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İç kalite Güvence Sisteminde Program Değerlendirme Deneyimi 

Programın Kısa Tarihçesi ve Değişiklikler

Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 1987 yılında Göztepe Kampüsünde
kurulmuştur.

Endüstri Mühendisliği Bölümü, Fakültenin ilk kurulan üç bölümünden birisidir ve 1990
yılında eğitime başlamıştır.

2013 yılında 3 profesör, 3 doçent, 3 yardımcı doçent, 4 öğretim görevlisi ve 8 araştırma
görevlisi ve ilgili sektörlerden kısmi zamanlı öğretim elemanları öğretim ve araştırma
faaliyetlerini yürütmüştür.

Şu an ise öğretim ve araştırma faaliyetleri 4 profesör, 5 doçent, 3 doktor öğretim üyesi, 2
doktor öğretim görevlisi, 3 doktor araştırma görevlisi, 3 araştırma görevlisi ile tam zamanlı
olarak yürütülmektedir.

Öğretim ve araştırma faaliyetlerine kısmi zamanlı öğretim elemanları ve araştırmacılar da
destek vermektedirler.



Önceki Yetersizliklerin ve Gözlemlerin Giderilmesi Amacıyla Alınan Önlemler

Temmuz 2017 tarihinde komisyonunun yaptığı son değerlendirmede “Sürekli İyileştirme”
ölçütü hariç diğer ölçütler bazında yetersizlik bildirimi yapılmamıştır.

Daha önceki yıllarda yapılan değerlendirmeler ve MÜDEK ölçütleri göz önüne alınarak,
yürütülen çalışmalar ve “Sürekli İyileştirme” kapsamında alınan önlemler aşağıdaki gibi
özetlenmektedir.

Ölçüt 1. Öğrenciler

Ölçüt 2. Program Eğitim Amaçları

2.1. Kurum Özgörevleriyle Tutarlılık

2.2. Program amaçlarına ilişkin önceki gözlem ve kaygı bildirimlerinin kaldırılması

2.3. Program Eğitim Amaçlarının Güncellenme Yöntemi

Ölçüt 3. Program Çıktıları

3.1 Tanımlanan Program Çıktıları

3.2 Program Çıktılarının Ölçme ve Değerlendirme Süreci

3.3 Program Çıktılarına Ulaşma

Ölçüt 4. Sürekli İyileştirme



PROGRAM DEĞERLENDİRME 
(SÜREKLİ İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI)

“Öğrenciler” ölçütü kapsamında öğrencilerimize daha iyi danışmanlık hizmetini verilmesi ve
kariyer planlamalarında da destek olunabilmesi amacıyla yürüttüğümüz “açık kapı
politikamız” ve “danışmanla sohbet” toplantılarımız devam ettirilmektedir.

“Program eğitim amaçları” ölçütü kapsamında, eğitim amaçlarımız, Bölüm akademik
kurulumuz tarafından, iç ve dış paydaşlarımızın katkıları ile belirlenmiş ve
mezunlarımıza/işverenlerine yaptığımız anketler ile izlenmiştir.

Daha sonra, gerek bölüm içi toplantılar, gerekse danışma kurulumuz ile yapılan toplantılar
sonucunda eğitim amaçlarımız güncellenmiştir.

Son olarak 1 Temmuz 2017 tarihindeki komisyon ve MÜDEK raporunda Eğitim Amaçlarımız
üzerindeki yetersizlikler kaldırılmıştır. Bu aşamadan sonra dört yılda bir eğitim amaçlarımızı
güncellemek üzere kurguladığımız sürecimiz sürdürülmektedir.

Eğitim Amaçlarımıza ulaşma düzeylerimizin, anket ve diğer araçlarla değerlendirilmesine
devam edilmektedir. Danışma kurulumuzun da görüşleri yine bu süreçte dış paydaş olarak
dikkate alınmaya devam etmektedir.



“Program çıktıları” ölçütü 

“Program çıktıları” ölçütü kapsamında, program çıktılarını ölçme ve değerlendirme amacıyla
yürütülmekte olan sistemde güncelleme yapılmıştır.

Buna göre, mevcut durumda kullanılmakta olan program çıktıları listesi üzerinde çalışma
yapılarak program çıktıları ve dersler arasında tam bir eşleşme sağlamak amacıyla 11 ana
madde çeşitli alt maddelere ayrılmıştır.

Program çıktıları ve ders ilişkileri matrisleri yapılan bu değişiklik göz önünde tutularak revize
edilmiştir. Öğretim üyelerinden, program çıktılarını karşılama düzeyinin belirlendiği formu
doldurmaları ve yine ilgili eğitim-öğretim dönemi sonunda ders dosyasında teslim etmeleri
istenmektedir.

Bu formda, ilgili derse atanan program çıktılarının hangi araçla (ödev, sınav sorusu, vb.) ve
nasıl ölçüldüğüne dair ilgili öğretim üyesinin doldurması gerekli bölümler bulunmaktadır.

Eğer ilgili ders, program çıktısının alt bileşenlerinin tamamını değil alt bileşenlerinden bir
veya daha fazlasını karşılıyorsa, form alt bileşenleri içerecek şeklinde revize edilerek,
düzenlenmektedir.



Program çıktılarının ölçülmesi sürecinin takibi ve iyileştirmesi

Program çıktılarının ölçülmesi sürecinin takibi ve iyileştirmesi amacıyla üç adet
performans göstergesi planlanmıştır. Bunlar;

• Zamanında incelenen ve program çıktıları değerlendirme dosyasına işlenen derslerin oranı

• Ders dosyalarının ve program çıktıları ölçümü ile ilgili kanıt dosyalarının teslimi ile ilgili yapılan
hatırlatmaların gerçekleşme oranı

• Ölçüt 3 ekibi olarak her dönem yapılması planlanan toplantıların gerçekleşme oranı

İlgili performans ölçütlerinin analizinin her dönem sonu gerçekleştirilmektedir.

İlgili performans göstergeleri sürekli iyileştirme komisyonuna iletilmiştir.

Ölçüt 3 komisyonunda görevli olan öğretim üyeleri tarafından sürecin
standartlaştırılması amacıyla mevcut sistemi açıklayan bir rehber oluşturma çalışmaları
başlatılmış ve ilk sürümü 02.03.2018 tarihinde yayımlanmıştır.



Sürekli iyileştirme ölçütü

“Sürekli iyileştirme” ölçütü kapsamında, ölçüt liderlerinden en az üç tane performans
göstergesinin ölçüm periyodu ve periyodik hedefleri ile tanımlanması istenmiştir.

5 farklı ölçütten 19 performans göstergesi belirlenmiştir.

Ayrıca iyileştirme sürecinin standart hale getirilmesi için süreç akış şeması hazırlandı.

Sürekli iyileştirme komisyonunca 2 yeni iyileştirme önerisi hayata geçirilmiş,

önceki dönemde tamamlanmış 2 iyileştirme çalışmasının izleme raporu yazılmış,

önceki dönemde gerçekleşmiş ancak raporunda eksik olan 3 iyileştirmenin raporları
tamamlanmıştır.



“Eğitim planı” ölçütü

“Eğitim planı” ölçütü kapsamında yapılan çalışmaların sürekliliğinin ve takip edilebilirliğinin
sağlanması adına “Eğitim Planı Oluşturma Süreci” içerisinde yedi adet performans
göstergesi tanımlanmıştır. Bunlar;

1. Öğretim Üyesi Minimum Ders sayısı

2. Ders programının hazırlanma süresi

3. Öğretim üyesi bulunamadığı için açılmayan ders sayısı

4. Bölüm dışından ders verenlerin oranı

5. Bitirme Projesi danışmanlık sayısı

6. Program çıktılarını karşılayabilme oranı

7. MEOBS Bilgi güncellemelerinde gecikme zamanı

olarak listelenmektedir.

Performans göstergeleri ile eğitim planı oluşturma süreci hedeflerine ulaşma seviyesinin
kontrolü yapılabilmekte böylelikle gerekli durumlarda iyileştirme önerileri geliştirilmektedir.



Ölçüt 2. Program Eğitim Amaçları
2.1 Tanımlanan Program Eğitim Amaçları

Mezunlarımız;

EA1. Üretim ve hizmet sektörlerindeki ulusal kurumların yanı sıra, ağırlıklı olarak
uluslararası kurumlarda çalışırlar. Bu kurumlarda analitik ve bütünsel çözüm yaklaşımlarını
uygulayan ilkeli mühendisler olurlar.

EA2. Endüstri mühendisliği yöntem ve tekniklerini kullanarak süreçlerin sürekli olarak
iyileştirilmesi ve geliştirilmesinde yöneticilik görevi üstlenirler.

EA3. Yaratıcı düşünme ve değişim yönetimi becerilerini lisans sonrası eğitim alarak devam
ettirirler ve çağın sorunlarına duyarlıdırlar.

EA4. Takım çalışmasına yatkındırlar, iyi iletişim kurar ve eş zamanlı projelerde yer alırlar.

Endüstri Mühendisliği eğitim amaçları aşağıdaki web adresinde yayımlanmıştır:

http://ie.eng.marmara.edu.tr/genel-bilgiler/egitim-amaclarimiz/

http://ie.eng.marmara.edu.tr/genel-bilgiler/egitim-amaclarimiz/


Ölçüt 2. Program Eğitim Amaçları
2.2. Kurum Özgörevleriyle Tutarlılık

Tablo 2.1 Endüstri Müh. Özgörüs, Özgörev ve Temel Değerlerinin Marmara Üniversitesi ve Mühendislik Fakültesi Özgörüs, Özgörev

ve Temel Değerleriyle Karşılaştırılması

MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

ÖZGÖRÜŞ

Eğitim ve araştırmadaki öncülüğüyle toplumsal gelişime yön veren 

uluslararası bir üniversite olmak.

Dünyanın her yerinde başarılı olacak, öğrenmeyi ve 

öğretmeyi bilen mühendisler yetiştirmek.

Bilim ve teknolojinin toplumsal refaha dönüşmesine öncülük 

etmek.

İlkeli, evrensel, insani değerlere ve toplam kalite yönetimi felsefesine 

bağlı,

Problemleri akıl, bilim ve teknoloji ışığında çözebilen,

Takım çalışmasını ve sürekli gelişimi benimsemiş,

Araştırmayı, öğrenmeyi ve öğretmeyi bilen, paylaşmayı seven,

İyi iletişim kuran, yöneticilik becerilerine sahip mühendisler 

yetiştirmek.

ÖZGÖREV

Marmara Üniversitesi köklü geçmişinden gelen deneyimi ile 

toplumsal değerleri ön planda tutarak tüm paydaşları için bilim, 

kültür, sanat ve sporda değer üreten, yaşam boyu öğrenmeye verdiği 

önemle sürdürülebilirliği hedefleyen, çok dilli eğitimiyle öncü, 

uluslararası ve çağdaş bir üniversitedir.

Üstün nitelikli mühendis yetiştirmek, ülkemizde bilgi ve 

teknolojinin üretilmesine, yönetilmesine, kullanılmasına ve 

yayılmasına katkıda bulunmak.

Odaklandığı alanlarda dünyada söz sahibi olan,

Bilim ve teknolojiyi toplumsal refaha dönüştürecek çözüm modelleri 

oluşturan,

Geleceğin sorun ve ihtiyaçlarını öngörerek uygun stratejiler geliştiren,

Yarının yenilikçi yöneticilerini yetiştiren bir bölüm olmak.

TEMEL DEĞERLER

Akademik Özgürlük

Atatürk

İlkelerine Bağlılık

Çözüm Odaklılık

Eleştirel Düşünce

Etik Değerlere Bağlılık

Evrensellik

Farklılıklara Saygı

Güvenilirlik

Liyakat

Paydaş Odaklılık

Sürdürülebilirlik Bilinci ile Hareket Etme

Temek Hak ve Özgürlüklere Saygı

Yenilikçilik ve Yaratıcılık

Bilimsel düşünceyi esas alan,

Öğrenci ve mezun odaklı,

Katılımcı,

Mükemmele doğru sürekli gelişimi arayan,

Değer üreten,

Değişime ve gelişime açık,

Çevreye saygılı,

Etik ve evrensel değerlere önem veren,

Toplumsal değerlere saygılı

Sürekli iyileştirme ve gelişim;

Meslek etiği bilinci;

Toplumsal değerlere saygı;

Çevreye duyarlılık;

İnsan odaklılık;

Bilimsellik;

Değer üretme.



Ölçüt 2. Program Eğitim Amaçları
2.2. Kurum Özgörevleriyle Tutarlılık

Marmara Üniversitesi özgörüş, özgörev ve temel değerleri aşağıdaki web adresinde yayınlanmıştır:
http://www.marmara.edu.tr/universite/genel/vizyon-ve-misyon/

Mühendislik Fakültesi özgörüş, özgörev ve temel değerleri aşağıdaki web adresinde yayınlanmıştır:
http://eng.marmara.edu.tr/fakulte/vizyon-misyon/

Endüstri Mühendisliği özgörüş, özgörev ve temel değerleri aşağıdaki web adresinde yayınlanmıştır:
http://ie.eng.marmara.edu.tr/genel-bilgiler/ozgorev-ozgorus-ve-temel-degerler/

http://www.marmara.edu.tr/universite/genel/vizyon-ve-misyon/
http://eng.marmara.edu.tr/fakulte/vizyon-misyon/
http://ie.eng.marmara.edu.tr/genel-bilgiler/ozgorev-ozgorus-ve-temel-degerler/


Tablo 2.2 Eğitim Amaçları ve Marmara Üniversitesi Özgörevleri İlişki Matrisi
MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖZGÖREVİ

EĞİTİM AMAÇLARIMIZ
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EA1. Üretim ve hizmet sektörlerindeki ulusal kurumların yanı sıra,

ağırlıklı olarak uluslararası kurumlarda çalışırlar. Bu kurumlarda

analitik ve bütünsel çözüm yaklaşımlarını uygulayan ilkeli

mühendisler olurlar.

1 1 1 2

EA2. Endüstri mühendisliği yöntem ve tekniklerini kullanarak

süreçlerin sürekli olarak iyileştirilmesi ve geliştirilmesinde

yöneticilik görevi üstlenirler.
2 1 1 1

EA3. Yaratıcı düşünme ve değişim yönetimi becerilerini lisans

sonrası eğitim alarak devam ettirirler ve çağın sorunlarına

duyarlıdırlar.
1 2 3 2

EA4. Takım çalışmasına yatkındırlar, iyi iletişim kurar ve eş zamanlı

projelerde yer alırlar.
1 2 1 3

3: Kuvvetli ilişki, 2: Orta ilişki ve 1: Zayıf ilişki



Tablo 2.3 Eğitim Amaçları ve Mühendislik Fakültesi Özgörevleri İlişki Matrisi

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÖZGÖREVİ

EĞİTİM AMAÇLARIMIZ

Ü
st

ü
n

 

n
it

e
lik

li 

m
ü

h
e

n
d

is
 

ye
ti

şt
ir

m
e

k,

Ü
lk

em
iz

d
e 

b
ilg

i v
e

 

te
kn

o
lo

ji
n

in
 

ü
re

ti
lm

e
si

n
e

, 

yö
n

e
ti

lm
e

si
n

e
, 

ku
lla

n
ılm

as
ın

a 
ve

 

ya
yı

lm
as

ın
a 

ka
tk

ıd
a 

b
u

lu
n

m
ak

.

EA1. Üretim ve hizmet sektörlerindeki ulusal kurumların yanı sıra, ağırlıklı olarak uluslararası

kurumlarda çalışırlar. Bu kurumlarda analitik ve bütünsel çözüm yaklaşımlarını uygulayan ilkeli

mühendisler olurlar.
3 3

EA2. Endüstri mühendisliği yöntem ve tekniklerini kullanarak süreçlerin sürekli olarak

iyileştirilmesi ve geliştirilmesinde yöneticilik görevi üstlenirler.
2 2

EA3. Yaratıcı düşünme ve değişim yönetimi becerilerini lisans sonrası eğitim alarak devam

ettirirler ve çağın sorunlarına duyarlıdırlar.
2 3

EA4. Takım çalışmasına yatkındırlar, iyi iletişim kurar ve eş zamanlı projelerde yer alırlar. 1 1

3: Kuvvetli ilişki, 2: Orta ilişki ve 1: Zayıf ilişki



BÖLÜM ÖZGÖREVLERİMİZ

EĞİTİM AMAÇLARIMIZ
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EA1. Üretim ve hizmet sektörlerindeki ulusal

kurumların yanı sıra, ağırlıklı olarak uluslararası

kurumlarda çalışırlar. Bu kurumlarda analitik ve

bütünsel çözüm yaklaşımlarını uygulayan ilkeli

mühendisler olurlar.

2 3 1 2 2

EA2. Endüstri mühendisliği yöntem ve tekniklerini

kullanarak süreçlerin sürekli olarak iyileştirilmesi ve

geliştirilmesinde yöneticilik görevi üstlenirler.
2 3 2 2 2

EA3. Yaratıcı düşünme ve değişim yönetimi

becerilerini lisans sonrası eğitim alarak devam

ettirirler ve çağın sorunlarına duyarlıdırlar.
3 2 2 1 1

EA4. Takım çalışmasına yatkındırlar, iyi iletişim kurar

ve eş zamanlı projelerde yer alırlar.
2 1 3 2 3

Tablo 2.1 Eğitim Amaçları ve Bölüm Özgörevleri İlişki Matrisi



2.2 Program Eğitim Amaçlarını Belirleme Yöntemi

Tablo 2.5 Endüstri Mühendisliği Bölümü’nün İç ve Dış Paydaşları

İç Paydaşlar Dış Paydaşlar

Öğrenciler

Ders veren öğretim üyeleri

Bölüm araştırma görevlileri

Mühendislik Fakültesi’nin diğer bölümleri

Diğer Fakülteler

Fen Bilimleri Enstitüsü

Öğrenci Temsilcileri

İşverenler

Türkiye’deki diğer üniversiteler

Mezunlar

Kamu kurumları

Staj, proje ya da seminerler amacıyla iş ortaklığı

içinde bulunulan kurumlar



2.2 Program Eğitim Amaçlarını Belirleme Yöntemi

DIŞ PAYDAŞLARİÇ PAYDAŞLAR

Bölüm 

Akreditasyon Kurulu

Öğrenci Anketi

İşveren Anketi

Mezun Anketi

Lisansüstü eğitim plan ve 

programlarının gözden 

geçirilmesi

Diğer Endüstri Müh. Bölümlerinin eğitim plan 

ve amaçlarının gözden geçirilmesi

Kamu ya da özel kurumlardan yönetici 

görüşleri

Bölüm Akademik Kurulu

Marmara Üni. Endüstri Müh. 

Klübü ve Öğrenci Temsilcisi



2.2 Program Eğitim Amaçlarını Belirleme Yöntemi

Gözlem 1. Hazırlık sınıfı da dahil olmak üzere dört yıllık öğrencilerimizin yaklaşık %67’si Anadolu Liseleri’nde lise eğitimini almış

öğrencilerdir. Bu durum öğrencilerimizin iyi bir altyapı ile bize geldiklerini göstermektedir.

Gözlem 2. 1. – 4. Sınıf öğrencilerimizin genel not ortalamalarıyla ilgili yaptığımız analizde öğrencilerin not ortalamalarının ortalaması

yaklaşık 2.77 olarak hesaplanmıştır. Öğrencilerin not ortalamalarının özellikle 2.78 ile 3.35 arasında daha sık bir frekansa sahip olduğu

tespit edilmiştir. Bu bulgu bize öğrencilerimizin başarı düzeylerinin tatmin edici olduğunu gösterse de daha da iyileştirmek için neler

yapabileceğimize dair fikirler üretmemizi ve düşünmemizi de teşvik etmiştir.

Gözlem 3. Öğrencilerimizin yaklaşık %60’ı aktif olarak Marmara Üniversitesi’nde kurulan bir kulübe üyeyken, diğerleri değildir.

Üniversitemiz ’de. Bu durum öğrencilerimizin ders dışı etkinliklerde daha aktif olmalarını teşvik etmemiz gerektiğini göstermektedir.

Gözlem 4. Öğrencilerimizin danışmanlarının yeterliliğinden büyük oranda memnun olmadığı tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra

öğrencilerimizin yaklaşık %60’ının danışmanıyla nadir olarak iletişim kurduğu belirlenmiştir. Bu durum bize eğer öğrencilerimizin

danışmanlarını daha sık görmelerini sağlayabilirsek danışmanlık desteğinden de daha çok fayda sağlayabileceklerini göstermiştir. Bunun

üzerine her hocamızın zaten bölüm oda kapılarında ilan ettikleri ofis saatlerini e-mail yoluyla öğrencilerine duyurmaları kararlaştırılmıştır.

Gözlem 5. Öğrencilerimizin eğitsel etkinlikleri büyük oranda yetersiz buldukları tespit edilmiştir. Ancak bölümümüzde özellikle “Bitirme

Projesi” dersleri (IE497 ve IE498) dersleri kapsamında bir dönemde en az iki seminer organize edilmektedir. Bu durum 4. sınıfta olmayan

diğer öğrencilerimizi de bu seminerlere katılmalarını daha çok teşvik etmek ve yönlendirmek gerektiğini ortaya koymuştur.

Gözlem 6. Öğrencilerimizin Marmara Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nü %21’i bilerek ve isteyerek seçmediğini belirtirken,

%79’u bilinçli ve istekli bir seçimi vurgulamaktadır. Ayrıca öğrencilerimizin yaklaşık %71’i tercihlerinin doğru olduğunu düşünmektedir.

Gözlem 7. Öğrencilerimizin %58’i lisans eğitimlerini tamamladıktan sonra yüksek lisans eğitimi yapmayı planlamaktadırlar. Bu durum

eğitim amaçlarımızdan birisi (dördüncü maddede içerilen) olan yaşam boyu öğrenmeyi destekler yöndedir.

Gözlem 8. Öğrencilerimizin yaklaşık %73’ü temel ve seçmeli derslerle verilen problem çözme tekniklerini yeterli bulmaktadır.

Gözlem 9. Öğrencilerimizin %71’i öğretim üyeleriyle iletişim kurmakta sıkıntı yaşamadıklarını belirtmektedir.

Gözlem 10. Stajların eğitimlerine olan katkısı açısından öğrencilerin yalnız %6’sı olumsuz görüş bildirmişlerdir. Bölümümüzde 30’ar iş

günü olmak üzere iki staj zorunluluğu vardır.



2.2 Program Eğitim Amaçlarını Belirleme Yöntemi

Lisansüstü Eğitim Plan ve Programlarının Gözden

Geçirilmesi

Endüstri Mühendisliği Kulübü ve Öğrenci Temsilcisi

İşveren Anketi

Mezun Anketi

Diğer Endüstri Müh. Bölümlerinin eğitim plan ve

amaçlarının gözden geçirilmesi

Kamu ya da özel kurumlardan yönetici görüşleri



2.2 Program Eğitim Amaçlarını Belirleme Yöntemi

Süreç dahilindeki bütün bu çalışmalar sonucunda Danışma Kurulu’nun

görüş ve önerileri de göz önüne alınarak eğitim amaçlarımızın

güncellenmiş şekli “2.1 Tanımlanan bölüm eğitim amaçları” başlığında

verildiği hale getirilmiştir.

Mezunlarımız,

EA1. Ulusal ve uluslararası kurumlarda analitik ve bütünsel çözüm

yaklaşımlarını uygular.

EA2. Endüstri mühendisliği yöntem ve tekniklerinden yararlanarak

süreçlerin etkin yönetilmesini, iyileştirilmesini ve geliştirilmesini

sağlar, problemlere kaynakları verimli kullanarak çözüm üretir.

EA3. Yaşam boyu öğrenir, yenilikçi-yaratıcı düşünür, değişim

yönetimi becerilerine sahiptir ve çağın sorunlarına duyarlıdır.

EA4. Takım çalışmasına yatkındır, iyi iletişim kurar ve eş zamanlı

projelerde yer alabilir.



Eğitim Amaçlarının 
Gözden Geçirilmesi

Başla

Müdek Ekibi

Danışma 
Kurulu

Anketler

Güncellenmiş Eğitim 
Amaçlarının Bölüm 
Akademik Kuruluna 

Sunulması

Değişikliklerin 
Onaylanması

Revizyona 
İhtiyaç Var mı?

Eğitim Amaçlarının 
güncellenmesi

Güncellenmiş Eğitim 
Amaçları

Bitir

Şekil 2.2 Eğitim Amaçlarının Güncellenmesi Süreci

Ölçme 
yöntemlerinin 
belirlenmesi

Müdek Komisyonu 
tarafından 
ölçümlerin 
yapılması

Ölçüm sonucu elde 
edilen verilerin 

analizi

Ölçme 
yöntemlerinin 

gözden geçirilmesi

Sonuçlar

Şekil 2.3 Eğitim Amaçlarının Gözden Geçirilmesi Alt Süreci



Eğitim amaçlarının güncellenmesi prosedürü



Program Eğitim Amaçlarına Ulaşma

Tablo 2.10 İşverenlerin Mezunlarımızın Mühendislik Eğitim Becerilerine İlişkin 

Değerlendirmesi

0 1 2 3 4 5

Matematik, fen ve 

endüstri 

mühendisliği 

bilgilerini 

uygulayabilir.

%12,5 %68,8 %18,8

Mühendislik 

problemlerini 

belirleme, formüle 

etme ve çözme 

becerisine sahiptir.

%18,8 %37,5 %43,8

Mesleki etik ve 

sorumlulukları 

kavrar.

%6,3 %6,3 %37,5 %50

Mühendislik 

bilgilerini 

uygulama/kullanma 

becerisine sahiptir.

%12,5 %56,3 %31,3

Teknik raporları 

yazma, anlama ve 

yorumlama 

becerisine sahiptir.

%6,3 %31,3 %62,5

0: Görüşüm/deneyimim yok; 1: Hiç katılmıyorum; 2: Katılmıyorum; 3:

Ne katılıyorum ne katılmıyorum; 4: Katılıyorum; 5: Tamamen

katılıyorum



Ölçüt 3. Program Çıktıları

1

Matematik, fen bilimleri ve endüstri mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu 

alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme 

için uygulayabilme becerisi. 

1

a
Matematik ve fen bilimleri alanlarında yeterli bilgi birikimi

1

b

Matematik ve fen bilimleri alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik 

problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi 

1

c
Endüstri mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi

1

d

Endüstri mühendisliği konularındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini 

modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi

2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu 

amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. 

2

a
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

2

b

Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme amacıyla 

uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi

3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli 

gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini 

uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre 

sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi 

ögeleri içerirler.) 

4
Endüstri mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme 

ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. 

4

a

Endüstri mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme 

ve kullanma becerisi

4

b
Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi

5
Endüstri mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri 

toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. 

6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. 

6

a
Disiplin içi takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi 

6

b
Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi

6

c
Bireysel çalışma becerisi

7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi. 

8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme 

ve kendini sürekli yenileme becerisi. 

9 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci

1

0

Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; 

girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık. 

1

0

a

Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi

1

0

b

Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık

1

1

Endüstri mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik 

üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları 

konusunda farkındalık. 

1

1

a

Endüstri mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik 

üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi 

1

1

b

Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. 

Tablo 3.1. Endüstri Mühendisliği Bölümü Program Çıktıları



Program çıktıları ölçme ve değerlendirilme süreci

Şekil 3.1. Endüstri Mühendisliği program çıktıları ölçme ve değerlendirilme süreci



Sürekli İyileştirme Süreci



Sürekli İyileştirme Süreci

NO İYİLEŞTİRME KONUSU
İYİLEŞTİRMENİN 

ÇIKIŞ TARİHİ

DURUMU (UYGULAMA 
AŞAMASI / 

SONUÇLANDIRILDI)

GÖZLEM /RAPOR 
AŞAMASI

1

Staj Sürecinde 
İyileştirme Çalışmaları 

(Formlar, Prosedür, 
İçerik, Değerlendirme 

vs.)

20.02.2015
SONUÇLANDIRILDI

(31.10.2016)
GÖZLEM

(28.12.2017)

2

Open Innovations Lab. 
(MA 201- Disiplinlerarası 

Çalışmalar İçin 
Laboratuvar)

20.09.2015
SONUÇLANDIRILDI

(05.09.2016)
RAPOR

3

Aktif Öğrenme 
Laboratuvarı (MA 207 –
Takım Çalışmaları için 

Laboratuvar)

20.09.2015
SONUÇLANDIRILDI
(13.09.2016)

RAPOR

4

IE497 Systems Analysis 
and Design I, IE498 

Systems Analysis and 
Design II dersleri 

iyileştirme çalışması

23.09.2014
SONUÇLANDIRILDI

(13.09.2016)
GÖZLEM

(14.03.2018)

5
Program Çıktılarına 
Ulaşma Düzeyinin 

Belirlenmesi
22.06.2016

SONUÇLANDIRILDI
(13.12.2017)

RAPOR

6
Ergonomi 

Laboratuvarının Açılması
03.10.2016 UYGULAMA AŞAMASI

7
Eğitim Programı 
Hazırlama Süreci

17.10.2016
SONUÇLANDIRILDI
(04.01.2017)

RAPOR

Tablo 4.1: İyileştirme Çalışmaları Özeti



AKREDİTASYON FAALİYETLERİ

Marmara Üniversitesi Akreditasyon Belgeleri (Revizyon: 20.07.2019)

Birim Program/Eğitim Akreditasyon Kuruluşu İlk Akreditasyon Yeniden Akreditasyon

Başlangıç Bitiş Başlangıç Bitiş

Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi 

Programı

Tıp Eğitimi Programlarını 

Değerlendirme ve Akreditasyon 

Derneği (TEPDAD), Ulusal Tıp Eğitimi 

Akreditasyon Kurulu (UTEAK)

01.01.2011 01.01.2017 01.01.2017 01.01.2023

Eczacılık Fakültesi Lisans Programı Eczacılık Eğitimi Programlarını 

Değerlendirme ve Akreditasyon 

Derneği (ECZAKDER), Ulusal Eczacılık 

Eğitimi Akreditasyon Kurulu

06.01.2015 06.01.2021

Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Lisans 

Programı 

Mühendislik Eğitim Programları 

Değerlendirme ve Akreditasyon 

Derneği (MÜDEK)  

01.05.2014 30.09.2019

Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Lisans 

Programı

Mühendislik Eğitim Programları 

Değerlendirme ve Akreditasyon 

Derneği (MÜDEK)  

01.05.2014 30.09.2019

Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme 

Mühendisliği Lisans Programı

Mühendislik Eğitim Programları 

Değerlendirme ve Akreditasyon 

Derneği (MÜDEK)  

01.05.2014 30.09.2019

Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Lisans 

Programı

Mühendislik Eğitim Programları 

Değerlendirme ve Akreditasyon 

Derneği (MÜDEK)  

01.05.2014 30.09.2019

Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Lisans 

Programı

Mühendislik Eğitim Programları 

Değerlendirme ve Akreditasyon 

Derneği (MÜDEK)  

01.05.2014 30.09.2019

Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Lisans 

Programı

Mühendislik Eğitim Programları 

Değerlendirme ve Akreditasyon 

Derneği (MÜDEK)  

01.05.2014 30.09.2019



Birim Program/Eğitim Akreditasyon Kuruluşu İlk Akreditasyon Yeniden Akreditasyon

Başlangıç Bitiş Başlangıç Bitiş

Marmara Üniversitesi 

Hastanesi  

Gastroenterology European Board of 

Gastroenterology

10.06.2006

Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp 

ve Rehabilitasyon 

Anabilim Dalı

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 

Uzmanlık Dalı

Türkiye Fiziksel Tıp ve 

Rehabilitasyon Yeterlilik Kurulu 

(TFTRYK)

29.11.2007

Pendik Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi, 

Anesteziyoloji ve 

Reanimasyon Kliniği

Anesteziyoloji ve Reanimasyon 

Uzmanlık Eğitimi

Türk Anesteziyoloji ve 

Reanimasyon Derneği (TARD)

Tıp Fakültesi, Göğüs 

Hastalıkları Anabilim 

Dalı

Göğüs Hastalıkları Uzmanlık 

Eğitimi

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik 

Kurulu (TGHYK) Akreditasyon 

Komisyonu

07.03.2017 07.03.2022

Tıp Fakültesi, İç 

Hastalıkları Anabilim 

Gastroenteroloji Bilim 

Dalı

The European Board of 

Gastroenterology and Hepatology 

(EBGH)

Ekim 2016 Ekim 2020

Tıp Fakültesi, Nöroşirürji 

Anabilim Dalı

Nöroşirürji Eğitimi Türk Nöroşirürji Derneği, Türk 

Nöroşirürji Yeterlik Kurulu

06.04.2018 06.04.2023

Tıp Fakültesi, Çocuk 

Nefrolojisi Bilim Dalı

Çocuk Nefrolojisi Uzmanlık 

Eğitimi

Çocuk Nefrolojisi Derneği Yeterlik 

Kurulu

05.02.2015 05.02.2020

Tıp Fakültesi, Kardiyoloji 

Anabilim Dalı

Kardiyoloji Uzmanlık Eğitimi Türk Kardiyoloji Yeterlilik Kurulu 28.06.2013 05.10.2018

Tıp Fakültesi, Kulak 

Burun Boğaz Anabilim 

Dalı

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun 

Cerrahisi Uzmanlık Eğitimi

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun 

Cerrahisi Yeterlik Kurulu

04.04.2018 04.04.2023

Tıp Fakültesi, Tıbbi 

Patoloji Anabilim Dalı

Tıbbi Patoloji Uzmanlık Eğitimi Patoloji Dernekleri Federasyonu, 

Tıbbi Patoloji Yeterlilik Kurulu

01.01.2019 01.01.2024

Tıp Fakültesi, Üroloji

Anabilim Dalı

Society of Urological Surgeons 

Turkey

28.12.2018 28.12.2023

AKREDİTASYON FAALİYETLERİ
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