
 

 

PROGRAM DEĞERLENDİRME EĞİTİMİ ÖNCESİ DENEME SORULARI 

 

Değerli Program Değerlendiricimiz, 

Aşağıdaki sorular eğitim öncesi sizlerin, eğitim materyallerini inceledikten sonra 

konuyla ilgili olarak durumunuzu görmeniz açısından hazırlanmıştır. Katılımınız 

için teşekkür ederiz. 

             

1. Programların değerlendirme süreçlerinin başlatılması, öz değerlendirme 

raporlarının takımlar tarafından değerlendirilmesi hangi zaman aralığında 

gerçekleşecektir? 

a) 1 Ocak – 31 Ocak 

b) 1 Nisan – 31 Temmuz 

c) 1 Ağustos – 31 Ağustos 

d) 1 Eylül – 30 Eylül 

e) 1 Ekim – 31 Ekim 

 

2. Değerlendirme Takımının Kurulmasından Kurum Ziyaretine Kadar olan 

süreçte aşağıdakilerden hangisi program değerlendiricilerin görevlerinden 

değildir? 

a) Öz değerlendirme raporunu kapsamlı bir şekilde incelenmesi  

b) Ön değerlendirmelerin ölçütlere dayalı olarak oluşturulması 

c) Eğitim Planı Analizi Formu (Form 1), Not Belgesi Analizi Formu (Form 2) ve 

Program Değerlendirici Çizelgesinin (PDÇ - Form 3) “Ön Tahmin” 

sütununun doldurulması 

d) Kurum ziyareti öncesinde ve sırasında kurumdan istenecek ek belge ve 

bilgilerin belirlenmesi 

e) “Program Değerlendirme Özeti (Form 4)” formunun doldurulması 

 

3. Kurumun ziyaret sırasında takımdan alacağı belge / belgeler 

aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Form 1 (Eğitim Planı Analizi) 

b) Form 2 (Not Belgesi Analizi) 

c) Form 3 ( Program Değerlendirici Çizelgesi)  

d) Form 4 (Program Değerlendirme Özeti) ve Form 5 (Yetersiz yanların özeti) 

e) Form 6 (Sonuç Bildirimi) 

 

 



 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi değerlendirme takımlarının oluşması 

konusunda yanlıştır? 

a. Eğitim programlarının değerlendirilmesi ve akreditasyonu, Program 

Değerlendirme Takımları tarafından yapılır. 
b. Program değerlendirme takımları, bir takım başkanı ve program 

değerlendiricilerinden oluşur 
c. Program değerlendirme takımlarının oluşturulmasında uyulacak kurallar 
Yönetim Kurulu tarafından yayımlanan “Akreditasyon Yönetmeliği”nde tanımlanır. 

d. Her takımda en az bir öğrenci değerlendirici yer alır 
e. Takım başkanları PAK’da halen görev yapan ya da daha önce görev yapmış 

olan üyeler arasından ya da deneyimli öğretim üyeleri arasından seçilir. 
 

5. Program değerlendiricileri hakkında aşağıdakilerden hangisi 

doğrudur? 

a. Peyzaj Mimarlığı eğitiminde önemli deneyime sahip olması şart değildir. 

b. Program değerlendiricileri, değerlendirilecek programların uzmanlık alanlarına 
uygun şekilde program değerlendiricileri havuzundan seçilir. 
c. Her program değerlendiricisinin, ziyaretlerde görev almadan önce PEMDER 

tarafından düzenlenen bir eğitim programını tamamlamış olması gerekir. 
d. Program değerlendiricisi havuzunda yer alacak kişiler belirlenirken 

akademisyen olması önceliklidir. 
e. Program değerlendiricilerin uzmanlık alanı önemli değildir. 
 

6. PEMDER Program değerlendirme türleri aşağıdakilerden hangisinde 

doğru verilmiştir? 

a. Genel-Özel 

b. Bölüm-Program 
c. Lisans- Lisansüstü 

d. Genel-Ara 
e. Kısa-Uzun 
 

7. Aşağıdakilerden hangisi kurumsal geri bildirim raporu yazma 

ilkelerinden değildir? 

a. Üslup 

b. Doğruluk 
c. Tarafsızlık 

d. Format 
e. Yabancı Dil 
 

 
 

 
 



 

 

8. Aşağıdakilerden hangisi akreditasyon asgari koşullarından biri 

değildir? 

a. Programın adında “Peyzaj Mimarlığı” ifadesi geçmelidir. 

b. Başvuran program mezun vermiş olmalıdır. 
c. Lisans eğitimine ek olarak lisansüstü eğitim de verilen programlarda, öğretim 

kadrosunda en az dördü (4) Peyzaj Mimarlığı lisans derecesine sahip, toplam en 
az yedi (7) öğretim üyesi bulunmalıdır. 
d. Sadece lisans düzeyinde eğitim verilen programlarda, öğretim kadrosunda 

toplam en az beş (5) öğretim üyesi bulunmalıdır. 
e. Bölüm başkanı Peyzaj Mimarlığı alanında lisans derecesine sahip olmalıdır. 

 
9. Aşağıdakilerden hangisi genel ölçütlerden değildir? 

a. Öğretim Planı (Müfredat) 

b. Peyzaj Mimarlığı Kuramı ve Metodolojisi 
c. Öğretim Kadrosu 

d. Altyapı, Alet-Ekipman, Teknoloji 
e. Kurum Desteği ve Karar Alma Süreçleri 

 
10. Aşağıdakilerden hangisi program öğretim amaçları ilkelerinden 

değildir? 

a. Kurumun ve fakültenin öz görevleriyle uyumlu olmalıdır 

b. Programın iç ve dış paydaşları sürece dahil edilerek belirlenmelidir 
c. Programın web sayfasında yayımlanmış olmalıdır 

d. Öğretim kadrosu hakkında bilgi içermelidir   
e. Programın iç ve dış paydaşlarının gereksinimleri doğrultusunda uygun 

aralıklarla güncellenmelidir 
 

11. Aşağıdakilerden hangisi disipline özgü ölçütlerden değildir? 

a. Yapısal ve Bitkisel malzeme 
b. Meslek pratiği 

c. Planlama, Tasarım ve Yönetim 
d. Peyzaj Mimarlığı Kuramı ve Metodolojisi 
e. Öğrenciler ve program çıktıları 

 

12. Aşağıdakilerden hangisi sağlanamazsa disipline özgü ölçütlere 

bakılmaz? 

a. Genel Ölçütler 
b. Disipline özgü ölçütler 

c. Program akreditasyonu için asgari koşulları 
d. Programda stüdyo derslerinin yapılacağı mekanların olmaması   
e. Mezun veri tabanının olmaması 

 

 



 

 

Yanıtlar: 1. d, 2. e, 3. D, 4. C, 5. B, 6. D, 7. E, 8. C, 9. B, 10. D, 11. E, 12. c 


