
Kalite Komisyonu, 2019 Bahar Toplantısı

Kalite Koordinatörlüğü Sunumu



Gündem

• Kurumsal Geri Bildirim Raporu

• 2018 yılı KİDR hazırlıkları,

• Kalite Koordinatörlüğü 2019 yılı çalışma takvimi*,

• Akreditasyon Çalışmaları*

• Akademik, İdari ve Öğrenci Memnuniyet Anketleri, Ders Değerlendirme 
Anketleri *

• Eğitim öğretim başlığındaki ilk iki ölçüte ilişkin çevrimler*
• Program tasarım ve onayı **
• Fakültelerde çıktı bazlı ölçme ve değerlendirmeye geçilmesi, **

• Dilek ve Öneriler

*Komisyon Kararı gerekli
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Kalite Güvence Sistemi: Güçlü Yanlar

• Kurumun misyon, vizyon ve hedeflerinin kurumsal duruşunu, 
önceliğini ve tercihlerini kuvvetli bir şekilde yansıtması

• Kalite Politikası’nın bulunması

• Kalite Güvence Yönergesi

• Kalite Komisyonu’nda birim yöneticilerinin görev almış olmaları, BKK  
çalışmalarını yürütüyor olmaları

• İdari birimlerde süreç akış şemalarının tamamlanmış, kriterlerin ve 
komisyonların oluşturulmuş ve performansın izlenmesine başlanmış 
olması

• İç denetim biriminin çalışmaları



Kalite Güvence Sistemi: Gelişmeye Açık Yanlar

• Üniversite’de hedef birliğini sağlayacak stratejik planın 
tamamlanması (stratejilerin, hedeflerin, KPI tanımlanması), stratejik 
planla entegre kalite güvence sisteminin geliştirilmesi

• Kalite Politikasının tüm paydaşlara duyurulması, kurum içi ve 
dışında yayılımının sağlanması,

• Eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı ve 
yönetsel/idari süreçlerde PUKÖ döngüsünün üniversite geneline 
yaygınlaştırılması

• Sistematik bir paydaş analizi yapılması, öncelikli paydaşların 
belirlenmesi, iç ve dış paydaşların karar alma ve iyileştirme süreçlerine 
katılımının yaygınlaştırılması



Eğitim-Öğretim: Güçlü Yanlar

• Mevzuat

• Program güncelleme çalışmalarına paydaşların katkı veriyor olması, ancak 
üniversite geneli için paydaş katkısının  alınmasıyla ilgili tanımlı süreçlerin 
geliştirilmesinin önerildiği

• Akreditasyon desteği

• AKTS kullanımı

• Staj Yönergesi’nin yayımlanmış  olması, bazı birimlerde paydaş katılımının 
ve birim desteğinin çok güçlü ve ilgili sektör ile sıkı iletişim ve etkileşimin 
sürdürülüyor olması; ancak meslek yüksekokullarında staj yeri bulunması 
için öğrencilere destek olunmasına ihtiyaç bulunduğu

• Geniş yelpazede seçmeli dersler



Eğitim-Öğretim: Güçlü Yanlar

• Öğrencinin başarısını ölçme ve değerlendirmede tanımlı süreçlerin akredite 
programlarda var olup bunların tüm programlarda öğrencilere ders 
uygulama belgeleri vasıtasıyla ilan edilmesi. Eğitim Teknolojileri 
Merkezi’nin geliştireceği entegre bilgi yönetim sisteminde bu konunun 
tüm birimlerde güvence altına alınacağının ifade edilmesi

• Mezuniyet koşulları

• Mazeret Sınavı Uygulama Esasları’nın bulunması

• ‘açık kapı’, öğrenci şikayetlerinin çeşitli yollarla alınıyor olması, bu 
şikayetlerin mümkün olan en kısa sürede giderilmesi için çaba gösterilmesi

• Öğrenci Dekanlığı



Eğitim-Öğretim: Güçlü Yanlar

• Merkezi yerleştirme dışındaki öğrenci kabullerinde açık ve tutarlı kriterler 
uygulanması; yetenek sınavı ile öğrenci kabulü için tanımlı süreçler 
geliştirilmesine hız verilmiş olması

• Önceki “formal” öğrenmelerin tanınmasına ilişkin düzenlemeler

• Kurumdaki ders görevlendirmelerinde eğitim-öğretim kadrosunun 
yetkinlikleri ile ders içeriklerinin örtüşmesinin belirli kriterler bazında 
incelenerek güvence altına alınması

• Tesis ve altyapı, özellikle kütüphane

• Öğrenci gelişimine yönelik zengin sosyal, kültürel, sportif faaliyetlerin varlığı

• Özel yaklaşım gerektiren öğrenciler için düzenlemeler



Eğitim Öğretim: Gelişmeye Açık Yanlar

• Her seviyedeki öğrencilere araştırma yetkinliğini kazandırmak üzere 
projelerle desteklenen faaliyetlerin arttırılması

• Öğrenci merkezli öğrenme (aktif) konusunda uygulanan politikaların 
iyileştirilmesine devam edilmesi

• Öğrenci danışmanlık sistemi uygulamalarının iyileştirilmeye devam edilmesi

• PÇ ve DÇ ölçülmesi süreçlerinin iyileştirilmesi, akredite programlarda 
uygulanan sistematik yaklaşımın tüm birimlere yaygınlaştırılması

• Eğitim-öğretim kadrosunun mesleki gelişimlerini sürdürmeleri ve öğretim 
becerilerinin iyileştirilmesi için çalışmalar yürütülmesi (eğiticinin eğitimi 
vb)



Araştırma Geliştirme: Güçlü Yanlar

• Kurumun araştırma yetkinliği olan akademik kadrosuna sahip olması

• Akademisyenlere yılda iki defa yurtdışı ve sınırsız yurtiçi konferans 
desteği verilmesi

• OPAM gibi ulusal ekonomiye ve dünya ekonomisine katkı sağlayacak 
araştırma yapan ve yerli teknoloji geliştiren birim ve ekiplerin varlığı



Araştırma Geliştirme: Gelişmeye Açık Yanlar
• Araştırma stratejisinin, hedeflerinin, politikalarının belirlenmesi, bunlar 

doğrultusunda araştırma-geliştirme faaliyetleri için gerekli kaynakların 
planlanması, tedarik edilmesi ve kullanılması, araştırma-geliştirme faaliyetlerine 
paydaşların katılımının sürekliliğinin güvence altına alınması

• 2018 Yılında yürürlüğe konmuş olan APDT Yönergesi’nin uygulanma 
sonuçlarının izlenmesi; bu ve diğer uygun bulunacak yöntemlerle araştırma, 
teknoloji geliştirme ve sanat faaliyetlerinin sonuçlarının izlenmesi ve sonuçların 
kullanılması

• TTO tarafından kurum dışı fonları kullanmaları için araştırmacıları teşvik etmek 
üzere gerçekleştirilen faaliyetlerin geliştirilmesi

• Araştırma kadrosunun araştırma yetkinliğini geliştirmesi için sağlanan olanak ve 
desteklerin; bunların yeterlilik ve etkililiklerinin ölçülmesi ve sonuçlarının 
değerlendirilmesi ile ilgili tanımlı süreçlerin geliştirilmesi

• Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin etkililik düzeyi/performansının ölçülmesi 
ve değerlendirilmesi



Yönetim Sistemi: Güçlü Yanlar

• Üst yönetimde vizyon sahibi yöneticilerin varlığı

• Mütevelli Heyeti ile Yönetim Kurulu (Senato) arasında 
kurumsallaşmanın göstergesi olan bir yetki kullanma ve karar alma 
dengesinin varlığı

• Mali, taşınır ve taşınmaz kaynakların yönetiminin etkin olarak 
gerçekleştirilmesi

• Kurum dışından alınan idari ve/veya destek hizmetlerinin tedarik 
sürecine ilişkin kriterlerin tanımlanmış olması



Yönetim Sistemi: Gelişmeye Açık Yanlar

• Kurumun her türlü faaliyeti ve süreçlerine ilişkin verileri toplamak, 
analiz etmek ve raporlamak üzere entegre bilgi yönetim sisteminin 
tamamlanarak yürürlüğe konması, faaliyetlerle ilgili güncel bilgilerin 
iç ve dış paydaşlarla paylaşılması

• İşe alınan/atanan personelinin (alındığı alanla ilgili olarak) gerekli 
yetkinliğe sahip olması ve bunun güvence altına alınmasına yönelik 
süreçlerin tanımlanarak yürütülmesi

• Kurum dışından alınan hizmetlerin uygunluğunun ve kalitesinin 
sürekliliğinin güvence altına alınması



Yorumlar

• Gelişmeye açık yan olarak ana başlıklar
• Paydaş analizi, önceliklendirilmesi, katkı yöntemlerinin tanımlanması

• PÇ Kontrol ve İyileştirme döngülerinin tüm kuruma yaygınlaştırılması

• Ar-Ge çevriminin kapatılması

• Tüm çevrimlerin Stratejik Plan hedefleri ile entegre edilmesi

• Tümleşik Bilgi Yönetim Sisteminin tamamlanması

• 2019 Faaliyet Planı’nın ilk 6 aylık takviminde özellikle eğitim-öğretim 
ölçütündeki Gelişmeye Açık Yanlar önceliklendirilmiştir. 



KİDR’2018
• 4 ana tema ilgili birimlerin Kalite Komisyonları tarafından hazırlanacak.

• Kalite Güvence Sistemi→ Kalite Koordinatörlüğü

• Eğitim-Öğretim→Akademik Birimler

• Araştırma-Geliştirme→ Rektör Yardımcılığı, TTO

• Yönetim Sistemi→Genel Sekreterlik

• Önceki bilgiler tekrar edilmemeli, özellikle KGBR’da belirtilen Gelişmeye 
Açık Yanlar ile ilgili çalışma varsa, kanıtlarıyla birlikte yazılmalı.

• Kalite Koordinatörlüğü tarafından derlenerek web tabanlı sisteme
yüklenecek. 

• BKK rapor teslimi Şubat sonu



Kalite Koordinatörlüğü, 2019 Faaliyet Planı

• Anketler 
• Öğrenci Memnuniyet Anketi,
• Ders Anketleri,
• Yeni Mezun Anketi,
• Deneyimli Mezun Anketi,
• Personel Anketleri,
• Paydaş Anketleri,

• Çıktı bazlı ölçme değerlendirmeye geçiş

• Akreditasyon hazırlıkları 

• Akademik birimlerdeki iş akış şemaları
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Plan

Anketlerin 
uygulanması

Anketlerin 
Hazırlanması

KİDR

Anket 
değerlendirme

Akreditasyon 
destek

Akreditasyon 
hazırlık

BDY çalışmaları

Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

Akademik iş akışları

Detaylar: MSProject



Akreditasyon

2019 Yeni Başvurular

• Mühendislik Fakültesi (MÜDEK)
• İnşaat Mühendisliği (Türkçe) 

• İnşaat Mühendisliği (İngilizce)

• Yazılım Mühendisliği

• Mekatronik Mühendisliği

• İktisadi İdari Bilimler Fakültesi 
(PEARSON)

2020 Planlanan Yeni Başvurular*

• Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
• Mimarlık (Türkçe) –MİAK

• Mimarlık (İngilizce) –MİAK

• Fen Edebiyat Fakültesi
• Psikoloji (Türkçe) -- TPD

• Psikoloji (İngilizce) -- TPD

*Komisyon onayı gerekli



Anket Çalışmaları
• Öğrenci Anketleri

• Memnuniyet anketi →Yıllık, Mart sonu; ekli dosyadaki geçen yıl uygulanan. 
Öğrenci Konseyi ile koordine şekilde düzenlenecek. 

• Ders değerlendirme anketleri →Dönemlik; Final sınavları öncesi

• Mezun Anketleri
• Yeni mezun →Sürekli; Mezuniyet işlemleri esnasında
• Deneyimli mezun →Yıllık, Mayıs sonu

• Personel Anketleri
• İdari Personel Memnuniyet Anketi→Yıllık, Mart sonu
• Akademik Personel Memnuniyet Anketi→ Yıllık, Mart sonu

• Paydaş Anketleri (paydaş analizinin tamamlanmasına müteakip 
hazırlanacak)
• Staj →Yıllık, Mayıs sonu
• İşveren→Yıllık, Mayıs sonu



Işık Üniversitesi'nin Kalite Politikası

• Kurumun misyon, vizyon ve değerleri doğrultusunda eğitim, araştırma, 
yönetim ve topluma hizmet faaliyetlerinin tüm paydaşlar tarafından
benimsenen toplam kalite yönetimi anlayışı ile sürekli iyileştirme esaslı
olarak yürütülmesidir.

➔Tüm paydaşlar nezdinde memnuniyetin arttırılması



Kalite Güvence Sistemi

•Ölçüt 1 e göre: 
• Kurum, stratejik yönetiminin bir parçası olarak kalite

güvencesi politikaları ve bu politikaları hayata geçirmek
üzere stratejilerini belirlemeli ve kamuoyuyla
paylaşmalıdır. 

• Bu politikalar, dış paydaşları da sürece dâhil ederek, iç
paydaşlar tarafından geliştirilmeli ve uygulanmalıdır.



PUKÖ

• Misyon ve hedeflerine 
ulaştığına nasıl emin oluyor? 

• Geleceğe yönelik süreçlerini 
nasıl iyileştirmeyi planlıyor? 

• Misyon ve hedeflerine 
nasıl ulaşmaya çalışıyor? 
(Kurumun süreç ve 
faaliyetleri)

• Kurum ne yapmaya 
çalışıyor? (Kurumun 
misyonu ve hedefleri)

Planla Uygula

Kontrol 
et

Önlem 
al



IKAYS

Yönetim-
İdari

Ar-Ge

Eğitim-
Öğretim

IKAYS: Işık Üniversitesi Kalite Yönetim
Sistemi



Eğitim 
Öğretim 

KYS

Programların
Tasarımı ve Onayı

Programların
Sürekli İzlenmesi
ve Güncellenmesi

Öğrenci Merkezli
Öğrenme,Öğretme
ve Değerlendirme

Öğrencinin
Kabulü ve

Gelişimi, Tanınma
ve

Sertifikalandırma

Eğitim - Öğretim
Kadrosu

Öğrenme
Kaynakları, 

Erişilebilirlik ve
Destekler



Eğitim 
Öğretim 

KAS

Programların
Tasarımı ve Onayı

Programların
Sürekli İzlenmesi
ve Güncellenmesi

Öğrenci Merkezli
Öğrenme,Öğretme
ve Değerlendirme

Öğrencinin
Kabulü ve

Gelişimi, Tanınma
ve

Sertifikalandırma

Eğitim - Öğretim
Kadrosu

Öğrenme
Kaynakları, 

Erişilebilirlik ve
Destekler

Programların
Tasarımı ve Onayı

Kurum, yürüttüğü programların tasarımı ve onayı için tanımlı
süreçlere sahip olmalıdır: Programlar, hedeflenen öğrenme
çıktıları da dâhil olmak üzere, amaçlarına uygun olarak
tasarlanmalıdır. Programın sonucu olan yeterlilikler, programa
uygun seviyedeki TYYÇ’ni de kapsayacak şekilde tanımlanmalı
ve ilgili paydaşlara duyurulmalıdır.



Sorular

1. Kurumda eğitim-öğretim programları nasıl tasarlanmaktadır? Bu sürecin 
sürekliliği nasıl güvence altına alınmıştır?

2. Programların tasarımında paydaş görüşleri hangi yöntemlerle alınmaktadır? 
Bunlar program tasarımlarına nasıl yansıtılmaktadır?

3. Tasarlanan programlar konusunda paydaşlar nasıl bilgilendirilmektedir?

4. Eğitim-öğretimin her seviyesinde öğrencilere araştırma yetkinliğini kazandırmak 
üzere projelerle desteklenen faaliyetler bulunmakta mıdır?

5. Her seviyede öğretim programı için hazırlanmış olan program ve ders bilgi 
paketleri ile programların eğitim amaçları ve kazanımlarının kurum içinde/dışında 
hangi ortamlarda/araçlarla paylaşılmaktadır?

6. Programların yeterliliklerinin TYYÇ ile uyumu nasıl sağlanmıştır?

7. Programlarda öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışındaki iş yeri ortamlarında 
gerçekleşen mesleki uygulama/alan çalışması ve stajlarının iş yükleri programlara 
nasıl yansıtılmaktadır?



Yeni Program Tasarımı (Ön Lisans/Lisans/Lisansüstü)

3/11/2019 27

Müfredatın Hazırlanması

Yeni program önerisi

Program açılması kararı

Danışma Kurulu oluşturulması

Eğitim amaçlarının belirlenmesi 

Program çıktılarının belirlenmesi

Sürekliliğini güvence altına almak için:  IŞIK ÜNIVERSITESI YENI PROGRAM TASARIMI VE ONAYI YÖNERGESİ



Yeni Program Tasarımı

3/11/2019 28

Yeni program önerisi

Yeni program önerisi iç veya dış paydaşlardan gelebilir. 
Stratejik planda belirtilmiş olabilir. 

Program Açma Önerisi Formu



Yeni Program Tasarımı (Ön Lisans/Lisans/Lisansüstü)

3/11/2019 29

Program açılması kararı

İlgili akademik birim ve üst yönetimin programın açılması 
yönündeki kararı, akademik birimin program hazırlığı için 

yetkilendirilmesi



Yeni Program Tasarımı

3/11/2019 30

Danışma Kurulu oluşturulması

Danışma kurulu iç ve dış paydaşlardan (en az 3) oluşur. Dış 
paydaşlar ilgili mesleği icra edenler, program mezunlarının 

potansiyel iş verenleri ya da akademisyenler olabilir.
Danışma Kurulu Oluşturma Formu



Yeni Program Tasarımı

3/11/2019 31

Eğitim amaçlarının belirlenmesi 

Danışma kurulu; Işık Üniversitesi’nin misyon, vizyon ve hedefleri ile 
uyumlu olmak kaydıyla programın misyon, vizyon ve eğitim 

amaçlarını belirler.
Bu görüşme yüz yüze, çevrimiçi toplantı veya e-posta yolula

yapılabilir. Kararlar tutanak altına alınmalıdır.
Danışma Kurulu Eğitim Amaçları belirleme tutanağı



Yeni Program Tasarımı

3/11/2019 32

Program çıktılarının belirlenmesi

İç paydaşlar tarafından belirlenen program çıktıları: 
• Eğitim amaçlarına ulaşmayı garanti edecek, (EAxPÇ matrisi)
• TYYÇ ve Bologna süreçleri ile uyumlu,
• Ulusal ve uluslararası standartları gözeten,
• Öğrenci merkezli öğretimi öncelemeye olanak veren*,
• Ölçülebilir
ifadeler olmalıdır. Program Çıktısı belirleme formu



Yeni Program Tasarımı

3/11/2019 33

Müfredatın Hazırlanması

Yasa, yönetmelik, yönerge ve ulusal/uluslararası standartlar gözetilerek:
• Her program çıktısını sağlayacak ders/dersleri (TPL), AKTS değerlerini,
• Ders X PÇ tablosunu,
• Ölçülebilir ders öğrenme çıktılarını,  ağırlıklandırılmış DÇ X PÇ tablosunu
• Ders profillerini,
içeren dosya iç paydaşlar tarafından Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanır ve
birimin akademik kuruluna sunulur. Ders profil formu, program bilgi paketi



Yeni Program Tasarımı-Yasal Süreç

3/11/2019 34

Bilgi Sistemine Eklenmesi
Web sayfasında duyurulması

Fakülte Kurulu Kararı

Eğitim Programları  
Komisyonu Kararı

Senato Kararı

YÖK’e gönderilmesi

YÖK onayı



Sorular

1. Kurumda eğitim-öğretim programları nasıl tasarlanmaktadır? Bu sürecin 
sürekliliği nasıl güvence altına alınmıştır?

2. Programların tasarımında paydaş görüşleri hangi yöntemlerle alınmaktadır? 
Bunlar program tasarımlarına nasıl yansıtılmaktadır?

3. Tasarlanan programlar konusunda paydaşlar nasıl bilgilendirilmektedir?

4. Eğitim-öğretimin her seviyesinde öğrencilere araştırma yetkinliğini kazandırmak 
üzere projelerle desteklenen faaliyetler bulunmakta mıdır?

5. Her seviyede öğretim programı için hazırlanmış olan program ve ders bilgi 
paketleri ile programların eğitim amaçları ve kazanımlarının kurum içinde/dışında 
hangi ortamlarda/araçlarla paylaşılmaktadır?

6. Programların yeterliliklerinin TYYÇ ile uyumu nasıl sağlanmıştır?

7. Programlarda öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışındaki iş yeri ortamlarında 
gerçekleşen mesleki uygulama/alan çalışması ve stajlarının iş yükleri programlara 
nasıl yansıtılmaktadır?



Eğitim 
Öğretim 

KAS

Programların
Sürekli İzlenmesi
ve Güncellenmesi

Öğrenci Merkezli
Öğrenme,Öğretme
ve Değerlendirme

Öğrencinin
Kabulü ve

Gelişimi, Tanınma
ve

Sertifikalandırma

Eğitim - Öğretim
Kadrosu

Öğrenme
Kaynakları, 

Erişilebilirlik ve
Destekler

Kurum, programlarının eğitim-öğretim amaçlarına
ulaştığından ve öğrencilerin ve toplumun ihtiyaçlarına

cevap verdiğinden emin olmak için mezunlarını
düzenli olarak izlemeli ve programlarını periyodik

olarak gözden geçirerek güncellemelidir.



Sorular

1. Programların gözden geçirilmesi ve güncellenmesi hangi yöntemler 
kullanılarak yapılmaktadır?

2. Program güncelleme çalışmalarına paydaşlar nasıl katkı vermektedir? Paydaş 
katkısının nasıl alındığını açıklayan tanımlı bir süreci var mıdır?

3. Kurum, tüm programlarında eğitim amaçlarına ve öğrenme çıktılarına 
ulaşılmasını nasıl güvence altına almaktadır?

4. Program çıktılarına ulaşılıp ulaşılmadığının izlenmesi amacıyla hangi 
mekanizmalar kullanılmaktadır?

5. Program çıktılarına ulaşılamadığı durumlarda iyileştirme çalışmaları nasıl 
gerçekleştirilmektedir?

6. Yapılan iyileştirmeler ve değişiklikler konusunda tüm paydaşlar nasıl 
bilgilendirilmektedir?

7. Akredite olmak isteyen programlar nasıl desteklenmektedir?
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Çıktıları
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çıktıları

...

...

...

Ders_k

• Ders 
çıktılarıi < j < k

EA PUKÖ

4-5 yıl

PÇ PUKÖ

4-5 yıl

Her yıl

Müfredat PUKÖ

4-5 yıl

Her yıl
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Her yarıyıl
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Güncelleme Güncelleme Güncelleme 



Ders PUKÖ
• Planlama: Ders profilleri ve ders izlenceleri, (notlandırma kriterleri, ders 

çıktıları, PÇxDÇ matrisi)

• Uygulama: Derslerin uygulanması (öğrenci merkezli-aktif- öğrenme yoğun)

• Kontrol1: Öğrencilerin ders çıktılarını ne derece sağladıklarının ölçülmesi
• Çıktı bazlı ölçme ve değerlendirme
• Öğrenci ders değerlendirme anketleri (çıktıları içerecek şekilde yeniden düzenlendi)

• Kontrol2: Dönemlik olarak dersin program çıktılarına ne derece katkı 
sağladığı:
• PÇxDÇ matrisi kullanılarak → İyileştirme hedefini netleştirir.

• Önlem: Kontrol1 ve Kontrol2 değerlerinin belirlenen minimumların altında 
kalması durumunda  çıktıları sağlayabilmek adına tercihen uygulamada, ya 
da planlamada değişiklikler önerilir.  AKTS güncellemeleri de bu esnada 
uygulanabilir.



PÇ PUKÖ

• Planlama: PÇ’larının EA’larını sağlayacak şekilde ulusal/uluslararası 
standartlara uygun şekilde kurgulanması (EAxPÇ matrisi)  (yeni program 
veya iyileştirme kaynaklı olabilir)

• Uygulama: Müfredatın oluşturulması (Dersler (TPL), Ders çıktıları, PÇxD
ve/veya PÇxDÇ matrisi, staj vb. uygulamalar )

• Kontrol: Her akademik yıl sonunda mezunların PÇ değerleri en az  iki farklı 
yöntemle hesaplanır.
• Çıktı bazlı değerlendirme (müfredattaki tüm derslerden gelen verilerin ağırlıklı 

ortalaması (PÇxDÇ matrisi kullanılarak)) 
• Yeni mezun anketi (mezuniyet işlemleri esnasında)
• Dış paydaş anketi (staj yeri vb.) verileri derlenir. 

• Önlem: PÇ değerlerinin belirlenen minimumların altında kalması 
durumunda, ilgili PÇ’na katkı veren derslerde iyileştirme yoluna gidilir. 
Gerekli hallerde müfredata yeni ders eklenebilir (seçmeli-> zorunlu gibi)



EA PUKÖ
• Planlama: Programın açılmasından itibaren paydaş görüşleriyle EA 

kurgulanır. Ya da «Önlem alma» adımı nedeniyle güncellenebilir.

• Uygulama: EA’nı sağlayacak şekilde PÇ belirlenir. 

• Kontrol: Üç farklı kaynaktan veri toplanır.
• Deneyimli mezun: meslekte en az 3 yıl çalışmış mezunların mevcut durumları; EA’nı

dolaylı olarak sorgulayan bir anket, 
• Dış paydaş: Mezunların iş verenlerinin görüşleri bir anket yoluyla alınır
• Danışma kurulu: Program kurulurken belirlenen danışma kurulunun diğer iki veriyle 

ilintili ve bağımsız görüşleri (sektörel etkiler vb)

• Önlem alma: İki farklı önlem söz konusu olabilir
• İlk iki kontrol verisi belirlenen minimumların altında kaldıysa, EAxPÇ ve takiben 

PÇxDÇ matrislerinde güncellemeler yapılır.
• Danışma kurulu EA’nın güncellenmesini/değiştirilmesini önerebilir. Yine EAxPÇ ve 

takiben PÇxDÇ matrislerinde güncellemeler yapılır.



Notlar

• Tüm değişiklikler tutanak altına alınır (varsa Program Kalite 
Koordinatörü/Sorumlusu, olmadığı durumlarda program yöneticisi 
tarafından. BKK tüm evrakları saklar.).

• Gerekli hallerde BKK, birim akademik kurulu, Eğitim Komisyonu ve 
Senato onayı alınır.

• Bilgi sistemine işlenir ve web sayfasında duyurulur.

• Programlar dış paydaş katkısını almak için kendi yöntemlerini 
kullanabilir, ancak yöntem yazılı olarak tanımlı olmalıdır. 

• Benzer şekilde, kontrol adımları için ek yöntemler tanımlayabilirler. 



Sorular

1. Programların gözden geçirilmesi ve güncellenmesi hangi yöntemler 
kullanılarak yapılmaktadır?

2. Program güncelleme çalışmalarına paydaşlar nasıl katkı vermektedir? Paydaş 
katkısının nasıl alındığını açıklayan tanımlı bir süreci var mıdır?

3. Kurum, tüm programlarında eğitim amaçlarına ve öğrenme çıktılarına 
ulaşılmasını nasıl güvence altına almaktadır?

4. Program çıktılarına ulaşılıp ulaşılmadığının izlenmesi amacıyla hangi 
mekanizmalar kullanılmaktadır?

5. Program çıktılarına ulaşılamadığı durumlarda iyileştirme çalışmaları nasıl 
gerçekleştirilmektedir?

6. Yapılan iyileştirmeler ve değişiklikler konusunda tüm paydaşlar nasıl 
bilgilendirilmektedir?

7. Akredite olmak isteyen programlar nasıl desteklenmektedir?



Sistem Gereksinimleri

• Anket Yönetim Sistemi
• Güvenilirlik en yüksek öncelik

• Rol tabanlı, kişiselleştirilebilen, tüm ayarları anket sahibinin yapabildiği,

• Raporlama yapabilen

• Çıktı bazlı değerlendirme hesaplayıcı
• Hali hazırda EE tarafından geliştirilen ve MF programlarında kullanılan bir araç 

var.  Arayüzü iyileştirilecek/kolaylaştırılacak. 

• CET sistemi hazır olana kadar akademik birimler mevcut yazılımı kullanarak 
çıktı bazlı değerlendirme esaslarına hakim olabilirler.
• MTF-Mimarlık, FEF-Psikoloji ve İİBF için elzem. 



Teşekkürler
Dr. Emine Ekin


