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UYGULAMA ESASLARI 
 

 

1. Amaç ve Kapsam 

 

Bu uygulama esaslarının amacı; Bölüm iç değerlendirme, akreditasyon ve kalite kontrol, sürekli izleme ve geliştirme 

süreçleri kapsamında yapılacak olan anket çalışma faaliyetleri kapsamında yeni öğrenci anketi, yeni mezun anketi, 
danışman memnuniyeti anketi, eski mezun anketi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir. 

 

2. Anketlerin İçeriği ve Uygulama Takvimi 

 

 Madde 1. Anketler, öğrenci memnuniyetini ölçmek, eğitim öğretim sürecini değerlendirmek amacıyla Anket 
Koordinatörlüğü tarafından elektronik ortamda yapılır. 

 

 Madde 2. Yeni öğrenci anketi, Bölümümüze yeni kayıt yaptıran öğrencilere, Eğitim-Öğretim Dönemi Güz Yarıyılın 

ilk ayında uygulanır.  

 

 Madde 3. Yeni mezun anketi, Bölümümüzde 4. Sınıfta olup mezun olacak öğrencilere uygulanır.  

 

 Madde 4. Danışman memnuniyeti anketi, mevcut öğrencilere danışmanlarını değerlendirmesi için yıl boyu 

uygulanır.  

 

 Madde 5. Eski mezun anketi, Makine Mühendisliği Bölümünden mezun olmuş ve mezuniyet tarihinden itibaren 4 
yıl geçmiş eski mezunlara yıl boyunca uygulanır.  

 

 Madde 6. Öğrenci memnuniyet anketi, eğitim öğretim sürecini değerlendirmek amacıyla yapılır. Anketler yıl boyu 

uygulanır. Bu anket çalışması Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Önlisans ve Lisans Eğitim Koordinatörlüğü tarafından 

gerçekleştirilir. 
 

 Madde 7. Öğrenci ders değerlendirmesi anketi, mevcut öğrencilere Eğitim Öğretim Döneminin sonunda tüm dersler 

için yapılır. Bu anket çalışması Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Önlisans ve Lisans Eğitim Koordinatörlüğü 

tarafından gerçekleştirilir. 

 

 Madde 8. Öğrenci iş yükü anketi, mevcut öğrencilere Eğitim Öğretim Döneminin sonunda uygulanır. Atatürk 
Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire başkanlığı tarafından gerçekleştirilir. 

 

 Madde 9. Madde 2-5 arasında belirtilen anketlere ait sorular, Anket Koordinatörlüğü tarafından hazırlanır ve 

Akademik Kurulun onayından sonra uygulanır. Madde 6-8 arasında belirtilen anketler ise ilgili diğer birimler 

tarafından gerçekleştirilir. 
 

 Madde 10. Anket sonuçları, Anket Koordinatörlüğünce raporlanır ve ilgili rapor Eğitim Komisyonuna gönderilir. 

Eğitim komisyonu, gelişme ve iyileştirme süreçlerini çalıştırmak ve kararları almak üzere ilgili tavsiye ve tedbirleri 

Akademik Kurula iletir. 

 

3. Yürürlük 

 

Bu uygulama esasları, üyeleri Bölüm Başkanlığınca belirlenen Anket Koordinatörlüğü tarafından gözetilir. 

Koordinatörlük Öğretim Üyeleri ve Öğretim Elemanlarından oluşur. Uygulama esasları Bölüm Başkanlığınca yürütülür. 

 


