7781678/bilgilenirme_kilavuzu_20220907121328.pdf
https://karmer.gop.edu.tr/Default.aspx?d=tr-TR
https://obs.gop.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=45&curSunit=2001723
https://obs.gop.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=45&curSunit=2001723
https://niksarubf.gop.edu.tr/depo/menuler/birim_12070/bilgilenirme_kilavuzu_451/dosya_icerik/7781678/bilgilenirme_kilavuzu_20220907121328.pdf
https://niksarubf.gop.edu.tr/depo/menuler/birim_12070/bilgilenirme_kilavuzu_451/dosya_icerik/7781678/bilgilenirme_kilavuzu_20220907121328.pdf


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 

uygundur.  

 

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

 

 Bölümün amaçları, üniversitenin, fakültemizin ve bölümümüzün misyonlarıyla uyumludur. 

 

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

 

 Amaçlar belirlenirken, programın çeşitli iç (akademik personel, öğrenciler) ve dış paydaşlarını (işverenler, mezunlar, 

meslek örgütleri, ilgili kamu kurumları vb.) sürece dâhil edilmesi sağlanır. 

 

2.5. Programın amaçları kolayca erişilebilecek şekilde yayımlanmış olmalıdır. 

 

 Program amaçları kolayca erişilebilecek şekilde yayımlanmaktadır. Gerekli bilgilere öğrenciler bölümümüzün web 

sayfasından kolaylıkla erişebilir. 

 

https://niksarubf.gop.edu.tr/Icerik.aspx?d=tr-TR&mk=39587&m=misyon_vizyon 

https://niksarubf.gop.edu.tr/depo/menuler/birim_12070/bilgilenirme_kilavuzu_451/dosya_icerik/7781678/bilgil

enirme_kilavuzu_20220907121328.pdf 

 

2.6. Program iç ve dış paydaşlarının gereksinimleri doğrultusunda uygun aralıklarla güncellenmelidir. 

 

 Program, iç ve dış paydaşların gereksinimleri dikkate alınarak uygun aralıklarla güncellenmektedir. İç paydaşlar olarak 

gerekli güncellemeler sürekli yapılmaktadır. 

 

            3. PROGRAM ÇIKTILARI 

 

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

bileşenlerinin tümünü kapsamalı ve ilgili akreditasyon kuruluşlarının 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 kapsamaktadır. 

 

https://niksarubf.gop.edu.tr/Icerik.aspx?d=tr-TR&mk=39587&m=misyon_vizyon
https://niksarubf.gop.edu.tr/depo/menuler/birim_12070/bilgilenirme_kilavuzu_451/dosya_icerik/7781678/bilgilenirme_kilavuzu_20220907121328.pdf
https://niksarubf.gop.edu.tr/depo/menuler/birim_12070/bilgilenirme_kilavuzu_451/dosya_icerik/7781678/bilgilenirme_kilavuzu_20220907121328.pdf


3.2. Mezuniyet aşamasına gelmiş olan öğrencilerinin program çıktılarını sağladıkları kanıtlanabilmelidir. 

 

Mezuniyet aşamasına gelmiş olan öğrencilerinin program çıktılarını sağlamaktadırlar.  

 

          4. SÜREKLİ İYİLEŞTİRME 

 

 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 kullanılacaktır. İhtiyaç halinde müfredat yenileme çalışmaları yapılmaktadır. Yenileme çalışmaları yapılırken 

de öğrencilerin zayıf oldukları yönler/dersler ders öğretim elemanı tarafından tespit edilmekte ve müfredat 

güncellemelerinde bu durum göz önünde bulundurulacaktır. 

 

         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) oluşturulmuştur. 

Ders müfredat paketleri YÖK tarafından hazır halde gelmektedir. Bölümümüzün web sitesinde mevcuttur. 

 

https://niksarubf.gop.edu.tr/depo/menuler/birim_12070/bilgilenirme_kilavuzu_451/dosya_icerik/7781678/bilgil

enirme_kilavuzu_20220907121328.pdf 

 

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 tasarlanmaktadır. 

Bölümümüze özellikle uygulamalı dersleri öğrenci merkezli olarak uygulanmaktadır. 

 

https://niksarubf.gop.edu.tr/Icerik.aspx?d=tr-TR&mk=39587&m=misyon_vizyon 

 

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 bulunmaktadır. Bölüme ait tüm müfredatla ilgili bilgiler öğretim elemanları tarafından Üniversitemizin 

OBS sistemi üzerinden paylaşılmaktadır. 

https://niksarubf.gop.edu.tr/depo/menuler/birim_12070/bilgilenirme_kilavuzu_451/dosya_icerik/7781678/bilgilenirme_kilavuzu_20220907121328.pdf
https://niksarubf.gop.edu.tr/depo/menuler/birim_12070/bilgilenirme_kilavuzu_451/dosya_icerik/7781678/bilgilenirme_kilavuzu_20220907121328.pdf
https://niksarubf.gop.edu.tr/Icerik.aspx?d=tr-TR&mk=39587&m=misyon_vizyon


 

https://niksarubf.gop.edu.tr/Icerik.aspx?d=tr-TR&mk=39587&m=misyon_vizyon 

 

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

 

 Müfredat, yeterli düzeyde kredi/AKTS tamamlayacak şekilde temel bilim eğitimi içermektedir. Bununla ilgili bilgiler 

ders bilgi paketinde mevcuttur. 

 

https://niksarubf.gop.edu.tr/depo/menuler/birim_12070/bilgilenirme_kilavuzu_451/dosya_icerik/7781678/bilgilenirme

_kilavuzu_20220907121328.pdf 

 

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 içermektedir. İlgili bilgiler ders bilgi paketinde mevcuttur.  

 

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 buluşturulmaktadır. 

Öğrenciler öğrenim süreçleri boyunca edindikleri bilgi ve becerilerini 4. sınıfta bitirme projesi ile uygulama imkanı 

bulabilmektedirler. 

 

         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. 

 

Niksar Uygulamalı Bilimler Fakültesi, 2 doçent ve 2 doktor öğretim üyesi olmak üzere 4 akademik personel; 1 fakülte 

sekreteri, 4 memur, 7 güvenlik görevlisi, 1 idari destek personeli, 2 hizmetli ve 2 sürekli işçi idari personel ile 

faaliyetlerini sürdürmektedir. 

 

https://niksarubf.gop.edu.tr/KadroAkademik.aspx?d=tr-TR&mk=39635&m=akademik_kadro&bidr= 12070&bid 

=12070 

 

https://niksarubf.gop.edu.tr/KadroIdari.aspx?d=tr-TR&mk=39599&m=idari_personel 

 

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

değerlendirilmesini ve geliştirilmesini sağlamalıdır.  

https://niksarubf.gop.edu.tr/Icerik.aspx?d=tr-TR&mk=39587&m=misyon_vizyon
https://niksarubf.gop.edu.tr/depo/menuler/birim_12070/bilgilenirme_kilavuzu_451/dosya_icerik/7781678/bilgilenirme_kilavuzu_20220907121328.pdf
https://niksarubf.gop.edu.tr/depo/menuler/birim_12070/bilgilenirme_kilavuzu_451/dosya_icerik/7781678/bilgilenirme_kilavuzu_20220907121328.pdf
https://niksarubf.gop.edu.tr/KadroAkademik.aspx?d=tr-TR&mk=39635&m=akademik_kadro&bidr=
https://niksarubf.gop.edu.tr/KadroIdari.aspx?d=tr-TR&mk=39599&m=idari_personel


 

Öğretim kadrosu, programın etkin bir şekilde sürdürülmesini, değerlendirilmesini ve geliştirilmesini sağlayacak 

niteliklere sahiptir. Üniversitenin web sayfasında akademik personelin uzmanlık alanlarına ulaşılabilir. Öğretim 

elemanları gerek bireysel gerekse de öğrencilerle birlikte gelişmeleri takip etmekte ve bu anlamda edindikleri bilgi, 

birikim ve deneyimleri diğerleriyle paylaşmaktadırlar. 

 

https://niksarubf.gop.edu.tr/KadroAkademik.aspx?d=tr-TR&mk=39635&m=akademik_kadro&bidr= 12070&bid 

=12070 

 

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

belirlenmiş ve uygulanıyor olmalıdır. 

  

Atama ve yükseltme kriterleri, öğretim kadrosunun niteliğini güvenceye alacak biçimde mevzuata göre 

uygulanmaktadır.  

 

https://personel.gop.edu.tr/Mevzuat.aspx?d=tr-TR&mk=38695&m=mevzuat 

 

       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. 

 

Fakülte, toplam 657.000 m2 kampüs alanı ile Niksar Yerleşkesi içerisinde eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Fakülte binası 7.604 m2' lik kapalı alana sahiptir. Fakülte binası içerisinde; 19 derslik, 1 amfi, 1 kütüphane, 1 kantin, 3 

bilgisayar laboratuvarı, 1 toplantı salonu ve 1 konferans salonu mevcuttur.  

 

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.  

 

Niksar Yerleşkesi içerisinin 89.460 m2 ‘lik kısmı çevrili alandan oluşmaktadır. Niksar Yerleşkesi içerisinde; futbol, 

basketbol ve voleybol sahaları, 10 dönüm alanı kaplayan Kampüs Göleti, yeşil alanlar ve yürüyüş yolları yer almaktadır.  

Öğrencilerin ders dışı sosyal, kültürel, sportif, mesleki gelişimlerini destekleyecek uygun altyapı mevcuttur. Ders 

dışında çalışmak istediklerinde kütüphane, kantini kullanma imkanına sahiptirler.  

 

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 sağlanmaya çalışılmaktadır.  

https://niksarubf.gop.edu.tr/KadroAkademik.aspx?d=tr-TR&mk=39635&m=akademik_kadro&bidr=
https://personel.gop.edu.tr/Mevzuat.aspx?d=tr-TR&mk=38695&m=mevzuat


 

7.4. Öğrencilere sunulan kütüphane olanakları eğitim amaçlarına ve program çıktılarına ulaşmak için yeterli 

düzeyde olmalıdır.  

 

Öğrenciler mesleki kitapları öğrenciler fakültemiz kütüphanesinden temin edebilmektedir.  

 

7.5. Öğretim ortamında ve öğrenci laboratuvarlarında gerekli güvenlik önlemleri alınmış olmalıdır. 

 

 Öğretim ortamında gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır.  

 

7.6. Engelli öğrenciler için altyapı düzenlemesi yapılmış olmalıdır. 

 

 Engelli öğrenciler için altyapı düzenlemesi yapılmıştır. Fakültemiz girişinde engelli rampası mevcuttur. Ayrıca bina 

içerisinde asansör mevcuttur.  

 

        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 

sağlanmaktadır. Üniversitemiz yönetimi akademik personelin teknik cihaz ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Öğretim 

üyelerinden başlayan ve öğretim görevlileriyle devam eden notebook dağıtımı, öğretim elemanlarının kuruma aidiyetini 

artırmaktadır. Ayrıca bilimsel toplantılara katılan öğretim üyelerine verilen destekler de bilimsel araştırmaların 

yapılmasında önemli katkılar sunmaktadır.  

 

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

yeterlilikte olmalıdır.  

 

Öğretim elemanlarına sağlanan kaynaklar ve teşvikler yeterli düzeydedir.  

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 mevcuttur. 

İhtiyaçlar fakültede ilgili birime iletilmekte ve sorunlar çözüme kavuşturulmaktadır. 

 

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 sağlanmaktadır. Teknik ve idari kadrolar, 

program çıktılarını sağlamaya destek verecek sayı ve niteliktedir. 



https://niksarubf.gop.edu.tr/KadroIdari.aspx?d=tr-TR&mk=39599&m=idari_personel 

 

       9. ORGANİZASYON VE KARAR ALMA SÜREÇLER 

 

İ 9.1. Yükseköğretim kurumunun organizasyonu ile rektörlük, fakülte/enstitü/YO/MYO, bölüm ve varsa diğer 

alt birimlerin kendi içlerindeki ve aralarındaki tüm karar alma süreçleri, program çıktılarının 

gerçekleştirilmesini ve eğitim amaçlarına ulaşılmasını destekleyecek şekilde düzenlenmelidir. 

 Karar alma süreçleri, program çıktılarının gerçekleştirilmesini ve eğitim amaçlarına ulaşılmasını destekleyecek şekilde 

düzenlenmiştir. 

 

        10. UZAKTAN EĞİTİM  

 

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

 

Uzaktan eğitimle yürütülen dersler için gerekli altyapı oluşturulmuştur. Üniversitemizin UZEM sistemi ue.gop.edu.tr 

portalı üzerinden eğitim öğretim faaliyetleri yürütülmektedir.  

 https://ue.gop.edu.tr/login/index.php  

 

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

 Uzaktan eğitim süreçlerinde öğrencilere senkron ve asenkron seçenekler bir arada sunulmaktadır. Senkron olarak 

yürütülen dersler kayıt altına alınıp asenkron şekilde öğrencilerle paylaşılmaktadır. https://ue.gop.edu.tr/login/index.php  

 

10.3. Uzaktan eğitim süreçlerinde öğrencinin aktif olarak katılabildiği öğretim süreçleri tasarlanmalıdır.  

Uzaktan eğitim süreçlerinde öğrencinin aktif olarak katılabildiği öğretim süreçleri tasarlanmıştır. Öğrenciler dilerlerse 

mikrofon ve kamerayla katılım sağlayabilmektedirler.  

 

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 izlenmektedir. 

Derslerin uzaktan eğitimle yürütüldüğü dönemde ödev, online sunum, proje gibi çeşitli yöntemlerle değerlendirme 

yapılmıştır.  

 

         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. 

 

Programın kendine özgü ölçütleri bağlamında gerekli çalışmalar yapılmakta olup, mevcut başlıklar dahilinde sürekli 

olarak güncelleme ve geliştirme çalışmaları yapılmaktadır. 

 

https://niksarubf.gop.edu.tr/KadroIdari.aspx?d=tr-TR&mk=39599&m=idari_personel
https://ue.gop.edu.tr/login/index.php
https://ue.gop.edu.tr/login/index.php


           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.  

Akademik kadro, ihtiyaç halinde sürekli güncellenebilen müfredat, ders materyallerine dijital ortamda erişilebiliyor 

olması, fakülteye ait tesislerin yeterli donanıma sahip olması, eğitim kalitesini artırmak için sınıflarda teknoloji 

desteğinin kullanılması, iç ve dış paydaşların eğitim-öğretim, idari süreç ve yapılanmalara katılımlarının sağlanması, 

öğrenci merkezli program hazırlanması, akademik kadro ilanlarında bölüm görüşlerinin alınması, öğretim faaliyetlerini 

yürüten öğretim elemanlarının tecrübe ve nitelikleri bakımından program gereklerini karşılar nitelikte olduğu ve bunun 

programa ait güçlü yönlerden biri olduğu söylenebilir. Bununla birlikte programın daha sağlıklı yürütülebilmesi için 

gerekli alanlarda akademik personel istihdam edilmesinin eğitim-öğretim süreçlerinin kalitesini artıracağı 

düşünülmektedir. 


