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KURUM İÇ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ
(KALİTE GELİŞTİRME ÇERÇEVESİ)

1. Kalite güvencesi politikası
Kurumlar, kamuya açık ve stratejik yönetimlerinin parçasını oluşturan bir kalite
güvencesi politikasına sahip olmalıdır. İç paydaşlar, dış paydaşları da sürece katarak
uygun yapılar ve süreçler yoluyla bu politikayı geliştirmeli ve uygulamalıdır.
Politikalar niyet ifadelerini (statements of intentions) ve bu yolda kullanılacak temel
araçları (the principal means/ tools) içermelidir. Kurumun kalite güvence politikası
sürekli iyileştirme döngüsünün tüm faaliyetlere uygulanmasını sağlamalı ve
1. kurumun kalite güvence stratejisini,
2. kurumdaki eğitim ve araştırma ilişkisini,
3. kalite güvence uygulamalarını, yani mekanizmalarını ve süreçlerini,
4. kalite güvence organizasyonu/ örgütlenmesini,
5. program, bölüm, fakülte, rektörlük ve idari birimlerin sorumlulukları ve
konumlarını,
6. eğitim-araştırma-topluma hizmet- yönetişim-uluslararasılaşma alanlarına
uygulama çerçevesini,
7. kalite güvence politikasının izleme ve gözden geçirme yöntemlerini,
8. kalite güvence sisteminin kurum içi sahiplenilme durumunu,
9. çalışanlardaki politika farkındalığının izlenmesini,
10.kurumsal kalite politikasının fakültelere nasıl yansıyacağını,
11.kalite güvence sisteminde dış paydaşların rolünü,
12.iç ve dış paydaşlara hesap verme yaklaşımlarını,
13.akademik dürüstlük, özgürlük ve akademik sahtekarlığa karşı destekleri,
14.öğrenci ya da çalışana karşı her türlü hoşgörüsüzlük veya ayrımcılığa karşı
korumayı
tanımlamalıdır.
İç güvence stratejisinin belirlenmesinde iki seçenek bulunmaktadır: ‘Standartlara
uyum’ ve ‘amaca uygunluk-gelişme’. Standartlara uyum yaklaşımında; hangi
standartların ele alınacağı, bunların ne denli var olduğu, üniversite için tek bir
standardın mı yoksa fakültelerin/enstitülerin ayrı ayrı standartlarının mı olacağı,
bunların sorumluluğu, takibinin kimde olacağı gibi sorulara yanıt aranır. Bu
kapsamda, Avrupa Standartları ve Kılavuzu (“European Standards & Guidelines ESG”)’ndan faydalanılması ve bu dokümandaki tüm hususlarda kuruma özgü
standartların oluşturulması, ardından bu standartlara uygun işleyişin kanıtlarının
toplandığı yıllık özdeğerlendirme mekanizmalarının tasarlanarak uygulamaya
konulması önerilir.
Amaca uygunluk yaklaşımında ise; uzun vadeli amaçların nerede kabul edildiği ve
sahipliğinin kesin ortaya konulup konulmadığı, her yönetim ile değişim gösterip

Ö.Vardar, 10.05.2018; s.2

göstermediği, tüm üniversite için tek bir amacın mı olacağı yoksa her fakülte/enstitü
için ayrı amaçların mı belirleneceği ve bunların sahipliği ile sorumluluğunun kimde
olacağı gibi zor sorulara yanıt aranmaktadır. Daha çok kuzey ülkelerinde gözlemlenen
ve uyumdan çok gelişmeye yönelik bu yaklaşımın ülkemizin sosyolojik yapısıyla çok
fazla uyum sağlamadığı bilinmektedir. Ayrıca amaca uygunluk yaklaşımı
çerçevesindeki değerlendirmelerle kurumları karşılaştırmak da çok zordur.
A. Kalite standartlarını oluşturmak üzere dikkate alınması gereken hususlar – ESG
bağlamında:
2. Programların tasarımı ve onaylanması
Kurumların programlarının tasarımı ve onayı için süreçleri olmalıdır. Programlar,
öngörülen öğrenme kazanımları dâhil, belirlenmiş hedefleri karşılayacak şekilde
tasarlanmalıdır. Bir program sonucunda edinilen yeterlilik açık bir şekilde
belirlenmeli, paylaşılmalı; ayrıca, ulusal yeterlilikler çerçevesinin yükseköğrenimdeki
uygun seviyesiyle ve sonuçta Avrupa Yükseköğrenim Alanı Yeterlilikler Çerçevesi ile
ilişkilendirilmelidir.
Programlar;
1. kurumsal strateji ile uyumlu tüm program amaçları ile tasarlanmaktadır ve açıkça
ifade edilmiş öğrenme kazanımlarına sahiptir; bu kazanımların nasıl izleneceği ve
değerlendirileceği planlanmıştır;
2. bu çalışma öğrencilerin ve diğer paydaşların katılımıyla tasarlanmaktadır;
3. dış uzmanlıktan ve referans noktalarından faydalanılmaktadır;
4. Avrupa Konseyinin yükseköğrenimdeki dört amacını (aktif vatandaşlık, iş
yaşamına hazırlama, kişisel gelişim, bilgi toplumu yaratmak ve yaratıcılığı
geliştirmek) yansıtmaktadır;
5. öğrenci ilerlemesini pürüzsüz sağlayacak şekilde tasarlanmaktadır;
6. beklenen öğrenci iş yükünü, örneğin AKTS, tanımlamaktadır;
7. uygun olduğu hallerde iyi-tasarlanmış işe yerleştirme fırsatlarını içermektedir; 1
8. resmi kurumsal onay sürecine tabidir;
9. öğrenme kazanımlarına erişimin kanıtları üretilir; özellikle genel, alana ait
olmayan kazanımların değerlendirilmesi üzerinde durulur.
Dersler;
10.ders kazanımları belirlenmiş ve paylaşılmıştır.
11.ders kazanımları ile ders verme yöntemleri ve öğrenci performansının
değerlendirilme yöntemleri uyumludur(aligned);
12.ders kazanımları ile program kazanımlarının ilişkisi, ders profilleri, izlenceler ve
öğrenci performansının değerlendirilme yöntemleri açıkca ifade edilmiş ve
paylaşılmıştır;
1

Yerleştirmeler, kurumda geçirilmeyen ancak öğrenciye öğrenimi ile ilgili alanda deneyim kazanmasına imkân veren
işbaşında eğitimi, stajları ve programın diğer zamanlarını kapsamaktadır.
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13.bu kazanımların nasıl izleneceği ve değerlendirileceği planlanmıştır.
3. Öğrenci merkezli öğrenme, öğretme ve değerlendirme
Kurumlar, programların öğrenme sürecini oluşturmada aktif bir rol almaları hususunda
öğrencileri teşvik etmesini ve öğrenci değerlendirmelerinin bu yaklaşımı yansıttığını
temin etmelidir.
Öğrenci merkezli öğrenme ve öğretme uygulaması olarak kurum;
1. esnek öğrenme yolları sağlayarak öğrencilerin ve onların ihtiyaçlarının çeşitliliğine
saygı gösterir ve cevap verir;
2. uygun olduğu durumlarda farklı sunum/ders verme biçimlerini dikkate alır ve
kullanır;
3. çeşitli pedagojik yöntemleri (aktif-etkileşimli öğrenme stratejilerinin ders içinde ve
dışında kullanılması, vaka analizleri, problem temelli öğrenme, teori ve
uygulamanın yer değiştirdiği(flipped classroom) yöntemler), esnek bir biçimde
kullanır;
4. pedagojik yöntemleri ve sunum biçimlerini düzenli olarak değerlendirir ve uyarlar;
5. öğrenende özerklik hissini teşvik eder ama yeterli düzeyde öğretmen rehberliği ve
desteği de sağlar;
6. öğrenen-öğreten ilişkisinde karşılıklı saygıyı geliştirir;
7. öğrenci şikayetlerini ele almada uygun süreçlere sahiptir.
Değerlendirmeye yönelik kalite güvencesi süreçleri aşağıdakileri dikkate alır:
8. değerlendiriciler mevcut test ve sınav yöntemlerine aşina olup, bu alanda kendi
becerilerini geliştirmede destek alırlar;
9. notlandırma kriterlerinin yanı sıra değerlendirme yöntemi ve kriterleri de önceden
yayımlanır;
10.değerlendirme, amaçlanan öğrenme kazanımlarının ne ölçüde başarıldığını
göstermeleri için öğrencilere imkân verir. Öğrencilere, gerektiğinde, öğrenme
süreci konusundaki tavsiyelerle bağlantılı geri dönüt verilir; sonuç odaklı
(summative) değerlendirmeler yanında süreç odaklı (formative) yöntemler
kullanılır.
11.Sürekli ve öğrenme kazanımlarına dönük gelişme için çok sayıda sınavla beraber
ödev, proje, sunum, tasarım, araştırma, portfolyo gibi yöntemler ve bağıl not
sistemi yerine çıktı bazlı ölçüte dayalı (criterion referenced) değerlendirme
kullanılır.
12.mümkün olan durumlarda, değerlendirme birden fazla değerlendirici tarafından
yürütülür;
13.değerlendirmeye ilişkin düzenlemeler hafifletici durumları dikkate alır;
14.değerlendirme tutarlıdır, adil olarak tüm öğrencilere uygulanır ve belirlenmiş
prosedürlere uygun olarak yürütülür;
15.öğrencilerin itiraz başvuruları için resmi bir süreç mevcuttur.
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4. Öğrenci kabulü, ilerleme, tanınma ve sertifikalandırma
Kurumlar, öğrenci kabulü, ilerleme, tanınma ve sertifikalandırma gibi öğrencilerin
“hayat döngüsü”nün tüm evrelerini kapsayan önceden tanımlanmış ve yayımlanmış
düzenlemeleri tutarlı bir şekilde uygulamalıdır. Bu bağlamda,
1. öğrencinin bilgiye dayalı seçim yapabilmesi için gerekli bilgilere erişebilmesi ve
erişim politikaları, kabul süreçleri ve kriterlerinin tutarlı ve şeffaf bir şekilde
uygulanması;
2. eğitim dilinin İngilizce olduğu durumlarda hazırlık okulunda verilen eğitimin
etkili, yeterli, yöntem ve kuralların yerleşik ve paylaşılmış, değerlendirmelerin
şeffaf ve adil olması, yeterliliklerin karşılaştırmalar ile kanıtlanması, kurum
stratejilerine uygun kazanımlar üretilmesi;
3. akademik danışmanlık, rehberlik, mentorluk, ders dışı destek (tutoring) vb
uygulamalar ile akademik başarıya yönelik; öğrenci temsilciliği, topluluklar ve
müfredat-dışı etkinlikler (co-curricular activities) vasıtasıyla sosyal ve kültürel
gelişime yönelik destek olunması;
4. kurumların, öğrenci ilerlemesi konusunda bilgi toplama, izleme ve eylemde
bulunma için hem süreçleri hem de araçları devreye sokmaları; ilerleme sürecinde
katma değeri dikkate almaları;
5. yükseköğrenim yeterliliklerinin, eğitim sürelerinin ve yaygın ve serbest öğrenme
dahil önceki öğrenmenin adil biçimde tanınması, hareketliliğin desteklenmesi;
6. mezuniyette, başarılan öğrenme kazanımları ile izlenilen ve başarıyla bitirilen
eğitim durumunu, seviyesini, içeriğini ve statüsünü kapsayacak şekilde elde edilen
yeterliliği gösteren belgelendirmenin yapılması
beklenir.
5. Öğretim Elemanları
Kurumlar, öğretim elemanlarının yetkinliği konusunda emin olmalıdır. Personeli işe
alma ve geliştirme için adil ve şeffaf süreçler uygulanmalıdır.
1. Çeşitlilik gösteren öğrenci nüfusu ve öğrenme kazanımlarına ilişkin daha kuvvetli
odaklanma, öğrenci merkezli öğrenme ve öğretmeyi gerektirmektedir ve bu
nedenle öğretim elemanları ve yardımcı personel işe alma süreçleri öğretimin
önemini gösteren istihdam şartlarını ve net, şeffaf ve adil süreçleri izler;
2. Yükseköğrenim kurumları, personelin kalitesinde ve personelin çalışmalarını etkili
bir biçimde yürütmesine olanak tanıyan destekleyici, huzurlu ama yarışmacı bir
ortam sağlama konularında temel sorumluluğa sahiptir. Bu tür bir ortam öğretim
elemanlarının mesleki gelişimini teşvik eder ve bu konuda fırsatlar sunar; eğitim
yöntemlerinde yenilikçiliği ve yeni teknolojilerin kullanımını teşvik eder, eğitim
ve araştırma arasındaki bağlantıyı güçlendirmek için akademik etkinliği teşvik
eder.
3. Öğretim elemanlarının dağılımı, bu dağılımdaki denge veya hedefler, öğretim
elemanları ders yükleri ve onlardan beklenen görevler, buna uygun performans
değerlendirmeleri, yarışmacı/rekabetçi bir yükseköğretim sisteminin ilkeleri gibi
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düzenlemeleri kurumsal ve benimsenmiş bir kültüre dönüştürür. Eğitim ve öğretim
performansının değerlendirilmesi sürecinde çoklu girdilerden (öğrenci geri
beslemesi,
meslekdaş
değerlendirmesi,
özdeğerlendirme
porfolyoları)
faydalanmasını, eğitimin iyileştirilmesine yönelik destek fonları, ödül
mekanizmaları ve yükselme kriterleri oluşturmasını bilir.
4. Yabancı dilde eğitim yapan kurumlar, hazırlık sınıfı okutman kadrosu niteliği ve
niceliği, anadili ilgili yabancı dil olan (native) oranı gibi anahtar göstergelerin
hedefe uygunluğunu izler.
6. Öğrenme kaynakları ve öğrenci desteği
Kurumlar, öğrenme ve öğretme etkinlikleri için uygun finansmana sahip olmalıdır ve
yeterli ve kolayca ulaşılabilir öğrenme kaynaklarının ve öğrenci desteğinin
sağlandığından emin olmalıdır.
İyi bir yükseköğrenim deneyimi için, kurumlar öğrenci öğrenmesine yardım edecek
bir dizi kaynak sağlamalıdır. Bunlar, kütüphane, öğrenim kolaylıkları ve bilgi
teknolojileri altyapısı gibi fiziksel kaynaklardan, etüt desteği, rehberler ve diğer
danışmanlar biçimindeki insan kaynağına kadar çeşitlilik göstermektedir. Giriş-kabul,
sistemi öğrenme-ilerleme, mezuniyet aşamalarının tümünü kapsayan bilgilendirme ve
rehberlik hizmeti verilir.
1. Yönetim bilgi sisteminin bütünleşik olması, bilgisayar imkanları, öğrenme
yönetim sistemleri (LMS) ve akademik, tematik, idari yazılım paketleri,
cihaz/ekipman altyapısı, kütüphane imkanları, yurt, yemek imkanları, spor ve
sosyal tesisler, kültür-sanat altyapısı, sağlık hizmetleri, iletişim hizmetleri,
klima/havalandırma, otopark gibi altyapı imkanları vardır. Öğrenme kaynaklarını
ve öğrenci desteğini tahsis etme, planlama ve sağlama sırasında, geniş bir
yelpazedeki öğrenci nüfusunun ihtiyaçları (örneğin, engelli öğrencilerin yanı sıra
yetişkin öğrenci, kısmi zamanlı, uluslararası öğrenci) ve öğrenci merkezli
öğrenmeye ve esnek öğrenme ve öğretme biçimlerine doğru geçiş dikkate alınır.
2. Öğrencilere sunulan hizmetler kapsamında öğrenci hareketlilik programlarının
yürütülmesi, mesleğin alt dallarında tecrübe kazanmak isteyen öğrencilere sunulan
staj uygulamaları, psikolojik danışmanlık hizmeti, iş bulma-sektörleri tanımameslekler hakkında bilgi alma konularında destek verecek kariyer hizmeti,
öğrencilerin gelir sağlama ve sorumluluk üstlenerek tecrübe kazanmalarına
yönelik çalışma imkanları, mesleki ve kişisel gelişime katkı verecek mentor
uygulamaları, vb destek etkinlikleri vardır.
3. Öğrencilerin akademik gelişiminin yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif alanda da
yetenekler kazanması amacıyla öğrenci toplulukları kurulur, desteklenir. Müfredat
dışı etkinlikleri yöneten ve öğrencilerin organizasyonlarına ön ayak olan bir
yönetim modeli (öğrenci dekanlığı) faydalıdır.
4. Destek etkinlikleri ve kolaylıkları kurumsal bağlamla ilişkili olarak birçok şekilde
organize edilebilir. Ancak iç kalite güvencesi, tüm kaynakların amaca uygun,
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erişilebilir olduğunu ve öğrencilerin kendilerine sunulan hizmetler hakkında
bilgilendirildiğini güvence altına alır.
5. Destek hizmetleri sunarken destek ve yönetim personelinin rolü kritiktir ve bu
nedenle nitelikli olmaları ve yetkinliklerini geliştirmede fırsatlara sahip olmaları
gerekir.

7. Bilgi yönetimi
Kurumlar, programlarının ve diğer etkinliklerin etkili yönetimi için ilgili bilgiyi
topladıklarından, analiz ettiklerinden ve kullandıklarından emin olmalıdır.
Güvenilir veri, bilgiye dayalı karar verme ile neyin iyi çalıştığını ve neyin dikkat
gerektirdiğini bilmek için hayatidir. Ders programları ve diğer etkinlikler hakkındaki
bilgiyi toplamada ve incelemede etkili süreçler, iç kalite güvencesi sistemini besler.
Derlenen bilgi, bir dereceye kadar, kurumun türüne ve misyonuna bağlıdır.
Aşağıdakiler tipik örneklerdir:
1. Anahtar performans göstergeleri (KPI),
2. Öğrenci nüfusunun profili,
3. Öğrenci kabul verileri,
4. Öğrenci ilerlemesi, başarısı, mezuniyet ve ayrılma sayıları ve oranları,
5. Öğrenci- öğretim elemanı-idari personel hareketliliği,
6. Verilen dersler, sayısal bilgiler, başarı durumları,
7. Programlara yönelik öğrenci memnuniyeti (program, ders, öğretim elemanı,
öğrenci iş yükleri, akademik danışmanlık, öğrenci temsilciliği, hizmetlere yönelik
memnuniyet vb geri bildirim süreçleri),
8. Mevcut öğrenme kaynakları ve öğrenci desteği,
9. Mezunların kariyer yolları, istihdam edilebilirlik (iş bulma istatistikleri, işin alınan
eğitime uygunluğu, ücretin tatminkarlık seviyesi, bir sonraki eğitimin
değerlendirilmesi, iş veren memnuniyeti, büyük başarıların takibi),
10.Mezuniyet aşamasında yabancı dil yetkinliği,
11.Araştırma etkinlikleri, çıktılar, projeler,
12.Doktora programlarının verileri,
13.Ortak programlar, ortak araştırma birimlerinin verileri,
14.Topluma hizmet etkinlikleri,
15.İnsan kaynakları değişimleri,
16.Altyapı değişiklikleri,
17.Gelir kaynakları, kalemleri ve değişimleri, bütçe ve kullanımı verileri,
18.Dış paydaş iletişim platformlarının verileri.
Enformasyon toplamada çeşitli yöntemler kullanılabilir. Bilgiyi sağlamada, analiz
etmede ve izleme faaliyetlerini planlamada öğrencilerin ve çalışanların katılımı
önemlidir. Verileri toplama, takip etme, analiz etme ve ileriye dönük tahminler
üretme işini sahiplenen bir kurumsal analiz biriminin bulunmasında fayda vardır.
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8.Kamuoyunu bilgilendirme
Kurumlar, programlar dâhil faaliyetlerine ilişkin net, doğru, nesnel, güncel ve kolayca
erişilebilir bilgiyi yayımlamalıdır.
Kurumların faaliyetlerine ilişkin bilgi, mevcut ve potansiyel öğrencilerin yanı sıra
mezunlar, diğer paydaşlar ve kamuoyu için de faydalıdır. Bu nedenle,
1. Kurumlar, mezunlarına ilişkin istihdam bilgisinin yanı sıra diploma programları ve
bunlara girişteki seçim kriterleri,
bu programların tasarlanmış öğrenme
kazanımları, bu programların verdiği yeterlilikler, kullanılan öğretme, öğrenme ve
değerlendirme prosedürleri, geçme oranları ve öğrencilere sunulan eğitim
fırsatlarını kapsayan, etkinliklerine ilişkin, akademik kadrolarına ve uzmanlık
alanlarına, uluslararası ilişkileri ve hareketlilik fırsatlarına, topluma sundukları
hizmetlere ilişkin bilgi sağlar.
2. İç paydaşların yıllık memnuniyet anketlerinin sonuçları ve bunlara ilişkin analizler
en azından kurum içi portaller vasıtasıyla paylaşılır.
3. Eğitim ücretli olduğu takdirde özellikle öğrenci gelirlerinin kullanılması ve cari
bütçenin önemli gelir ve gider kalemlerinin dökümü, devlet üniversitelerinde kamu
fonlarının harcanmasına dönük hesap verilmesi beklenir.
4. Kurumun iç kalite güvence sisteminin ürettiği yıllık ve daha uzun süreli
değerlendirme raporları, tüm dış değerlendirme ve akreditasyon raporları kamuoyu
ile paylaşılır.
5. Kurumların faaliyetlerine ilişkin bu bilgiler öncelikle kurumun web sitesinde
kolayca erişilebilir şekilde sunulur.

B. Kalite standartlarını oluşturmak üzere dikkate alınması gereken hususlar –
kurum misyon ve stratejileri bağlamında, her kurumun kendi özelinde geliştireceği
konular:
9. Araştırma politikası, stratejileri
Karışmayan (“laissez faires”) ile müdahaleci (“interventionist”) kutuplar arasında
nerede durulduğu; policy of selectivity; temel araştırma- uygulamalı araştırma, disiplin
temelli-disiplinler arası/ çok disiplinli araştırmalar, mod I- mod II araştırmalar; tematik
tercihler; araştırma desteklerinin yapılandırılması, eğitim -araştırma -araştırmanın
ticarileştirilmesi dengesi, araştırma bütçesi ve sürdürülebilirliği; ulusal araştırma
önceliklerinin bağlayıcılığı; benchmarking politikası. Bu politikaların kurumsallığı,
kurum yönetim sisteminin etkisi;
Araştırma yönetimi, örgütlenme, sahiplenme;
10. Araştırmada odak alanlar (odak alanlar tanımlama politikası varsa)
11. Araştırma çıktıları, kazanımları, performansın izlenmesi
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12. Doktora eğitimi
13. Araştırma kaynakları (fiziki altyapı, techizat, mali kaynaklar)
14. Araştırma kadrosu (‘5. Öğretim Elemanları’ bölümü ile ilişkilendirerek)
15. Topluma hizmet (üçüncü misyon /üçüncü gelir kanalı)
Yönetim şekli, örgütlenme, sahiplenme
Toplumsal katkı-sosyal sorumluluk projeleri, sosyal ve kültürel hayata destek
Sürekli eğitim faaliyetleri, sertifika-diplomaya dönük programlar
ÜSİ- döner sermaye faaliyetleri- araştırmaların ticarileştirilmesi, fikri haklar/patent
Teknopark vb gelir getirici faaliyetler, start-ups, spin-offs, ...
16.Uluslararasılaşma
Uluslararası ilişkiler yönetimi, örgütlenme, sahiplenme
Öğrenci, hareketlilik–değişim programları– uluslararası diploma öğrencisi; hedeflermevcut durum
Öğretim elemanı, hareketlilik – misafir – kadrolu; hedefler- mevcut durum
Uluslararası işbirlikleri, ortak çalışmalar
17. Yönetişim
Üst yönetim görev dağılımının kurumsal, kalıcı tanımları ve hiyerarşisi,
Öğrencilerin yönetime katılımı
Danışma kurulları ve dış paydaş katılım mekanizmaları
Yönetim bilgi sistemi ve ilgili yapılanmalar
Süreçler hiyerarşisi
İdari personelin karar verme mekanizmasındaki yeri; kuruma olan aidiyeti
Gelir kaynakları, kalemleri; harcamalar.
18. Tam Maliyet Muhasebesi (sadece seçenler için)

C. İç güvence döngüsünün kapatılması:
19. Sürekli izleme ve programların periyodik olarak gözden geçirilmesi
Kurumlar, kendileri için belirlenen hedefleri başardıklarından ve öğrencilerin ve
toplumun ihtiyaçlarına cevap verdiklerinden emin olmak için programlarını ve
bununla bağlantılı olarak tüm yaşam döngülerini izlemeli ve periyodik olarak gözden
geçirmelidir. Bu gözden geçirmeler, eğitim ve öğretimin sürekli iyileşmesine yol
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açmalıdır. Sonuç olarak planlanan veya atılan her adım tüm paydaşlarla
paylaşılmalıdır.
Her bir etkinlik kendi içinde planla-uygula-kontrol et-önlem al (PUKÖ) döngüsünü
uygulamalıdır. Özellikle, kurumun geliştirdiği ve yazılı, benimsenmiş ve sistematik
olarak uygulanması beklenen standartlara/hedeflere uygun bir “akademik yaşam”
sürdürüldüğünün periodik kanıtlarının üretilmesi, bu kanıtlara göre gelişmeye açık
alanların iyileştirilmesi sağlanmalıdır.
Sürekli izleme ve geri besleme araçları olarak:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Öğrenci ders ve öğretim üyesi değerlendirmesi
Öğrenci diploma programı değerlendirmesi
Öğretim üyesi ders değerlendirmesi
Öğretim üyesi diploma programı değerlendirmesi
İstatistiki veriler, seçilmiş göstergeler çerçevesinde diploma programının
izlenmesi
Öğrenci ilerlemesinin izlenmesi
Öğrenci iş yükü değerlendirmesi
Öğrenci/ çalışan memnuniyet anketleri
Mezun istihdam/ takip çalışmaları
Öğretim üyesi yıllık faaliyet bildirimi
Paydaş platformları tutanakları, anketleri

kullanılabilir.
Yükseköğretim Kalite Kurulunun KIDR temelinde öngördüğü iç değerlendirme
süreciyle uyumlu olarak öğretim elemanlarının Ocak ayında bir yıllık faaliyet raporu
hazırlayarak eğitim-araştırma- hizmeti içeren kişisel çalışmalarını sunmaları;
bunlardan başlayarak geçen takvim yılındaki eğitim-öğretim-araştırma verilerinin
analizini içeren bölüm özdeğerlendirme raporunun Şubat ayında üretilmesi (örnek
bölüm özdeğerlendirme raporu); bölüm/ birim raporlarının Mart ayında kurum iç
değerlendirme raporuna dönüştürülmesi, yönetici özetinin ve 25 sayfayı aşmayan kısa
sürümünün KİDR adı altında Kalite Kuruluna sunulması önerilmektedir. Kurum iç
değerlendirme raporu senato ve ÜYK ortak toplantısında tek gündem maddesi olarak
değerlendirilmeli ve alınacak önlemler karar maddelerine dönüştürülmelidir. Vakıf
üniversiteleri için tek gündem maddeli mütevelli heyet toplantısı son karar yeridir.
KİDR’ın Nisan ayında hazırlanması yıllık kalite döngüsünün dördüncü aşaması
(önlem al) için erken olabilir. Ölçümlerin değerlendirilmesi, analizi, hedeflerle
uyumunun irdelenmesi ancak Mart-Nisan aylarında yapıldığı durumlarda iyileştirme
ve önlem alma kararları Mayısa, gerçek önlemlerin alınması Haziran-Eylül aylarına
sarkabilir. Bu durumda KİDR’da sadece beklenen önlemler irdelenebilir; önlemlerin
gerçekleşmesi bilgisi, olası bir dış değerlendirmede dikkate alınmak üzere, Eylül
ayında webe konabilir.
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Kurumlar beş yılda bir iç kalite güvence sistemlerinin sağlıklı çalıştığını
değerlendirmek üzere dış değerlendirme sürecine tabi olmalıdırlar.

