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0. GĠRĠġ-PROGRAMA AĠT     BĠLGĠLER 

 

Program hakkında yapılan açıklamalar ayrıntılı bir Ģekilde verilmiĢ olup verilen bilgiler, programı 

genel hatlarıyla tanıtmaya yeterli seviyededir.  
Uygundur 

 

1. ÖĞRENCĠLER 

 1.1.Programa kabul edilen öğrenciler, programın kazandırmayı hedeflediği çıktıları (bilgi, beceri 

ve davranıĢları) öngörülen sürede edinebilecek altyapıya sahip olmalıdır. Öğrencilerin kabulünde göz 

önüne alınan göstergeler izlenmeli ve bunların yıllara göre geliĢimi değerlendirilmelidir. 

 

Programa öğrenci kabulüne iliĢkin verilen bilgiler yeterlidir. Ayrıca programın öğrencilerine 

yönelik olarak hedeflediği çıktılara ulaĢabilmesi için gereken altyapı ve beceriler  belirtilmiĢtir. 
Uygundur 

 
 1.2.Yatay ve dikey geçiĢle öğrenci kabulü, çift ana dal, yan dal ve öğrenci değiĢimi uygulamaları 

ile baĢka kurumlarda ve/veya programlarda alınmıĢ dersler ve kazanılmıĢ kredilerin 

değerlendirilmesinde uygulanan politikalar ayrıntılı olarak tanımlanmıĢ ve uygulanıyor olmalıdır. 

 

Yatay ve dikey geçiĢle öğrenci kabulü konusunda programda alınmıĢ dersler ve kazanılmıĢ 

kredilerin değerlendirilmesine uygun açıklama yapılmıĢtır. 

Uygundur 

 

 1.3.Kurum ve/veya program tarafından baĢka kurumlarla yapılacak anlaĢmalar ve kurulacak 

ortaklıklar ile öğrenci hareketliliğini teĢvik edecek ve sağlayacak önlemler alınmalıdır. 

 

Öğrenci hareketliliğini teĢvik edecek ve sağlayacak önlemlerle ilgili gerekli açıklamalar 

yapılmıĢtır. 

Uygundur 

   

 1.4.Öğrencileri ders ve kariyer planlaması konularında yönlendirecek danıĢmanlık hizmeti 

verilmelidir. 

 

Akademik personellerin bölümdeki öğrencilere sunduğu danıĢmanlık hizmeti 

konusunda yeterli açıklamalar verilmiĢtir. 

Uygundur 

     
  1.5. Öğrencilerin program kapsamındaki tüm dersler ve diğer etkinliklerdeki baĢarıları Ģeffaf, 

adil ve tutarlı yöntemlerle ölçülmeli ve değerlendirilmelidir. 

 
Kanıt olarak gösterilen sınav yönetmenliğine uygun değerlendirme yapıldığı belirtilmiĢtir.  

Uygundur 
 

  1.6. Öğrencilerin mezuniyetlerine karar verebilmek için, programın gerektirdiği tüm koĢulların 

yerine getirildiğini belirleyecek güvenilir yöntemler geliĢtirilmiĢ ve uygulanıyor olmalıdır. 

 

Öğrencilerin mezuniyetine iliĢkin bütün Ģartlar belirtilmiĢtir. 

Uygundur 

 

2. PROGRAM EĞĠTĠM AMAÇLARI 

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

    

  Program eğitim amaçları yeterli bir Ģekilde açıklanmıĢtır. 

                   Uygundur 

 
 2.2. Bu amaçlar; programın mezunlarının yakın bir gelecekte eriĢmeleri istenen kariyer 



hedeflerini ve mesleki beklentileri tanımına uymalıdır. 

   

 2.1 de belirtilen program eğitim amaçları, programın mezunlarının yakın bir gelecekte eriĢmeleri 

istenen kariyer hedefleri ve mesleki beklentileri ile uyumludur. 

 Uygundur 

         
 2.3.Kurumun, fakültenin ve bölümün özgörevleriyle uyumlu olmalıdır. 

 

 2.1 de belirtilen program eğitim amaçları bölümün özgörevleriyle uyumludur.  

 KarĢılıyor. 

 

 2.4. Programın çeĢitli iç ve dıĢ paydaĢlarını sürece dahil ederek belirlenmelidir.  

 

 Programın çeĢitli iç ve dıĢ paydaĢlarını eğitim sürecine dahil ettiği  belirtilmiĢtir.    

Uygundur 

 

 2.5. Kolayca eriĢilebilecek Ģekilde yayımlanmıĢ olmalıdır. 

 

Program eğitim amaçları kolayca eriĢilrbilecek Ģekilde bölüm web sayfasında yayınlanmıĢtır. 

Uygundur 

 

2.6. Programın iç ve dıĢ paydaĢlarının gereksinimleri doğrultusunda uygun aralıklarla 

güncellenmelidir. 

 
Programda uygun görülen güncellemelerin öğretim elemanlarının, paydaĢların ve öğrencilerin 

katkılarından yola çıkılarak yapıldığı belirtilmiĢtir. 

Uygundur 

 

         3. PROGRAM ÇIKTILARI 

 

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

davranıĢ bileĢenlerinin tümünü kapsamalı ve ilgili (MÜDEK,FEDEK,SABAK,EPDAD vb. gibi) 

Değerlendirme Çıktılarını da içerecek biçimde tanımlanmalıdır. Programlar, program eğitim amaçlarıyla 

tutarlı olmak koĢuluyla, kendilerine özgü ek program çıktıları tanımlayabilirler. 

 

Program çıktıları, eğitim amaçları doğrultusunda hazırlanmıĢtır. 

Uygundur 

  

 3.2. Program çıktılarının sağlanma düzeyini dönemsel olarak belirlemek ve belgelemek için 

kullanılan bir ölçme ve değerlendirme süreci oluĢturulmuĢ ve iĢletiliyor olmalıdır. 

 

Derslerin ölçme değerlendirme yöntemi, Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne göre 

yapılmaktadır.  Sınav yönetmeliği kanıt olarak sunulmalıdır.. 

Uygundur 

  

 3.3. Programlar mezuniyet aĢamasına gelmiĢ olan öğrencilerinin program çıktılarını sağladıklarını 

kanıtlamalıdır. 

 

Derslerin ölçme değerlendirme yöntemi, Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne göre 

yapılmaktadır.  Sınav yönetmeliği kanıt olarak sunulmalıdır. 

Uygundur 

 

 

 

 

 

 



 4.SÜREKLĠ ĠYĠLEġTĠRME 

 4.1. Kurulan ölçme ve değerlendirme sistemlerinden elde edilen sonuçların programın sürekli 

iyileĢtirilmesine yönelik olarak kullanıldığına iliĢkin kanıtlar sunulmalıdır. 

 

Programın sürekli iyileĢtirilmesine yönelik, kanıt olarak yönergenin verilmesi uygundur. 

Uygundur 

 
4.2. Bu iyileĢtirme çalıĢmaları, baĢta Ölçüt 2 ve Ölçüt 3 ile ilgili alanlar olmak üzere, programın 

geliĢmeye açık tüm alanları ile ilgili, sistematik bir biçimde toplanmıĢ, somut verilere dayalı olmalıdır. 

 

Bu iyileĢtirme çalıĢmaları, kanıt olarak verilen programın yeterlilikleri ile uyumludur.  

Uygundur 

 

5. EĞĠTĠM PLANI 

5.1.Her programın program eğitim amaçlarını ve program çıktılarını destekleyen bir eğitim planı 

(müfredatı) olmalıdır. Eğitim planı bu ölçütte verilen ortak bileĢenler ve disipline özgü bileĢenleri 

içermelidir. 

 

Eğitim planı ile ilgili olarak yeterli açıklamalar yapılmıĢ olup, etkin bir müfredat uyarınca eğitim 

verildiği saptanmıĢtır. 

Uygundur 

 

5.2. Eğitim planının uygulanmasında kullanılacak eğitim yöntemleri, istenen bilgi, beceri ve 

davranıĢların öğrencilere kazandırılmasını garanti edebilmelidir. 

 

Eğitim yöntemleri, istenen bilgi, beceri ve davranıĢların öğrencilere kazandırılmasını konusunda 

gerekli açıklamalar yapılmıĢtır. 

Uygundur 

 

5.3. Eğitim planının öngörüldüğü biçimde uygulanmasını güvence altına alacak ve sürekli 

geliĢimini sağlayacak bir eğitim yönetim sistemi bulunmalıdır. 

 

Eğitim yönetim sistemi konusunda yeterli açıklamalar yapılmıĢtır. 
                   Uygundur 

                 

5.4. Eğitim Planı, En az bir yıllık ya da en az 32 kredi ya da en az 60 AKTS kredisi tutarında 

temel bilim eğitimi içermelidir. 

 

Bologna bilgi sistemi incelendiğinde temel eğitim için istenen kredi veya AKTS sağlamaktadır. 

Uygundur 

 

5.6. Eğitim programının teknik içeriğini bütünleyen ve program amaçları doğrultusunda genel 

eğitim olmalıdır. 

 

Verilen dersler muhasebe ve vergi uygulamaları programının mesleki gerekliliklerine uygun temel 

bilgi ve beceriyi kazandıracak Ģekilde planlanmıĢtır. 

 Uygundur 

 

5.7. Öğrenciler, önceki derslerde edindikleri bilgi ve becerileri kullanacakları, ilgili standartları ve 

gerçekçi kısıtları ve koĢulları içerecek bir ana uygulama/tasarım deneyimiyle, hazır hale getirilmelidir. 

 

Programda verilen zorunlu staj uygulamaları ile öğrencilerin edindiği bilgi ve becerilerin 

uygulamaya ne derecede etki katkı sağladığı yapılan açıklamada saptanmıĢtır. 

Uygundur. 

 

 

 



6. ÖĞRETĠM KADROSU 

6.1. Öğretim kadrosu, her biri yeterli düzeyde olmak üzere, öğretim üyesi-öğrenci iliĢkisini, 

öğrenci danıĢmanlığını, üniversiteye hizmeti, mesleki geliĢimi, sanayi, mesleki kuruluĢlar ve 

iĢverenlerle iliĢkiyi sürdürebilmeyi sağlayacak ve programın tüm alanlarını kapsayacak biçimde sayıca 

yeterli olmalıdır.  

 

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programında bir doçent doktor, üç öğretim görevlisi kadrolu 

olarak ders vermektedir. Öğretim kadrosu gerek öğrenci danıĢmanlığı gerekse mesleki geliĢimi ve 

mesleki kuruluĢlar ve iĢverenlerle iliĢkiyi sürdürebilmeyi sağlayacak ve programın tüm alanlarını 

kapsayacak biçimde sayıca yeterlidir. 

Uygundur 

 

6.2. Öğretim kadrosu yeterli niteliklere sahip olmalı ve programın etkin bir Ģekilde 

sürdürülmesini, değerlendirilmesini ve geliĢtirilmesini sağlamalıdır.  

 

Öğretim kadrosu yeterli niteliklere sahip ve programın etkin bir Ģekilde sürdürülmesini, 

değerlendirilmesini ve geliĢtirilmesini sağlayacak niteliktedir 

Uygundur 

 

6.3. Öğretim üyesi atama ve yükseltme kriterleri yukarıda sıralananları sağlamaya ve 

geliĢtirmeye yönelik olarak belirlenmiĢ ve uygulanıyor olmalıdır. 

 

Öğretim üyesi atama ve yükseltme kriterleri yukarıda sıralananları sağlamaya ve geliĢtirmeye 

yönelik olarak belirlenmiĢtir. Ġlgili yönerge kanıt olarak sunulmuĢtur. 

Uygundur 

 

7-ALTYAPI  

7.1. Sınıflar, laboratuvarlar ve diğer teçhizat, eğitim amaçlarına ve program çıktılarına ulaĢmak 

için yeterli ve öğrenmeye yönelik bir atmosfer hazırlamaya yardımcı olmalıdır. 

 

Programın yürütülmesinde kullanılan fizikî imkânların ve ekipmanın, eğitim amaçlarına 

ulaĢtıracak yeterlilikte olduğu saptanmıĢtır. 

Uygundur 

 

7.2. Öğrencilerin ders dıĢı etkinlikler yapmalarına olanak veren, sosyal ve kültürel 

gereksinimlerini karĢılayan, mesleki faaliyetlere ortam yaratarak, mesleki geliĢimlerini destekleyen ve 

öğrenci-öğretim üyesi iliĢkilerini canlandıran uygun altyapı mevcut olmalıdır. 

 

Öğrencilerin ders dıĢı etkinlikler yapmalarına olanak veren, sosyal ve kültürel gereksinimlerini 

karĢılayan, mesleki geliĢimlerini destekleyen ve öğrenci-öğretim üyesi iliĢkilerini canlandıran uygun 

altyapı (kantin, yemekhane, kapalı spor salonu, bahçe vd) oldukça yeterli düzeydedir. 

Uygundur 

 

7.3. Programlar öğrencilerine modern mühendislik araçlarını kullanmayı öğrenebilecekleri 

olanakları sağlamalıdır. Bilgisayar ve enformatik altyapıları, programın eğitim amaçlarını destekleyecek 

doğrultuda, öğrenci ve öğretim üyelerinin bilimsel ve eğitsel çalıĢmaları için yeterli düzeyde olmalıdır. 

 

Bilgisayar ve enformatik altyapıları, programın eğitim amaçlarını destekleyecek doğrultuda, 

öğrenci ve öğretim üyelerinin bilimsel ve eğitsel çalıĢmaları için oldukça yeterli düzeydedir. 

Uygundur 

 

7.4. Öğrencilere sunulan kütüphane olanakları eğitim amaçlarına ve program çıktılarına ulaĢmak 

için yeterli düzeyde olmalıdır. 

 

Öğrencilere sunulan kütüphane olanakları, eğitim amaçlarına ve program çıktılarına ulaĢmak 

için oldukça yeterli düzeydedir. 

Uygundur 

 



7.5. Öğretim ortamında ve öğrenci laboratuvarlarında gerekli güvenlik önlemleri alınmıĢ 

olmalıdır. Engelliler için altyapı düzenlemesi yapılmıĢ olmalıdır. 

 

Öğretim ortamında ve öğrenci laboratuvarlarında gerekli güvenlik önlemleri alınmıĢ; bunun 

yanısıra engelliler için altyapı düzenlemesi üst düzeydedir. Ayrıca, Üniversitenin “Engelsiz Üniversite 

Ödülleri 2020”de Birincilik Ödülüne layık görülmesi de dikkate değerdir. 

Uygundur 

 

8-KURUM DESTEĞĠ VE PARASAL KAYNAKLAR   

8.1. Üniversitenin idari desteği, yapıcı liderliği, parasal kaynaklar ve dağıtımında izlenen 

strateji, programın kalitesini ve bunun sürdürülebilmesini sağlayacak düzeyde olmalıdır. 

 

Üniversitenin idari desteği, yapıcı liderliği, parasal kaynaklar ve dağıtımında izlenen strateji, 

programın kalitesini ve bunun sürdürülebilmesini sağlayacak düzeydedir 

Uygundur 

 

8.2. Kaynaklar, nitelikli bir öğretim kadrosunu çekecek, tutacak ve mesleki geliĢimini 

sürdürmesini sağlayacak yeterlilikte olmalıdır. 

 

Kaynaklar, sayı ve nitelik açısından yeterli bir öğretim kadrosunu çekecek, tutacak ve mesleki 

geliĢimini sürdürmesini sağlayacak düzeydedir. 

Uygundur 

 

8.3. Program için gereken altyapıyı temin etmeye, bakımını yapmaya ve iĢletmeye yetecek 

parasal kaynak sağlanmalıdır. 

 
Üniversite tarafından yüksekokul için tahsis edilen bütçe teorik ve uygulamalı derslerin 

sürdürülebilmesi, gerekli ekipman ve malzemelerin tahsisi, makine ve teçhizatın düzenli bakımı, uygulamalı 

dersler için gerekli malzemelerin temini ve paket programların kiralanması için yeterli düzeydedir. 

Uygundur 

 

8.4. Program gereksinimlerini karĢılayacak destek personeli ve kurumsal hizmetler 

sağlanmalıdır. Teknik ve idari kadrolar, program çıktılarını sağlamaya destek verecek sayı ve nitelikte 

olmalıdır. 

 

Program gereksinimlerini karĢılayacak destek personeli ve kurumsal hizmetler yeterlidir. Ayrıca, 

teknik ve idarî personel, program çıktılarına ulaĢmak için yeterli sayı ve niteliktedir. 

Uygundur 

 

9-ORGANĠZASYON VE KARAR ALMA SÜREÇLERĠ   

9.1. Yükseköğretim kurumunun organizasyonu ile rektörlük, fakülte, bölüm ve varsa diğer alt 

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

gerçekleĢtirilmesini ve eğitim amaçlarına ulaĢılmasını destekleyecek Ģekilde düzenlenmelidir. 

 
Dinar Meslek Yüksekokul Organizasyon ġemasına ilgili linkten ulaĢılmıĢtır. Mevcut organizasyon 

Ģemasının, program çıktılarına ve eğitim amaçlarına ulaĢmada faydalı olacağı düĢünülmektedir. 

Uygundur 

 

10-PROGRAMA ÖZGÜ ÖLÇÜTLER   

10.1. Programa Özgü Ölçütler sağlanmalıdır. 

 

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı’nı tamamlayanların mesleki muhasebe bilgisi 

edinme, muhasebe için gerekli hukuk bilgisini kazanma, muhasebe mesleğinin gerektirdiği ekonomi ve 

finans bilgisi yeterliliklerini kazanma, bilgisayar programlarını kullanabilme becerisi kazanma, yine 

mesleğinin gerektirdiği paket programları kullanabilme, analitik düĢünebilme yetisinin geliĢtirilmesi, 

mesleki etik değerlerini kazanma, sosyal iliĢkiler kurabilme, karar alabilme ve uygulayabilme, mesleki 

uygulamalara yeni yaklaĢımlar geliĢtirebilme, teknolojik yeniliklere ayak uydurabilme ve ortaya 

çıkabilecek sorunlara farklı çözüm önerileri sunabilme gibi beceriler kazandıkları düĢünülmektedir. 



Mesleki bilgi ve becerileri kazanmalarında 30 iĢ günü boyunca yaz stajını tamamlamaları da önemlidir. 

Ayrıca, programın, Bologna Süreci’nin “Yükseköğretimde Avrupa Yeterlilikler Üst Çerçevesi (QF-

EHEA)”nde tanımlanan “Kısa Düzey (Short Cycle)” ile “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler 

Çerçevesi (TYYÇ)”nde tanımlanan 5. düzey yeterlilikleri için belirlenmiĢ olan AKTS kredi koĢullarını 

sağladığı görülmektedir. 

Uygundur 

 

SONUÇ 

 

Öz Değerleme Raporu’nun sonuç kısmında gerekli bilgi ve değerlendirmeler yapılmıĢ, gerekli 

bilgiler verilmiĢ, programın geliĢtirilmesi gereken yönleri açık bir Ģekilde belirtilmiĢtir.  

Sonuç bölümü ve Öz Değerleme Raporu yeterlidir. 

 


