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GİRİŞ 

 

DEDAK Akreditasyonu Öz değerlendirme raporu (DÖR) Dile Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon 

Kurulu (DAK) ve DEDAK değerlendirme takımları tarafından DEDAK akreditasyon değerlendirmelerinde 

kullanılmak üzere, akreditasyon sürecindeki kurumlar tarafından hazırlanır. Bu belgede ÖDR 

hazırlanırken uyulacak kurallar, açıklamalar, öneriler ve DÖR şablonu yer almaktadır. 

DEDAK ÖZ DEĞERLENDİRME RAPORU İÇERİĞİ 

Öz değerlendirme raporu, dil programının DEDAK tarafından niteliksel ve niceliksel değerlendirmesi için 

gereken bilgileri sağlamaya yöneliktir. Akreditasyona hazırlık süreci ve rapor hazırlanırken tüm 

paydaşların dahil olduğu katılımcı bir yaklaşımın benimsenmesi önemlidir. 

Rapor için verilen şablona göre DÖR yazılmalı, istenilen tüm bilgileri içermelidir ve verilen bilgilerin hepsi 

gerçek uygulamaları yansıtmalıdır.  

Rapor, "Calibri, 11 punto (başlıklar hariç) ve 1,15 aralıklı" olarak yazılmalıdır. Her program için ayrı bir 

DÖR hazırlanmalıdır. DÖR hazırlanırken taslak rapordaki başlık, içerik ve sorular silinmemeli, cevaplar ve 

kanıtlar raporda belirtilen yerlerde ifade edilmelidir. Kurum, raporu hazırlarken kendilerine gönderilen 

şablona uymalı; açık ve anlaşılır bir dil kullanmalıdır.  

Öz Değerlendirme Raporu 4 Bölümden oluşmaktadır: 

1. KAPAK SAYFASI 

2. A. PROGRAM İLE İLGİLİ BİLGİLER 

3. B. DEDAK ÖLÇÜTLERİ VE HER ÖLÇÜT İÇİN CEVAPLANMASI GEREKEN SORULAR VE KANITLAR 

4. C. EKLER 

DEDAK Öz Değerlendirme Raporunun her bir bölüm için açıklamaları aşağıda bulabilirsiniz: 

1. KAPAK SAYFASI: 

Bu bölüm raporun kapak sayfası olup belirlenen alanlarda program ile ilgili metinlerin koyulmasını 

gerektirir. Bu bölümde yer alan parantez içindeki ifadeler, programa uygun terimler ile yer 

değiştirilmelidir. Örneğin, DÖR'nin kapak sayfasındaki (Programın Adı) silinip yerine değerlendirilen 

programın tam adı yazılmalıdır. 

2. A. PROGRAM İLE İLGİLİ BİLGİLER 

Bu bölümde 8 başlık altında programın profili ve rapor hazırlama süreci ile ilgili sorular yer almaktadır. 

Programların bu soruları programlarıyla ilgili bilgiler ve deneyimleri ışığında cevaplamaları 

beklenmektedir. 

3. B. DEDAK ÖLÇÜTLERİ VE HER ÖLÇÜT İÇİN CEVAPLANMASI GEREKEN SORULAR 

 

Bu bölümde kurumlar her bir ölçütü nasıl karşıladıklarını kanıtlarla sunarlar. 

Bu bölüm 3 ayrı alt bölümden oluşmaktadır.  

 Her bir ölçüte bağlı kurumların cevaplaması gereken sorular 

 Gösterge ve Kanıtlar 

 Yapılması planlanan iyileştirmeler 

        Bu üç bölüm için açıklamaları aşağıda bulabilirsiniz: 
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 Her bir ölçüte bağlı kurumların cevaplaması gereken sorular 

Bu bölümde programlardan ölçütler altındaki sorulara programlarındaki kanıta dayalı uygulamaları 

ışığında cevap vermeleri beklenir.  

  Ölçütler, kapsam ile anlam kazanır, bu nedenle ölçütler yazılırken kapsam göz önünde 

bulundurulmalıdır. 

 Bazı ölçütlere cevap yazılırken daha önceden raporda verilmiş bilgilerin tekrar edilmesi gerekebilir.  

 Rapor yazılırken sorularda ne isteniyorsa onun verilmesi, sorulan sorunun cevaplanmasına dikkat 

edilmesi gerekmektedir.  “Açıklama” istenen kısma gerekli açıklamanın; “liste” istenen kısımlarda 

ilgili listelerin yer verilmesine dikkat edilmelidir.  

Gösterge ve Kanıtlar 

Değerlendirme takımı sadece kanıta dayalı beyanları geçerli sayacaktır. Kanıtı olmayan beyanlar geçersiz 

sayılacaktır. DEDAK Değerlendirme Ölçütleri Kanıt Ve Gösterge Kılavuzu sizlere her bir ölçüt için 

sunabileceğiniz kanıtlarla ilgili yol gösterici bir dokümandır ve DEDAK web sayfasında belgeler başlığı 

altında bu dokümana ulaşılabilir. Burada yer alan kanıtlar listesi sadece örnek olarak sunulabilecek 

kanıtlardır. Bunlar programınızdaki veriler ışığında çeşitlendirilebilir ve çoğaltılabilirler. 

DÖR içinde kanıtların listelenmesi için her ölçüt altında Dokümantasyon başlığı altında aşağıdaki gibi iki 

alan bulunmaktadır. DÖR ile birlikte ek olarak teslim edilen kanıtlar “Öz değerlendirme Raporuna 

Eklenenler” başlığı altında listelenmeli ve her bir ek bağlantı (hyperlink) ile kanıt dosyasına ya da kanıt 

oluşturan ilgili web adresine  bağlanmalıdır. Tüm bağlantıların DÖR raporu tesliminde çalışması ve ilgili 

dosyaya ya da web adresine  ulaşım sağlanması beklenmektedir 

“Saha Ziyaretinde Sunulacaklar” başlığı altında ise DÖR’e ek olarak eklenemeyecek ve ancak saha 

ziyareti sırasında gösterilebilecek kanıtların listelendiği alandır. Bu tür kanıta örnek olarak fiziksel 

ortamda görülmesi gerekenler, tüm sınavlarlar, özlük hakları nedeniyle ek olarak paylaşılamayan 

dosyalar gibi kanıtlar gösterilebilir. 

Raporda sunulan kanıt dokümanları ve web sayfaları için bağlantı (hyperlink) kullanılması ve bu 

bağlantılara tıklayınca doğrudan ilgili kanıta ulaşılması gerekmektedir.  

Dokümantasyon 

 Öz değerlendirme Raporuna Eklenenler 
 

Saha Ziyaretinde Sunulacaklar 
 

 

Yapılması planlanan iyileştirmeler 

Bu bölümde programlar varsa henüz uygulamaya koyamadıkları ama planladıkları iyileştirmelerden 

bahsedebilirler. Uygulma örneği olmayacağı için burada bahsedilen planlar ölçüt karşılama anlamında 

etkisi olmayacaktır. Ancak genel anlamda sürekli iyileşme planlamasıyla ilgili fikir verebilecektir.  
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ÖRNEK ÖLÇÜT İÇERİĞİ 

 

Ölçütlere nasıl cevap verilmesi gerektiğinin daha iyi anlaşılabilmesi için aşağıda bir ölçüt için örnek cevap 

ve kanıtlar listesi sizinle paylaşılmıştır. Buradaki örnek uygulama anlamında değil ölçüt yazımı için örnek 

oluşturmak üzere sizinle paylaşılmıştır 

Örnek: 

Curriculum Standard 1 

Consistency with the Mission and Needs 

Standard 1: The Language Program has learning outcomes that are consistent with the mission and 

are needs based. 

The mission of the English Preparatory Programme is to equip students with the necessary language 

skills to complete an academic course of study and to function well in a professional and social context, 

and the aim is to improve students’ language skills and to provide them with reading and 

communication skills – both written and spoken – which will consequently contribute to their overall 

academic success as they begin their studies at our university. Therefore, students, with limited 

knowledge of English, admitted to the undergraduate, associate, and graduate programmes of the 

university are required to attend the Preparatory Programme of the School of Foreign Languages in 

order to improve their English skills. 

As the mission of the university is to equip students with the English skills required like, reading, 

writing, listening and speaking in their further studies or in their business life, education in the English 

Preparatory Programme is conducted through a modular system. In an academic year, there are four 

modules, which last for eight weeks. In accordance with the mission of the programme, the modular 

system provides students with the necessary language skills to achieve the module objectives and move 

on to a higher level. The system not only accommodates students who need more time to consolidate 

their learning but also gives quick learners the opportunity to progress at a faster pace.  

In order to determine the curricular needs of the programme, qualitative data through focus group 

meetings and open-ended questions, and quantitative data through surveys are collected. At the end of 

each module, qualitative and quantitative data are collected through surveys from instructors via the 

language management system, and quantitative data is collected from students via an online survey. 

Instructors and students give feedback on the learning objectives, the course material, the use of 

technology, teaching/ learning strategies and methods and assessment. The data is analyzed by the 

Head of the Curriculum and Materials Unit (CMDU), and the results are shared with administration. 

Results are also shared with instructors at the end of each academic term via the learning management 

system. Apart from end of module surveys, feedback is received from instructors and students through 

focus group meetings at the end of each academic year.  Instructor focus group participants are 

determined on a voluntary basis and/or by the Head of Preparatory Program and the Head of CMDU. 

Student participants are selected from different levels. Classroom instructors’ assistance is taken when 

determining students for the focus group meetings to ensure transparency and objectivity. The Head of 

Preparatory Program, the Head of CMDU and the Head of Testing hold the focus group meetings. Both 

instructors and students are asked some leading/ guiding questions pre-prepared by the above 

mentioned units. The notes taken during the focus group meetings are organized based on the themes 

discussed in the meetings and are put into report by the Head of CMDU. The report is shared with the 

administration and the outcomes are discussed and considered in the end of year meeting held with 
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the administration, the CMDU, the Testing Unit and the Teacher Development Unit. Based on the 

feedback received from instructors and students necessary steps are taken in adapting or revamping 

the curriculum. To illustrate, based on last year’s feedback from instructors and students, the 

coursebooks have changed, the number of assessments has been increased and their content has been 

developed, and amendments have been made to the homework tasks and digital assessment. 

 

Verification 

Documentation in the report 

 Student Booklet 

 Modular Calendar 

 Instructor End of Module Survey 

 Instructor End of Module Survey Results 

 Instructor End of Module Survey Results on Learning Management System 

 Student End of Module Survey 

 Student End of Module Survey Results 

 Focus group questions for instructors 

 Focus group questions for students 

 Instructor Focus group minutes 

 Student Focus group minutes 

Verification on site 

 Student Booklet 

 Modular Calendar 

 Instructor End of Module Survey 

 Instructor End of Module Survey Results 

 Instructor End of Module Survey Results on Learning Management System 

 Student End of Module Survey 

 Student End of Module Survey Results 

 Focus group questions for instructors 

 Focus group questions for students 

 Instructor Focus group minutes 

 Student Focus group minutes 
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EK 1. DEDAK ÖZ DEĞERLENDİRME RAPORU ŞABLONU  

 

DEDAK  

ÖZ DEĞERLENDİRME RAPORU 

KAPAK SAYFASI 

 

 

(Programın Adı) 

 

 

 

 

 

(Üniversitenin Adı) 

 

 

 

 

 

(Adres) 

 

 

 

 

[Rapor Teslim EdilenTa
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A. PROGRAM İLE İLGİLİ BİLGİLER 
 

1. İletişim Bilgileri  
 

Değerlendirme takımı başkanının ziyaret öncesi iletişim kuracağı sorumlu kişiyi (Bölüm Başkanı veya 

onun tayin ettiği akreditasyon sorumlusu) belirtiniz;  

Adı-Soyadı : 

Görevi :  

İş Tel :  

Cep Tel :  

E-Posta :  

2. Görevlendirme ve İç Yönetim Yapısı: Program’da müfredat sorumlusu, ölçme değerlendirme 
koordinatörü gibi görevleri olan öğretim elemanlarını görevleriyle birlikte listeleyin ve iç 
yönetsel yapıyı organizasyon şemasıyla açıklayın 

 

3. Üst Yönetim ile Yönetsel İlişki: Programın üniversite üst yönetimi ile yönetsel ilişkisini 
organizasyon şeması kullanarak açıklayınız  

 

4. Programın Kısa Tarihçesi: Programın kısa bir tarihçesini veriniz.  
 

 

5. Akreditasyon Komitesi: Akreditasyon komitesi üyelerini, görevlerini ve iş bölümünü bir tablo ile 
paylaşın. 

 

 

6. Öz Değerlendirme Raporu Hazırlama Süreci: Öz değerlendirme raporu hazırlama sürecinizi 
kapsayıcılık ve çalışma sistematiğini de kapsayacak şekilde özetleyiniz.  

 

 

7. Öz Değerlendirme Özeti :Tüm ölçütlerin karşılanma durumunu güçlü ve zayıf yönleri 
tanımlayarak bir sayfayı geçmeyecek şekilde özetleyiniz. 

 

 

8. Süreç Sonucu Öğrenilenler:  Öz Değerlendirme Raporu hazırlama sürecinin varsa size 
öğrettikleri ve kattıklarını özetleyiniz.  



9 

 

 

B. DEDAK ÖLÇÜTLERİ VE HER ÖLÇÜT İÇİN  

CEVAPLANMASI GEREKEN SORULAR 

 

 

MİSYON 

 Misyon Ölçütü 1 

Misyon Uyumu ve Paylaşımı 
 

Ölçüt 1: Dil Eğitimi Programı’nın, açık, anlaşılır, şeffaf, amacını içeren, paydaşların ihtiyaçlarına dayalı, 

yazılı olarak ifade edilen bir misyonu vardır. Misyon, tüm iç ve dış paydaşlar ile paylaşılır ve düzenli 

aralıklarla gözden geçirilir. 

Açıklamalar 

1. Dil Eğitim Programı’nın misyonunu yazınız. 

2. Misyonun, Dil Eğitim Programı’nın eğitim ve diğer faaliyetleri ile nasıl uyumlu olduğunu 

açıklayınız. 

3. Misyonun farklı paydaş gruplarıyla nasıl paylaşıldığını açıklayınız. 

4. Mevcut misyonun en son ne zaman gözden geçirildiğini ve düzenli olarak hangi aralıklarla ve nasıl 
gözden geçirildiğini belirtiniz. 

Dokümantasyon 

 Öz değerlendirme Raporuna Eklenenler 
 

Saha Ziyaretinde Sunulacaklar 
 

 

Programın Öngördüğü İyileştirmeler 

Bu ölçüt kapsamında, Dil Eğitim programında varsa planlanan değişiklikleri belirtiniz. 
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ÖĞRETİM PROGRAMI 

(Yabancı dille eğitim yapan yükseköğretim kurumlarına öğrenci yetiştiren yabancı dil hazırlık programlarının çıkışında 

erişilmesi beklenen öğrenme kazanımları, Avrupa Ortak Dil Referans Çerçevesi’ ne göre en az B1+ seviyesidir.) 

 Öğretim Programı Ölçütü 1 

Misyon ve İhtiyaçlara Uygunluk 

Ölçüt 1: Dil Eğitimi Programı’nın ihtiyaçlara dayalı ve misyon ile uyumlu öğrenme kazanımları 

vardır. 

Açıklamalar 

1. Dil Eğitim Programı’nın misyonunun öğretim programına uyumluluğunu, öğretim programına 

nasıl yön verdiğini ve uygunluğunu açıklayınız. 

2. Öğretim programı ihtiyaçlarını belirlemede aşağıdaki 

yöntem/kaynak/veri/araçların hangilerinden yararlanıldığını belirtiniz 

   Program öğrencilerinden toplanan verilerilerin analizi (öğrenci anketleri, öğrencilerle odak 
grup toplantıları vb.) 

   Programı başarıyla tamamlayan öğrencilerden toplanan verilerin analizi 

   Kurum mezunlarından toplanan verilerin analizi 

   Bölüm öğretim üyelerinden toplanan verilerin analizi 

   Dil eğitim programında görev alan öğretim elemanlarından toplanan verilerin analizi 

   Diğer (belirtiniz) 

 
3. Öğretim programının tasarlanmasında ihtiyaç analizinde kullanılan yöntem / 

kaynak / veri /araçların nasıl uygulandığını, bunlarla ihtiyaçların nasıl belirlendiğini 

ve sonuçların nasıl kullanıldığını açıklayınız  

Dokümantasyon 

 Öz değerlendirme Raporuna Eklenenler 
 

Saha Ziyaretinde Sunulacaklar 
 

 
Programın Öngördüğü İyileştirmeler 

Bu ölçüt kapsamında, Dil Eğitim programında varsa planlanan değişiklikleri belirtiniz. 
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 Öğretim Programı Ölçütü 2 

İçerik ve Öğrenme Kazanımları 

Ölçüt 2: Dil Eğitimi Programı’nın içeriği, programın belirlediği amaç ve öğrenme kazanımları ile 

uyumlu; öğrencilerin ihtiyaçlarına ve hedeflenen öğrenme kazanımlarına erişebilmelerine 

uygundur. 

Açıklamalar 

1. Program içindeki seviyelerde farklı dil bilgi ve becerileri için belirlenen öğrenme kazanımlarını 

belirtiniz. 

2. Programın farklı seviyelerinde öğrenme kazanımlarının birbirini nasıl takip ettiğini ve ilerleme 

gösterdiğini açıklayınız. 

3. Programın farklı seviyelerde öğrenme kazanımlarının nerede ve nasıl paylaşıldığını açıklayınız. 

4. Programda hangi koşullar altında seviyelerin birleştirilebileceğini açıklayınız ve bu tür bir 

durumda, öğrenme kazanımlarına nasıl ulaşıldığını açıklayınız. 

Dokümantasyon 

 Öz değerlendirme Raporuna Eklenenler 
 

Saha Ziyaretinde Sunulacaklar 
 

 
Programın Öngördüğü İyileştirmeler 

Bu ölçüt kapsamında, Dil Eğitim programında varsa planlanan değişiklikleri belirtiniz. 

 
 

 Öğretim Programı Ölçütü 3 

Öğretim Programının Tasarım ve Materyalleri 
 

Ölçüt 3: Öğretim Programının Tasarım ve Materyalleri programın öğrenme kazanımlarına ulaşılmasına 

imkan sağlar. 

Açıklamalar 

1. Öğretim programının tasarım yaklaşımını açıklayınız ve bu tasarımın öğrenme kazanımlarına 

ulaşmada nasıl katkı sağladığını açıklayınız. 
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2. Öğretim programında kullanılan öğretim materyallerini ve teknolojilerini listeleyiniz. Bu 

materyal ve teknolojilerin nasıl seçildiğini ve bunların öğrenme kazanımlarına ulaşmada nasıl katkı 

sağladığını açıklayınız. 

 
Saha Ziyaretinde Sunulacaklar 

 

 
Programın Öngördüğü İyileştirmeler 

Bu ölçüt kapsamında, Dil Eğitim programında varsa planlanan değişiklikleri belirtiniz. 
 

 Öğretim Programı Ölçütü 4 

Programın Süresi ve Yapısı 

Ölçüt 4: Öğretim programı, belirtilen öğrenme kazanımlarına ulaşılması için gerekli olan toplam süre 

ve yapı ile uyumludur. Öğretim programı, öğrenmeyi sağlayacak şekilde zamana yayılmış; her düzeye 

uygun zaman ayrılmış, ders saatleri ve program yapısı buna göre belirlenmiştir.  

Açıklamalar 

1. Program takvimini aşağıdaki tabloya ekleyiniz (gerekiyorsa tabloda değişiklikler 

yapabilirsiniz). 
 

 Seviye X Seviye Y Seviye Z Seviye W 

Dönem /Modül sayısı     

Hafta sayısı     

Haftalık saat sayısı     

 

2. Öğrenim kazanımlarına ulaşılması için program yapısının ve ayrılan sürenin uygunluğunu 

açıklayınız.  

3. Bir akademik yıl içerisinde yer alan herhangi bir dönem/modülün (yaz dönemi gibi) 

diğerlerinden daha uzun veya kısa olması durumunda öğretim programı hedeflerine nasıl 

ulaşıldığını açıklayınız.  

4. Program, başlama tarihinden sonra öğrenci kabulü yaptığında (yatay geçiş, ek 

yerleştirme, dikey geçiş vb.), bu öğrencilerin öğrenme kazanımlarına nasıl ulaşabileceklerini 

açıklayınız. 

5. Dil Eğitim Programı’nın akademik takvimi (başlangıç tarihi, dönem/modül süreleri, 

haftalık ders saati, sınav tarihleri, vs.) hangi platformlarda paylaşıldığını belirtiniz. 

 



13 

 

 

 

 
Saha Ziyaretinde Sunulacaklar 

 

 
Programın Öngördüğü İyileştirmeler 

Bu ölçüt kapsamında, Dil Eğitim programında varsa planlanan değişiklikleri belirtiniz. 
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ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME 

 Ölçme-Değerlendirme Ölçütü 1 

Seviye Belirleme 

Ölçüt 1: Dil Eğitim Programı, öğrencilerin programa başladıklarındaki dil seviyelerini güvenilir ve geçerli 

bir şekilde tespit eden, öğrenciyi tanıma ve yerleştirmeye yönelik bir ölçme-değerlendirme sistemine 

sahiptir. 

Açıklamalar 

1. Seviye belirleme süreçlerini belirtiniz. 

2. Seviye belirlemede kullanılan ölçütleri belirtiniz.  

3. Seviye belirlemede kullanılan ölçme araçlarının güvenirliğinin, geçerliğinin ve kullanışlılığının 

nasıl sağlandığını açıklayınız ve güvenirlik/geçerliğe dair somut kanıtlar sununuz. 

4. Seviye belirleme kapsamındaki ölçme-değerlendirme süreçlerinin güvenliğinin nasıl sağlandığını 

açıklayınız. 

5. Seviye belirleme kapsamındaki ölçme-değerlendirme uygulamalarının sonuçlarının nasıl kayıt 

altına alındığını belirtiniz. 

Dokümantasyon 

 Öz değerlendirme Raporuna Eklenenler 
 

Saha Ziyaretinde Sunulacaklar 
 

 
Programın Öngördüğü İyileştirmeler 

Bu ölçüt kapsamında, Dil Eğitim programında varsa planlanan değişiklikleri belirtiniz. 
 
 

 Ölçme-Değerlendirme Ölçütü 2 

Seviye İlerleme ve Tamamlama 

Ölçüt 2: Dil Eğitim Programı, öğrencileri öğrenme kazanımlarına uygun şekilde değerlendiren ve  

psikometrik açıdan nitelikli ölçme-değerlendirme uygulamalarıyla, öğrencilerin bir sonraki seviyeye 

ilerlemeye ve/veya ilgili seviyeyi başarıyla tamamlamaya hazır olup olmadıklarını belirler. 

Açıklamalar 

1. Seviye ilerleme ve tamamlama süreçlerini belirtiniz. 

2. Seviye ilerleme ve tamamlamada kullanılan ölçme-değerlendirme uygulamalarının öğrenme 

kazanımlarıyla nasıl ilişkilendirildiğini açıklayınız. 

3. Seviye ilerleme ve tamamlamada kullanılan ölçme & değerlendirme uygulamalarının 

güvenirliği, geçerliği ve kullanışlılığının nasıl sağlandığını belirtiniz ve somut kanıtlar sununuz. 

4. Seviye ilerleme ve tamamlama kapsamında yapılan tüm değerlendirmelerde güvenirlik, 

geçerlik ve kullanışlılığın nasıl sağlandığını açıklayınız ve somut kanıtlar sununuz. 

5. Seviye ilerleme ve tamamlama kapsamındaki ölçme-değerlendirme süreçlerinin güvenliğinin 



15 

 

 

nasıl sağlandığını açıklayınız. 

6. Seviye ilerleme ve tamamlama kapsamındaki ölçme-değerlendirme uygulamalarının 

sonuçlarının nasıl kayıt altına alındığını açıklayınız. 

Dokümantasyon 

 Öz değerlendirme Raporuna Eklenenler 
 

Saha Ziyaretinde Sunulacaklar 
 

Programın Öngördüğü İyileştirmeler 

Bu ölçüt kapsamında, Dil Eğitim programında varsa planlanan değişiklikleri belirtiniz. 

 

 Ölçme-Değerlendirme Ölçütü 3 

Yeterlik (Yabancı dille eğitim yapan yükseköğretim kurumlarına öğrenci yetiştiren yabancı dil hazırlık 

programlarında dil yeterliği olarak en az Avrupa Ortak Dil Referans Çerçevesi B1+ seviyesi beklenir.) 

Ölçüt 3: Dil Eğitim Programı, öğrencilerin yeterliklerini psikometrik açıdan nitelikli sınavlarla veya ölçme-

değerlendirme araçlarıyla değerlendirir. Yeterliğin belirlenmesinde farklı zamanlarda yapılan farklı 

uygulamaların seviye olarak tutarlı olması sağlanır. 

Açıklamalar 

1. Programı başarıyla tamamlayan öğrencilerin yeterliklerinin nasıl belirlendiğini açıklayınız. 

2. Yeterlik ölçütlerini belirtiniz. 

3. Yeterliğin belirlenmesinde kullanılan sınavların güvenirliğinin, geçerliğinin ve kullanışlılığının 

nasıl sağlandığını açıklayınız ve güvenirlik, geçerlilik ve kullanışlılığa dair somut kanıtlar 

sununuz. 

4. Farklı zamanlarda yeterlik belirlerken seviye bakımından tutarlılığın nasıl sağlandığını açıklayınız. 

5. Eş değer yeterlik sınavların nasıl belirlendiğini açıklayınız.  

6. Yeterlik sınavlarının güvenliğinin sağlanması hususunda takip edilen süreçleri ve sınav sonuçlarının 
kaydının nasıl tutulduğunu belirtiniz. 

Dokümantasyon 

 Öz değerlendirme Raporuna Eklenenler 
 

Saha Ziyaretinde Sunulacaklar 
 

  

Programın Öngördüğü İyileştirmeler 

Bu ölçüt kapsamında, Dil Eğitim programında varsa planlanan değişiklikleri belirtiniz. 
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 Ölçme-Değerlendirme Ölçütü 4 

Seviye Belgeleme 

Ölçüt 4: Dil Eğitim Programı, öğretim programının sonunda erişilen seviyeyi ve öğrenme kazanımlarını 

gösteren yazılı raporları tutar ve gerektiğinde öğrencilere belge olarak sunar. 

Açıklamalar 

1. Öğretim programına devam eden öğrencilerin eriştikleri düzey hakkında hangi bilgilerin 

tutulduğunu belirtiniz. 

2. Tutulan bilgilerden hangilerinin öğrenciye sunulan belgede yer aldığını belirtiniz. 

3. Tutulan bilgilerden öğrenciye sunulan belgede yer almayanlara nereden ulaşılabileceğini 
açıklayınız. 

 

Dokümantasyon 

 Öz değerlendirme Raporuna Eklenenler 
 

Saha Ziyaretinde Sunulacaklar 
 

 
Programın Öngördüğü İyileştirmeler 

Bu ölçüt kapsamında, Dil Eğitim programında varsa planlanan değişiklikleri belirtiniz. 

 

 Ölçme-Değerlendirme Ölçütü 5 

Öğrencilerin Bilgilendirilmesi 

Ölçüt 5: Öğrenciler, programın ölçme-değerlendirme uygulamaları, süreçleri, ve kendi performansları 

hakkında düzenle olarak bilgilendirilirler. 

Açıklamalar 

1. Öğrencilerin ölçme-değerlendirme uygulamaları ve sistem hakkında nasıl bilgilendirildiğini 

açıklayınız. 

2. Aşağıda yer alan ölçme-değerlendirme süreci ile ilgili bilgilerin öğrencilerle nasıl paylaşıldığını 
açıklayınız;  

 Ölçme-değerlendirme uygulamalarından alınan puanların seviye ilerleme veya 

tamamlamaya etkisi, 

 Devam ve derse katilim gibi dolaylı etmenlerin seviye ilerleme ve tamamlamaya etkisi, 

 Yeterlik sınavları, kabul edilen eşdeğer sınavlar veya yeterliğin belirlendiği diğer ölçme- 

değerlendirme uygulamaları, 

 Tüm ölçme-değerlendirme uygulamalarına ilişkin geri bildirim alma ve itiraz süreçleri, 

3. Tüm öğrencilerin ilerlemelerini nasıl takip edebileceklerini, ilerlemeleri ile ilgili 

bilgilendirme süreçlerini açıklayınız. 
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Dokümantasyon 

 Öz değerlendirme Raporuna Eklenenler 
 

Saha Ziyaretinde Sunulacaklar 
 

 
Programın Öngördüğü İyileştirmeler 

Bu ölçüt kapsamında, Dil Eğitim programında varsa planlanan değişiklikleri belirtiniz. 
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ÖĞRENCİ DESTEĞİ VE HİZMETLERİ 

 Öğrenci Desteği ve Hizmetleri Ölçütü 1: 

Yeni Öğrenci Oryantasyonu 

 Ölçüt 1: Dil Eğitim Programına yeni katılan öğrencilere oryantasyon programı dahilinde program ile ilgili 

tüm gerekli bilgilendirme yapılır. 

Açıklamalar 

1. Yeni öğrenci oryantasyon programının nasıl, ne zaman sunulduğunu ve içeriğini açıklayınız. 

2. Programa geç dahil olan öğrencilerin programla ilgili nasıl bilgilendirildiklerini açıklayınız 
 

Dokümantasyon 

 Öz değerlendirme Raporuna Eklenenler 
 

Saha Ziyaretinde Sunulacaklar 
 

 
Programın Öngördüğü İyileştirmeler 

Bu ölçüt kapsamında, Dil Eğitim programında varsa planlanan değişiklikleri belirtiniz. 

 

 Öğrenci Desteği ve Hizmetleri Ölçütü 2 

Öğrencilerin Bilgilendirilmesi 

Ölçüt 2: Dil Eğitim Programı, öğrencilere ilişkin tüm hizmetler ile ilgili olarak bilgilendirme yapar.  

Açıklamalar 

1. Öğrencilere sağlanan hizmetlerle ilgili bilgilendirmenin nasıl yapıldığını açıklayınız. 
 

Dokümantasyon 

 Öz değerlendirme Raporuna Eklenenler 
 

Saha Ziyaretinde Sunulacaklar 
 

 

Programın Öngördüğü İyileştirmeler 

Bu ölçüt kapsamında, Dil Eğitim programında varsa planlanan değişiklikleri belirtiniz. 
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 Öğrenci Desteği ve Hizmetleri Ölçütü 3 

Ders Dışı Faaliyetler 

Ölçüt 3: Dil Eğitim Programı, öğrencilerine sınıf dışında öğrenmelerini destekleyici faaliyetler sunar; 

bunlara katılımı teşvik ve takip eder. 

Açıklamalar 

1. Son akademik yıl içinde öğrencilere sunulan ders dışı etkinliklerin bir listesini ve bu 

etkinliklere katılan öğrenci sayılarını belirtiniz. 

2. Öğrencilere sunulan ders dışı bu etkinliklerin öğrenme kazanımlarına nasıl hizmet ettiğini 

açıklayınız. 

3. Öğrencilerin ders dışı faaliyetler ile ilgili nasıl bilgilendirildiğini ve öğrencilerin bu faaliyetlere 

katılımlarının nasıl teşvik edildiğini açıklayınız. 

Dokümantasyon 

 Öz değerlendirme Raporuna Eklenenler 
 

Saha Ziyaretinde Sunulacaklar 
 

 

Programın Öngördüğü İyileştirmeler 

Bu ölçüt kapsamında, Dil Eğitim programında varsa planlanan değişiklikleri belirtiniz. 

 
 

 Öğrenci Desteği ve Hizmetleri Ölçütü 4 

Öğrenci Şikâyetleri 

Ölçüt 4: Dil Eğitim Programı’nın, öğrenci şikâyetleri ile ilgili açık, şeffaf, adil, ulaşılabilir ve etik değerlere 

dayalı yazılı süreçleri vardır. Öğrenciler, bu süreçler konusunda bilgilendirilir. Dil Eğitim Programı ile ilgili 

şikâyetler ve çözümlerinin kayıtları gizlilik esasları gözetilerek saklanır. 

 

Açıklamalar 

1. Öğrenci şikâyetleri ile ilgili izlenilen süreci açıklayınız. 

2. Şikâyetlerle ilgili süreçlerin öğrencilerle nasıl paylaşıldığını açıklayınız. 

3. Şikâyetlerle ilgili belgelerin nasıl saklandığını açıklayınız. 

4. Son akademik yıl içerisinde yapılan şikâyetler ve sağlanan çözümlerin kayıtlarını sununuz. 
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Dokümantasyon 

 Öz değerlendirme Raporuna Eklenenler 
 

Saha Ziyaretinde Sunulacaklar 
 

 
Programın Öngördüğü İyileştirmeler 

Bu ölçüt kapsamında, Dil Eğitim programında varsa planlanan değişiklikleri belirtiniz. 
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YÖNETİM VE ORGANİZASYON 

 Yönetim ve Organizasyon Ölçütü 1 

Yönetimsel Yapı ve Misyona Uygunluk 

Ölçüt 1: Dil Eğitim Programı, belirlemiş olduğu misyonu yerine getirecek yönetimsel yapıya 

sahiptir. 

Açıklamalar 

1. Dil Eğitim Programı’nın organizasyon şemasını sununuz.  

2. Dil eğitim programının organizasyon şemasındaki yönetimsel yapının ve bu 

yapıda yer alan birim ve pozisyonların misyona nasıl katkı sağladığını açıklayınız.  

3. Organizasyon şemasına dahil edilmemiş ancak üniversitenin ve/veya programın 

bünyesinde misyona katkısı olan birimler varsa belirtiniz ve sağladıkları katkıyı açıklayınız. 

 
Dokümantasyon 

 Öz değerlendirme Raporuna Eklenenler 
 

Saha Ziyaretinde Sunulacaklar 
 

 
Programın Öngördüğü İyileştirmeler 

Bu ölçüt kapsamında, Dil Eğitim programında varsa planlanan değişiklikleri belirtiniz. 

 

Yönetim ve Organizasyon Ölçütü 2 

Öğretim Elemanı Pozisyon ve Görevlendirme Süreçleri 

Ölçüt 2: Dil Eğitim Programı’nın organizasyon şemasında belirtilen görevler için, kişiler, 

uygunluk ve yetkinlik gözetilerek görevlendirilir. Dil Eğitim Programı, bu görevler için gerekli 

niteliklerin kazandırılması ve/veya geliştirilmesinde destek sağlar. 

Açıklamalar 

1. Organizasyon şeması dahili görevlendirmelerde görevlendirme sürecini açıklayınız. 

2. Bu görevlerdeki kişilerin sahip oldukları yetkinliklerini ve görevlere olan uygunluklarını 

açıklayınız. 

3. Programın, bu görevdeki kişilerin ve/veya adayların görevlerini yerine getirmelerine 

katkı sağlayacak hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimlere nasıl destek olduğunu açıklayınız. 
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Dokümantasyon 

 Öz değerlendirme Raporuna Eklenenler 
 

Saha Ziyaretinde Sunulacaklar 
 

 
Programın Öngördüğü İyileştirmeler 

Bu ölçüt kapsamında, Dil Eğitim programında varsa planlanan değişiklikleri belirtiniz. 

 

 Yönetim ve Organizasyon Ölçütü 3 

Görev, Sorumluluk ve Haklar ile İlgili Bilgilendirme 

Ölçüt 3: Dil Eğitim Programının organizasyon şemasında belirtilen görevler için yazılı, güncel bir 

iş tanımı vardır ve tüm ilgili paydaşların erişimine açıktır. 

Açıklamalar 

1. İdari görevi olan akademik personelin görev ve sorumlulukların nasıl paylaşıldığını açıklayınız. 
 

Görevler İş tanımları (Var/Yok) Nere(ler)de Paylaşılıyor 

   

Dokümantasyon 

 Öz değerlendirme Raporuna Eklenenler 
 

Saha Ziyaretinde Sunulacaklar 
 

 
Programın Öngördüğü İyileştirmeler 

Bu ölçüt kapsamında, Dil Eğitim programında varsa planlanan değişiklikleri belirtiniz. 
 



23 

 
 

 

Yönetim ve Organizasyon Ölçütü 4 

Performans Değerlendirme 

Ölçüt 4: Dil Eğitim Programı’nda, organizasyon şeması dahilinde yer alan farklı görevlerdeki kişiler için 

performans değerlendirme süreçleri sistematik, tanımlı ve bu süreçten geçecek kişiler tarafından 

ulaşılabilir niteliktedir. 

Açıklamalar 

1. Organizasyon şemasındaki farklı görevlerdeki kişiler için performans değerlendirme 

sürecini anlatınız. Bu sürecin nasıl sistematik, adil ve görev tanımlarına uygun olarak 

yürütüldüğünü açıklayınız. 

2. Organizasyon şemasında belirtilen farklı görevlerdeki kişilerin performans 

değerlendirme ölçütleri ve uygulamalarından nasıl haberdar edildiğini ve sonuçların 

nasıl paylaşıldığını açıklayınız. 

Dokümantasyon 

 Öz değerlendirme Raporuna Eklenenler 
 

Saha Ziyaretinde Sunulacaklar 
 

 
Programın Öngördüğü İyileştirmeler 

Bu ölçüt kapsamında, Dil Eğitim programında varsa planlanan değişiklikleri belirtiniz. 

 

 Yönetim ve Organizasyon Ölçütü 5 

İdari ve Yönetimsel Süreçler 

Ölçüt 5: Dil Eğitim Programı, işleyişini düzenleyen idari ve yönetimsel süreçlere sahiptir. 

Açıklamalar 

1. İdari ve yönetimsel süreçlere ilişkin hangi dokümanların var olduğunu ve nerede 

bulunduğunu belirtiniz. 

2. Bu idari ve yönetimsel süreçlerin nasıl güncellendiğini açıklayınız. 

3. Dil okulunda uygulanan yönetimsel süreçlerin kanun, yönetmelik ve yönergelere 

uygunluğunun nasıl sağlandığını açıklayınız.  

Dokümantasyon 

 Öz değerlendirme Raporuna Eklenenler 
 

Saha Ziyaretinde Sunulacaklar 
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Programın Öngördüğü İyileştirmeler 

Bu ölçüt kapsamında, Dil Eğitim programında varsa planlanan değişiklikleri belirtiniz. 
 

Yönetim ve Organizasyon Ölçütü 6 

Bilgilerin Korunması 

Ölçüt 6: Dil Eğitim Programı, öğrenci, personel, finans, program ve sözleşmelerle ilgili bilgileri 

düzenler, arşivler ve güvenliğini sağlar. Bu bilgiler, ilgili kanun maddeleri ve yönetmeliklerin 

belirttiği usul ve esaslar çerçevesinde paylaşılır. 

Açıklamalar 

1. Aşağıda listelenen başlıklarla ilgili kişisel verilerin korunması kanunu çerçevesinde 

nasıl düzenlendiği, arşivlendiği ve güvenliğinin sağlandığını belirtiniz. 

 Öğrenci ile ilgili bilgiler 

 Personel ile ilgili bilgiler 

 Finansal bilgiler 

 Sözleşmeler/protokoller  

 Sınavlar, öğretim materyalleri gibi programa ilişkin bilgiler 

 Diğer 

Dokümantasyon 

 Öz değerlendirme Raporuna Eklenenler 
 

Saha Ziyaretinde Sunulacaklar 
 

 
 

Programın Öngördüğü İyileştirmeler 

Bu ölçüt kapsamında, Dil Eğitim programında varsa planlanan değişiklikleri belirtiniz. 
 

Yönetim ve Organizasyon Ölçütü 7 

Çalışan Şikâyetleri  

Ölçüt 7: Dil Eğitim Programı’nın, çalışan şikâyetleri ile ilgili açık, şeffaf, adil, ulaşılabilir ve etik 

değerlere dayalı süreçleri vardır. Çalışanlar, bu süreçler konusunda bilgilendirilir. Dil Eğitim Programı 

ile ilgili şikâyetler ve çözümlerinin kayıtları gizlilik esasları gözetilerek saklanır.  

Açıklamalar 

1. Çalışanların şikâyetleri ile ilgili izlemeleri gereken süreci açıklayınız. 

2. Şikâyetlerle ilgili süreçlerin çalışanlarla nasıl paylaşıldığını açıklayınız. 
3. Şikâyetlerle ilgili belgelerin nasıl saklandığını açıklayınız 
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Dokümantasyon 

 Öz değerlendirme Raporuna Eklenenler 
 

Saha Ziyaretinde Sunulacaklar 
 

 
Programın Öngördüğü İyileştirmeler 

Bu ölçüt kapsamında, Dil Eğitim programında varsa planlanan değişiklikleri belirtiniz. 
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ÖĞRETİM ELEMANI 

 Öğretim Elemanları Ölçütü 1 

Nitelikler 

Ölçüt 1: Dil Eğitim Programı’nda görev yapmakta olan öğretim elemanları, görevin gereklerini yerine 

getirecek nitelik ve yetkinliğe sahiptir. 

Açıklamalar 

1. Dil Eğitim Programı’nda işe alınacak tüm öğretim elemanları için işe alım ve değerlendirme 

sürecini açıklayınız. 

Dokümantasyon 

 Öz değerlendirme Raporuna Eklenenler 
 

Saha Ziyaretinde Sunulacaklar 
 

 
Programın Öngördüğü İyileştirmeler 

Bu ölçüt kapsamında, Dil Eğitim programında varsa planlanan değişiklikleri belirtiniz. 

 

 Öğretim Elemanları Ölçütü 2 

Görev, Sorumluluk ve Hakları ile İlgili Bilgilendirme 

Ölçüt 2: Dil Eğitim Programı’nda görevli öğretim elemanlarının sözleşmeleri ve yazılı iş tanımları 

vardır. İş tanımları, çalışanların erişimine açıktır. 

Açıklamalar 

1. İş tanımları ve sözleşmelerinin öğretim elemanları ile nasıl paylaşıldığını açıklayınız. 

Dokümantasyon 

 Öz değerlendirme Raporuna Eklenenler 
 

Saha Ziyaretinde Sunulacaklar 
 

 

Programın Öngördüğü İyileştirmeler 

Bu ölçüt kapsamında, Dil Eğitim programında varsa planlanan değişiklikleri belirtiniz. 
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 Öğretim Elemanları Ölçütü 3 

Performans Değerlendirme 

Ölçüt 3. Dil eğitim programı, öğretim elemanlarının performanslarını adil, şeffaf, çok yönlü ve 

sistematik bir yöntemle değerlendirir. 

Açıklamalar 

1. Performans değerlendirmesi için kullanılan göstergeleri açıklayınız. 

2. Performans değerlendirme süreçleri ile ilgili öğretim elemanlarının nasıl 

bilgilendirildiğini açıklayınız. 

3. Performans değerlendirmenin adil, şeffaf, yansız ve sistematik olması için alınan 

önlemleri açıklayınız. 

4. Performans değerlendirme sonuçlarına ilişkin gizlilik ve kişiye özellik esaslarının nasıl 

sağlandığını belirtiniz. 

Dokümantasyon 

 Öz değerlendirme Raporuna Eklenenler 
 

Saha Ziyaretinde Sunulacaklar 
 

 
Programın Öngördüğü İyileştirmeler 

Bu ölçüt kapsamında, Dil Eğitim programında varsa planlanan değişiklikleri belirtiniz. 

 

 Öğretim Elemanları Ölçütü 4 

Mesleki Gelişim 

Ölçüt 4: Dil Eğitim Programı, hizmet içi eğitimler ve mesleki gelişime yönelik etkinlikler planlar.  

Açıklamalar 

1. Hizmet içi eğitim etkinliklerini neye göre belirlediğini, planlandığını ve paylaşıldığını 
açıklayınız. 

2. Öğretim elemanlarının mesleki yeterlik ve becerileriyle ilgili gelişime açık alanlarının nasıl 

tespit edildiğini ve gelişimleriyle ilgili nasıl bir yol izlendiğini açıklayınız. 

3. Yeni öğretim elemanı oryantasyon programının nasıl, ne zaman sunulduğunu ve 

içeriğini açıklayınız. 

 

Dokümantasyon 

 Öz değerlendirme Raporuna Eklenenler 
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Saha Ziyaretinde Sunulacaklar 
 

 
Programın Öngördüğü İyileştirmeler 

Bu ölçüt kapsamında, Dil Eğitim programında varsa planlanan değişiklikleri belirtiniz. 

 

ALTYAPI, DONANIM VE ARAÇ-GEREÇ 

 Altyapı, Donanım ve Araç-Gereç Ölçütü 1 

Altyapı, Donanım ve Araç-Gereç 

Ölçüt 1: Dil Eğitim Programı’nın misyon ve hedeflerine hizmet eden altyapı, çalışma alanı, kaynak, 

teknoloji ve donanımı vardır. 

Açıklamalar 

1. Aşağıda belirtilen yerlere sayı ve miktarları yazınız. 

  son 12 ayda dönem başına düşen öğrenci sayısı 

  derslik başına ortalama öğrenci sayısı 

  mevcut programa ait derslik sayısı 

  mevcut programa ait derslik m2’si 

  son 6 ayda en yüksek öğrenci sayısı olduğu zamanda kullanılan derslik sayısı 

  idari çalışan ve personel sayısı 

  idari çalışan ve personel için ofis sayısı 

  idari çalışan ve personel için ayrılan ofis alanı m2’si 

  tam zamanlı öğretim elemanı sayısı 

  tam zamanlı öğretim elemanı için ofis alanı sayısı 

  tam zamanlı öğretim elemanı için ayrılan ofis alanı m2’si 

  yarı zamanlı öğretim elemanı sayısı 

  yarı zamanlı öğretim elemanı için ofis alanı sayısı 

  yarı zamanlı öğretim elemanı için ayrılan ofis alanı m2’si 

  öğrenme destek merkezlerinin sayısı 

  öğrenme destek merkezlerinin m2’si 

Başka_________________ 

 

2. Programın dahilindeki mekan, ekipman ve malzemelerin yeterli sayıda ve boyutta; ilgili 

kişiler tarafından erişilebilir, kullanılacak durumda ve bakımlı olmasının nasıl sağladığını 

açıklayınız. 

3. Dil Eğitim Programı’nda mevcut olan ve kullanılabilecek donanım, ekipman ve 

malzemeleri listeleyiniz. 
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Dokümantasyon 

 Öz değerlendirme Raporuna Eklenenler 
 

Saha Ziyaretinde Sunulacaklar 
 

 
Programın Öngördüğü İyileştirmeler 

Bu ölçüt kapsamında, Dil Eğitim programında varsa planlanan değişiklikleri belirtiniz. 
 

 

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME 

 

 Sürekli İyileştirme Ölçütü 1 

Sürekli İyileştirme 

Ölçüt 1: Dil Eğitim Programı, program bileşenlerini düzenli olarak gözden geçirir ve göstergelere 

dayalı olarak iyileştirir. 

Açıklamalar  

Aşağıda listelenen alanlarla ilgili gözden geçirme sürecini ve süreçte kullanılan 

göstergeleri/araçları açıklayınız. Bu süreç ve sonuçların ilgili paydaşlarla nasıl paylaşıldığını 

belirtiniz. Son gözden geçirme döngüsünde alınan kararları ve bu kararlara bağlı uygulamaları ve 

iyileştirmeleri belirtiniz. 

1. Müfredat/Öğretim Programı 

2. Ölçme-Değerlendirme 

3. Öğrenci Desteği ve Hizmetleri 

4. Diğer alanlar (belirtiniz) 
 
 

Dokümantasyon 

 Öz değerlendirme Raporuna Eklenenler 
 

Saha Ziyaretinde Sunulacaklar 
 

 
Programın Öngördüğü İyileştirmeler 

Bu ölçüt kapsamında, Dil Eğitim programında varsa planlanan değişiklikleri belirtiniz.   
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EK 2 - DEDAK DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ KAPSAMI 

 

Bu kısım DEDAK Öz Değerlendirme Raporu (DÖR) hazırlanırken referans olarak kullanılmak üzere 

hazırlanmıştır. Her bir ölçüt için o ölçütün önemi, ne anlama geldiği, ve ölçütten ne beklendiği 

kapsam başlığı altında açıklanmıştır.  

 

MİSYON 

Misyon Ölçütü 1 

Misyon Uyumu ve Paylaşımı 

Kapsam 

Dil Eğitimi Programı’nın programda çalışan, programın hizmet verdiği ya da verebileceği kişilerle 

paylaşılan, açık ve anlaşılır bir misyonu vardır. Misyon, genel anlamda Dil Eğitimi Programı’nın eğitim 

öğretim ile ilgili amaçlarını ve varsa diğer amaçlarını özetler. Dil Eğitimi Programı’nın misyonu 

aşağıdaki konularda yol gösterici niteliktedir:  

• yöneticiler için, programı veya kurumu etkileyen kararların uygun olup olmadığını belirleme, 

• akademik ve idari personel için, kurum bünyesinde yürütülen faaliyetlerinin uygun olup olmadığını 

belirleme, 

• potansiyel öğrenciler ve onların seçimlerini etkileyebilecek paydaşlar için programın hizmetlerinin 

uygun olup olmadığını belirleme,  

•paydaşların, programın amaçlarına ulaşıp ulaşamadığını anlayabilmesini sağlama.  

Misyon, tüm paydaşlarla açık erişim, öğrenci elkitabı, çalışan elkitabı ve diğer bilgilendirici yazılı 

araçlarla paylaşılır. Misyon, programın tüm kararların temelini oluşturduğundan, programdaki 

gelişme ve değişimlerle uyumlu olarak belli aralıklarla değerlendirilir ve güncellenir. 

 

ÖĞRETİM PROGRAMI 

(Yabancı dille eğitim yapan yükseköğretim kurumlarına öğrenci yetiştiren yabancı dil hazırlık programlarının çıkışında 

erişilmesi beklenen öğrenme kazanımları, Avrupa Ortak Dil Referans Çerçevesi’ ne göre en az B1+ seviyesidir.) 

Öğretim Programı Ölçütü 1 

Misyon ve ihtiyaçlara Uygunluk 

Ölçüt 1: Dil Eğitimi Programı’nın ihtiyaçlara dayalı ve misyon ile uyumlu öğrenme kazanımları 

vardır. 

Kapsam 

Dil Eğitim Programı, kurumun misyonuna uygun olarak yapılandırılmıştır. Program, öğrencilerin 

ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde bir bütünlük içerisinde farklı seviyeleri içerir. Öğrenci ihtiyaçlarının 

nasıl belirlendiği ve eğitim programının da bu ihtiyaçları karşılamak için nasıl tasarlandığı açıktır. 

Öğretim programı, her bir seviye için öğrenme kazanımlarını tanımlar. 
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Öğretim Programı Ölçütü 2 

İçerik ve Öğrenme Kazanımları 

Ölçüt 2: Dil Eğitimi Programı’nın içeriği, programın belirlediği amaç ve öğrenme kazanımları ile 

uyumlu; öğrencilerin ihtiyaçlarına ve hedeflenen öğrenme kazanımlarına erişebilmelerine 

uygundur. 

Kapsam 

Öğretim programının her bir seviyesi için öğrenme kazanımları vardır. Tüm öğrenme kazanımları 

yazılı, gözlemlenebilir ve ölçülebilirdir. Kazanımlar, akademik hazır bulunuşluk düzeylerini de 

tanımlamaktadır.  Öğretim programında sunulan seviyelerin içeriği birbiriyle ilişkili ve sıralıdır; öğrenci 

ihtiyaçları ve programın amaçlarına uygun olarak yapılandırılmıştır.  

Öğretim Programı Ölçütü 3 

Öğretim Programının Tasarım ve Materyalleri 
 

Ölçüt 3: Öğretim Programının Tasarım ve Materyalleri programın öğrenme 

kazanımlarına ulaşılmasına imkan sağlar. 

Kapsam 

Öğretim programının tasarım ve materyaller, öğrencileri öğrenme kazanımlarına eriştirme 

bakımından uygundur. Program tasarım ve materyalleri, öğrenme ve öğrenci çeşitliliğini de gözetir.  

 

Öğretim Programı Ölçütü 4 

Programın Süresi ve Yapısı 

Ölçüt 4: Öğretim programı, belirtilen öğrenme kazanımlarına ulaşılması için gerekli olan toplam 

süre ve yapıyı içermektedir. Öğretim programı, öğrenmeyi sağlayacak şekilde zamana yayılmış; her 

düzeye uygun zaman ayrılmış, ders saatleri ve program yapısı buna göre belirlenmiştir.  

Kapsam 

Eğitim için ayrılan zaman öğrencinin öğrenme kazanımlarına ulaşması için yeterlidir. Programda 

bunun için yeterli dönem, hafta ve saat ayrılmıştır ve bunu planlarken sınıf içi ve dışı eğitim 

uygulamaları göz önünde bulundurulur.  
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ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME 

Ölçme-Değerlendirme Ölçütü 1 

Seviye Belirleme 

Ölçüt 1: Dil Eğitim Programı, öğrencilerin programa başladıklarındaki dil seviyelerini güvenilir ve 

geçerli bir şekilde tespit eden, öğrenciyi tanıma ve yerleştirmeye yönelik bir ölçme-değerlendirme 

sistemine sahiptir. 

Kapsam 

Dil Eğitim Programı, öğrencilerin programa başladıklarındaki dil seviyelerini ölçülebilir ve gözlenebilir 

ölçütler çerçevesinde belirler. Seviye belirlemede kullanılacak ölçme araçlarının psikometrik 

özelliklerine (güvenirlik, geçerlik, kullanışlılık) dair somut kanıtlar ortaya koyar. Güvenirlik kapsamında, 

olası hatalı seviye yerleştirmelerinin saptanması ve düzeltilmesi için sistemler mevcuttur. Program, 

seviye belirleme kapsamındaki ölçme-değerlendirme uygulamalarının güvenliğinin nasıl sağlandığını 

somut olarak gösterir. Seviye belirleme sonuçlarının kayıtları düzenli olarak tutulur.  

Ölçme-Değerlendirme Ölçütü 2 

Seviye İlerleme ve Tamamlama 

Ölçüt 2: Dil Eğitim Programı, öğrencileri öğrenme kazanımlarına uygun şekilde değerlendiren ve 

psikometrik açıdan nitelikli ölçme-değerlendirme uygulamalarıyla, öğrencilerin bir sonraki seviyeye 

ilerlemeye ve/veya ilgili seviyeyi başarıyla tamamlamaya hazır olup olmadıklarını belirler. 

Kapsam 

Dil Eğitim Programı, sistematik ve tüm paydaşlar için anlaşılır bir ölçme-değerlendirme sistemine 

sahiptir. Programda ilerleme kaydedebilmek için ölçme-değerlendirme kapsamında öğrencilerden 

neler beklendiği açık ve anlaşılırdır. Seviye ilerleme veya tamamlamanın belirlenmesinde, ölçme-

değerlendirme uygulamaları Dil Eğitim Programı’nın öğrenme kazanımlarıyla tutarlıdır; bu tutarlılığın 

sağlanması için somut uygulamalar (sınavları program yetkililerin kontrol etmesi, belirtke tablolarının 

geliştirilmesi gibi) takip edilir. Ölçme-değerlendirme uygulamaları çerçevesinde başarı testleri, izleme 

testleri, ilerleme testleri, kısa sınavlar, öğrenci gelişim dosyaları, performans sınavları vb. kullanılabilir. 

Ölçme-değerlendirme uygulamaları kapsamında öznel değerlendirmelerde güvenirliği ve kurum içi 

değerlendirmelerde standardizasyonu sağlamak için gerekli önlemler alınır (aynı aşamalar gerektiğinde 

seviye belirleme ve yeterlik sınavlarında da uygulanır). Dil Eğitim Programı, bu kapsamdaki ölçme-

değerlendirme uygulamalarının tamamının güçlü psikometrik özelliklere sahip olmasını, güvenliğinin 

sağlanmasını ve sonuçlarının sistematik olarak kayıt altına alınmasını temin eder. 

Ölçme-Değerlendirme Ölçütü 3 

Yeterlik (Yabancı dille eğitim yapan yükseköğretim kurumlarına öğrenci yetiştiren yabancı dil 

hazırlık programlarında dil yeterliği olarak en az Avrupa Ortak Dil Referans Çerçevesi B1+ seviyesi 

beklenir.) 
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Ölçüt 3: Dil Eğitim Programı, öğrencilerin yeterliklerini psikometrik açıdan nitelikli sınavlarla veya 

ölçme-değerlendirme uygulamalarıyla değerlendirir. Yeterliğin belirlenmesinde farklı zamanlarda 

yapılan farklı uygulamaların seviye olarak tutarlı olması sağlanır. 

Kapsam 

Dil Eğitim Programı, yeterliği tek bir yeterlik sınavı ve/veya birden çok ölçme-değerlendirme 

uygulaması ile belirleyebilir. Bu uygulamaların gözlenebilen somut ölçütlere dayanması, güvenilir, 

geçerli ve kullanışlı olması beklenir. Farklı zamanlardaki uygulamalar arasında seviye bakımından tutarlı 

olması ve sonuç kayıtlarının düzenli tutularak uygulamalarda güvenliğin somut olarak sağlanması 

gerekir. Dil Eğitim Programı, yeterlik için kullanacağı eşdeğer dış sınavları tabi olduğu mevzuat 

çerçevesinde belirler; eşdeğer kabul edeceği sınavların kendi yeterlik sınavı için aranan özelliklere sahip 

olmasına özen gösterir.  

Ölçme-Değerlendirme Ölçütü 4 

Seviye Belgeleme 

Ölçüt 4: Dil Eğitim Programı, öğretim programının sonunda erişilen seviyeyi ve öğrenme kazanımlarını 

gösteren yazılı raporları tutar ve gerektiğinde öğrencilere belge olarak sunar. 

Kapsam 

Dil Eğitim Programı, öğrencilerin öğretim programı sonucunda eriştikleri dil düzeyine ilişkin bilgiyi 

düzenli olarak kayıt altına alır veya bu bilgiyi raporlar. Bu kayıt veya raporların toplamı programın 

kalitesine dair önemli bir kanıt oluşturur. İlgili kayıtlar veya raporlar öğrencilere gerektiğinde belge 

olarak sunulur. Belgede şu bilgilerin bulunması beklenir: Ders, kurs veya programın adı ve düzeyi; 

öğrencinin programın hedeflerine ve kazanımlarına erişme düzeyini gösteren puan ya da tanımlamalar; 

Dil Eğitim Programı tarafından sunulan öğretim programlarıyla erişilebilecek düzeylerin yer aldığı bir 

ölçek; ölçeğin üzerindeki belli seviyelerin gözlenebilir ve ölçülebilir kazanım olarak yapılan tanımları. 

Bu bilgilerin tamamı söz konusu belge üzerinde yer almayabilir; ancak bu durumda eksik olanların el 

kitapçıkları, ders izlenceleri, yönergeler gibi yazılı dokümanlarda bulunması ve gerektiğinde tüm 

paydaşların erişimine açık olması gerekir.  

Ölçme-Değerlendirme Ölçütü 5 

Öğrencilerin Bilgilendirilmesi 

Ölçüt 5: Öğrenciler ölçme-değerlendirme uygulamaları, süreçleri ve performansları hakkında düzenle 

olarak bilgilendirilirler. 

Kapsam  

Bu kapsamda öğrenciler seviye tespit, ilerleme, tamamlama ve yeterlik belirleme amacıyla 

gerçekleştirilen ölçme-değerlendirme uygulamaları ve sistemi hakkında yazılı olarak bilgilendirilir. Bu 

bağlamda tüm öğrencileri her bir ölçme-değerlendirme uygulamasına ait performansları hakkında da 

düzenli olarak bilgilendirir. Performansı yeterli görülmeyen öğrencilere durumları hakkında ayrıca 

bilgilendirme yapar. 
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ÖĞRENCİ DESTEĞİ VE HİZMETLERİ 

Öğrenci Desteği ve Hizmetleri Ölçütü 1 

Yeni Öğrenci Oryantasyonu 

Ölçüt 1: Dil Eğitim Programına yeni katılan öğrencilere oryantasyon programı dahilinde program ile 

ilgili tüm gerekli bilgilendirme yapılır. 

Kapsam  

Yeni öğrencilere oryantasyon programı kapsamında öğretim programı, yönetim, öğrenci hizmetleri ve 

ölçme değerlendirme süreçleri hakkında bilgilendirme yapılarak, programa uyumları sağlanır. 

Öğrenci Desteği ve Hizmetleri Ölçütü 2 

Öğrencilerin Bilgilendirilmesi 

Ölçüt 2: Dil Eğitim Programı, öğrencilere ilişkin tüm hizmetler ile ilgili olarak bilgilendirme yapar. 

Kapsam 

Dil Eğitim Programı, öğrencilerine sunduğu hizmetler ile ilgili güncel bilgileri uygun şekilde duyurur.  

Öğrenci Desteği ve Hizmetleri Ölçütü 3 

Ders Dışı Faaliyetler 

Ölçüt 3: Dil Eğitim Programı, öğrencilerine sınıf dışında öğrenmelerini destekleyici faaliyetler sunar; 

bunlara katılımı teşvik ve takip eder. 

Kapsam 

Dil Eğitim Programı, hedef dili öğrenmeyi ve öğrenme kazanımlarını destekleyici ders dışı etkinlikler 

planlar, uygular ve değerlendirir. Öğrenciler etkinliklerin kapsamı, yeri ve zamanı, (varsa) ücretleri, 

(varsa) riskleri hakkında bilgilendirilir.  

Öğrenci Desteği ve Hizmetleri Ölçütü 4 

Öğrenci Şikâyetleri 

Ölçüt 4: Dil Eğitim Programı’nın, öğrenci şikâyetleri ile ilgili açık, şeffaf, adil, ulaşılabilir ve etik 

değerlere dayalı yazılı süreçleri vardır. Öğrenciler, bu süreçler konusunda bilgilendirilir. Dil Eğitim 

Programı ile ilgili şikâyetler ve çözümlerinin kayıtları gizlilik esasları gözetilerek saklanır. 

 Kapsam 

Dil Eğitim Programı’ndaki öğrenciler, bildirmek istedikleri şikâyetlerle ilgili olarak nasıl bir yol 

izleyecekleri konusunda bilgilendirilirler. Şikâyetlerin ne şekilde iletileceği, hangi yetkililer tarafından 

işleme alınacağı, soruşturma süresinde izlenecek usuller, gizlilik esasları, sonuçların öğrencilere nasıl 

iletileceği ve itiraz kanalları yazılı olarak belirlenir ve öğrencilerin erişimine açık tutulur.  
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YÖNETİM VE ORGANİZASYON 

Yönetim ve Organizasyon Ölçütü 1 

Yönetimsel Yapı ve Misyona Uygunluk 

Ölçüt 1: Dil Eğitim Programı, belirlemiş olduğu misyonu yerine getirecek yönetimsel yapıya 

sahiptir. 

Kapsam 

Dil Eğitim Programı, misyonuna hizmet edecek idari yapılanma ve buna uygun organizasyon şemasına 

sahiptir.    

Yönetim ve Organizasyon Ölçütü 2 

Öğretim Elemanı Pozisyon ve Görevlendirme Süreçleri 

 
Ölçüt 2: Dil Eğitim Programı’nın organizasyon şemasında belirtilen görevler için, kişiler, uygunluk 

ve yetkinlik gözetilerek görevlendirilir. Dil Eğitim Programı, bu görevler için gerekli niteliklerin 

kazandırılması ve/veya geliştirilmesinde destek sağlar. 

Kapsam 

Dil Eğitim Programı, organizasyon şeması dahilindeki görevlendirme süreçlerinde ilgili yetkinliklere 

sahip kişilere fırsat eşitliği sağlar.  

Organizasyon şeması dahilinde belirtilen görevlere atanan kişilerin nitelikleri pozisyona uygundur ve 

bu kişilerin gerekli yetkinlikleri kazanmaları ve/veya geliştirmeleri için Dil Eğitim Programı gerekli 

desteği sağlar.   

Yönetim ve Organizasyon Ölçütü 3 

Görev, Sorumluluk ve Haklar ile İlgili Bilgilendirme 

Ölçüt 3: Dil Eğitim Programının organizasyon şemasında belirtilen görevler için yazılı güncel bir 

iş tanımı vardır ve tüm ilgili paydaşların erişimine açıktır. 

Kapsam 

İş tanımları herkesin erişimine açıktır ve ilgili pozisyon için çalışandan beklenen görev ve 

sorumlulukları içerir. Çalışan, görevi ile ilgili yetki ve sorumlulukları, performans ölçütleri, gelişim 

beklentileri gibi konularda göreve başlamadan önce bilgilendirilir.  

Yönetim ve Organizasyon Ölçütü 4 

Performans Değerlendirme 

Ölçüt 4: Dil Eğitim Programı’nda, organizasyon şeması dahilinde yer alan farklı görevlerdeki kişiler için 

performans değerlendirme süreçleri sistematik, tanımlı ve bu süreçten geçecek kişiler tarafından 

ulaşılabilir niteliktedir. 

Kapsam 

Dil Eğitim Programı, organizasyon şemasında belirtilen farklı görevlerdeki kişilerin performanslarını 

adil, şeffaf, çok yönlü ve sistematik bir yöntemle değerlendirir. Bu değerlendirmenin hangi ölçütler 

doğrultusunda uygulanacağı, sonuçların nasıl paylaşılacağı ve sonuçların nasıl kullanılacağı 

paydaşlar ile açık bir şekilde paylaşılır. 
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Yönetim ve Organizasyon Ölçütü 5 

İdari ve Yönetimsel Süreçler 

Ölçüt 5: Dil Eğitim Programı, işleyişini düzenleyen idari ve yönetimsel süreçlere sahiptir. 

Kapsam 

Dil Eğitim Programı’nın işleyişi ile ilgili tanımlı, güncel, ulaşılabilir idari ve yönetsel süreçleri 

mevcuttur. Dil Eğitim Programı, idari süreçleri yapılandırırken göz önünde bulundurması gereken 

kanun, yönetmelik, yönerge ve kararları dikkate alır.. 

Yönetim ve Organizasyon Ölçütü 6 

Bilgilerin Korunması 

Ölçüt 6: Dil Eğitim Programı, öğrenci, personel, finans, program ve sözleşmelerle ilgili bilgileri 

düzenler, arşivler ve güvenliğini sağlar. Bu bilgiler, ilgili kanun maddeleri ve yönetmeliklerin 

belirttiği usul ve esaslar çerçevesinde paylaşılır. 

Kapsam 

Dil Eğitim Programı, elektronik dosyalar da dahil olmak üzere, mevcut bilgileri düzenli bir biçimde 

tutar; arşivlenmesi gereken bilgileri ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun şekilde saklar ve 

gerektiğinde yetkili kişilerle paylaşır. Tüm bu bilgilerin, kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında 

yetkisi olmayan kişilerin erişimi engellenerek güvenli bir şekilde saklanması esastır. 

Yönetim ve Organizasyon Ölçütü 7 

Çalışan Şikâyetleri  

Ölçüt 7: Dil Eğitim Programı’nın, çalışan şikâyetleri ile ilgili açık, şeffaf, adil, ulaşılabilir ve etik 

değerlere dayalı süreçleri vardır. Çalışanlar, bu süreçler konusunda bilgilendirilir. Dil Eğitim Programı 

ile ilgili şikâyetler ve çözümlerinin kayıtları gizlilik esasları gözetilerek saklanır.  

Kapsam 

Dil Eğitim Programı çalışanları, bildirmek istedikleri şikâyetlerle ilgili olarak nasıl bir yol izleyecekleri 

konusunda bilgilendirilirler. Şikâyetler, prosedürlere uygun biçimde alınır, değerlendirilir, takibi ve 

dönüşü yapılır ve tüm ilgili belgeler saklanır.  

 

ÖĞRETİM ELEMANI 

Öğretim Elemanları Ölçütü 1 

Nitelikler 

Ölçüt 1: Dil Eğitim Programı’nda görev yapmakta olan öğretim elemanları, görevin gereklerini yerine 

getirecek nitelik ve yetkinliğe sahiptir. 

Kapsam 

Dil Eğitim Programı’nda görev yapmakta olan tüm öğretim elemanlarının mesleki yeterliliklere ve 

becerilere sahip olmaları ve eğitim verdikleri dildeki tüm becerilerde yetkin olmaları beklenir.  

Yabancı uyruklu olmayan tam zamanlı öğretim elemanları, tabi olunan kanun, yönetmelik, yönerge ve 

kararlar çerçevesinde işe alınır. Bunun dışında işe alınan yarı zamanlı ve/veya yabancı uyruklu öğretim 

elemanları için, mesleki yeterliklere ve becerilere ilişkin tanımlı asgari koşullar vardır. 
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Öğretim Elemanları Ölçütü 2 

Görev, Sorumluluk ve Hakları ile ilgili Bilgilendirme 

Ölçüt 2: Dil Eğitim Programı’nda görevli öğretim elemanlarının sözleşmeleri ve yazılı iş tanımları 

vardır. İş tanımları, çalışanların erişimine açıktır. 

Kapsam 

Dil Eğitim Programı, öğretim elemanlarına, görevlerine başlamadan önce istihdamları ile ilgili iş 

tanımlarını ve sözleşmelerini verir ve gizlilik esasları gözeterek erişimlerine açık tutar. Dil Eğitim 

Programı, yarı zamanlı istihdam edilen öğretim elemanlarına yükümlü oldukları görev ve sorumluluklar 

için de sözleşme verir.  

Öğretim Elemanları Ölçütü 3 

Performans Değerlendirme 

Ölçüt 3: Dil eğitim programı, öğretim elemanlarının performanslarını adil, şeffaf, çok yönlü ve 

sistematik bir yöntemle değerlendirir. 

Kapsam  

Dil Eğitim Programı, öğretimin sürekli iyileştirilmesi amacıyla, öğretim elemanlarının performanslarını 

adil, şeffaf, çok yönlü, sistematik olarak değerlendirir. Bu değerlendirmenin hangi ölçütler 

doğrultusunda uygulanacağı, sonuçların nasıl paylaşılacağı ve sonuçların nasıl kullanılacağı paydaşlar 

ile açık bir şekilde paylaşılır. 

Performans değerlendirme sürecinin yazılı sonuçları, gizlilik ve kişiye özellik esasları gözetilerek ilgili 

öğretim elemanları ile paylaşılır. 

Öğretim Elemanları Ölçütü 4 

Mesleki Gelişim 

Ölçüt 4: Dil Eğitim Programı, öğretmen hizmet içi eğitimleri ve mesleki gelişime yönelik etkinlikler 

planlar.  

Kapsam 

Dil Eğitim Programı, öğretmen eğitimi ve gelişimi konusunda hizmet içi eğitim etkinlikleri düzenler ve 

sunar. Bu çerçevede, daha etkili öğretim süreçlerinin oluşturulması için, yeni başlayan öğretim 

elemanları için oryantasyon düzenler, tüm öğretim elemanlarının alana yönelik teorik ve uygulamalı 

bilgilerini güncel tutar, ihtiyaca dayalı eğitimler sunar ve sınıf içi gözlemler yapar. 

 

ALTYAPI, DONANIM VE ARAÇ-GEREÇ 

Altyapı, Donanım ve Araç-Gereç Ölçütü 1 

Altyapı, Donanım ve Araç-Gereç 

Ölçüt 1: Dil Eğitim Programı’nın misyon ve hedeflerine hizmet eden altyapı, çalışma alanı, kaynak, 

teknoloji ve donanımı vardır. 

Kapsam 

Dil Eğitim Programı, eğitim ve hizmet hedeflerine ulaşmayı destekleyecek iç ve dış mekanlar (sınıf, 

ofis, çalışma alanları, tuvalet vb.), ekipman (teknoloji, mobilya ve tüm diğer demirbaşlar) ve 
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malzemeye (ders materyalleri, referans kaynakları, ofis ve sınıf malzemeleri) sahiptir ve tüm bunlar 

engelli bireyler de dahil olmak üzere tüm ilgili kişilerin erişimine açıktır.  

 

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME 

 Sürekli İyileştirme Ölçütü 1 

Sürekli İyileştirme 

Ölçüt 1: Dil Eğitim Programı, program bileşenlerini düzenli olarak gözden geçirir ve göstergelere 

dayalı olarak iyileştirir. 

Kapsam 

Dil Eğitim Programı, bileşenlerini göstergelere dayalı bir yöntemle düzenli olarak gözden geçirir. 

Gözden geçirme sürecinde Planlama, Uygulama, Kontrol ve Önlem Alma (PUKÖ) ve paralelindeki 

döngülerden biri takip edilir. Bu süreç içinde öğretim programının, öğrenci değerlendirme yöntem ve 

süreçlerinin, hizmetlerin ve uygulamaların etkinliğini, bunların programın misyonuna ve hedeflerine 

uygunluğunu değerlendirir. Program, süreç sonunda yapılan değişiklikler ve iyileştirme çalışmaları 

gözden geçirme döngüsünün etkinliğini değerlendirmek için izlenir ve değerlendirilir. Bu süreçler 

yazılı olarak mevcut, uygulanabilir ve ulaşılabilirdir. Program ile ilgili kararlar ve iyileşmeler bu 

süreçlere ve süreçlerden çıkan sonuçlara dayalı alınır ve uygulanır.  
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                               EK3. DEDAK ÖZ DEĞERLENDIRME RAPORU İÇİNDE KANIT SUNMA VE KANIT ÖRNEKLERİ 

 

DEDAK akreditasyon kararını verirken sadece kanıta dayalı beyanları geçerli sayacaktır. Kanıtı 

olmayan beyanlar geçersiz sayılacaktır. Bu bağlamda bu ekin altında paylaşılan bilgiler sizlere her bir 

ölçüt için sunabileceğiniz kanıtlarla ilgili yol gösterici olacaktır. Bunlar sadece örnek sunulabilecek 

kanıtlardır. Bunlar programınızdaki veriler ışığında çeşitlendirilebilir ve çoğaltılabilirler. 

Bu bölümde her ölçüt altındaki kanıtlar listesi olası sunulabilecek kanıtlar paylaşılmıştır. Bu kanıtların 

dışında da kurumun yapısı ve farklılığına göre ek veya farklı kanıtlar sunulabilir. Raporda programın 

yaptığını ifade ettiği herşey için kanıt sunması gerekmektedir. Kanıtı olmayan ifadeler geçersiz 

sayılacaktır. 

Kanıt gösterme prensibi genel hatlarıyla eğer bir uygulama yapıldığı söyleniyorsa o uygulamaya dair 

örnekler, bir belge olduğu söyleniyorsa belge örneği, bir konuda analiz yapılıp karar verildiği 

söyleniyorsa o analize ve karara örnek uygulama verilmesi gerekmektedir. Bunlardan paydaşları da 

ilgilendirenlerin sadece belge olarak sunulması değil paydaşlarla da paylaşılması ve paydaşlar için bu 

belgelerin kolay ulaşılabilir olması, web sayfasında da gerekli belgelerin paylaşılması beklenmektedir. 

 

                 Kanıtların DEDAK Öz Değerlendirme Raporu (DÖR) içinde Sunulması 

 

DÖR içinde kanıtların listelenmesi için her ölçüt altında Dokümantasyon başlığı altında aşağıdaki gibi 

iki alan bulunmaktadır. DÖR ile birlikte ek olarak teslim edilen kanıtlar “Öz değerlendirme Raporuna 

Eklenenler” başlığı altında listelenmeli ve her bir ek bağlantı (hyperlink) ile kanıt dosyasına ya da kanıt 

oluşturan ilgili web adresine  bağlanmalıdır. Tüm bağlantıların DÖR raporu tesliminde çalışması ve 

ilgili dosyaya ya da web adresine  ulaşım sağlanması beklenmektedir 

“Saha Ziyaretinde Sunulacaklar” başlığı altında ise DÖR’e ek olarak eklenemeyecek ve ancak saha 

ziyareti sırasında gösterilebilecek kanıtların listelendiği alandır. Bu tür kanıta örnek olarak fiziksel 

ortamda görülmesi gerekenler, tüm sınavlarlar, özlük hakları nedeniyle ek olarak paylaşılamayan 

dosyalar ya da görüşme yapılarak bilgi alınabilecek tarz kanıtlar gösterilebilir. 

Dokümantasyon 

 Öz değerlendirme Raporuna Eklenenler 
 

Saha Ziyaretinde Sunulacaklar 
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Ölçütler ve Kanıtlar Listesi 

MİSYON 

 Misyon Ölçütü 1 

Misyon Uyumu ve Paylaşımı 

 

Kanıt Listesi 

 

• Çalışan ve öğrenci el kitapları 
• Kurumun internet sayfası 
• Tanıtım malzemeleri 
• Yönetimle toplantı (misyonun yönetim yapısı ve kurumun tarzında nasıl yansıtıldığını görmek 

için) 
• Çalışan ve öğrencilerle toplantı (misyonun kurumun eğitim felsefesi, öğretim ve öğrenme 

faaliyetlerine yansıtılıp yansıtılmadığını anlamak için) 
 

 

ÖĞRETİM PROGRAMI 

(Yabancı dille eğitim yapan yükseköğretim kurumlarına öğrenci yetiştiren yabancı dil hazırlık programlarının çıkışında 

erişilmesi beklenen öğrenme kazanımları, Avrupa Ortak Dil Referans Çerçevesi’ ne göre en az B1+ seviyesidir.) 

 

 Öğretim Programı Ölçütü 1 

Misyon ve İhtiyaçlara Uygunluk 

 

Kanıt Listesi 
 

 Tanımlanmış eğitim felsefesi ve dil öğretme yaklaşımı 
• Öğrenci geri bildirim anket şablonları ve her ders için doldurulmuş örnekler 
• Öğretmen geri bildirim anket soru şablonları ve her ders için doldurulmuş örnekler 
• Öğretmen ve öğrenci odak grup toplantıları toplantı notları örnekleri 
• Toplanan geri bildirimlerin raporlamaları, sonuçları ve aksiyon planları 
• Kurumun diğer paydaşlarıyla iş birliği içinde gerçekleştirilmiş olan en son ihtiyaç analizi ilgili 

belgelendirme 
• Müfredat içeriğine yön vermek üzere toplanan veriler ve analizleri  
• Müfredattan sorumlu kişilerle toplantı notları 
• Dil programı öğretmenleri ve öğrencileriyle toplantılar 
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• Eğitim dili İngilizce olan lisans ve ön-lisans öğrencileri ve öğretim elemanlarıyla görüşmeler/ 
yapılan anketler 

• İhtiyaç analizi için toplanan verilerin analizi ve müfredata nasıl yön verdiği ile ilgili raporlar, 
kanıtlar, kararlar 

• Misyon’un içeriğinin ihtiyaçlarla uyumunu kanıtlayan uygulamalar/dokümanlar 
 

 Öğretim Programı Ölçütü 2 

İçerik ve Öğrenme Kazanımları 

 

Kanıt Listesi 
 

• CEFR ile uyumlu öğrenme çıktılarını açıkça belirten her seviye/ders için ders izlencesi 
• Her ders için çıktıların sırasını gösteren dönem ve haftalık ders planları 
• Çalışan ve öğrenci el kitapları, tanıtım malzemeleri ve kurumun internet sayfası (eğer 

öğrenme çıktıları bu tarz platformlarda paylaşılıyorsa) 
• Yoğunlaştırılmış derslerle ve aynı seviyeyi tekrar eden öğrencilere sunulan derslerle ilgili bilgi 
• Müfredattan sorumlu kişilerle toplantı 
• Dil programı öğretmenleri ve öğrencileriyle toplantılar 
• Ders gözlemleri 

 

 

 Öğretim Programı Ölçütü 3 

Öğretim Programının Tasarım ve Materyalleri 

 

Kanıt Listesi 

 

 Müfredatın dayandırıldığı yazılı eğitim felsefesi ve dil eğitimi yaklaşımı 

 Öğrenme çıktılarının başarılabileceğini gösteren ders paketini oluşturan ders kitapları, 
kitapçıklar, tamamlayıcı malzemeler, çevrimiçi platformlar ve diğer ders materyallerinin 
listesi 

 Her seviye için örnek materyaller 

 Ders kitaplarının seçilme süreciyle ilgili bilgi 

 Öğretmen ve öğrenci geri bildirim formları şablonları & Geri bildirimlerin analizi ve atılmış 
adımlarla ilgili kayıtlar 

 Müfredattan sorumlu kişilerle toplantı 

 Dil programı öğretmenleri ve öğrencileriyle toplantılar 

 Ders gözlemleri 
 

Öğretim Programı Ölçütü 4 

Programın Süresi ve Yapısı 

 

Kanıt Listesi 
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 Her ders için çıktıların sırasını gösteren dönemlik ve haftalık ders planları (yaz dönemi dahil 
olmak üzere) 

 Yatay geçiş, ek kontenjan, dikey geçiş gibi gelen öğrenciler için uygulan prosedürlerin tarif 
edilmesi 

 Akademik takvim 

 Çalışan ve öğrenci el kitapları, tanıtım malzemeleri ve kurumun internet sayfası (eğer 
programın uzunluğu ve yapısı bu tarz platformlarda paylaşılıyorsa) 

 Müfredattan sorumlu kişilerle toplantı 

 Dil programı öğretmenleri ve öğrencileriyle toplantılar 

 

ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME 

 

 Ölçme-Değerlendirme Ölçütü 1 

Seviye Belirleme 

 

Kanıt Listesi 

 

 Seviye tespit sınavıyla ilgili sınav tanımlamaları 

 Örnek seviye tespit sınavı 

 Öğretmenler için sınav yönetimi ve okunması esasları 

 Öğrenciler için sınava grime esasları 

 Sınavların güvenilirliğinin ve geçerliliğinin kontrol edildiğini belgeleyen bir örnek madde 
çözümlemesi raporu 

 Çalışan ve öğrenci el kitapları, tanıtım malzemeleri ve kurumun internet sayfası (eğer seviye 
tespit süreci bu tarz platformlarda paylaşılıyorsa) 

 Değerlendirmeden sorumlu kişilerle toplantı 

 Seviye tespit sınavlarının ve sonuçlarının doğru bir şekilde saklandığının kontrol edilmesi 
 

 

 

 Ölçme-Değerlendirme Ölçütü 2 

Seviye İlerleme ve Tamamlama 

 

Kanıt Listesi 

 

 Gelişim ve Seviye Bitirme sınavlarına ait sınav tanımlamaları (Sınavla ölçülen çıktılar açıkça 
belirtilmiş olmalıdır) 

 Gelişim ve Seviye Bitirme sınav örnekleri 

 Öğretmenler için sınav yönetimi ve sınav değerlendirilmesi esasları 

 Öğrenciler için sınava girme esasları 
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 Sınavların güvenilirliğinin ve geçerliliğinin kontrol edildiğini belgeleyen bir örnek madde 
çözümlemesi raporu 

 Çalışan ve öğrenci el kitapları, tanıtım malzemeleri ve kurumun internet sayfası (eğer seviye 
ilerleme ve tamamlama prosedürleri bu tarz platformlarda paylaşılıyorsa) 

 Değerlendirmeden sorumlu kişilerle toplantı 

 Sınavların güvenilirliğinin ve geçerliliğinin kontrol edildiğinin kanıtı analizler 

 Gelişim ve Seviye Bitirme sınavları 

 Gelişim ve Seviye Bitirme sınavı öğrenci örnekleri 

 Gelişim ve Seviye Bitirme sınavlarının ve sonuçlarının doğru bir şekilde saklandığının kontrol 
edilmesi 
 

 

 

Ölçme-Değerlendirme Ölçütü 3 

Yeterlik (Yabancı dille eğitim yapan yükseköğretim kurumlarına öğrenci yetiştiren yabancı dil 

hazırlık programlarında dil yeterliği olarak en az Avrupa Ortak Dil Referans Çerçevesi B1+ seviyesi 

beklenir.) 

 

Kanıt Listesi 

 

 Çalışan ve öğrenci el kitapları, tanıtım malzemeleri ve kurumun internet sayfası (eğer 
yeterlilik/yeterlilik muafiyeti prosedürleri bu tarz platformlarda anlatılıyorsa)  

 Yeterlilik sınavıyla ilgili sınav esasları (Sınavla ölçülen çıktılar açıkça belirtilmiş olmalıdır) 

 Yakın zamanda verilmiş bir örnek yeterlilik sınavı 

 Öğretmenler için sınav gözetmenliği esasları  

 Öğrenciler için sınava girme esasları 

 Yeterlilik sınavının güvenilirliğinin ve geçerliliğinin kontrol edildiğini belgeleyen bir örnek 
madde çözümlemesi raporu (tutarlılığın kontrol edildiğini ispat eden çoktan seçmeli sınavlar 
da dahil edilmelidir) 

 Yeterlilik sınavı not aralıklarını temsil eden öğrenci kağıtları 

 Değerlendirme Kriterleri 

 Eğitim dili İngilizce olan lisans ve ön-lisans öğrencilerinin lisans ve önlisans programlarındaki 
dil yeterliliğine dair kanıtlar (sınav örnekleri, anketler vs)  

 Kurumda değerlendirmenin tasarımından sorumlu kişilerle toplantı 

 Yeterlilik sınavlarının ve sonuçlarının kurumda doğru bir şekilde saklandığının kontrol 
edilmesi 

 Eğitim dili İngilizce olan lisans ve ön-lisans  

 öğrencileri ve öğretim elemanlarıyla görüşmeler 

 Yeterlilik Sınavları 

 Yeterlilik sınavları öğrenci kağıtları 
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Ölçme-Değerlendirme Ölçütü 4 

Seviye Belgeleme 

 

Kanıt Listesi 

 

 Öğrencilerin gelişimini izlemek için kullanılan araçlar/sistemler 

 Çalışan ve öğrenci el kitapları ve kurumun internet sayfası (eğer ilgili bilgiler bu tarz 
platformlarda paylaşılıyorsa) 

 Seviyedeki başarılarının yazılı kaydını isteyen öğrencilere verilen belgelerin şablonları  

 Değerlendirmeden sorumlu kişilerle toplantı 

 Öğrencilerin seviye başarılarıyla ilgili bilgilerin kurumda doğru bir şekilde saklandığının 
kontrol edilmesi 

 Öğrencilerle toplantı 

 
 

 
 
 

 Ölçme-Değerlendirme Ölçütü 5 

Öğrencilerin Bilgilendirilmesi 

 

Kanıt Listesi 

 

 Öğrencilerin gelişimini izlemek için kullanılan araçlar/sistemler 

 Çalışan ve öğrenci el kitapları ve kurumun internet sayfası (eğer ilgili bilgiler bu tarz 
platformlarda paylaşılıyorsa) 

 Ders tanımlama formları veya ders sunumları 

 Meslektaş ya da öz değerlendirme araçlarına ait şablonlar (yapabilme ifadeleri, öğrenci 
portföyleri gibi)  

 Değerlendirmeden sorumlu kişilerle toplantı 

 Öğrencilerle toplantı  
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                                 ÖĞRENCİ DESTEĞİ VE HİZMETLERİ 

 Öğrenci Desteği ve Hizmetleri Ölçütü 1: 

Yeni Öğrenci Oryantasyonu 

 

Kanıt Listesi 

 

 Öğrenci el kitabı ve kurumun internet sayfası (eğer ilgili bilgiler bu tarz platformlarda 
paylaşılıyorsa) 

 Akademik takvimin bir kopyası 

 En son verilen oryantasyon programının bir kopyası 

 Öğrenci odak grup toplantıları (eğer yapılmışsa)  

 Öğrenci işleriyle toplantı 

 Öğrencilerle toplantı  

 

 Öğrenci Desteği ve Hizmetleri Ölçütü 2 

Öğrencilerin Bilgilendirilmesi 

 

Kanıt Listesi 

 

 Çalışan ve öğrenci el kitapları, kurumun internet sayfası, diğer çevrimiçi platformlar 

 Öğrenci odak grup toplantıları (eğer yapılmışsa)  

 Öğrenci işleriyle toplantı 

 Öğrencilerle toplantı 

 Öğrencilere bu bilginin fiziksel imkanlar kullanılarak nasıl iletildiğini görmek için okulun 
panolarının ve çevresinin incelenmesi  
 

Öğrenci Desteği ve Hizmetleri Ölçütü 3 

Ders Dışı Faaliyetler 

 

Kanıt Listesi 

 

 Her müfredat dışı faaliyetinin belirli öğrenme çıktılarına erişmek için nasıl katkı sağladığını 
açıkça ifade eden bir belge 

 Çalışan ve öğrenci el kitapları, kurumun internet sayfası, diğer çevrimiçi platformlar (eğer ilgili 
bilgiler bu tarz platformlarda paylaşılıyorsa) 

 Müfredat dışı faaliyetlerle ilgili öğrencilerden toplanan geri bildirim  

 Öğrenci işleriyle toplantı 
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 Öğrencilerle toplantı 

 Öğrencilere bu bilginin fiziksel imkanlar kullanılarak nasıl iletildiğini görmek için okulun 
panolarının ve çevresinin incelenmesi  

 

 Öğrenci Desteği ve Hizmetleri Ölçütü 4 

Öğrenci Şikâyetleri 

 

Kanıt Listesi 

 

 Yazılı şikâyet prosedürleri 

 Çalışan ve öğrenci el kitapları ve/veya kurumun internet sayfası  

 Yönetimle toplantı 

 Öğrencilerle toplantı 

 Şikayet ve cevap örnekleri  
 

YÖNETİM VE ORGANİZASYON 

 Yönetim ve Organizasyon Ölçütü 1 

Yönetimsel Yapı ve Misyona Uygunluk 

 

Kanıt Listesi 
 

 Çalışan ve öğrenci el kitapları veya kurumun internet sayfası  

 Yönetimle toplantı 

 Öğrencilerle ve çalışanlarla toplantı 
 

 

Yönetim ve Organizasyon Ölçütü 2 

Öğretim Elemanı Pozisyon ve Görevlendirme Süreçleri 

 

Kanıt Listesi 

 

 Çalışan el kitabı 

 Görev tanımlamaları 

 İç işe alım süreci sırasında adaylardan tamamlamaları istenen görevler (eğer varsa) 

 Atanan kişileri ve/veya adayları destekleyecek/eğitecek görev öncesi ve görev sırası 
programlarının listesi  

 Yönetimle toplantı 

 Çalışanlarla toplantı 
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Yönetim ve Organizasyon Ölçütü 3 

Görev, Sorumluluk ve Haklar ile İlgili Bilgilendirme 

 

Kanıt Listesi 

 

 El kitapları veya kurumun internet sayfası 

 Görev tanımlamaları  

 Yönetimle toplantı 

 Çalışanlarla toplantı 

 Öğrencilerle toplantı  

 

Yönetim ve Organizasyon Ölçütü 4 

Performans Değerlendirme 

 

Kanıt Listesi 

 

 Çalışan el kitabı 

 Görev tanımlamaları 

 Değerlendirme formu şablonları 

 Performans değerlendirmeleri kanıtı raporlar 

 360 derece değerlendirme formları/araçları  

 Yönetimle toplantı 

 Çalışanlarla toplantı 
 

 

 

Yönetim ve Organizasyon Ölçütü 5 

İdari ve Yönetimsel Süreçler 

 

Kanıt Listesi 
 

 Süreçlerin olduğu el kitapları 

 Kurumun yasal durumunu gösteren resmî belgeler 

 Kurum ve program yönetmeliklerinin ve yönergelerinin nüshaları 

 Düzenli yapılan toplantılarla ilgili herhangi bir kayıt  

 Yönetimle toplantı 

 Öğrenci işleriyle toplantı 

 Çalışanlarla toplantı 

 Öğrencilerle toplantı  
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Yönetim ve Organizasyon Ölçütü 6 

Bilgilerin Korunması 

 

Kanıt Listesi 

 

 Kişisel verilerin korunmasıyla ilgili kurum yönetmeliklerin ve yönergelerin kopyaları  

 Yönetimle toplantı 

 Öğrenci işleriyle toplantı 

 Diğer alakalı paydaşlarla toplantı (IT/insan kaynakları gibi)  

 

Yönetim ve Organizasyon Ölçütü 7 

Çalışan Şikâyetleri  

 

Kanıt Listesi 

 

 Çalışan el kitabı 

 Çalışan şikâyet süreciyle ilgili kurum yönetmeliklerin ve yönergelerin nüshaları  

 Şikayet ve cevap örnekleri 

 Yönetimle toplantı 

 Çalışanlarla toplantı  

 İnsan kaynaklarıyla toplantı 

ÖĞRETİM ELEMANI 

 Öğretim Elemanları Ölçütü 1 

Nitelikler 

 

Kanıt Listesi 

 

 İşe alım süreci dokümanları (örneklerle birlikte) 

 En son yayınlanan iş ilanı, işe başvuru formu şablonu 

 Tüm nitelikleri belirtilmiş bir çalışanlar listesi 

 Çalışan el kitabı 

 Sözleşmeye bağlı kazançların genel anlatımı  

 Yönetimle toplantı 

 İnsan kaynaklarıyla toplantı 

 Dil programı öğretim görevlileriyle toplantı  
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Öğretim Elemanları Ölçütü 2 

Görev, Sorumluluk ve Hakları ile İlgili Bilgilendirme 

 

Kanıt Listesi 

 

 Görev tanımlaması 

 Sözleşme şablonu 

 Çalışan el kitabı  

 Yönetimle toplantı 

 İnsan kaynaklarıyla toplantı 
 

Öğretim Elemanları Ölçütü 3 

Performans Değerlendirme 

 

Kanıt Listesi 

 

 Çalışan el kitabı 

 Görev tanımlaması 

 Değerlendirme formu şablonu 

 Öğrenciler tarafından doldurulmuş öğretmen değerlendirme formları (eğer performans 
değerlendirme sürecinin bir parçasıysa) 

 Örnek ders gözlemleme kayıtları (eğer performans değerlendirme sürecinin bir parçasıysa) 

 Öğretim görevlilerinin performans değerlendirmesi için saklanan her tür ilgili kayıt  

 Yönetimle toplantı 

 Dil programı öğretim görevlileriyle toplantı 

 
  

 

Öğretim Elemanları Ölçütü 4 

Mesleki Gelişim 

 

Kanıt Listesi 

 

 Çalışan el kitabı 

 Ders gözlemleme şablonu 

 Geri bildirim formu şablonu, geri bildirimin analizi ve takip için yapılan faaliyetlerin kayıtları 

 En son yapılan oryantasyonun bir kopyası 

 Son yapılan profesyonel gelişim (PG) faaliyetlerinin listesi ve öğretmenler tarafından bu 
faaliyetlerle ilgili yazılan geri bildirimler 



50 

 
 

 

 PG faaliyetlerinin duyurulduğu tüm ilgili platformlar  

 Yönetimle toplantı 

 Profesyonel Gelişim Birimiyle toplantı 

 Dil programı öğretim görevlileriyle toplantı  

 

ALTYAPI, DONANIM VE ARAÇ-GEREÇ 

 Altyapı, Donanım ve Araç-Gereç Ölçütü 1 

Altyapı, Donanım ve Araç-Gereç 

 

Kanıt Listesi 

 

 Malzeme bakım kayıtları 

 Var olan tüm sağlık ve güvenlik belgeleri  

 Bina Planları 

 Kurumun denetimi 

 Acil durum prosedür uyarıları 

 İlgili kişilerle toplantı, eğer varsa (iş yeri sağlığı ve güvenliği birimi gibi)  

 

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME 

 
 Sürekli İyileştirme Ölçütü 1 

Sürekli İyileştirme 

 

Kanıt Listesi 

 

 Sürekli İyileştirme Döngüsü Açıklaması 

 Toplanan Kanıtlar/Göstergeler Açıklaması 

 Son İyileştirme döngüsü kanıtları 

 İyileştirme ve Kontrol Örnekleri 

 Öğrenciler, öğretmenler ve diğer paydaşlar tarafından doldurulan geri bildirim formu 
şablonları ve toplanan verinin değerlendirilmesi 

 Odak grup toplantı notları (hem öğretim görevlileri hem de öğrencilerle yapılan) 

 Kurumun en son belirlenen stratejik planı 

 Stratejik toplantı notları örnekleri  

 Yönetimle toplantı 

 Dil programı öğretim görevlileriyle toplantı 

 Değerlendirmeden sorumlu kişilerle toplantı 

 Müfredattan sorumlu kişilerle toplantı 

 Profesyonel Gelişim Birimiyle toplantı  
 


