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Soru:

1) Ders içeriklerini neye göre ve nasıl 
belirliyoruz?

2) Ders ile hedeflediklerimize 
ulaştığımızdan nasıl emin oluyoruz?ulaştığımızdan nasıl emin oluyoruz?



Bu sunumun bilgi kazandırma 
hedefleri;

• Yükseköğretimde Kalite Yönetim Sistemlerinin gerekli 
olduğunun anlaşılması,

• PUKÖ döngüsü’nün ne olduğunun ifade edilebilmesi,

• Eğitim-Öğretimde PUKÖ döngüsü aşamalarının ifade 
edilebilmesi,edilebilmesi,

• Eğitim-Öğretimde Planlama (P); Programların tasarımı ve 
onayı, programların sürekli güncellenmesi ve 
geliştirilmesinin ne demek olduğunun anlaşılması,

• Program çıktılarını nasıl iyileştirebileceğinin öğrenilmesi.

• Akreditasyon/Akreditasyon benzeri sistem kurulumu



• 1. Kalite Yönetim Sistemleri (KYS)’nin
BAİBÜ’de uygulama DAYANAĞI, 
(gerekçesi, zorunluluğu?..)
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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



23.07.2015 tarihli ve 29423 sayılı Resmi Gazete; 
“YÖK Kalite Güvence Yönetmeliği "
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2547/Ek madde 35
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186 üniversiteden  20’si 2016’da 50 si 
2017’de YÖK tarafından dış 
denetimden  daha erken geçti. Bizim 
üniversitemizde  2019’a kalmadan 
2017’de KYS açısından iyi niyet beyanı 
ile başvuru neticesinde dış 
değerlendirmeden geçti.
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KİDR; YÖKAK online sistemine girilen üniversitelerin faaliyetlerine dair yıllık rapor , bu 
rapor üzerinden en az 5 yılda bir dış değerlendirme yapılıyor



11

5 yılda bir yapılan üniversitelerin dış değerlendirmelerinde yukarıda verilen başlıklar değerlendirilmektedir. 
Biz bu sunumda Eğitim-Öğretim alanında Kalite güvencesi ve PUKÖ döngüsü üzerine odaklanacağız.

Prof.Dr.Tuncay Döğeroğlu, 2018 yılı Dış değerlendirici eğitimi ‘Kurumsal Dış Değerlendirme Programı’ başlıklı sunusundan



Eğitim ve Öğretim
Programların Tasarımı ve Onayı
•Kurumda yürütülen programların tasarımı ve onayı için tanımlı süreçler olmalıdır.
•Programlar,hedeflenen öğrenme çıktıları da dâhil olmak üzere,amaçlarına uygun 
olarak tasarlanmalıdır.
•Programın çıktıları, programa uygun seviyedeki  Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler 
Çerçevesi’nde tanımlanan yeterlilikleri de kapsayacak şekilde tanımlanmalı ve ilgili 
paydaşlara duyurulmalıdır.

Öğrencinin Kabulü ve Gelişimi, 
Tanınma ve Sertifikalandırma 
Kurum, 
• Öğrenci kabullerine yönelik açık 
kriterler belirlemelidir. 
• Diploma, derece ve diğer 
yeterliliklerin tanınması ve 
sertifikalandırılması ile ilgili olarak 
önceden tanımlanmış ve 
yayımlanmış kuralları tutarlı ve 

Programların Sürekli İzlenmesi 
ve Güncellenmesi 
• 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.
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Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve 
Değerlendirme
Kurum,
•Programlarını öğrencilerin öğrenim 
sürecinde aktif rol almalarını teşvik edecek 
şekilde yürütmelidir.
•Öğrencilerin başarı ölçme ve 
değerlendirmesi de bu yaklaşımı 
yansıtmalıdır.

yayımlanmış kuralları tutarlı ve 
kalıcı bir şekilde uygulamalıdır.

Eğitim-Öğretim Kadrosu 
• Kurum, eğitim-öğretim kadrosunun işe alınması, atanması, yükseltilmesi ve 
ders görevlendirmesi ile ilgili tüm süreçlerde adil ve açık olmalıdır.

Öğrenme Kaynakları, Erişilebilirlik 
ve Destekler 
• Kurum, eğitim-öğretim 
faaliyetlerini yürütmek için uygun 
mali kaynaklara sahip olmalı ve 
öğrenme olanaklarının tüm 
öğrenciler için yeterli ve erişilebilir 
olmasını güvence altına almalıdır.

güncellemelidir.

Eğitim-Öğretimde bakılan sekiz başlık içinde de esas odağımız Programların tasarımı ve onayı olacaktır. Uygulama da 
da öğrenci Merkezli öğrenme ve öğretmeye vurgu yapacağız.



(Mezunlarda 21. yüzyıl yetkinlikleri:)
Dijital Yetkinlik
Kompleks Problem Çözme
İletişim Yetkinliği
Kritik Düşünme
Değerler

(Yönetim Anlayışında değişiklik)
Çevik Liderlik
Bütünleşik Yönetim
Bilgi Sistemi (Üniversite-Fakülte Yönetim 

Biçiminde değişiklik)
Bilgi Sistemlerinden faydalanarak 
hızlı bir yönetim ve öğrenme sistemi 
oluşturulması

13Prof. Dr. Muzaffer ELMAS ‘ın (Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı) 24.07.2018 tarihli konuşmasından

2000                                                                  2010                                                   2020

Özellikle 2013-2014 yıllarına kadar teknoloji insanların isteklerine göre üretim yaparken, teknoloji artık şerit değiştirmiş olup teknolojik gelişim hızı insanın buna uyum 
yeteneğinin üzerine çıkmıştır. Yıllar ilerledikçe de fark artacaktır. Bu açığı kapatmak tüm dünyanın hedefi haline gelmiştir. Teknolojik gelişim hızı insanın buna uyum 
yeteneğini artırmak , aradaki farkı azaltmak için; 21. yüzyıl becerileri denen dijital yetkinliği artmış, kompleks problem çözebilen, iletişim yetkinliği olan ve kritik düşünme 
becerisinde, yetkinliğinde mezunlar yetiştirmek zorunlu hale gelmiştir. Bunu gerçekleştirmek için de klasik liderlik anlayışını değiştirmek; kritik ve doğru kararları hızla 
alabilen çevik liderlik (çevik Lider; kritik düşünme, iletişim yetkinliği, kompleks problem çözme yeteneklerini kullanarak değişen şartlara hızlı adapte olur, etkili bir bilgi 
sistemi kullanarak bütünleşik yönetim yapar) anlayışına geçmek, bütünleşik yönetim anlayışı ve dijital bilgi sistemleri kullanarak yapılmalıdır. Şu anda makasın açıldığı ve 
türbülansın başladığı bir zaman dilimine girdik.



Şu an türbülans dönemindeyiz;
2025’te bu günkü işlerin (mesleklerin) yarısı yok olacak, 
kalan mesleklerin %75 i de  STEM (Fen, Teknoloji,Mühendislik ve Matematik) ile ilgili olacak
Sosyal Bilimlerle, Fen-Sağlık arasındaki açığın da kapatılması gerekli

Prof. Dr. Muzaffer ELMAS ‘ın (YKK Başkanı) 22.05.2018 tarihli konuşmasından 14
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Prof. Dr. Muzaffer ELMAS ‘ın (Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı) 24.07.2018 tarihli konuşmasından

Gelecekte ehliyetli ve yetkin bireylerin sadece yetişmesi değil, etik değerler konusunda 
dengeyi sağlayabilecek yetkin bireylerin yetişmesi daha çok aranan ve istenen özellik olacak.
Verdiğimiz mezunlara yetkinlik dışında bu özellikleri de kazandıracak eğitimi vermeliyiz.



YÖK Başkanınımızın mesajları (başlayıp 
devam eden projeler) :

Cumhurbaşkanımızın Mesajları (ünv.de 
yapılacaklar):

1. Üniversitelerde dijitalleşme
devam eden projeler) :

1. Ünv.de İhtisaslaşma ve misyon 
farklılaşması (Araştırma ünv, 
kalkınma öncelikli ünv)

2. 100/2000 Doktora projeleri
3. Kalite Kurulu Çalışmaları
4. Uluslarararasılaşma
5. YÖK Başarı Bursu
6. YÖK-TEBİP Üstün Başarı Sınıfları
7. TÜBİTAK-ASELSAN işbirliği
8. DİJİTAL OKURYAZARLIK

1. Üniversitelerde dijitalleşme
2. Yükseköğretimde YETERLİLİK 

YÖNETİMİ, (KALİTE YÖNETİMİ
3. Kariyer Merkezleri
4. Mezun istihdam takip sistemi
5. Merkezi ve standart Yabancı Dil 

Eğitimi
6. Dünyanın geçtiği hızlı değişimde 

yeni yönetim anlayışı ile 
Yükseköğrenimde de DEĞİŞİM, 
YENİLİK ve REFORM

7. Asım’ın neslini yetiştirme hedefi
16Yükseköğretimde Politika belirleyici mercilerin Akademik Yıl Açılış konuşmalarında aktarılan projelerin hemen 

neredeyse tamamı KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ ile ilişkili konular



YÖK Başkanınımızın mesajları :
1. Yükseköğretimi tedrici şekilde 

Cumhurbaşkanımızın Mesajları:
1. Öğretim hayat gibi dinamik; tedrici 1. Yükseköğretimi tedrici şekilde 

yeniden inşaa
2. Meslek tanımlarının değiştiği
3. Üniversitelerde Dijital dönüşüm
4. 100/2000 projesi

1. Öğretim hayat gibi dinamik; tedrici 
değişim şart

2. Öğretim üyesi sayısı yanında 
niteliğinin de arttırılacağı

3. Vakıf üniversite işleşişinin 
değiştirilmesi gerekliliği

4. BAP ülkemizin ihtiyaçları ve hedefleri 
ile uyumlu şekilde yürütülmesi, 
KALİTE anlayışı

5. Üniversitelerin ihtisaslaşmasına 
destek olunacağı

6. OSB lerde açılan MYO ların
avantajları
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Endüstri 4.0 la birlikte; 
• kaynak yapabilen ‘USTA’ yerine 
• ‘Kaynak Yapan  Makineleri  Kontrol  edebilen USTA’ 

kavramı geldi.
• Eğitim 4.0 olduğunda üniversitelerdeki değişimler  

(Eğitim Yöntemlerine etkileri..) hangi yönde olacak?
2020’de %40 mesleğin; meslek tanımında değişiklik olacağı söyleniyor; bizim mezunlarımızın iş tanımları da değişecek; 
biz eğitimde bu duruma göre neleri değiştirmeliyiz? Eğitim içeriği ve eğitim metotlarını ne derecede değiştirmeliyiz?



Eğitim-Öğretimde yakın gelecekte 
yaşanması beklenen değişimler;

Prof.Dr.Muzaffer Elmas, YKK Başk, 17.07.2019 tarihli ‘Önemli Bir Toplantı’ başlıklı sunumundan



Kalite Yönetim Sistemleri (KYS)’nin
BAİBÜ’de uygulama DAYANAĞI, 

(gerekçesi, zorunluluğu..)
1. YÖK ve Cumhurbaşkanlığı tarafından Yükseköğretimde Kalite’ye önem verildiği konusunda yeterli 

kanıt oluşmuş durumdadır.

2. Yüksek Öğretimde KYS henüz mecburi değil, ancak;    
a. Bölgesel kalkınma odaklı misyon farklılaşması projesinin pilot yükseköğretim kurumları 5 

adet) adet) 
b. Araştırma üniversiteleri 11 adet) 
Kalite Puanları ile takip ediliyorlar.

3. Üniversitelere bütçe, öğrenci, öğretim üyesi vs.. diğer kaynakların kimlere aktarılacağında Kalite 
Puanlarını daha çok kullanacak

4. Sanayi 4.0 dan sonra Üniversite 4.0’a nasıl hazır olacağız? 
5. Yükseköğretim sistemimizde yapısal değişiklere KYS sistemlerini kullanarak  uyum 

gösterebileceğimiz anlaşılıyor.
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2.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 paydaş 
memnuniyetini 

sistematik biçimde ölç

ÖNLEM; ölçmeyle 
saptanan hatanın 
düzeltilmesi için 
gerekli alanlarda 

performansı 
geliştirmek için 
faaliyette bulun

PLANLA; Ürün ve 
hizmet üretiminde 

PAYDAŞ beklentileri, 
performans 

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

Uygula; Planlananı uygula

Kontrol ; Faaliyetlerin sonuçlarını ve oluşan paydaş memnuniyetini 
sistematik biçimde ölç

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



PLANLA; Ürün ve 
hizmet üretiminde PAYDAŞ 

beklentileri, performans 
hedeflerini gerekli 
kaynakları sapta

Eğitim-Öğretimde PUKÖ’nun
P’si;PLANLAMA’yı

neye göre-nasıl yapacağız?

• Eğitim-Öğretimde Kalitenin Kalbi; 
Program  çıktıları (bunlara göre dersleri Program  çıktıları (bunlara göre dersleri 

düzenliyebiliyorsak süreçleri yönetebiliriz)
PROGRAMIN ÇIKTISI ≈ MEZUN;
(hangi?) Program Çıktısı: (hangi?) bilgi-beceri-yeteneklere sahip uzmanlar; 
mezunlarımızın diplomamızla edindikleri mesleği icra ettikleri yerlerde kendilerinden ne bekleniyor? 
Neler isteniyor? Buna göre Eğitim-Öğretim planlaması yapmalıyız. Mesleğine faydası olmayan 
gereksiz  bilgileri azaltmalı, mutlak gerekli olan bilgi-beceri-yetkinlikleri de atlamamalıyız



Sibel Aksu Yıldırım, 02.03.2018.Turquas Projesi 1. bölgesel Toplantı; ‘TYYÇ, program ve Ders Çıktıları, İş Yükü Temelli Kredi Sistemi’ isimli 
sunumundan



PLANLA; Ürün ve 
hizmet üretiminde PAYDAŞ 

beklentileri, performans 
hedeflerini gerekli 
kaynakları sapta

Eğitim-Öğretimde PUKÖ’nun
P’si;PLANLAMA’yı

neye göre-nasıl yapacağız?

• Eğitim-Öğretimde PLANLAMA; 
Eğitimde KALİTE’nin Kalbi; Program  çıktıları



Bologna Süreci
• Bolognaya göre bilgi paketleri oluşturulması → 

Bürokratik veri toplama (uygulamada beklenen etkiye 
ulaşılamadı)

• Bologna’daki program çıktısı belirlemeyi garanti 
altına alırsak → KALİTE (↑)



Bologna ile kısaca yapılması istenen

ÖĞRETİM SÜRECİNİZİN ÇIKTILARI NE?
Eğitim-Öğretim Sürecinizde Program 

PROGRAM ÇIKTISI ÖĞRENME ÇIKTISI

ESG ve TYYÇ ile çerçeve var, 
buradan hareketle hangi 
yeterliliklere ulaştınız?

Eğitim-Öğretim Sürecinizde Program 
çıktılarına ulaşmak için hangi dersleri 
vermeliyiz? Bu derslerde verilenlerin 
program çıktılarını karşılama oranları 

ne?
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Program çıktıları (yeterlilikler) ;
mezun olacağı program sonunda 
öğrencinin hangi yeterliliklerle donanmış 
olacağını tanımlar. 
•Nasıl bir öğretmen?
•Nasıl bir mühendis?
•Nasıl bir hemşire? 

Öğrenme çıktıları;
•Öğrencinin neleri bileceği, kavrayacağı.
•Neleri yapacağının
•Nelere yetkin olacağının açık, gözlenebilir, 
ölçülebilir tanımlarıdır. 

Ders içeriği ya da öğretim elemanının ne yapmak 
istediğini belirten ifadeler değildir.



PLANLA; Ürün ve 
hizmet üretiminde PAYDAŞ 

beklentileri, performans 
hedeflerini gerekli 
kaynakları sapta

Eğitim-Öğretimde PUKÖ’nun
P’si;PLANLAMA’yı

neye göre-nasıl yapacağız?

• Eğitim-Öğretimde PLANLAMA; 
Program  çıktıları belirleme ile yapılıyorProgram  çıktıları belirleme ile yapılıyor

PROGRAMIN ÇIKTI’larını belirlerken dikkate Alınması gerekenler;
•Üniversite ve Fakültenin vizyon ve misyonu , 
•Eğitim Programının amacı
•Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ)
•Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)
•Çekirdek Eğitim Programı (ÇEP)
•Benzer dersi veren Akademik personel görüşleri
•Uluslararası Yükseköğretim Kurumları uygulamaları
•Ulusal Uluslar arası Program bazında Akreditasyon kuruluşları ölçütleri 
•Bu programı açık olan diğer  ulusal ya da uluslar arası üniversitelerin program çıktıları
•Disiplinin/çalışma alanının yönelimleri, geleceği,
•Mezun görüşleri,
•İşverenlerin görüşleri,
•Programla ilişkili Meslek odası görüşleri
•Sendikalar
•Programla ilişkili Dernekler vs görüş ve ölçütleri



PLANLA; Ürün ve 
hizmet üretiminde 

PAYDAŞ beklentileri, 
performans 

hedeflerini gerekli 
kaynakları sapta

•Üniversite ve Fakültenin vizyon ve misyonu , 
•Eğitim Programının amacı
•Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ)
•Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)
•Çekirdek Eğitim Programı (ÇEP)
•Benzer dersi veren Akademik personel görüşleri
•Uluslararası Yükseköğretim Kurumları uygulamaları
•Ulusal Uluslar arası Program bazında Akreditasyon kuruluşları ölçütleri 
•Bu programı açık olan diğer  ulusal ya da uluslar arası üniversitelerin program çıktıları
•Disiplinin/çalışma alanının yönelimleri, geleceği,
•Mezun görüşleri,
•İşverenlerin görüşleri,
•Programla ilişkili Meslek odası görüşleri
•Sendikalar
•Programla ilişkili Dernekler vs görüş ve ölçütleri

PLANLAMA; Program  çıktıları belirleme

Üniversitenin ya da Fakültenin geniş 
katılımla belirlenmiş Misyon (kendine biçtiği 
görev) ve Vizyonu ( hedefleri) var ise 
program çıktıları belirlemede bu görev ve 
hedefler kullanılabilir.



PLANLA; Ürün ve 
hizmet üretiminde 

PAYDAŞ beklentileri, 
performans 

hedeflerini gerekli 
kaynakları sapta

•Üniversite ve Fakültenin vizyon ve misyonu , 
•Eğitim Programının amacı
•Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ)
•Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)
•Çekirdek Eğitim Programı (ÇEP)
•Benzer dersi veren Akademik personel görüşleri
•Uluslararası Yükseköğretim Kurumları uygulamaları
•Ulusal Uluslar arası Program bazında Akreditasyon kuruluşları ölçütleri 
•Bu programı açık olan diğer  ulusal ya da uluslar arası üniversitelerin program çıktıları
•Disiplinin/çalışma alanının yönelimleri, geleceği,
•Mezun görüşleri,
•İşverenlerin görüşleri,
•Programla ilişkili Meslek odası görüşleri
•Sendikalar
•Programla ilişkili Dernekler vs görüş ve ölçütleri

PLANLAMA; Program  çıktıları belirleme

1. Program Çıktılarını belirlerken öncelikle programın EĞİTİM AMAÇLARI ve 1. Program Çıktılarını belirlerken öncelikle programın EĞİTİM AMAÇLARI ve 
HEDEFLERİ oluşturulmalıdır. 

a) Tıp Eğitiminin Amaçları; Tıp eğitim yaklaşımları ile hastalık tanı ve tedavisinde 
ortaya çıkan değişiklikler, sağlık hizmet sunum değişikliklerini de dikkate alarak 
Eğitim/Araştırma/Hizmet öğelerine yönelik kurumsal amaç ve hedeflerini 
tanımlamalıdır….
b) Programın eğitim amaçları, mezunların bir programı bitirmelerini izleyen birkaç 
yıl içinde gerçekleştirmeleri  beklenenleri, hekimin toplumdaki rol ve 
sorumluluklarını  tanımlayan ifadelerdir. 
Program çıktıları programın eğitim amaçlarını karşılayacak  şekilde 
oluşturulmalıdır.



PLANLA; Ürün ve 
hizmet üretiminde 

PAYDAŞ beklentileri, 
performans 

hedeflerini gerekli 
kaynakları sapta

•Üniversite ve Fakültenin vizyon ve misyonu , 
•Eğitim Programının amacı
•Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ)
•Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)
•Çekirdek Eğitim Programı (ÇEP)
•Benzer dersi veren Akademik personel görüşleri
•Uluslararası Yükseköğretim Kurumları uygulamaları
•Ulusal Uluslar arası Program bazında Akreditasyon kuruluşları ölçütleri 
•Bu programı açık olan diğer  ulusal ya da uluslar arası üniversitelerin program çıktıları
•Disiplinin/çalışma alanının yönelimleri, geleceği,
•Mezun görüşleri,
•İşverenlerin görüşleri,
•Programla ilişkili Meslek odası görüşleri
•Sendikalar
•Programla ilişkili Dernekler vs görüş ve ölçütleri

PLANLAMA; Program  çıktıları belirleme

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ)  standartlarını , Avrupa 
Yeterlikiler Çerçevesi (AYÇ)’ne referansladı; Avrupa Birliği yetkililerine Türkiyedeki seviyelerin 
Avrupa seviyelerine eşdeğer kabul edilmesi ön anlaşması yapıldı; devamı için Yükseköğretim  
Kurumlarında  Program çıktılarını içerir bilgi paketlerinin Kalite Güvencesine uygun hazırlanıp 
internetten yayımlanmasını istiyorlar



PLANLA; Ürün ve 
hizmet üretiminde 

PAYDAŞ beklentileri, 
performans 

hedeflerini gerekli 
kaynakları sapta

•Üniversite ve Fakültenin vizyon ve misyonu , 
•Eğitim Programının amacı
•Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ)
•Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)
•Çekirdek Eğitim Programı (ÇEP)
•Benzer dersi veren Akademik personel görüşleri
•Uluslararası Yükseköğretim Kurumları uygulamaları
•Ulusal Uluslar arası Program bazında Akreditasyon kuruluşları ölçütleri 
•Bu programı açık olan diğer  ulusal ya da uluslar arası üniversitelerin program çıktıları
•Disiplinin/çalışma alanının yönelimleri, geleceği,
•Mezun görüşleri,
•İşverenlerin görüşleri,
•Programla ilişkili Meslek odası görüşleri
•Sendikalar
•Programla ilişkili Dernekler vs görüş ve ölçütleri

PLANLAMA; Program  çıktıları belirleme

Sibel Aksu Yıldırım, 02.03.2018.Turquas Projesi 1. bölgesel Toplantı; ‘TYYÇ, program ve Ders Çıktıları, İş Yükü Temelli Kredi Sistemi’ isimli 
sunumundan



PLANLA; Ürün ve 
hizmet üretiminde 

PAYDAŞ beklentileri, 
performans 

hedeflerini gerekli 
kaynakları sapta

•Üniversite ve Fakültenin vizyon ve misyonu , 
•Eğitim Programının amacı
•Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ)
•Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)
•Çekirdek Eğitim Programı (ÇEP)
•Benzer dersi veren Akademik personel görüşleri
•Uluslararası Yükseköğretim Kurumları uygulamaları
•Ulusal Uluslar arası Program bazında Akreditasyon kuruluşları ölçütleri 
•Bu programı açık olan diğer  ulusal ya da uluslar arası üniversitelerin program çıktıları
•Disiplinin/çalışma alanının yönelimleri, geleceği,
•Mezun görüşleri,
•İşverenlerin görüşleri,
•Programla ilişkili Meslek odası görüşleri
•Sendikalar
•Programla ilişkili Dernekler vs görüş ve ölçütleri

PLANLAMA; Program  çıktıları belirleme

Sibel Aksu Yıldırım, 02.03.2018.Turquas Projesi 1. bölgesel Toplantı; ‘TYYÇ, program ve Ders Çıktıları, İş Yükü Temelli Kredi Sistemi’ isimli 
sunumundan



PLANLA; Ürün ve 
hizmet üretiminde 

PAYDAŞ beklentileri, 
performans 

hedeflerini gerekli 
kaynakları sapta

•Üniversite ve Fakültenin vizyon ve misyonu , 
•Eğitim Programının amacı
•Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ)
•Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)
•Çekirdek Eğitim Programı (ÇEP)
•Benzer dersi veren Akademik personel görüşleri
•Uluslararası Yükseköğretim Kurumları uygulamaları
•Ulusal Uluslar arası Program bazında Akreditasyon kuruluşları ölçütleri 
•Bu programı açık olan diğer  ulusal ya da uluslar arası üniversitelerin program çıktıları
•Disiplinin/çalışma alanının yönelimleri, geleceği,
•Mezun görüşleri,
•İşverenlerin görüşleri,
•Programla ilişkili Meslek odası görüşleri
•Sendikalar
•Programla ilişkili Dernekler vs görüş ve ölçütleri

PLANLAMA; Program  çıktıları belirleme



PLANLA; Ürün ve 
hizmet üretiminde 

PAYDAŞ beklentileri, 
performans 

hedeflerini gerekli 
kaynakları sapta

•Üniversite ve Fakültenin vizyon ve misyonu , 
•Eğitim Programının amacı
•Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ)
•Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)
•Çekirdek Eğitim Programı (ÇEP)
•Benzer dersi veren Akademik personel görüşleri
•Uluslararası Yükseköğretim Kurumları uygulamaları
•Ulusal Uluslar arası Program bazında Akreditasyon kuruluşları ölçütleri 
•Bu programı açık olan diğer  ulusal ya da uluslar arası üniversitelerin program çıktıları
•Disiplinin/çalışma alanının yönelimleri, geleceği,
•Mezun görüşleri,
•İşverenlerin görüşleri,
•Programla ilişkili Meslek odası görüşleri
•Sendikalar
•Programla ilişkili Dernekler vs görüş ve ölçütleri

PLANLAMA; Program  çıktıları belirleme

Sibel Aksu Yıldırım, 02.03.2018.Turquas Projesi 1. bölgesel Toplantı; ‘TYYÇ, program ve Ders Çıktıları, İş Yükü Temelli Kredi Sistemi’ isimli 
sunumundan



PLANLA; Ürün ve 
hizmet üretiminde 

PAYDAŞ beklentileri, 
performans 

hedeflerini gerekli 
kaynakları sapta

•Üniversite ve Fakültenin vizyon ve misyonu , 
•Eğitim Programının amacı
•Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ)
•Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)
•Çekirdek Eğitim Programı (ÇEP)
•Benzer dersi veren Akademik personel görüşleri
•Uluslararası Yükseköğretim Kurumları uygulamaları
•Ulusal Uluslar arası Program bazında Akreditasyon kuruluşları ölçütleri 
•Bu programı açık olan diğer  ulusal ya da uluslar arası üniversitelerin program çıktıları
•Disiplinin/çalışma alanının yönelimleri, geleceği,
•Mezun görüşleri,
•İşverenlerin görüşleri,
•Programla ilişkili Meslek odası görüşleri
•Sendikalar
•Programla ilişkili Dernekler vs görüş ve ölçütleri

PLANLAMA; Program  çıktıları belirleme

Sibel Aksu Yıldırım, 02.03.2018.Turquas Projesi 1. bölgesel Toplantı; ‘TYYÇ, program ve Ders Çıktıları, İş Yükü Temelli Kredi Sistemi’ isimli 
sunumundan



Program Çıktısı Belirleme (Özet)



Bologna Sürecindeki 
Program Çıktımızın iyileştirilmesi*

• Bologna’daki program çıktısı belirlemeyi garanti altına 
alırsak                                        →

• Planlamayı uygun yaparsak →

Sibel Aksu Yıldırım, 02.03.2018.Turquas Projesi 1. bölgesel 
Toplantı; ‘TYYÇ, program ve Ders Çıktıları, İş Yükü Temelli Kredi 
Sistemi’ isimli sunumundan

3.1.1
Kurumda eğitim-öğretim programları nasıl 
tasarlanmaktadır? Bu sürecin sürekliliği nasıl güvence 
altına alınmıştır?





3.AKTS belirleme ve Uygulama

Sibel Aksu Yıldırım, 02.03.2018.Turquas Projesi 1. bölgesel Toplantı; ‘TYYÇ, program ve Ders Çıktıları, İş Yükü Temelli Kredi Sistemi’ isimli 
sunumundan



AKTS belirleme ve Uygulama

Sibel Aksu Yıldırım, 02.03.2018.Turquas Projesi 1. bölgesel Toplantı; ‘TYYÇ, program ve Ders Çıktıları, İş Yükü Temelli Kredi Sistemi’ isimli 
sunumundan



AKTS  belirleme

•Bazı programlarda öğrencinin  iş yükü yerine bir dönemdeki derslerin •Bazı programlarda öğrencinin  iş yükü yerine bir dönemdeki derslerin 
toplamı ‘30 ‘olmalı yaklaşımı ağır basabiliyor.
•Bir dönemdeki dersler belirlenerek o dönemin toplam AKTS sinin o 
derslere dağıtılması gibi tersten AKTS hesaplanması yanlış uygulamalara 
neden oluyor (Aslında bir dönemdeki derslerin AKTS toplamları 30 olacak şekilde kurgulanması 
gerekirken, dersler önce belirlenerek  toplama bölünüyor; ders başına AKTS bu şekilde 
hesaplanabiliyor)



UYGULA; 
Planlananı 

uygula

KONTROL ; 
Faaliyetlerin sonuçlarını 

ve oluşan müşteri 
memnuniyetini 

sistematik biçimde ölç

ÖNLEM; ölçmeyle 
saptanan hatanın 
düzeltilmesi için 
gerekli alanlarda 

performansı 
geliştirmek için 

PLANLA; Ürün ve 
hizmet üretiminde 

PAYDAŞ beklentileri, 
performans 

hedeflerini gerekli 
kaynakları sapta

•Eğitim-Öğr.de PUKÖ İkinci 
Aşama;   

Uygulama; 

DERSLERİ NASIL UYGULAYALIM/ NASIL VERELİM?
• Programlar, öğrencilerin öğrenim sürecinde aktif rol 

almalarını teşvik edecek şekilde yürütmelidir. 

2.UYGULA

3.KONTROL 
4.ÖNLEM

1.PLANLA

geliştirmek için 
faaliyette bulunalmalarını teşvik edecek şekilde yürütmelidir. 

(ÖĞRENCİ MERKEZLİ ÖĞRETME-ÖĞRENME)

• Öğrencilerin başarı ölçme ve değerlendirmesi de bu 
yaklaşımı yansıtmalıdır.



UYGULA; 
Planlananı 

uygula

KONTROL ; 
Faaliyetlerin sonuçlarını 

ve oluşan müşteri 
memnuniyetini 

sistematik biçimde ölç

ÖNLEM; ölçmeyle 
saptanan hatanın 
düzeltilmesi için 
gerekli alanlarda 

performansı 
geliştirmek için 

PLANLA; Ürün ve 
hizmet üretiminde 

PAYDAŞ beklentileri, 
performans 

hedeflerini gerekli 
kaynakları sapta

PUKÖ İkinci Aşama; Uygulama

• Öğre m Elemanı (ders) → Öğrenci 
(bu klasik yaklaşım çok düşük verimli; istenmiyor) 

• ‘Evde ders, okulda ödev ‘benzeri farklı öğretim metodları,…

• Uygulamalı eğitimlerin ağırlığını artırma ve iyi planlama (İmzalı Protokoller ile süreci garanti altına alma)

• MEVCUT DERSLERİN DERS VERME ŞEKLİNİ DEĞİŞTİRMELİ : Öğrencilerin derse devamını ve aktif katılımını 

sağlayan, öğretimde öğrencinin ilgi duyup takip edebileceği teknoloji ve diğer yeni yöntemlerin kullanımı,…

ÖĞRENCİ MERKEZLİ ÖĞRETME-ÖĞRENME

geliştirmek için 
faaliyette bulun

sağlayan, öğretimde öğrencinin ilgi duyup takip edebileceği teknoloji ve diğer yeni yöntemlerin kullanımı,…

• Öğrencilerin tablet ve telefonuna girebilecek eğitim metodları ( Dijital dönüşüm, çalışma biçimini 

değiştirmeden eski teknolojinin yerine yenisini koyarak olmaz)

• ÖĞRENMEYİ ÖĞRENME; Eğitim gereksinimlerini özdeğerlendirme ile belirleyebilme, uygun bilgiye ulaşma, 

tanımlama analiz, sentez yapabilmenin öğretilmesi, yaşam boyu öğrenme motivasyonu

• Mezuniyet Sonrası Koşullara Hazırlama; mecburi hizmet, yeterlilik sınavları vs.. şartları



UYGULA; 
Planlananı 

uygula

KONTROL ; 
Faaliyetlerin sonuçlarını 

ve oluşan müşteri 
memnuniyetini 

sistematik biçimde ölç

ÖNLEM; ölçmeyle 
saptanan hatanın 
düzeltilmesi için 
gerekli alanlarda 

performansı 
geliştirmek için 

PLANLA; Ürün ve 
hizmet üretiminde 

PAYDAŞ beklentileri, 
performans 

hedeflerini gerekli 
kaynakları sapta

PUKÖ İkinci Aşama; Uygulama

• EKİP ÜYESİ ve LİDERİ olarak yetişme, interdisipliner-meslekler arası  bakış,..

• ÖĞRENME MÜKEMMELLİK MERKEZİ;  Öğretim Elemanlarının ‘Eğiticilerin 

Eğitimi’, ‘Ölçme ve Değerlendirme’ gibi konularda periyodik eğitimlerle 

ÖĞRENCİ MERKEZLİ ÖĞRETME-ÖĞRENME

geliştirmek için 
faaliyette bulun

Eğitimi’, ‘Ölçme ve Değerlendirme’ gibi konularda periyodik eğitimlerle 

kendilerinin geliştirmeleri

• STEM /STEAM sanat: beşeri bilimler, dil sanatları, drama, müzik, görsel 

sanatlar, tasarım ve yeni medya ve BUNA UYGUN ÖĞRENME ORTAMLARI



Değişen Eğitim Ortam ve Yöntemleri

Prof. Dr. Muzaffer ELMAS ‘ın (Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı) 24.07.2018 tarihli konuşmasından



PUKÖ Üçüncü Aşama;  KONTROL (Ölçme)

PLANLA; Ürün ve 

Programlarımızın Eğitim-Öğretim amaçlarına ulaştığından ve 
öğrencilerin ve toplumun ihtiyaçlarına cevap verdiğinden emin 
olmak için mezunlarımız düzenli olarak izlemeli ve 
programlarımız periyodik olarak gözden geçirerek 
güncellemelidir.

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 

PAYDAŞ beklentileri, 
performans 

hedeflerini gerekli 
kaynakları sapta•Eğitim-Öğretim Süreçlerinin yıllık özdeğerlendirme raporları 

(eğitim-öğretim amaçları-hedefleri açısından ders ve program 
öğrenim kazanımlarının değerlendirilmesi)
•Programların yıllık özdeğerlendirme raporları (program 
kazanımları açısından değerlendirme)
•Program ve ders öğrenme kazanımlarına  ulaşılıp ulaşılmadığını 
izleyen mekanizmalar (bilgi yönetim sistemi)
•Programlar ve derslerle ilgili paydaş geri bildirimlerini almak 



PUKÖ Üçüncü Aşama;  KONTROL (Ölçme)

PLANLA; Ürün ve 

Programlarımızın Eğitim-Öğretim amaçlarına ulaştığından ve 
öğrencilerin ve toplumun ihtiyaçlarına cevap verdiğinden emin 
olmak:
1. Mezunlarımız düzenli olarak izlemeli (mezunun işi uygulamada karşılaştığı 

zorluklar, işverenin karşılanamayan talepleri vs saptanarak eğitim müfredatında  değişiklikler yapılabilir)

2. Yıl içinde yapılan sınavlarda; 
(hangi soru-hangi program çıktısını ölçüyor?) eşleştirip sorulara 

verilen doğru cevap oranından program çıktısına ulaşma 
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 

PAYDAŞ beklentileri, 
performans 

hedeflerini gerekli 
kaynakları sapta

verilen doğru cevap oranından program çıktısına ulaşma 
hedefindeki oran kestirilebilir. Böylelikle öğrenci mezun 
olmadan ek eğitim verilmesi gereken program çıktıları 
saptanabilir.

2.UYGULA

3.KONTROL 
4.ÖNLEM

1.PLANLA



PLANLA; Ürün ve 

• PUKÖ Dördüncü Aşama; ÖNLEM ALMA 
(Düzeltme)

3.2.4
Program çıktılarına ulaşılıp ulaşılmadığının izlenmesi amacıyla hangi 
mekanizmalar kullanılmaktadır?

3.2.5
Program çıktılarına ulaşılamadığı durumlarda iyileştirme çalışmaları 
nasıl gerçekleştirilmektedir?

2.UYGULA

3.KONTROL 
4.ÖNLEM

1.PLANLA

• Kontrol ya da ölçme ile saptanan 
hedeften sapmaları düzeltme (hatanın 

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 

PAYDAŞ beklentileri, 
performans 

hedeflerini gerekli 
kaynakları sapta

hedeften sapmaları düzeltme (hatanın 

tekrarlamaması için önlem alma); 

• Eğitim-Öğretim müfredatı (dersler, 
ders içerikleri, ders öğrenme 
yöntemleri, vs) de hedeflenene 
ulaşmak düzeltici faaliyetler



(P) Planla (U) Uygula (K) Kontrol et; ölç-
sapta

(Ö) Önlem Al;
Hatanın tekrarını 
önle

Eğitim Öğretim Öğretilecekleri, 
kazandırılacak bilgi, 
beceri ve yetkinliklere 
karar verme

Öğrenci merkezli uygulama Mezuniyetten 2 yıl sonra hangi 
alanlarda bilgi,  beceri ve yetkinlik 
geliştirme ihtiyacı var?

Hedeflenen öğrenme düzeyi 
gerçekleşmediyse; bu alanda 
tekrar eğitim, mevcut müfredatı 
düzenleme eğitim metot ve 
usullerini düzenleme

Planlamada;
•Üniversite ve Fakültenin vizyon ve misyonu , 
•Eğitim Programının amacı 
•Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) 
•Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) 
•Çekirdek Eğitim Programı (ÇEP) 
•Benzer dersi veren Akademik personel görüşleri 
•Uluslararası Yükseköğretim Kurumları uygulamaları 
•Ulusal Uluslar arası Program bazında Akreditasyon 
kuruluşları ölçütleri 

Ders İçerikleri (Program-
Öğrenim Çıktıları) 
Önceden belirlenmiş 
eğitim standartlarını (TYÇ, 
TYYÇ, akr kriterleri, vs..)ne 
ölçüde karşılıyor?

Öğrenmeyi Öğretme, Yaşam 
boyu öğrenme,
Öğrenci merkezli öğrenme 
usullerine dikkat ediliyor mu?
Simüle hasta , simüle
laboratuvar imkanları?

Hangi öğretim hedeflerine 
ulaşılamamış; sene içindeki sınavlar 
program/öğrenim çıktılarını ölçecek 
şekilde yapılandırılmış mı?

Hala hedeflere ulaşılamıyorsa; 
hedefleri revize etme?

•Bu programı açık olan diğer  ulusal ya da uluslar 
arası üniversitelerin program çıktıları 
•Disiplinin/çalışma alanının yönelimleri, geleceği, 
Mezun görüşleri, 

Toplumsal duyarlılık programı, 
Taska(probleme) dayalı 
öğretim, 

Eğitim-Öğretim yılı bitiminde o 
senenin ve öğretilenlerin 
değerlendirilmesi hangi sıklıkta 

Yeni öğretim metotları ekleme ve 
müfredat değişikliği, farklı eğitim 
yöntemleri, uygulama sıklığı, •Mezun görüşleri, 

•İşverenlerin görüşleri, 
•Programla ilişkili Meslek odası görüşleri 
•Sendikalar 
Programla ilişkili Dernekler vs görüş ve ölçütleri

öğretim, 
Toplum hekim rol beklentilerine
yönelik eğitim, 
Sağlık alanındaki sorunlarla 
tanıştıran eğitim

değerlendirilmesi hangi sıklıkta 
yapılıyor (Bu değerlendirmelerde 
kimlerim görüşleri alınıyor)?

yöntemleri, uygulama sıklığı, 

Farklı Eğitim yöntemleri , 
metodları uygulama (Dijital, 
online modeller, öğrencilerin 
tablet ve telefonuna girebilecek
eğitim metodları..)

Program-Bölüm için 
Özdeğerlendirme Raporu hangi 
sıklıkta yazılıyor? Neleri içeriyor?

Öğrencilerin diğer 
öğrenmelerini belgeli halde 
tescilleme
Engelli, yabancı öğrenciler vb 
için ek destekler?

Sürekli İyileştirme 
Sürekli ve yeni planlama, uygulama, kontrol ve düzeltme  (PUKÖ) döngüsü uyguladıkça, 
ortaya çıkan sonuçları değerlendirip iyiyse daha iyiye götürmeye, değilse düzeltmeler 
yapıp iyi hale getirdiğinizde Kalite süreci işlemiş olur.
SÜREKLİ İYİLEŞTİRME devam eder.
Sistem kendi hatalarını öğrenip düzelttikçe kalitedeki öğrenme de gerçekleşmiş olur



Yüksek Öğrenimde Kalite Süreçlerinin Ana Aktörü Öğretim Elemanları;
Tüm dünyada Kalite Yönetim Sistemi BÜROKRASİ’nden (raporlar, toplantılar, belgeler, araştırma 

raporları,öğrencilerle ilişkiler,.akreditasyondaki raporlar) yakınıyorlar.(hatta bunun ağırlığı nedeniyle akreditasyona 
karşı çıkanlar bile olabiliyor, bunu yönetmek için kurumların akıllı üniversite, bütünleşik yönetim sistemleri vs isimleriyle bilişim sistemlerini de işin içine 
katacak modeli kurmak gerekli)

Prof. Dr. Muzaffer ELMAS ‘ın (YKK Başkanı) Dış Değerlendirici Eğitimi için video konuşmasından modifiye edilmiştir.



Dışarıdan birileri bizim 
adımıza bunu 
yapamaz mı?
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Dışarıdan birisi sizin işinizi, sizin işinizin süreçlerini sizden daha iyi bilemez, 
sizin KYS uygulamalarını öğrenmeniz (hatta eğitim kurumu olduğu için bizim 
öğretecek kapasitede bilmemiz) şimdilik daha uygun/doğru gözüküyor.



Review Article (Gözden 
geçirme Yazısı)

Original Article \
Short Report \
Rapid Communication

Case Series \
Case Report

Title Page Title Page Title Page

Abstract Abstract Abstract

Introduction Introduction Introduction

Other headings as Methods Case Series\ Case Report

•Makale yazmak akademisyen olmamızın  ve akademik 
yükselmemizin bir gerekliliğidir, 
•Bunun için araştırma yapıp, elde edilen bilgileri belli bir 
formatta (genellikle) yabancı dilde yazma ve sizi tanımayan 
kişilere beğendirerek yayımlatma gerekmektedir.

Cevap (KYS için nasıl ve nereden zaman bulacağız);

Other headings as 
required by the topic

Methods Case Series\ Case Report

Results

Discussion Discussion

Summary Conclusion Conclusion

Abbreviations Abbreviations Abbreviations

Acknowledgements Acknowledgements Acknowledgements

References References References

Legends Legends Legends

Tables Tables Tables

Graphs Graphs Graphs

Figures Figures Figures

KYS Uygulamaları; farklı konularda yazılan araştırma yazılarının 
Makale Ana Hatları ile yazılmasına benzetilebilir; KYS, farklı 

amaçlarla kurulmuş kuruluşlarda organizasyonu standart hale 
getirmek için kullanılmaktadır. KYS uygulaması da yaptığımız 

eğitim ve diğer işlerin iyileşmesi için bir gerekliliktir. KYS 
mesleğimizin bir parçası olarak görüp zaman ayırırsak bize katkısı 

daha çok olacaktır 
Bunu yapabilmek için, anlayabilmek için EĞİTİM (KYS nin nasıl uygulanacağını öğrenme, 

hatta üniversite old. İçin KYS için bilgi üretme)
52
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KYS kullanımı ile karmaşık görünen sistemlerde güzel bir süreç yapılanması sağlanabiliyor

Prof. Dr. Muzaffer ELMAS ‘ın (YKK Başkanı) 24.07.2018 tarihli 
konuşmasından



Verdiğimiz Eğitim-Öğretimin Planlanan 
Mezunları Yetiştirdiğinden Emin Olmak
• Asıl görevimiz Öğretim Üyeliği; 
• Verdiğimiz eğitimin istenilen mezunlara 

ulaşmasını rastlantılara bırakamayız



2019 yılı içinde planlarımız;

• Bilgi paketlerinin tüm ders veren öğretim 
üyelerince verdikleri derslerin gerekli müfredat 
güncellemeleri için tekrar gözden geçirilmesi

• AKTS hesaplarının öğrenciye gerçek saat yükü • AKTS hesaplarının öğrenciye gerçek saat yükü 
üzerinden tekrar gözden geçirilmesi

• Akredite olmaya hazır olduğunu düşünen 
programlarda ön değerlendirme yapılması

• YÖKAK’un Fakülte/YO/MYO bazlı iç değerlendirme 
sistemine geçmek



• Bir akreditasyon kuruluşu tarafından belirli bir alanda önceden belirlenmiş, akademik ve 

alana özgü standartların bir yükseköğretim programı tarafından karşılanıp 

karşılanmadığını ölçen değerlendirme ve dış kalite güvence sürecini ifade etmektedir.

Program AKREDİTASYON’u ne demek?



• Kurumun Güçlü ve Gelişmeye Açık yönlerinin belirlenerek kuruma bu yönleri geliştirme 

imkanı verilmesi,

• Gelişmeye açık yönler belli bir oran altında ve kabul edilebilir düzeyde ise bu 

durumunun tescillenmesi,

Program AKREDİTASYON’u ne demek?

durumunun tescillenmesi,

• Gelişmeye açık yönler belli belli bir oranın üzerinde ve belirlenmiş bir sürede 

düzeltilmesi için ek süre  verilmesi ve sonra tekrar tescil değerlendirmesi yapılması

• Tescil belgesi verildiyse belirli sürelerde tekrar değerlendirmeler yapılması



Prof. Dr. Sibel Aksu Yıldırm‘ın (Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkan Yrd) 17.07.2019 tarihli konuşmasından



Prof. Dr. Sibel Aksu Yıldırm‘ın (Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkan Yrd) 17.07.2019 tarihli konuşmasından



YKK’nın Fakülte/YO/MYO 
Özdeğerlendirme Projesi
YKK’nın Fakülte/YO/MYO 
Özdeğerlendirme Projesi



Dış Değerlendirme aşamaları

ÖZDEĞERLENDİR
ME RAPORU 
YAZIMI
NE;Değerlendirecek 

RAPORUN 
(içeriğinin bağımsız bir 
ekip tarafından) 

İNCELENMESİ

SAHA 
ZİYARETİ
• Raporda 

yazılanların 

ÇIKIŞBİLDİRİMİ / 
GERİ BİLDİRİM 
RAPORU 
YAZILMASI

İYİLEŞMENİN 
SAĞLANMASI
•Tekrar 
değerlendirme?NE;Değerlendirecek 

kurumun incelemeyi 
istediği bilgileri ve 
bunlara ait belgeleri 
içeren rapor

•NASIL; Kurumda 
değerlendirilecek 
alandaki yetkin 
kişilerce oluşturulan 
kurul tarafından 
yazılan rapor ve ekli 
belgeler

• Yazılan raporda 
istenilen 
standartlara ait 
bilgi ve belgelerin 
olup olmadığının 
rapor üzerinden 
incelenmesi,

• Kurumun eğitim-
öğretim durum 
hakkında ön bilgi 
sahibi olunması

• Saha ziyaretinde  
görülecek alanların 
ve istenecek 
belgelerin 
belirlenmesi

yazılanların 
yerinde 
incelenmesi, 

• Örnekleme 
yöntemiyle genel 
hakkında bilgi 
sahibi olma,

• Raporda istenilen 
standartlara ait 
eksik bilgi ve 
belgeyi yerinde 
değerlendirme 
imkanı

• Kuruma ait 
Güçlü Yönler ve 
Gelişmeye Açık 
Yönlerin beyanı

değerlendirme?



YÖKAK’ın Üniversitelerin Kendi 
Kendilerini Değerlendirmeleri Sistemi

• ÜNİVERSİTE BAZINDA ÖĞRENME ÇIKTILARI TANIMLA
• ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU İSTE   TERCİHEN WEB 

TABANLI
• 1 KURUM İÇİ TERCİHEN AKREDİTE OLAN PROGRAMDAN

Prof. Dr. Muzaffer ELMAS ‘ın (Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı) 17.07.2019 tarihli konuşmasından

• 1 KURUM İÇİ TERCİHEN AKREDİTE OLAN PROGRAMDAN
• 2 DIŞ DEĞERLENDİRİCİ iLGİLİ PROGRAMDAN 
• 1 GÜN DEKAN BÖLÜM BAŞKANI ÖĞRETİM ELEMANLARI 

ÖĞRENCİLER 
• ALTYAPI KAYNAKLAR 
• RAPOR



Prof. Dr. Ümit Kocabıçak‘ın (Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkan Danışmanı) 17.07.2019 tarihli 
konuşmasından



Prof. Dr. Muzaffer Elmas’ın (Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı) 17.07.2019 tarihli konuşmasından



SAHA ZİYARETİ

• Değerlendirici: Yoğun çalıştığınızı görüyorum fakat  ne yaptığınızı 
anlayamıyorum.

• John: Görev tanımıma göre bu süreçteki rolüm çukur açmak.
• Mike: Görev tanımıma göre, ben de çukurları kapatıyorum. 
• Ancak AĞAÇ DİKME işlemini yapacak arkadaşımız hastalandı,

bugün gelemedi
Prof. Dr. Muzaffer Elmas’ın (Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı) 17.07.2019 tarihli konuşmasından



SONUÇ ya da ÇIKTI=AĞAÇDikmek

Prof. Dr. Muzaffer Elmas’ın (Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı) 17.07.2019 tarihli konuşmasından



UTEAK 
Özdeğerlendirme
Rapor Hazırlama 

Örneği



Özdeğerlendirme Raporu Örneği 

• BÖDR-Birim-Öz-Değerlendirme-Rapor-
Kılavuzu(AnkaraÜnv) 




