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ÖZDEĞERLENDİRME EK RAPORU HAZIRLARKEN  
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR 

Özdeğerlendirme Ek Raporu (ÖDER), 2021-2022 değerlendirme döneminde Covid-19 salgını nedeniyle ziyaret 
gerçekleştirilemeyerek ilk kez genel değerlendirmesi gerçekleştirilecek olan programların 2021 yılında 
ZİDEK’e ilettikleri Özdeğerlendirme Raporunun (ÖDR) tamamlayıcı eki niteliğinde bir rapordur. Bu raporda, 
2020-2021 güz ve bahar yarıyılları ile ilgili bilgileri içerecek biçimde güncellemelerin yapılması ve 2019-2020 
bahar yarıyılında başlatılmış olan uzaktan eğitim uygulamasının program tarafından daha önce ZİDEK’e 
iletilmiş olan ÖDR’ye yansımalarının gösterilmesi gerekmektedir. 

Uzaktan eğitim sırasında programların eğitim faaliyetlerini nasıl sürdürdükleri konusunda aşağıdaki bilgiler 
ÖDER kapsamında sağlanmalıdır. 

(a) Programların, uzaktan eğitim döneminde, eğitim ve değerlendirme yöntemlerinde yaptıkları değişiklikleri 
kayıt altına almış olmaları beklenmektedir. 

(b) Bu hızlı değişen ortamda, programlar uzaktan eğitim uygulamalarını nasıl gerçekleştirdiğini ve laboratuvar 
vb. çalışmaların nasıl telafi edileceğini açıklamalıdır. 

ÖDER’in bölüm ve alt bölüm başlıkları, ÖDR’nin bölüm ve alt bölüm başlıkları ile aynı olmalı ve ÖDER’deki 
bilgiler yalnızca daha önce iletilmiş olan ÖDR’deki bilgilerden farklılıkları (2020-2021 güz ve bahar yarıyılları 
ile ilgili güncellemeleri) ve 2019-2020 bahar yarıyılında uygulanmaya başlanmış olan uzaktan eğitim ile ilgili 
bilgileri içermelidir. ÖDR’de yer alan ve değişikliğe uğramamış bilgiler bu raporda tekrarlanmamalıdır. 

Hazırlanacak ÖDER ve varsa ekleri,1. Başvuru dönemi olan 01-31 Ocak 2021 tarihinde başvuran programlar 
için  30 Eylül 2021, 2.  Başvuru dönemi olan 1-31 Mayıs 2021 tarihinde başvuran programlar için 31 Ocak 2022 
tarihine kadar ZİDEK'e ulaştırılmalıdır. ÖDER ekleri dosya boyutlarının büyük olması durumunda, belge listesi 
halinde Uzaktan Program Değerlendirme Kılavuzu dokümanında belirtilmiş olduğu gibi, Sanal Bölüm Belge 
Odası (SBBO) ve Sanal Fakülte Belge Odası (SFBO)’na sanal ziyaret tarihinden en az bir ay önce uzaktan 
erişime açılacak şekilde yüklenmiş olmalıdır. ÖDER’in kendisinin de, kurumların belirleyecekleri bir sunucu 
üzerinden indirilebilecek şekilde ZİDEK’e ulaştırılması mümkündür. Bu durumda raporlar veya raporların 
indirilmesi ve eklere uzaktan erişim ile ilgili gerekli tüm bilgiler, yukarıda belirtilen tarihe kadar  
upd@zidek.org.tr e-posta adresine iletilmelidir. 

ÖDER’ler için özel bir özdeğerlendirme rapor şablonu bulunmamaktadır. Ancak, bu raporlarda, mutlaka, 

• kurum, program, değerlendirme türü ve tarih bilgilerini içerecek bir kapak sayfası ile 
• Özdeğerlendirme Raporu (Sürüm 2.1 – 01.04.2021) belgesinin aşağıdaki bölümlerine ait güncellemeler yer 

almalıdır: 
 A. Programa İlişkin Genel Bilgiler bölümüne ait varsa güncellenmiş bilgiler. 
 B. Değerlendirme Özeti ve Ek I – Programa İlişkin Genel Bilgiler bölümlerine ait, Genel 

Değerlendirme (GD) ve Yeniden Genel Değerlendirme (YGD) yapılacak programlar için tüm 
güncellemeler; Ara Ziyaret (AZ), Ara Rapor (AR), Ziyaretle Kanıt Göster (ZKG) ve Raporla Kanıt 
Göster (RKG) değerlendirmesi yapılacak programlar için ise, bir önceki değerlendirmedeki 
yetersizlik ve gözlemler için kurum tarafından hazırlanmış olan rapordaki tüm güncellemeler. 

İlgili kanıtlar ÖDER’de liste olarak verilmeli, kanıt olarak sunulan belgeler ise ölçüt ya da çıktı numarası ile 
adlandırılmış klasör altında SBBO’ya yüklenmelidir. 

 

 
1 GD yapılacak programlar için BBO, “Fiziksel Bölüm Belge Odası” olarak anlaşılmalıdır. Ancak, pandeminin 2020-2021 bahar döneminde de devam 
etmesi halinde bu programlar için de uzaktan değerlendirme sürecinin söz konusu olacağı dikkate alınmalıdır. 
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Aşağıda uzaktan eğitim dönemine ait bazı özel durumlar belirtilmiştir. 

• Kapsamlı laboratuvar çalışması içeren derslerde laboratuvar çalışmaları için, uzaktan eğitimin yapıldığı 
dönemde e-lab (uzaktan programlanabilir laboratuvar), demonstrasyon, bilgisayar simülasyonu ve benzeri 
yöntemler kabul edilebilir. Programlar, uyguladıkları yöntemleri açıklamalıdır. 

• Uzaktan eğitim döneminde, staj gereksiniminin bazı eşdeğer yöntemler ile karşılanmış olması durumunda, 
programlar bu değişiklik hakkında bilgi vermelidir. 

• Uzaktan eğitim yapılan dönemde ana tasarım deneyimi uygulamalarında yeni yöntemler kullanılabilir. 
Örneğin, bilgisayar simülasyonları şeklinde veya benzeri yöntemlerle yapılması kabul edilebilir. Bütün 
öğrencilerin ana tasarım deneyimi ile ilgili dokümanları (raporlar, videolar, vb.) değerlendirme takımına 
sanal ortamda iletilebilir durumda olmalıdır ve raporlar SBBO’ya yüklenmelidir. Uygun olan projeler için 
demonstrasyon (örneğin, canlı video yayını ile) yapılabilir olmalıdır. 

• Programlar, öğrencilerin bazı çalışmaları tamamlayamamaları durumunda, örneğin, bir projeyi salgın 
nedeniyle bitirememeleri durumunda, ilgili ZİDEK ölçütlerinin karşılanabilmesini sağlamak için yöntemler 
geliştirmiş olmalı, sonuçlarını değerlendirmiş ve kayıt altına almış olmalıdır. 

• Altyapı (sınıf, laboratuvar, ofis, ders dışı etkinlik alanları, vb.), öğretim ortamında ve öğrenci 
laboratuvarlarında alınmış olan güvenlik önlemleri ve engelliler için yapılmış olan altyapı düzenlemelerine 
ait bilgiler uzaktan değerlendirmeye olanak verecek şekilde video kaydı ve fotoğraf olarak SBBO’ya 
yüklenmelidir. 

• Kütüphane olanaklarının yeterliliği hakkında, uzaktan değerlendirmeye olanak verecek şekilde yazılı ve 
görsel belgeler SBBO’ya yüklenmeli ve yüklenmiş olan bu belgelerin listesi ile kütüphanede yer alan ve 
değerlendirilen programlarla ilgili koleksiyonların kataloglarına değerlendirme takımının uzaktan erişimine 
imkan verecek bağlantı bilgileri ve gerekli kılavuz belgeler ÖDER’de verilmelidir. 

• Öğrencilerin pandemi döneminde uygulanan uzaktan eğitim sürecinde derslere, sınavlara ve diğer 
değerlendirme araçlarına nasıl ulaştıklarının ayrıntılı açıklamasını da içeren söz konusu bilgi ve diğer 
güncellemeler, final sınavları ve diğer sınavların uzaktan nasıl yapıldığı ve uzaktan sınavlarda sınav 
güvenilirliğinin nasıl sağlandığı, ayrıca, sınavlarda, kopya ve benzeri sorunlar için alınan önlemlerle ilgili 
açıklamalar ilgili ÖDR ekinin güncellemesi şeklinde ÖDER’de yer alabileceği gibi, SBBO’ya ilgili klasör 
altında da yüklenebilir. SBBO’ya yüklenmiş olan bilgilerin listesi ÖDER’de verilmelidir. 

 Ek II – Kurum Profili bölümüne ait, GD ve YGD yapılacak programlar için tüm güncellenmiş bilgiler; 
AZ, AR, ZKG ve RKG değerlendirmesi yapılacak programlar için ise, bir önceki değerlendirmedeki 
yetersizlik ve gözlemler için kurum tarafından hazırlanmış olan rapordaki tüm güncellemeler verilmelidir 
(Söz konusu güncellemeler, ilgili ekin güncellemesi şeklinde ÖDER’de yer alabileceği gibi, SFBO’ya 
ilgili klasör altında da yüklenebilir. SFBO’ya yüklenmiş olan bilginin listesi ÖDER’de verilmelidir). 

Uzaktan değerlendirmenin ağırlıklı kısmı ÖDR ve ÖDER’de verilmiş bilgi ve belgeler üzerinden 
yapılacağından, bu raporun titizlikle hazırlanması önemlidir. Raporun içeriğinde tutarsızlık olmamasına 
dikkat edilmelidir. Rapor, okunması ve anlaşılması kolay bir dille hazırlanmış olmalı ve tüm bilgiler 
belgelere dayandırılmalıdır. 

ZİDEK’e sunulacak ÖDER’ler aşağıdakileri sağlamalıdır. 

• Gerektiğinde A4 boyutunda kağıda basılabilecek şekilde pdf formatında hazırlanmalı ve ZİDEK’e yalnızca 
elektronik ortamda gönderilmelidir. 

• Değerlendirilecek her program için ayrı ayrı hazırlanmalıdır. 

 

 


