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•Haftalık ders programı yapılır, 
• Kayıt hazırlıkları yapılır, 
•Açılan dersler, şubeleri, Öğretim 
Elemanları ve kotaları kesinleşir, 
•Dershane ve laboratuvarlar 
kontrol edilerek gerekli 
düzenlemeler yapılır, 
•Staj yeri temini için girişimler 
başlatılır. 

•Akademik Takvim, 
•İlgili akademik yıl 
müfredat programı, 
• Eğitim-Öğretim ve Sınav 
Yönetmeliği, 
•Danışmanlık Prosedürü. 
 

•Ders programları, •Öğrenci ve 
danışman listeleri. 
 

•Dekan, 
•Bölüm Başkanı, 
•Öğretim 
Elemanları, 
•İdari ve teknik 
personel, 
•Ders programları 
ve Sınavlar 
koordinatörlüğü. 

•Ders kayıtlarından bir 
hafta önce. 
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•Danışmanların gözetiminde kayıt 
yenileme ve kayıt işlemleri 
yapılır. 

•Eğitim-Öğretim ve Sınav 
Yönetmeliği, 
•Danışmanlık Prosedürü. 
 

•Kayıt ve ders belgeleri. •Dekan, 
•Bölüm Başkanı, 
•Danışmanlar. 

Akademik  takvimde 
belirtilen tarihlerde. 
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•Danışmaların gözetiminde ekle-
sil işlemleri yapılır. 

•Eğitim-Öğretim ve Sınav 
Yönetmeliği, 
•Danışmanlık Prosedürü. 

•Kayıt ve ders belgeleri. •Dekan, 
•Bölüm Başkanı, 
•Danışmanlar. 

Akademik  takvimde 
belirtilen tarihlerde. 
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•Arasınav programları yapılır ve 
uygulanır, 
•Bitirme projeleri  ara sunuş 
programları yapılır ve uygulanır, 
•Staj değerlendirmeleri yapılır. 
 

•Eğitim-Öğretim ve Sınav 
Yönetmeliği, 
•Sınıf İçi Eğitim Prosedürü, 
•Bitirme Projeleri İşleyiş 
Prosedürü. 

•Arasınav ve bitirme projeleri 
ara sunum programları, 
•Sınav ve değerlendirme 
sonuçları, 
•Ders içerik formu. 

•Bölüm Başkanı 
•Ders programları 
ve Sınavlar 
koordinatörlüğü, 
•Öğretim 
Elemanları. 

•Akademik yarıyıl 
boyunca, 
•Bitirme projeleri ara 
sunumları 9. hafta 
sonuna kadar, 
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•Öğretim elemanları, kendi 
performanslarını ölçer ve 
değerlendirirler, 
•Danışmanlar, öğrencileri ile 
yarıyıl ortasında toplu 
görüşmelerini yaparlar. 

•Sınıf İçi Eğitim Prosedürü, 
•Danışmanlık Prosedürü. 

•Danışman raporları. •Bölüm 
Başkanları,  
•Öğretim 
Elemanları, 
•Danışmanlar. 

I.Ara sınavlardan 
sonra. 
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•Öğrencilerin yaz stajı başlangıç 
işlemlerini staj yönergesine göre 
yapmaları sağlanır. 

•Staj yönergesi, 
•Bölüm staj kılavuzları. 

•Staj evrakları. •Bölüm Başkanı, 
•Staj komisyonu. 

Bahar yarıyılı 
ortasından sonra. 
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•Yarıyıl sonu sınav tarihleri,  
yerleri ve sınav gözcüleri 
belirlenir,  
•Bitirme projeleri sunum 
programı belirlenir. 

•Eğitim-Öğretim ve Sınav 
Yönetmeliği, 
•Bitirme Projeleri İşleyiş 
Prosedürü. 

•Yarıyıl sonu sınav programı, 
•Bitirme projeleri sunum 
programı.  

•Ders programları 
ve Sınavlar 
koordinatörlüğü, 
•Bölüm 
Başkanlığı. 

•Derslerin bitiminden 
bir hafta önce. 
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•Her bir ders ve laboratuvar için, 
bölüm başkanlıkları tarafından, 
öğrencinin kendisini, dersi ve 
ders sorumlusunu değerlendirdiği 
anketler yapılır. 
 

•Sınıf İçi Eğitim Prosedürü. •Değerlendirme formları. •Bölüm 
Başkanlığı. 

Derslerin bitiminden 
önceki iki hafta içinde. 
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•Yarıyıl sonu sınavları ve bitirme 
projeleri sunumları belirlenen 
programlara uygun olarak yapılır. 

•Eğitim-Öğretim ve Sınav 
Yönetmeliği, 
•Bitirme Projeleri İşleyiş 
Prosedürü. 

•Yarıyıl sonu sınav sonuçları, 
•Bitirme projeleri değerlendirme 
formu. 

•Bölüm 
Başkanlığı, 
•Öğretim 
Elemanları. 

Akademik takvimde 
bildirilen yarıyıl sonu 
sınav tarihlerinde. 
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•Notlarda maddi hata 
başvurularının değerlendirilir, 
•Başarı durumları çıkarılır, 
•Sınav evrakları toplanır ve 
arşivlenir, 
•Ders materyali, laboratuvar 
malzeme ve altyapı eksiklikleri 
belirlenerek giderilmesi için 
gerekli işlemler yapılır, 
•Yıllık izinler düzenlenir, 
•Danışmanlarca öğrenci dosyaları 
kontrol edilir. 

•Eğitim-Öğretim ve Sınav 
Yönetmeliği, 
•Danışmanlık Prosedürü. 

•Harf notları, 
•Başarı durumları, 
•Öğrencinin kendi-sini, 
dersi/laboratuvarı ve 
ders/laboratuvar sorumlusunu 
değerlendirmesi anket sonuçları, 
• Öğrenci karneleri. 

•Dekan, 
•Bölüm Başkanı, 
•Danışmanlar. 
 

Yarıyıl sonu 
sınavlarının bitiminden 
itibaren iki hafta 
içinde. 
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•Danışmanlarca, öğrencilerin 
gelecek yarıyılda almaları 
gereken dersler belirlenir, 
•Gelecek yarıyılda açılacak 
dersler, şubeler ve öğretim 
elemanları belirlenir. 

•Eğitim-Öğretim ve Sınav 
Yönetmeliği, 
•Danışmanlık Prosedürü. 

•Başarı durumları 
•Açılacak ders ve sınıf listeleri. 

•Dekan, 
•Bölüm Başkanı, 
•Danışmanlar. 

Derslerin 
başlamasından önceki 
bir ay içinde. 

12 
•Yaz programı için başvurular 
alınır ve değerlendirilir. 

•Yaz programı yönergesi 
•Danışmanlık Prosedürü. 

•Yaz programında açılabilir 
dersler, 
•Kayıt ve ders belgeleri. 

•Dekan, 
•Bölüm Başkanı, 
•Danışmanlar. 

Yaz programı 
takviminde belirlenen 
tarihlerde. 
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•Haftalık ders programı yapılır, 
•Yaz programında açılacak her bir 
ders için öğretim elemanı 
belirlenir, 
•Sınav ve değerlendirmeler 
yapılır. 

•Eğitim-Öğretim ve Sınav 
Yönetmeliği, 
•Yaz programı yönergesi 
•Danışmanlık Prosedürü. 

•Sınav sonuçları, 
•Harf notları. 
 

•Dekan, 
•Bölüm Başkanı, 
•Danışmanlar. 

Yaz programı 
takviminde belirlenen 
tarihlerde. 
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•Başka üniversiteden ders almak 
isteyen öğrenci başvuruları 
değerlendirilir, 
•Uygun görülen derslerin notları 
değerlendirilir. 

•Yaz programı yönergesi, 
•Eğitim-Öğretim ve Sınav 
Yönetmeliği. 
  

•Sınav sonuçları. 
 

•Dekan, 
•Bölüm Başkanı, 
•Danışmanlar. 

•Güz yarıyılı ders 
kayıtlarından bir hafta 
önce. 
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•Ek sınav programı yapılır ve 
uygulanır, 
 

•Eğitim-Öğretim ve Sınav 
Yönetmeliği, 
•Danışmanlık Prosedürü, 

•Harf notları, •Dekan, 
•Bölüm Başkanı, 
•Danışmanlar. 

Ek sınav takviminde 
belirtilen süreler 
içinde. 
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•Yıllık değerlendirme raporu 
hazırlanır, 
•Danışmanlarca, öğrencilerin 
gelecek yarıyılda almaları 
gereken dersler belirlenir, 
•Gelecek dönemde açılacak 
dersler, şubeler ve öğretim 
elemanları belirlenir, 

•Eğitim-Öğretim ve Sınav 
Yönetmeliği, 
•Müfredat Geliştirme 
Prosedürü, 
•Danışmanlık Prosedürü, 
•Burs Yönetmeliği. 
 
 
 

•Başarı durumları, 
•Açılacak ders ve sınıf listeleri, 
•Kitap listeleri. 
 

•Dekan, 
•Bölüm Başkanı, 
•Danışmanlar. 

Derslerin 
başlamasından önceki 
bir ay içinde. 

GİRDİ KAYNAK KONTROL  ve İZLEME YÖNTEMLERİ ÇIKTI 

Tüm form, rapor, değerlendirme, toplantı ve resmi 
yazıların zamanında ve doğru biçimde yapılıp 
yapılmadığı takip edilir. 

GERİ BESLEME 
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•Açılan Derslerin Listeleri, 
•Danışman Listeleri, 
•Haftalık Ders Programları, 
•Sınav Programları. 

•B.Ü Katoloğu, 
•B.Ü. Yönetmelikleri, 
•B.Ü. Kalite Sistemi 
Prosedür ve Prosesleri, 
•Fakülte prosedür ve 
prosesleri, 
•Öğretim Elemanları, 
•Dershane ve 
Laboratuvarlar, 
•Ders Materyalleri, 
•Bilgisayar ve internet. 

•Yıllık Değerlendirme Raporu, 
•Başarı durumları, 
Öğrencinin kendini, Ders/Laboratuvar ve 
Ders/Laboratuvar Sorumlusunu Değerlendirme 
Sonuçları. 

•Başarı durumları 
•Öğrenci, 
Ders/Laboratuvar ve 
Ders/Laboratuvar 
Sorumlusu Değer-
lendirme Sonuçları, 
•Fakülte Kurulu 
Kararları, 
•Fakülte Yönetim 
Kurulu Kararları. 


