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1. Yükseköğretimde Kalite Güvence Sistemi
a. Yükseköğretimin amacı nedir?
Yükseköğretimdeki öğrencilerin,
 Mesleki yeterlilikte ve işverenlerin ihtiyacına uygun,
 İstihdamıyla, ülke ekonomisine dolaylı yada doğrudan katkı sağlayan,
 Mesleğinde, nitelikli mezunlar vermek,
Olarak tanımlayabiliriz.
Eğitim-Öğretimin amacı;
 Mesleki bilimsel gerçekleri paylaşmaktır.

b. Kalite Kelimesinin anlamı nedir?
Kalite kelimesi; Latince ‘Qualis’ (Bitki ve nebatatın) Ne?! neyi!? (Nasıl oluştuğu) anlamındaki
kelimeden türemiş ‘Qualitas’ olarak kullanılmış ve İngilizceye Quality, Türkçe’ye Kalite kelimesiyle
girmiştir. Kalite; Ürün yada süreçleri, Hayran edici yada mükemmel oluşturabilmek anlamına gelir. Bu
sağlanırsa, sonucunda “müşteri memnuniyeti” yada “kullanıma uygunluk” gerçekleşir.

c. Eğitimde kalite nedir?
Eğitimde, mükemmel olmalıyız… Kalitenin tanımıdır.
“Eğitim faaliyetlerimizi, daha nitelikli nasıl oluşturmalıyız?” sorusunun cevabını eğitimde kalitenin
cevabı olarak görebiliriz.
Bu cümledeki 3 kelime çiftini açıklarsak, “Eğitim faaliyetlerimiz” ifadesi iç paydaşlara sunulan 3 ayrı
faaliyet grubuyla Eğitimin eksiksiz yürütülmesini temel alır.
 Eğitim-Öğretim faaliyetleri,
 Araştırma faaliyetleri ve
 Yönetim Sistemi (İdari hizmetler) olarak.
“Daha nitelikli” tanımıyla;
 İşlerimizi, mevcut teknolojiler, bilinen yöntemler ve yönetmelikler çerçevesinde eksiksiz
yapmak ve
 Ortaya çıkan problemleri çözerek,
 Mevcut durumu iyileştirip, sürekli iyileştirme ile
 Faaliyetleri standart biçimde yapmayı amaç edinmektir.
“Nasıl oluşturmalıyız?” süreçleri sürekli iyileştirip, standart hale getirerek. Burada;
 Gelişen teknolojiye uyum sağlayıp, gerektiğinde manuelden, robota dönüşen yazılım
süreçlerini kullanarak.
 Her eğitim faaliyeti, mevcut olanaklara göre en iyi biçimde, iyileştirmelerle ve sürdürülebilir
şekilde yapılabilmelidir.
 SONUÇ: Eğitim faaliyetlerinde, iç ve dış paydaş memnuniyetidir.

d. Genel Kalite Tanımları;
Kusursuz oluşturduğumuz eğitim faaliyetlerimizin sonucunda kalite izafi gerçekleşir ve Genel
tanımlarla açıklanır;
 Müşteri memnuniyetidir.
 Kullanıma uygunluktur.
 Ürünün (Mal ve Hizmetin) değeridir.
 Müşteri isteklerine uygunluktur. (Crosby 1979)
 İlk defada doğrusunu yapmaktır. (Price 1985)
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e. İç ve Dış Paydaşlarımız

PAYDAŞLAR

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

PAYDAŞLIK DURUMUNA
GÖRE
İç Paydaş
Dış Paydaş

Üniversitenin Akademik Birimleri

X

Üniversitemizin İdari Hizmet Birimleri

X

Öğrenciler

X

Akademik Personel

X

İdari Personel

X

YÖK

X

İş dünyası (Ticari ve Sanayi)

X

Aday Öğrenciler

X

Aileler

X

İlgili Bakanlıklar (MEB, Çalışma vb)

X

Valilik

X

Kuruluşlar (ÖSYM, TÜBİTAK, KALDER vb)

X

Sivil Toplum ve meslek Örgütleri

X

Kamu Kurumları (Valilik, Kaymakamlık, Belediyeler vb)

X

f. Kalite Güvencesi nedir?
Eğitim faaliyetlerimizi, mesleki nitelikleri yüksek mezunlar verebilmek için mükemmelleştirerek
standart (yazılı) hale getirip, güvence altına almaktır.


‘Mükemmelin daima mükemmeli vardır’ ilkesi ne tasarımların, (çizim masalarından,
CAD/CAM’e) ne teknolojilerin, ne de yazılımların ilk durumlarında olmadıkları ve çok daha
gelişmiş durumda oldukları bir gerçektir. Bu gün için elimizdeki mevcut teknolojiye, bilinen
yöntemlere ve tanımlanmış süreçlere göre eğitim faaliyetlerimizi en iyi biçimde,
yapabilmeliyiz.



Süreçlerde en iyi Yaptığımızı, yazılı hale getirirsek, standart olur.



İşimizi ilk defada ve her defasında doğru yapabilmek, oluşturduğumuz yazılı standartlara
(Yönetmelik, prosedür, talimat vb) bağlı olduğunu da biliyoruz.



Kalitenin güvence altına alınması için, yapılanları yazmak, yazılanları yapmak ve doğrulamak
gerekir.
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g. Kalite Güvence tanımı (Yönetmelikten)

Kurum : Marmara Üniversitesi
Birimler: Enstitü, Fakülte, Yük. O, MYO
Program: Bölüm, Program

Kalite Güvencesi tanımı:
 Bir yükseköğretim kurumunun veya programının
 iç ve dış kalite standartları ile uyumlu,

 kalite ve performans süreçlerini tam olarak yerine getirdiğine dair
 güvence sağlayabilmek için
 yapılan tüm planlı ve sistemli işlemleri

kapsar.

11
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h. Dış değerlendirme süreci ve takvimi
MADDE 12 – (1) Yükseköğretim kurumları, en az beş yılda bir, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından
yürütülecek periyodik bir kurumsal dış değerlendirme süreci kapsamında değerlendirilmekle
yükümlüdürler. Yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirme takvimi Yükseköğretim Kalite Kurulu
tarafından hazırlanır ve ilân edilir.
Kurumumuzun dış değerlendirme tarihi;



2018 eğitim-öğretim yılıdır.
Denetim tarihi YÖK Kalite Kurulunca daha sonra bildirilecektir.

2. Kurumsal İç Değerlendirme süreci ve Yaklaşımı
Birimin iç değerlendirme süreci aşağıdaki dört ana hususu içerecek şekilde gerçekleştirileceğinden,
Birim tarafından hazırlanacak iç değerlendirme raporunun aşağıdaki soruların cevabını içerecek şekilde
hazırlanması beklenmektedir:


Birim ne yapmaya çalışıyor?
(Birimin misyonu ve hedefleri belirlenmiş olmalıdır)
 Birim misyon ve hedeflerine nasıl ulaşmaya çalışıyor?
(Birimin yönetişim/organizasyonel yapısı ve yönetim süreçleri ve faaliyetleri belirlenmeli )
 Birim misyon ve hedeflerine ulaştığına nasıl emin oluyor?
(Kalite güvencesi süreçleri, birim İç değerlendirme süreçleri)
 Birim geleceğe yönelik süreçlerini nasıl iyileştirmeyi planlıyor?
(Yükseköğretimin hızlı değişen gündemi kapsamında birimin rekabet avantajını koruyabilmesi
için sürekli iyileştirme faaliyetleri hangi yöntemlerle ve nasıl uygulanıyor)

2.1.

Birim Hakkında Bilgiler

Birim; tarihsel gelişimi, organizasyon yapısı, mevcut programları, misyonu, değerleri, hedefleri ve
iyileştirme alanları hakkında bilgi vermelidir.

2.2.

Kalite Güvencesi Sistemi

Birim, stratejik yönetiminin (stratejik planın) bir parçası olarak kalite güvencesi politikaları ve bu
politikaları hayata geçirmek üzere programlar seviyesinde stratejilerini belirlemeli ve kamuoyuyla (web
sitesinden vb) paylaşmalıdır.
(Bu politikalar, dış paydaşları da sürece dâhil ederek, (mezunlar ofisi, vb ile irtibata geçerek ) birimin
iç paydaşları tarafından geliştirilmeli ve uygulanmalıdır.)

2.3.

Eğitim - Öğretim

2.3.1. Programların Tasarımı ve Onayı
Birim, yürüttüğü programların tasarımı ve onayı için (yönetmelik vb) tanımlı süreçlere sahip olmalıdır.
(Programlar, hedeflenen öğrenme çıktıları da dâhil olmak üzere, amaçlarına uygun olarak
tasarlanmalıdır. Programın sonucu olan yeterlilikler, programa uygun seviyedeki TYYÇ-Türkiye
Yükseköğretim Yeterlilikleri Çerçevesi yeterliliklerini de kapsayacak şekilde tanımlanmalı ve ilgili
paydaşlara duyurulmalıdır.)
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2.3.2. Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme
Birim, programlarını öğrencilerin öğrenim sürecinde (proje, ödev, sunum vb) aktif rol almalarını teşvik
edecek şekilde yürütmelidir. Öğrencilerin başarı ölçme ve değerlendirmesi, bu yaklaşımı göstermelidir.

2.3.3. Öğrencinin Kabulü, Gelişimi, Tanınma ve Sertifikalandırma
Birim, öğrenci kabullerine yönelik sınav türü, puanı vb açık kriterler olarak belirlemeli, diploma, derece
ve diğer yeterliliklerin tanınması ve sertifikalandırılması ile ilgili olarak önceden tanımlanmış ve
yayımlanmış (yönetmelik ve yönergeleri) kuralları tutarlı ve sürdürülebilir bir şekilde uygulamalıdır.

2.3.4. Eğitim - Öğretim Kadrosu
Birim, eğitim - öğretim kadrosunun işe alınması, atanması, yükseltilmesi, eğitimine ve uzmanlık alanına
uygun ders görevlendirmesi ile ilgili tüm süreçlerde adil ve açık olmalıdır.

2.3.5. Öğrenme Kaynakları, Erişilebilirlik ve Destekler
Birim, eğitim - öğretim faaliyetlerini yürütmek için uygun mali kaynaklara (planlanmış bir bütçeye)
sahip olmalı ve öğrenme olanaklarının (kütüphane, internet vb) tüm öğrenciler için yeterli ve erişilebilir
olmasını güvence altına almalıdır.

2.3.6. Programların Sürekli İzlenmesi ve Güncellenmesi
Birim, 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.

2.4.

Araştırma ve Geliştirme

Birimin araştırma sürecinin, yapılan projelerin, toplumsal faydalarının değerlendirmesi istenir.

2.4.1. Araştırma Stratejisi ve Hedefleri
Birim, stratejik planı çerçevesinde belirlenen akademik öncelikleriyle uyumlu, değer üretebilen ve
toplumsal faydaya dönüştürülebilen araştırma ve geliştirme faaliyetlerini (akademik) teşvik etmelidir.

2.4.2. Araştırma Kaynakları
Birim, araştırma ve geliştirme faaliyetleri için fiziki altyapı (laboratuvarlar) ve mali kaynaklar oluşturmalı
ve bunların etkin şekilde kullanımına (laboratuvar doluluk oranı vb) yönelik politikalara ve stratejilere
sahip olmalıdır.
(Birimin araştırma politikaları, iç ve dış paydaşlarla işbirliğini ve birim (kurum) dışı fonlardan
yararlanmayı teşvik etmelidir.)

2.4.3. Araştırma Kadrosu
Birim, araştırmacıların işe alınması, atanması ve yükseltilmesi ile ilgili tüm süreçlerde (yönetmelik) adil
ve açık olmalıdır.

2.4.4. Araştırma Performansının İzlenmesi ve İyileştirilmesi
Birim, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini verilere dayalı ve periyodik olarak ölçmeli, değerlendirmeli
ve sonuçlarını yayımlamalıdır. Elde edilen veriler, birimin araştırma ve geliştirme performansının
periyodik gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi gereken alanlar için kullanılmalıdır.

2.5.

Yönetim Sistemi (İdari hizmetler)

Yükseköğretimde eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli, barınma, yemek, sağlık, güvenlik, spor,
iletişim, müracaat vb hizmetlerin sistem yaklaşımını gözden geçirmektir.
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2.5.1. Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı
Birim, stratejik hedeflerine ulaşmayı nitelik ve nicelik olarak güvence altına alan yönetimde sistem
yaklaşımına (yönetsel ve idari yapılanmaya) sahip olmalıdır. Yönetim kadrosu, tüzük ve yönetmeliklere
hakim, gerekli yapıcı liderliği üstlenebilmeli, idari kadrolar gerekli yetkinliğe sahip olmalıdır.

2.5.2. Kaynakların Yönetimi
Birim; insan kaynakları, mali kaynakları ile taşınır ve taşınmaz kaynaklarının tümünü etkin ve verimli
kullandığını güvence altına almak üzere bir yönetimsel sisteme sahip olmalıdır.

2.5.3. Bilgi Yönetimi Sistemi (ebys vb)
Birim, yönetsel ve operasyonel faaliyetlerinin etkin yönetimini güvence altına alabilmek üzere gerekli
bilgi ve verileri periyodik olarak toplamalı, analiz etmeli ve süreçlerini iyileştirmek üzere kullanmalıdır.

2.5.4. Birim Dışından Tedarik Edilen Hizmetlerin Kalitesi
Birim, dışarıdan aldığı (yemek fabrikaları, güvenlik firmaları vb) destek hizmetlerinin uygunluğunu,
kalitesini ve sürekliliğini güvence altına almalıdır.

2.5.5. Kamuoyunu Bilgilendirme
Birim, eğitim - öğretim programlarını ve araştırma-geliştirme faaliyetlerini de içerecek şekilde tüm
faaliyetleri hakkındaki bilgileri açık, doğru, güncel ve kolay ulaşılabilir şekilde (internet sitesi vb)
yayımlamalı ve kamuoyunu bilgilendirmelidir.

2.5.6. Yönetimin Etkinliği ve Hesap Verebilirliği
Birim, yönetim ve idari kadroların verimliliğini ölçüp değerlendirebilen ve hesap verebilirliklerini
sağlayan yaklaşımlara sahip olmalıdır.

2.6. Sonuç ve Değerlendirme
Birim, yürütülen/gerçekleştirilen faaliyetlerin misyonu ve hedefleriyle ne derece örtüştüğünü analiz
etmeli ve iyileşmeye açık yönleri kapsamında alınması gereken tedbirleri içeren bir değerlendirme
yapmalı, dış değerlendirme için hazır hale getirilmelidir.

3. Neler Yapılacak
 Öncelikle 4 ayrı Çalışma grubu oluşturulacak;
A. Kurum yapısı, B. Kalite güvence sistemi ve F. Sonuç ve değerlendirme çalışmaları
C. Eğitim-Öğretim (UZEM, MÜSEM dahil)
D. Araştırma-Geliştirme (Bapko+21 araştırma ve uygulama merkezi dahil)
E. İdari hizmetler (Rektörlüğe bağlı bölümler; 1-Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü ve 2-Türk Dili
Bölümü dahil)
Bu çalışma grubuyla;
 Dokümantasyon eğitimi ve birim dokümanları tamamlanacak.
 Sürekli iyileştirme eğitimleri ve birim uygulamaları takip edilecek
 İç değerlendiriciler için eğitimler verilecek ve iç değerlendirmeler yapılacak, iç değerlendirici
havuzu oluşturulacak* (önce bölüm ve programlar, sonra farklı birimler değerlendirilecek)
 Birimler, dış değerlendirmeye hazır hale getirilecek
*Kalite güvence/yönetim sorumluları, İç değerlendirme havuzu potansiyel üyeleridir.
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