
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU KALİTE FAALİYETLERİ DEĞERLENDİRME ZİYARETLERİ 

2. AŞAMAYA İLİŞKİN KONTROL LİSTESİ 
 
 

No Sorular Cevaplar 

 
1 

Birim Kalite Komisyonunda alınan kararlardan 
uygulamaya geçenler var mı? Kanıtları web 
sayfasında sunuldu mu? 

15.10.2021 tarihli toplantısında Birim öz değerlendirme raporunun hazırlanması 
karara bağlanmıştır. Kanıt: 
https://ydyo.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/66/files/ydyo-birim-oz- 
degerlendirme-raporu-2021-rev-14022022.docx 

 
 

 
2 

 
 

Birim Danışma Kurulu toplantılarında alınan kararlar 
ilgili kurul/komisyonlarda görüşüldü mü? Kanıtları 
var mı? PUKÖ kapsamında süreç tamamlandı mı? 

(EVET) 

Birim danışma kurulunun 04.11.2021 tarihli toplantısında alınan karar, 
https://ydyo.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/66/files/04-11-2021-tarihli-danisma-
kurul- kararlari-10112021.doc 
Yüksekokul yönetiminde görüşülmüş ve gereği için Hazırlık Sınıflarından 
sorumlu Müdür Yardımcısına yazı ile gereği için gönderilmiştir. 
https://ydyo.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/66/files/birim-danisma-kurulu-karar- 
maddeleri-takibi-ve-izlencesi-16022022.pdf 
Müdür Yardımcısı 04.11.2021 tarihli toplantıda alınan kararın takibinin cevabi 
yazısı 
https://ydyo.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/66/files/04-ll-2o2lo1-sayrh-yi-
iksekokulumuz-danrgma-kurulunun-toplantrsrnda-ahnan-karar-maddelerinin-
takibi-ve-sonuglarr-10102022.pdf 
 
 

 
 
 
 

3 

 
 
 
Akademik süreçlerle ilgili paydaş görüşleri ilgili 
komisyonlarda görüşüldü mü? Kanıtları var mı? 
PUKÖ kapsamında süreç tamamlandı mı? 

Akademik süreçle ilgili dış paydaş (Birim danışma Kurulu) 
https://ydyo.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/66/files/04-11-2021-tarihli-danisma-
kurul- kararlari-10112021.doc 
 A kuru öğrenci anketi analizi 
https://ydyo.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/66/files/a- kuru-anket-sonuclari-
17022022.docx 
 C Kuru öğrenci anketi analizi 
https://ydyo.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/66/files/c- kuru-anket-sonuclari-
17022022.docx 

 
4 

Öğrenci görüşleri ilgili komisyonlarda görüşüldü 
mü? Kanıtları var mı? PUKÖ kapsamında süreç 
tamamlandı mı? 

Hazırlık sınıflarında bir öğrenci temsilci olarak seçimi yapılacaktır. 

 
5 

SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sisteminde, birime ilişkin 
program amaçları, çıktıları ve programların TYYÇ ile 
uyumu belirtildi mi? 

Hayır 
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Öğrenciye mezun olduğu anda program çıktılarının 
ne oranda kazandırıldığı ölçülüyor mu? 

Hazırlık sınıflarını başarı ile tamamlayan öğrencilerimize CFR’a göre başarı 
belgesi veriliyor. 
https://ydyo.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/66/files/ornek-basari-belgesi- 
16022022.jpg 

 

Akredite olduğumuz Pearson tarafından da sertifika verilmektedir. 
https://ydyo.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/66/files/pearson-tarafindan-
ogrencilere- verilen-sertifika-ornegi-16022022.docx 
Hazırlık sınıfı sonrası öğrencinin 3 yıl süre ile Erasmus Sınavlarından muaf 
olması (Madde9): 
https://erasmus.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/280/files/yonerge- 
02092021.pdf 

 

7 
2020 yılında yapılan çapraz akran 
değerlendirmesiyle ilgili birim düzeyinde 
iyileştirmeler yapıldı mı? 

Çapraz akran değerlendirmesi yapılmamıştır. 

 
 

8 

 
Dezavantajlı gruplara (engelli, yoksul, yabancı 
uyruklu vb.) yönelik planlama ve uygulamalar var 
mı? 

Eğitim binamızda engelli öğrencilerimize yönelik yapılan fiziki iyileştirme ve 
yoksul öğrenciler için yapılan kitap desteği duyurusu öz değerlendirme 
raporumuzun eki belgelerinde Ek:9 mevcuttur. 
https://ydyo.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/66/files/ydyo- birim-oz-
degerlendirme-raporu-2021-rev-14022022.docx 

 
9 

Toplumsal katkı faaliyetlerine ilişkin uygulama 
örnekleri var mı? Kanıtları mevcut mu? Süreç 
PUKÖ kapsamında tamamlandı mı? 

(Devam eden süreç) 

Toplumsal katkı sürecinde üniversitemiz akademisyenlerine yönelik proofreading 
hizmeti verilmektedir. 
https://ydyo.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/66/files/proofreadingrev2- 
09022022.pdf 
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Birimde SDÜ Uluslararasılaşma Politikası ve 2021- 
2025 Stratejik Planı doğrultusunda yürütülen 
uluslararasılaşma faaliyetleri var mı? 

Üniversitemiz 2021-2025 Stratejik planında Amaç-2, Hedef-3 performans sonuç 
tablosu dikkate alınarak yüksekokulumuz Amaç-1 ve Hedef-2’de gösterildiği gibi 
Akredite olmuştur. 
https://ydyo.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/66/files/2021-faaliyet-raporu- 
03022022.pdf 
Akredite Belgesi: 
https://ydyo.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/66/files/akreditasyon- belgesi-
08022022.pdf 
Öğrencilerimize verilen uluslararası akredite belgesi: 
https://ydyo.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/66/files/pearson-tarafindan-
ogrencilere- verilen-sertifika-ornegi-16022022.docx 
Uluslararası Akreditasyon Belgesi: 
https://ydyo.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/66/files/akreditasyon-belgesi-08022022.pdf 
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Birimin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği, 
akademik, idari vb. süreçlere ilişkin, PUKÖ döngüsü 
kapsamında tanımlanan özgün, sistematik, 
sürdürülebilir ve örnek gösterilebilir uygulamaları var 
mı? 

Görev Tanımları https://ydyo.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/66/files/yetki-gorev-ve- 

sorumluluklar-13-09-2021-13092021.pdf 

Yönetişim süreçlerine ilişkin iş akış şemaları https://ydyo.sdu.edu.tr/tr/dokumanlar/gorev- 

tanimlari-ve-is-akis-surecleri 

YDYO Birim Öz Değerlendirme Raporu: 

https://ydyo.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/66/files/ydyo-birim-oz- 

degerlendirme-raporu-2021-rev-14022022.docx 

Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; birimin ihtiyaçları doğrultusunda 

geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar ,Hizmet Standartları 

tablosu #Ek6  

Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar https://ydyo.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/66/files/04- 

11-2021-tarihli-danisma-kurul-kararlari-10112021.doc 

Yönetim Kurulu Kararları: https://ydyo.sdu.edu.tr/tr/dokumanlar/yonetim-kurulu-ve- 

yuksekokul-kurul-kararlari  

YDYO Birim Öz Değerlendirme Raporu eki Akademik Kurul #Ek12 

https://ydyo.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/66/files/ydyo-birim-oz- degerlendirme-
raporu-2021-rev-14022022.docx 
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