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Bu sunumun Amacı

1) PUKÖ ve Stratejik Yönetim Çevrimi
2) Yükseköğretimde Kalite Güvencesi
a) Neden; Yükseköğretimde Kalite Güvencesi?
b) Nasıl; Yükseköğretimde Kalite Güvencesi?  b) Nasıl; Yükseköğretimde Kalite Güvencesi?  

(YÖKAK Dış değerlendirmelerinde POLİTİKA-
STRATEJİ-HEDEF-GÖSTERGE ekseninde 
değerlendirme)

c) Stratejik Plan- Kalite Güvence Sistemleri İlişkisi
d) Stratejik Plan Revizyon ilkeleri
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1a.ISO EN 9001:2015 standartlarındaki 
PUKÖ Döngüsü nedir?

• ‘Bu standard (ISO EN 9001:2015), 

Planla – Uygula – Kontrol et – Önlem al (PUKÖ) döngüsü ve 
risk temelli düşünmeyi içeren proses yaklaşımını uygular.’

PLANLA; Ürün ve 
UYGULA; 

Planlananı 
uygula

KONTROL ; 
Faaliyetlerin sonuçlarını 

ve oluşan müşteri 
memnuniyetini 

sistematik biçimde ölç

ÖNLEM; ölçmeyle 
saptanan hatanın 
düzeltilmesi için 
gerekli alanlarda 

performansı 
geliştirmek için 
faaliyette bulun

PLANLA; Ürün ve 
hizmet üretiminde 

müşteri beklentileri, 
performans 

hedeflerini gerekli 
kaynakları sapta
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Her hedef için PUKO döngüsü kullanılmalı; her süreçte 
Planla; Ürün ve hizmet üretiminde müşteri beklentileri, performans 
hedeflerini gerekli kaynakları sapta

Uygula; Planlananı uygula

Kontrol ; Faaliyetlerin sonuçlarını ve oluşan müşteri memnuniyetini 
sistematik biçimde ölç

Önlem; ölçmeyle saptanan hatanın düzeltilmesi için gerekli alanlarda 
performansı geliştirmek için faaliyette bulun



Mevcut 
Durum 
Analizi

1b.Stratejik Yönetim Çevrimi

Stratejiler

Ana İş 
Hedefleri

Politika 
Değerler

Vizyon Misyon

Planlama Uygulama İzleme/Gözden 
Geçirme  

SÜREÇLER

NEREYE VARMAK İSTİYORUZ?ŞU AN NEREDEYİZ? ORAYA NASIL 
ULAŞACAĞIZ?

İLERLEMEYİ NASIL 
ÖLÇECEĞİZ?

İç Çevre
Dış Çevre

NEREYE VARMAK İSTİYORUZ?

Stratejiler

ORAYA NASIL 
ULAŞACAĞIZ?

İLERLEMEYİ NASIL 
ÖLÇECEĞİZ (hedefe Ne kadar 
yaklaştık)?

STRATEJİYİ EYLEME DÖNÜŞTÜRME

‘Stratejik Yönetim’de şu dört soruya cevap aranıyor:

A.Şu an neredeyiz? (Bunun cevabını iç-dış çevre analizi, ilgili taraf beklentilerini anlayarak buluyoruz)
B.Nereye gitmek istiyoruz? (Buna; misyon, vizyon, politika, stratejik amaç ve değerlerle karar veriyoruz)
C.Nasıl gideceksiniz? (Eylem planları ile gidilecek yol seçilmiş oluyor)
D.Ne kadar yaklaştığınızı nasıl anlayacaksınız? (izleme ve raporlama ile anlıyoruz, örneğin performans göstergelerinin ne kadar gerçekleştiğinin 
izlenmesi gibi)

Arif Pakkan, Süreç Yönetimi isimli  04.12.2019 tarihli Anküsem-KALDER sunumundan



2a.Neden Yükseköğretimde Kalite 
Güvencesi Sistemi?

Azalan kamu 
kaynakları

YÖ’de Eğitim-Öğretim ve 
Araştırma Yanında 
Toplumsal Katkının 
öneminin artması

Bilgi ve iletişim 
teknolojileri ile birlikte 

çeşitlenen eğitim ortamları

Uluslararasılaşma ve 
Uluslar arası sıralama

Yükseköğretimde  
KALİTE 

Yüksek 
Öğretime Artan 

Talep 

kaynakları
Uluslar arası sıralama

beklentileri

Yükseköğretim 
Kalite Kurulu



2b) YÖKAK Dış Değerlendirme Süreci

Yönetmelikte her yıl KİDR adı altında üniversitelerde özdeğerlendirme raporu 
hazırlanması, ve en az beş yılda bir üniversitelerin dış değerlendirmeden (KİDR üzerinden) 

geçmeleri gerektiği bildirilmektedir.



2017 yılında dış değerlendirmeden geçen üniversitelerden biri de üniversitemiz olmuştu. 



2017 yılında dış değerlendirmeden geçen üniversitelere bu yıl ikinci tur ziyaretler yapılacak; 
bizim üniversitemizde bu yıl 2. tur dış değerlendirmeye alınacak kurumlardan

Prof. Dr. Sibel Aksu YILDIRIM’ın (YÖKAK Başkan Yardımcısı) 24 Aralık 2019 tarihli   ‘2020 Yılı Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon 
Programı 2019 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporlarının Hazırlanması’ başlıklı sunumundan



Tuncay Döğeroğlu, YÖKAK Üyesi; ‘ Kurumsal Dış Değerlendirme Programı’  isimli  2019 yılı Dış Değerlendirici eğitimi sunumundan



Kurum tarafından uluslararasılaşma konusunda bir strateji ortaya konulmuş, bu strateji doğrultusunda hedefler ve bu hedeflere ulaşmak 
üzere izlenmesi gereken performans göstergeleri belirlenmiş ve bunların düzenli olarak izlenmesi için gerekli süreçler oluşturulmuştur.

Uluslararasılaşma
Hedefleri

Uluslar arasılaşma
Performans 
göstergeleri

34





Proses (Süreç) nedir?

•İnsan
•Ekipman
•Malzeme
•Ortam

•Faaliyetler
•Kaynaklar
•Kontroller

Girdilerin Dönüştürülmesi; Değer,  (şekil, 
zaman, yer vs) eklenmesi ya da yaratılması

GİRDİ SÜREÇ ÇIKTI

•Talepler
•Müşteri 
Şartları

•Bilgi, Karar
•Veri
•Hizmet
•Yazılım
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Ayhan Koçer, uzman,TYVT çalıştayındaki ‘Yükseköğretimde Kalite Güvence Çalışmaları’ Başlıklı sunumundan



Stratejik Plan-Kalite Güvence 
Sistemleri ilişkisi









BAİBÜ Stratejik Plan (11.Kalkınma Planı öncesi 

yayınlandı!)





Kalite Güvence Politikaları
Yükseköğretim kurumlarında iç kalite güvence sistemi;
1. kurumun gelecek planlarını belirlemesi; 
2. sahip olunan kaynakların ve yetkinliklerin bu hedefler doğrultusunda 

yönetilmesi, 
3. tüm süreçlerin kurumsal değerlerle uyumlu olarak yönetilmesi, 
4. ölçme ve izleme yoluyla sürekli öğrenme ve iyileştirmenin benimsenmesini
kapsamaktadır. 

İç kalite güvence sisteminin yapılandırılması kapsamında başlangıç adımı “kurumun 
kendisini tanıması” çerçevesinde temel fonksiyonları ile ilgili “politikalarını” kendisini tanıması” çerçevesinde temel fonksiyonları ile ilgili “politikalarını” 
oluşturarak kamuoyu ile paylaşmasıdır. 

Kalite Güvence Sisteminde politika belgeleri
Politika belgeleri;
1. ilgili fonksiyonun üniversite için ne anlama geldiğini, 
2. hangi süreç veya mekanizmaları içerdiğini, 
3. nasıl örgütlendiğini kısaca 
özetleyen metinlerdir. Bu metinler tanıtım veya reklam amaçlı olmayıp kapsayıcı ve 

katılımcı bir yaklaşımla oluşturulmalı, paydaşlar tarafından anlaşılır olmalı ve 
net mesajlar içermelidir. https://portal.yokak.gov.tr/makale/kalite-guvence-politikasi/



Üniversiteler için Stratejik Plan Hazırlama Rehberi/2018 S3’ den alınmıştır.



Mevcut 
Durum 
Analizi

1b.Stratejik Yönetim Çevrimi

Stratejiler

Ana İş 
Hedefleri

Politika 
Değerler

Vizyon Misyon

Planlama Uygulama İzleme/Gözden 
Geçirme  

SÜREÇLER

NEREYE VARMAK İSTİYORUZ?ŞU AN NEREDEYİZ? ORAYA NASIL 
ULAŞACAĞIZ?

İLERLEMEYİ NASIL 
ÖLÇECEĞİZ?

İç Çevre
Dış Çevre

NEREYE VARMAK İSTİYORUZ?

Stratejiler

ORAYA NASIL 
ULAŞACAĞIZ?

İLERLEMEYİ NASIL 
ÖLÇECEĞİZ (hedefe Ne kadar 
yaklaştık)?

STRATEJİYİ EYLEME DÖNÜŞTÜRME

‘Stratejik Yönetim’de şu dört soruya cevap aranıyor:

A.Şu an neredeyiz? (Bunun cevabını iç-dış çevre analizi, ilgili taraf beklentilerini anlayarak buluyoruz)
B.Nereye gitmek istiyoruz? (Buna; misyon, vizyon, politika, stratejik amaç ve değerlerle karar veriyoruz)
C.Nasıl gideceksiniz? (Eylem planları ile gidilecek yol seçilmiş oluyor)
D.Ne kadar yaklaştığınızı nasıl anlayacaksınız? (izleme ve raporlama ile anlıyoruz, örneğin performans göstergelerinin ne kadar gerçekleştiğinin 
izlenmesi gibi)

Arif Pakkan, Süreç Yönetimi isimli  04.12.2019 tarihli Anküsem-KALDER sunumundan



Stratejik Plan Revizyon İlkeleri









portal.yokak.gov.tr 
sayfasından Politika-Strateji-Hedef-

Gösterge örnekleri

• yokak.gov.tr 
• portal.yokak.gov.tr• portal.yokak.gov.tr



Kalite Güvence Politikası
• Politika belgeleri kurumsal yönetimde, detaylı planlamanın geliştirilmesi, strateji 

ve hedeflerin oluşturulması ve uygulanması amacıyla kılavuz olarak kullanılabilir. 

• Temel fonksiyonları ile ilgili “politikalarını” ilk defa yazmaya başlayacak kurumların 
önceliği kalite güvencesi politikasına vermeleri önerilir. Kurumun daha sonra kalite 
güvence sisteminin temel bileşenleri olarak yönetişim, eğitim-öğretim, araştırma, 
toplumsal katkı ve uluslararasılaşma alanlarında da politikalarını belirlemesi ve 
ilan etmesi uygun olacaktır.

https://portal.yokak.gov.tr/makale/kalite-guvence-politikasi/



https://portal.yokak.gov.tr/makale/kalite-guvence-politikasi/







Eğitim-Öğretim Politikası
• Üniversitenin Yürüttüğü Eğitim-Öğretim fonksiyonunun anlamının tanımlandığı ve Eğitim-

öğretim fonksiyonu kapsamındaki süreçlerin, mekanizmaların, organizasyonel yapıların 
kısaca belirlendiği çerçevedir. 

• Eğitim-öğretim süreçlerinde iç kalite güvence sistemi ile ilgili mekanizmalar, kurumun 
paydaşlarının katılımı ile oluşturduğu eğitime bakış açısını, önceliklerini, hedeflerini ve iş 
yapış biçimini ifade ettiği kalite politikası üzerine inşa edilmelidir.

• Yarım sayfayı geçmeyecek şekilde ancak net ve kapsamlı şekilde hazırlanmalı, eğitim öğretim 
süreçleri ile ilgili detaylı planlamalar ve mekanizmalar için bir rehber niteliğinde olmalıdır.

• Eğitim öğretim süreçlerinde ilişkin ilan edilen politika, aynı zamanda kurumun tüm paydaşları 
için bir farkındalık oluşturma, izleme ve hesap verme aracı niteliği de taşımaktadır. Eğitim-
öğretim politikalarının kapsamı aşağıdaki şekilde özetlenmiştir.

https://portal.yokak.gov.tr/makale/egitim-ogretim-politikasi/





Araştırma Politikası
• Araştırma politikası, kurumun araştırma alanında doğru 

karar almasına rehberlik eden ilke, kural ve 
esaslardır. Kurumun, araştırmaya bakış açısını ve 
araştırma faaliyetlerinde izleyeceği ilkeleri ifade eden 
ve kurumun tamamında benimsenen bir araştırma 
politikası tanımlanmalıdır.

• Bir başka deyişle, kurumun araştırma stratejilerini • Bir başka deyişle, kurumun araştırma stratejilerini 
geliştirmesine ve uygulamasına yol gösteren bir 
araştırma politikası olmalıdır. Araştırma politikası 
doğası gereği esneklik göstermeyen/sabit ancak 
istisnai durumlarda değişiklik yapılabilecek ve üst 
yönetim tarafından karar almaya yönelik hazırlanan 
ilkelerden oluşur.

https://portal.yokak.gov.tr/makale/kurumun-arastirma-politikasi/





Ar-Ge-1: Araştırma Politikası

• Araştırma politikası ile kurum;
• Araştırmadaki önceliklerini ve tercihlerini,
• Öğretim üyeleri ve diğer araştırma kadrolarıyla ilgili 

uygulamalarını,
• Araştırma kaynaklarını ve altyapısının yönetimindeki 

tercihlerini,tercihlerini,
• Eğitim-öğretim ve toplumsal hizmet süreçleri ile ilişkisini,
• Araştırma yönetiminde sorumlu olan ve rol alan birimler 

arasındaki ilişkileri,
• Araştırma çıktılarının ve sonuçlarının izlenme, yayma ve 

yaygınlaştırma yöntemlerini,
• belirler.

https://portal.yokak.gov.tr/makale/kurumun-arastirma-politikasi/



Araştırma 
Politikası

https://portal.yokak.gov.tr/makale/kurumun-arastirma-politikasi/



Ar-Ge-2: Araştırma Stratejisi
• Kurumun araştırma stratejisi, araştırmaya yönelik vizyona ulaşılmasını 

sağlayacak seçim ve yöntemleri içeren amaç ve hedefleri yansıtmaktadır 
Bu araştırma stratejisi belirlenirken üst ve orta yönetim ile tüm 
paydaşların görüşleri dikkate alınmalı ve bu doğrultuda güncellenebilir 
(esnek) eylem planları oluşturulmalıdır.

Kurumun araştırma stratejisi hazırlanırken aşağıdaki unsurların dikkate alınması 
önerilmektedir:
•Kurumun stratejik planı çerçevesinde belirlenen akademik öncelikleriyle uyumlu 
olması,
•Kurumun araştırma faaliyetleri ile diğer faaliyetlerini (eğitim- öğretim, topluma 
hizmet) bütünleştirici eylemlerden oluşması,
•yerel, bölgesel ve ulusal kalkınma hedefleri ile ilişkili olması ve
•değer üretebilen ve toplumsal faydaya dönüştürülebilen araştırma ve geliştirme 
faaliyetlerine yönelik olması.

https://portal.yokak.gov.tr/makale/kurumun-arastirma-stratejisi-ve-hedefleri/



Kurumun araştırma stratejisinin;
• araştırmaların öncelikli alanlara yönelmesini hedefleyen,
• toplumsal faydaya dönüştürülebilen faaliyetleri esas alan,
• stratejiler doğrultusunda araştırmaya yönelik alt ve üst yapı 

ile mali kaynakların etkili yönetimini kapsayan,
• kurum dışı mali kaynakları kullanmayı teşvik eden,
• araştırmacı niteliğinin ve motivasyonunun yükseltilmesini • araştırmacı niteliğinin ve motivasyonunun yükseltilmesini 

dikkate alan,
• lisans ve lisansüstü araştırma projelerinin desteklenmesine 

odaklanan,
• disiplinlerarası veya çok disiplinli programları ve 

araştırmaları teşvik eden
bir yapıda kurgulanması faydalı olacaktır.

https://portal.yokak.gov.tr/makale/kurumun-arastirma-stratejisi-ve-hedefleri/



Araştırma Stratejisi /Araştırma Öncelikleri
• Araştırma öncelikleri belirlenirken ilk olarak ulusal kalkınma hedefleri (bknz: Kalkınma 

Planları) göz önünde bulundurulmalıdır. Ardından bu hedeflere yönelik kurumdaki 
mevcut araştırma kaynakları ve yetkinlikleri dikkate alınarak kurumun öncelikli araştırma 
alanları belirlenmelidir.

• Üst ve orta yönetim tarafından katılımcı bir süreç çerçevesinde oluşturulması beklenen 
araştırma stratejisinin yukarıda belirtilen unsurlara ulaşmak üzere gerekli altyapı ve mali 
kaynakları oluşturmaya ve bunları etkin şekilde kullanmaya yönelik bir içeriğe de sahip olması 
yerinde olacaktır.

https://portal.yokak.gov.tr/makale/kurumun-arastirma-stratejisi-ve-hedefleri/



Ar-Ge-3: Araştırma Hedefleri

Araştırma hedefleri, Kurumun araştırma stratejisinin 
gerçekleştirilmesini sağlamaya yönelik olarak belirlenir. Bu 
kapsamda araştırma hedeflerinin, araştırma stratejisi temel 
alınarak oluşturulması gerekmektedir.

Araştırma hedefleri, araştırma stratejisi ile uyumlu ve ilişkili olmak 
üzere aşağıdaki unsurları içerebilir:

• araştırma altyapısının güçlendirilmesi,
• araştırma kaynaklarının çoğaltılması ve çeşitlendirilmesi,
• araştırmanın üniversitede görünürlüğünün sağlanması,
• araştırma kültürünün yaygınlaştırılması,
• araştırma sonuçlarının toplumla paylaşılması.



• Araştırma hedeflerinin oluşturulmasının ardından izleme ve değerlendirme süreci 
de doğru bir şekilde kurgulanmalıdır. Bu kapsamda belirlenen araştırma hedefleri, 
kısa ve uzun vadeli olarak derecelendirilmeli ve belli aralıklarla yapılan 
değerlendirmelerle gözden geçirilmelidir. Her bir araştırma hedefi için sorumlu ve 
ilgili birimlerin belirlenmesi ve hedeflerin ilgili araştırma kaynakları ile 
ilişkilendirilmesi de ayrıca önem taşımaktadır.

• Araştırma stratejisi hazırlanırken dikkate alınması gereken unsurlardan biri de 
araştırma altyapıları kapsamında ekipman ve donanımın (laboratuvarlar, teknik 
cihazlar, veritabanları vb) verimli kullanımıdır. Buna yönelik olarak “Araştırma 
Altyapı Envanteri” hazırlanmalı ve böylece kaynakların etkin kullanımı 
sağlanmalıdır.

• Araştırmada Mükemmeliyet Merkezleri: Araştırmada Mükemmeliyet 
Merkezleri (Center of Excellence) oluşturmak, Kurumlar açısından önem arz eden 
konulardan biridir. Bu merkezler; ilgili araştırma alanında çok iyi tanınan ve bilinen, 
iyi uygulama örnekleri sunabilen, liderlik yapabilen ve yüksek standartlara sahip 
yerler olarak anılmaktadır.



Prof.Dr.Sibel Aksu Yıldırım, YKK Başk,.Yard. 17.07.2019 tarihli ‘Yükseköğretim Değerlendirme ve Kalite Güvencesi 2018 Durum 
Raporu’ başlıklı sunumundan







Toplumsal Katkı Politikası
• Üniversitelerin fonksiyonlarına ilişkin 

tartışmaların ışığında, bugün üniversitelerin üç 
temel fonksiyonunun yaygın bir biçimde kabul 
edildiği söylenebilir.

• Bunlar: eğitim-öğretim, araştırma ve toplum 
hizmeti‘dirhizmeti‘dir



Kurum tarafından uluslararasılaşma konusunda bir strateji ortaya konulmuş, bu strateji doğrultusunda hedefler ve bu hedeflere ulaşmak 
üzere izlenmesi gereken performans göstergeleri belirlenmiş ve bunların düzenli olarak izlenmesi için gerekli süreçler oluşturulmuştur.

Uluslararasılaşma
Hedefleri

Uluslar arasılaşma
Performans 
göstergeleri

34



Uluslararasılaşma SÜRECİNİ BAŞLATMAK için iki temel konunun netleştirilmesi gerekmektedir:

1. Uluslararasılaşmaya başlanacak birimin (program, bölüm, fakülte ya da üniversitenin tamamı) belirlenmesi

2.      Uluslararasılaşma boyutunun (müfredat, öğrenci mobilitesi, akademik mobilite, araştırma geliştirme 
faaliyetlerine yönelik işbirlikleri veya bunların bir kısmının bir arada yapılması) belirlenmesi ve önceliklendirilmesi.

Uluslararasılaşma MODELLERİNE örnek olarak;
•ortak program ve müfredatlar geliştirme gibi uygulamaları içeren akademik ortaklık modeli,
•yurtdışında fiziksel varlık oluşturmaya dayalı uluslararası kampüs modeli,
•yurtdışından öğrenci, araştırmacı ve öğretim üyesi getirmeye odaklanan uluslararasılaşmada ithalat modeli ve•yurtdışından öğrenci, araştırmacı ve öğretim üyesi getirmeye odaklanan uluslararasılaşmada ithalat modeli ve
•yurtdışına öğrenci, araştırmacı ve öğretim üyesi göndermeye dayalı uluslararasılaşmada ihracat modeli
verilebilir.

Bir kurum uluslararasılaşma POLİTİKASINI belirlerken:
•öğrenci hareketliliği,
•akademisyen hareketliliği,
•ortak akademik programların oluşturulması,
•araştırma ve geliştirmede ortaklık gibi bazı konuları göz önünde bulundurmalıdır



ULUSLARARASILAŞMA HEDEFLERİ aşağıda belirtildiği şekli ile alt hedeflere ayrılabilir:

• uluslararası öğrencilere yönelik hedefler,
• uluslararası araştırmacılara yönelik hedefler,
• uluslararası işbirliklerine yönelik hedefler,
• uluslararası hareketlilik ve değişim programlarına yönelik hedefler,
• uluslararası proje desteklerine yönelik hedefler,
• uluslararası akreditasyon, tanınma ve denkliğe yönelik hedefler,
• uluslararası müfredat (lisans ve lisansüstü programlar) oluşturulmasına yönelik hedefler,
• yabancı dil eğitimine, yabancı dilde eğitime ve Türkçe eğitimine yönelik hedefler,
• uluslararası görünürlüğün artırılmasına yönelik hedefler.
• Yukarıdaki her bir alan için belirlenen hedeflere ulaşmak üzere (uygulama aşamasında) aşağıdaki hususlara • Yukarıdaki her bir alan için belirlenen hedeflere ulaşmak üzere (uygulama aşamasında) aşağıdaki hususlara 

dikkat edilmesi gerekmektedir:
• Uluslararası araştırmacı ve öğrenci teminine yönelik süreçlerin tanımlı, belirgin ve yayınlanmış (rehber ve 

kılavuzlar) olması,
• Uluslararası araştırmacı ve öğrencilere yönelik araştırma, burs, destek ve eğitim olanaklarına ilişkin ayrıntılı 

bilgilerin oluşturulması ve ulaşılabilir hale getirilmesi.

Uluslararasılaşma stratejisi ve hedeflerinin uygulanması süreçlerinden sorumlu 
organizasyonel yapıların (Uluslararası İlişkiler Ofisi, Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü, 
Uluslararası Araştırma ve Eğitim Koordinatörlüğü vb.) varlığı önem taşımaktadır. Bu yapıların 
Kurum genel organizasyonel yapılanması içindeki yerinin ve sorumlularının belirlenmiş olması 
gerekmektedir.



ULUSLARARASILAŞMA da örnek süreçler 
tasarlanırken aşağıdaki hususlara özellikle dikkat 

edilmelidir:
• Programların yeterlilikleri belirlenirken Avrupa ve Türkiye 

Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesiyle uyum da göz önünde 
bulundurularak uluslararasılaşmaya ve kurumlar arası hareketliliğe 
imkân ve katkı sağlanabilir.

• Programlarda gerçek öğrenci iş yüküne dayalı kredi değerleri (AKTS) 
sistemi kullanılmalı ve bunun uluslararası hareketliliğe yapacağı sistemi kullanılmalı ve bunun uluslararası hareketliliğe yapacağı 
katkılar değerlendirilmelidir.

• Yurt dışından öğrenci kabullerinde kurumda açık ve tutarlı kriterlerin 
uygulanması suretiyle lisans ve lisans üstü programlara kabul 
edilecek yabancı öğrencilerin bilgi birikim seviyelerinin 
yükseltilmesi.

• Yerel/bölgesel/ulusal kalkınma hedeflerinden uluslararasılaşma ile 
ilgili olanları ile kurumun kendi araştırma stratejileri arasında bir bağ 
kurulmuş olması.



1. Kalite Güvence Sistemlerinin, Kalite Akreditasyon Ajansları ve organları yoluyla bağımsız 1. Kalite Güvence Sistemlerinin, Kalite Akreditasyon Ajansları ve organları yoluyla bağımsız 
gözden geçirmesi sağlanmalıdır. 

2. Yüksek Öğrenim Enstitüsü’nün Kalite Politikasında, enstitünün eğitim ve araştırma 
faaliyetleri arasındaki ilişki tanımlanmalıdır (ISO 9001;2015:5.2.1; Kalite Politikasının oluşturulması; 
5.2.2; Politika duyurulması)

3. Modern bilgi toplumlarında, üniversiteler, ekonomik büyüme ve sosyal ilerlemeye 
ulaşmada önemli rol oynamaktadırlar. Geleneksel misyonlar olan olan eğitim ve araştırma 
faaliyetleri, toplum ve endüstri ile etkileşimlerini artıran, üçüncü misyon aktiviteleri dahil 
olacak şekilde genişlemektedir.

Drivers and Barriers to Achieving Quality in Higher Education, Heather Eggins (Ed.), Sense Publishers, 2014



Stratejik Plan Güncelleme 
Komisyonuna Düşen Görevler

1) Bir yıllık Stratejik Plan hedeflerine ulaşmayı 
değerlendirmek

2) Amaç ve Hedeflerde olası ve gerekli 
değişiklikleri planlamak (yönetime sunmak)değişiklikleri planlamak (yönetime sunmak)

3) 2024-2028 Stratejik Planı hazırlıkları (Misyon, 
vizyon, stratejiler gibi revizyonda düzeltilemiyen maddeler 
üzerine çalışma)



Aynı Anda Birden Çok Alanda Başlamak 
ve Bütünlüğü Sağlamak mı?

KYS bu bütünlüğü sağlama yollarından biri (!) olarak görünüyor.
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Karanlık odada fili
el yordamıyla tanımlamak mı?

54• KYS sayesinde BÜTÜNLEŞİK YÖNETİM sağlanabilir




