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1. AMAÇ VE KAPSAM 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) eğitim-öğretimden araştırmaya, topluma 

hizmetten idari yapılanmasına kadar tüm faaliyet alanlarında yüksek nitelikli hizmetler sunmayı 

ilke olarak benimsemiştir. Bu amaçla Kalite Komisyonu ve onun uygulamacı birimi olarak 

Kalite Koordinatörlüğü üniversite çapında çeşitli kalite çalışmaları yürütmektedir. Bu 

çalışmalar yıldan yıla hep daha iyiyi hedefleyen bir anlayışla yürütülmektedir. Bununla birlikte 

üniversitede yürütülen kalite çalışmalarının neler olduğu, bu çalışmalara ilişkin genel uygulama 

biçimi, uygulama takvimi, kalite çalışmalarının birbiri ile nasıl ilişkilendirildiği gibi konuları 

genel hatlarıyla ortaya koyan, kayıt altına alan ve böylece kalite çalışmalarının sistemleşmesini 

sağlayacak bir çalışmaya gereksinim duyulmaktadır. Kalite Yönetimi El Kitabı bu gereksinimin 

bir ürünü olarak yazılmış, TOGÜ Senatosunun 07.09.2021 tarihli toplantısında oy birliği ile 

kabul edilmiştir. 

Kalite Yönetimi El Kitabının amacı, yukarıda belirtilen gerekçelerle TOGÜ’de yürütülen 

kalite çalışmalarına ilişkin bir çerçeve çizerek kalite yönetimini sistematik hale getirmektedir. 

Bu el kitabı sayesinde kalite yönetiminde görev alanların bir rehbere kavuşturulması 

hedeflenmektedir. El kitabının bu ilk sürümünün gelişmeye açık birçok yönü olacağı açıktır. 

Ancak bu ilk girişimin sonraki yıllarda kalite yönetiminde görev alacak ekiplerce çok daha 

ileriye taşınacağı düşünülmektedir. 
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2. KALİTE YÖNETİMİNİN ÖRGÜTSEL YAPISI 

 

Şekil 1. TOGÜ Kalite Yönetimi Örgüt Şeması 

2.1. Rektör ve Kalite Komisyonu 

Şekil 1’de görüldüğü gibi, kalite yönetiminin başında kalite komisyonuna da başkanlık 

eden Rektör bulunmaktadır. Kalite komisyonları Yüksek Öğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) 

tarafından hazırlanan ve 23.11.2018 tarihinde 30604 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 

Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği’nin (Ek-1) 16 

ve 17. maddeleri çerçevesinde oluşturulmaktadır. Sözü geçen yönetmeliğin 16. maddesinin 3. 

fıkrasında komisyon üyelerinin aynı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulunu 

temsilen birden fazla olmamak ve farklı bilim alanlarından olmak üzere yükseköğretim kurumu 

senatosunca belirleneceği belirtilmektedir. Üniversite Genel Sekreteri, Strateji Geliştirme Daire 

Başkanı da komisyonun üyeleri arasında bulunmalıdır. Ayrıca öğrenciler de komisyonda temsil 

edilir. Öğrenciler Senato tarafından bir yıllığına, diğer üyelerse iki yıllığına seçilir. Tokat 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları (EK-2) çerçevesinde 

Kalite Komisyonunun görev ve sorumlulukları şunlardır: 

 Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma 

faaliyetleri ile idarî hizmetlerinin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi ile ilgili 

kurumun iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak, kurumsal göstergeleri tespit etmek 

ve bu kapsamda yapılacak çalışmaları Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından 

belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütmek ve bu çalışmaları Senato onayına 

sunmak, 

 İç değerlendirme çalışmalarını yürütmek, kurumsal değerlendirme ve kalite geliştirme 

çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık kurumsal değerlendirme raporunu hazırlamak ve 
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senatoya sunmak, onaylanan yıllık kurumsal değerlendirme raporunu Üniversite’nin 

internet sayfasında kamuoyuna duyurmak, hazırlanan İç Değerlendirme Raporunu 

Nisan ayı sonuna kadar Yükseköğretim Kalite Kuruluna göndermek, 

 Dış değerlendirme sürecinde gerekli hazırlıkları yapmak ve dış değerlendirici kurumlara 

her türlü desteği vermek,  

 Her yıl periyodik olarak, bir sonraki takvim yılı başına kadar, kendi yıllık iç 

değerlendirme raporunu, gözden geçirme sonuçlarını dikkate alarak, bir sonraki takvim 

yılı için iş takvimini, iyileştirme eylem planlarını oluşturmak ve yürütmek, 

 Çalışmalarında ve raporlamalarında Üniversite düzeyinde standardı sağlamak için form, 

cetvel, tablo vb. geliştirmek ve standartları belirlemek, 

 İç ve dış değerlendirme raporlarında ortaya çıkan ve iyileştirmeye ihtiyaç duyulan 

alanlarla ilgili iyileştirme çalışmaları yapmak ve 

 Akademik, idari personel ve öğrenci memnuniyet anketlerinin sonuçlarını içeren yıllık 

kurumsal değerlendirme raporunu hazırlamak. 

2.2. Kalite Koordinatörlüğü 

İlgili yönetmelik kalite komisyonlarının kalite çalışmalarını yürütmek üzere çeşitli 

yapılanmalar oluşturabileceğini belirtmektedir. Bu kapsamda TOGÜ’de öncelikle kalite 

çalışmalarında uygulamacı birim olarak görev yapacak bir Kalite Koordinatörlüğü kurulmuştur. 

Koordinatörlükte Rektörce görevlendirilecek bir koordinatör ve en fazla iki koordinatör 

yardımcısı görev yapmaktadır. Kalite Koordinatörlüğünün öncelikli amacı, Üniversite 

genelinde bir kalite bilincinin oluşturulması ve kalite geliştirme çalışmalarının kurum 

kültürünün ayrılmaz bir parçası haline getirilmesidir. Koordinatörlük, üniversitenin tüm 

birimlerinde ve tüm faaliyet alanlarında kalite çalışmalarının planlanması, uygulanması, kontrol 

edilmesi ve tüm sürecin işleyişinin iyileştirilmesi için önlem alınmasında Üniversite Kalite 

Komisyonu ile birimler arasında iletişim ve koordinasyonu sağlamakla görevlidir. Bu yönüyle, 

Kalite Komisyonunun operasyonel birimi olarak oluşturulmuştur. Kalite Koordinatörlüğünün 

görev alanları şunlardır: 

 Kalite Komisyonunun çalışmalarını koordine etmek 

 Belirtilen tarihlerde ve Komisyon Başkanının talebi üzerine toplantı çağrılarını yapmak 

 Üniversite genelinde yürütülen çalışmaları Kalite Komisyonu adına izleyerek 

komisyonun ve koordinatörlük internet sitesi ve diğer kanallarla kamuoyunun dikkatine 

sunmak 

 Kalite Komisyonunca hazırlanan Kurumsal İç Değerlendirme Raporlarını sisteme 

yüklemek 

 Program Kılavuzu uygulamalarını izlemek ve değerlendirmek 

 Program öz değerlendirme ve akran değerlendirmesi çalışmalarını koordine etmek 

 Dış değerlendirme ve akreditasyon süreçlerini organize etmek 

 Üniversitenin kalite ile ilgili diğer etkinliklerini izlemek 

Kalite Koordinatörlüğünün işleyişine yön veren misyon ve vizyonu ise şu biçimde 

belirlenmiştir: 

Kalite Koordinatörlüğünün misyonu Üniversitemizin Stratejik Planı ile hedeflediği 

misyonu gerçekleştirebilmesi ve vizyona ulaşması için gerekli olan kalite süreçlerini hayata 

geçirmektir. 
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Vizyonu ise Üniversitenin tüm birimleriyle uluslararası çapta, araştırma yönü 

gelişmiş, rekabet gücü yüksek bir üniversite olabilmesi için işlev görecek nitelikte bir kalite 

güvence sistemi oluşturmak ve böylesi bir kalite kültürünü kalıcı hale getirmektir. 

2.3. Kalite Alt Komisyonları 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları’nın 9. 

maddesi Kalite Komisyonuna bağlı olarak çalışan alt komisyonları düzenlemektedir. Bu 

kapsamda beş alt komisyon bulunmaktadır. Alt komisyonlar YÖKAK’ın değerlendirme 

süreçlerinde kullandığı boyutlandırma esas alınarak oluşturulmaktadır. Bu alt komisyonlar; 

Kalite Güvencesi Alt Komisyonu, Eğitim Öğretim Alt Komisyonu, Araştırma Faaliyetleri Alt 

Komisyonu, Toplumsal Katkı Alt Komisyonu ve Yönetim Hizmetleri Alt Komisyonu olarak 

belirlenmiştir. Alt komisyonların etkin çalışması için politika olarak her bir alt komisyonun 

başında bir rektör yardımcısının bulunması benimsenmiştir. Alt komisyonların üyeleri Kalite 

Komisyonu tarafından belirlenmektedir. Alt komisyon üyelerinin belirlenmesinde ilgili alt 

komisyonun faaliyet alanı ile ilgili öğretim elemanları ve idari personelin seçilmesi ilkesi 

uygulanmaktadır. 

2.4. Birim ve Bölüm Kalite Temsilcileri 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları’nın 10. 

maddesi Birim Kalite Temsilcileri konusunu düzenlemektedir. TOGÜ’de Kalite Komisyonu ve 

alt komisyonların yaptıkları çalışmaların birimlere yaygınlaştırılması, Üniversite genelinde 

yapılan kalite çalışmalarının eşgüdümlenmesi ve birimlerde yürütülen örnek kalite 

çalışmalarının diğer birimlere duyurulması amacıyla akademik ve idari tüm birimlerden Birim 

Kalite Temsilcileri belirlenmiştir. Akademik birimlerde tüm birimin çalışmalarına hâkim olan 

bir temsilci belirlenmesi amacıyla bir dekan yardımcısı/müdür yardımcısı Birim Kalite 

Temsilcisi olarak belirlenmiştir. İdari birim yöneticileri ise uygun gördükleri bir idari personeli 

Birim Kalite Temsilcisi olarak önermektedir. Akademik birimlerde ayrıca Bölüm Kalite 

Temsilcileri belirlenmektedir. 

TAKVİM VE SÜREÇ  

İş Takvim  Süreç Sorumlular 

Kalite 

Yönetiminin 

Örgütsel 

Yapısı 

Ekim 

2022 

Kalite Komisyonu üyelerinin 

belirlenmesi 

Senato 

Kalite Koordinatörlüğü 

Aralık 
Kalite Komisyonu öğrenci 

üyesinin belirlenmesi 

Senato 

Kalite Koordinatörlüğü 

Aralık 
Kalite alt komisyonlarının 

üyelerinin belirlenmesi   

Kalite Komisyonu 

Kalite Koordinatörlüğü 

Aralık 
Birim ve bölüm kalite 

temsilcilerinin belirlenmesi 

Kalite Koordinatörlüğü 

Dekanlıklar/Müdürlükler 
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3. KALİTE POLİTİKASI 

TOGÜ’nün kalite politikası; Üniversitenin misyonu, vizyonu ve temel değerleriyle 

uyumlu, tüm paydaşların ve birimlerin etkin ve verimli olarak katılımının sağlandığı, 

sürdürülebilir, ölçülebilir, belgelendirilebilir ve sürekli iyileştirme yaklaşımına dayalı eğitim-

öğretim, araştırma-geliştirme ve topluma hizmet faaliyetlerinin süreç odaklı yürütüldüğü 

kurumsal kalite kültürünü oluşturmak ve yaşatmaktır. Genel Kalite Politikasına uygun olarak 

etkinlik alanlarına özgü politikalar şunlardır: 

3.1. Eğitim-Öğretim 

 Öğrenciyi merkeze alan bir anlayışla öğrencilerin öğrenmelerini kolaylaştıracak zengin 

öğrenme ortamlarını hazırlayarak çok yönlü yetişmelerini ve disiplinler arası eğitim 

almalarını sağlamak 

 Akademik personelin eğitim-öğretim becerilerini artırmak 

 Eğitim-öğretim faaliyetlerinde öğrenci, akademik personel ve bunlarla dolaylı 

etkileşimde olan idari personelin memnuniyetini artırmak 

 Zamanın ruhuna uygun, özgüven sahibi, rekabetçi ve girişimci yönü güçlü bireyler 

yetiştirmek için eğitim birimlerinde yürütülecek özgün çalışmaları özendirmek ve 

desteklemek 

 Eğitim-öğretimde iç ve dış paydaşlarla iletişim ve etkileşim ortamlarını (çalıştay, 

protokol v.b.) geliştirmek, bu konuda yapılacak çalışmaları teşvik etmek 

 Eğitim-öğretimde kaliteyi sürekli artırmak için uygulama, staj, teknik gezi, proje gibi 

çalışmaları arttırmak 

 Eğitim-öğretimin öğrencinin kendi öğrenmesine katkıda bulunacak biçimde 

yapılandırmacı bir yaklaşımla sürdürülmesini sağlamak 

 Özel yaklaşım gerektiren öğrencilerin eğitim öğretimleri için gerekli koşulları sağlamak 

ve iyileştirmek 

3.2. Araştırma-Geliştirme 

 Ulusal ve bölgesel sorunların çözümüne ve ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacak Ar-

Ge çalışmaları yapmak 

 Ar-Ge ile ilgili kaynak ve alt yapı olanaklarını zenginleştirerek etkili ve verimli 

kullanımlarını sağlamak 

 Bilgiye ulaşma yollarını artırmak ve kullanımını yaygınlaştırmak 

 Ar-Ge çalışmalarının bütün aşamalarında bilimsel etik değerlere uygun etkinliklerde 

bulunmak 

 Ar-Ge etkinliğini artırmaya yönelik ulusal ve uluslararası işbirliklerini arttırmak 

 Ar-Ge çalışmalarının sonuçlarını ekonomik değer ve toplumsal faydaya dönüştürmek 

 Üniversitemizde üretilen Ar-Ge çıktılarını yaygınlaştırmak 

 Ar-Ge için gerekli olan nitelikli insan kaynaklarını yetiştirmek 

3.3.  Topluma Hizmet 

 Toplumsal sorunlara yönelik akademik ilginin artırılmasına ve toplumsal farkındalık 

oluşturmaya yönelik çalışmalar yapmak 
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 Topluma yönelik yaşam boyu eğitim faaliyetlerini güçlendirmek 

 Doğaya saygılı, sürdürülebilir yaşam alanları oluşturmak, bunun için gerekli yönetişim 

modelini hayata geçirmek, doğal ve kültürel varlıkların korunması, engelli veya 

engelsiz tüm bireyler için güvenli ve erişilebilir yaşam ortamını sağlamak 

 Toplumun ihtiyaç duyduğu konularda araştırma ve bilgilendirme yapmak 

 Topluma yönelik akademik birimlerin uzmanlık alanlarıyla ilişkili etkinlikler 

düzenlemek 

3.4. Yönetim 

 Nitelikli akademik ve idari personel istihdamına yönelik çalışmalar yapmak 

 Akademik ve idari birimlerde işleyişin etkin düzeyde sürdürülmesini sağlayacak 

çalışmalar yapmak 

 Tüm faaliyetlerimize ilişkin öz değerlendirme kültürü ve uygulamalarını yerleştirmek 

 Tüm iş süreçlerini iyileştirmek ve süreç yönetimini kurumsallaştırmak 

 İç ve dış paydaş memnuniyetini artırmak ve sürdürmek 

 Akademik ve idari personelin bireysel ve mesleki gelişimine destek olmak 

 Üniversitemiz tarafından sunulan eğitim, kültür, sanat ve spor faaliyetlerinin çeşitliliğini 

artırmak ve yaygınlaştırmak 

 İş sağlığı ve güvenliği kapsamında güvenilir çalışma ortamları sağlamak 
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4. STRATEJİK PLAN KAPSAMINDA KALİTE ÇALIŞMALARI 

TOGÜ’de ilke olarak kalite çalışmalarının kurum stratejik planı ile eşgüdümlü ve entegre 

biçimde yürütülmesi esastır. Bu kapsamda Stratejik Planda yer alan amaçlar ve hedefler Strateji 

Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından sistematik olarak izlenir, izleme sonuçları Kalite 

Koordinatörlüğü tarafından takip edilir ve ulaşılan hedeflerin sürdürülebilirliği ve ulaşılamayan 

hedefler için önlem alınır. Bu süreçte Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al (PUKÖ) olarak ifade 

edilen döngü temel alınır. İdare Faaliyet Raporları üzerinden yapılan izleme sonucunda gerekli 

görülen birimlerle görüşülerek önlem alınması sağlanır. 

TAKVİM VE SÜREÇ  

İş Takvim  Süreç Sorumlular 

Stratejik 

Planın 

İzlenmesi 

Şubat 
İdare Faaliyet Raporunun 

yayımlanması 

Strateji Geliştirme Daire 

Başkanlığı 

Mart 
Performans gerçekleşmelerinin analiz 

edilmesi  
Kalite Koordinatörlüğü 

Nisan 

Analiz sonuçlarının ve 

değerlendirmelerin Kalite Komisyonu 

ile paylaşılması ve alınacak tedbirlerin 

kararlaştırılması  

Kalite Komisyonu  

Kalite Koordinatörlüğü 

 

Mayıs-

Aralık 

Alınması kararlaştırılan tedbirlerin 

ilgili birimlerle birlikte hayata 

geçirilmesi 

Kalite Koordinatörlüğü 

Birim Kalite Temsilcileri 

Bölüm Kalite Temsilcileri 
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5. PROGRAM KILAVUZU ÇALIŞMALARI 

5.1. Genel Bilgi 

TOGÜ’de 2019-2020 güz yarılından itibaren eğitim-öğretimde kalite güvencesinin 

sağlanması bağlamında Bologna sürecinin ötesine geçen özgün bir uygulamaya imza atılmış, 

tüm önlisans ve lisans programlarında Program Kılavuzu uygulamasına geçilmiştir. Bu 

uygulama ile öğrenci alan her bir program; programa ait genel bilgilerin, akademik takvimin, 

öğrenci danışmanları ve öğretim elemanlarına ilişkin bilgilerin, program yeterliklerinin, ders 

planlarının ve haftalık ders programlarının bulunduğu bir Program Kılavuzu hazırlamaktadır. 

Ders planlarında her hafta işlenen konular ve elde edilecek kazanımlar yazılmakta; kazanımlar 

okul, program, ders ve konu bazında kodlanarak Üniversite genelinde ortak bir kod elde 

edilmektedir. Böylelikle Üniversitenin her bir programında elde edilmesi planlanan 

kazanımların izlemesi kolaylaşmakta ve kalite güvencesi sağlanabilmektedir.  

Program kılavuzu uygulamasıyla getirilen bir başka yenilik öğrencilerle daha dönem 

başlamadan örnek sınav sorularının, sınavlar sonrasında ise sınav soru ve cevaplarının 

paylaşılmasıdır. Böylelikle ölçme ve değerlendirmede de daha şeffaf ve adil bir süreç 

oluşturulmuştur. Yine Program Kılavuzu uygulaması gereği öğretim elemanlarımızın 

öğrencilerle ders notlarını paylaşmaları zorunlu hale getirilmiştir. 

5.2. Gerekçe 

Yükseköğretimde her bir program kendine özgü yeterliliklere sahiptir. Öğretim sürecinin 

bu yeterlilikler doğrultusunda yürütülmesi programın amacına ulaşması bakımından oldukça 

önemli görülmektedir. Yeterlikler temelinde yürütülen bir programdan mezun olan öğrencilerin 

niteliklerinin daha yüksek olacağı değerlendirilmektedir. Mevcut durum incelendiğinde bazı 

derslerin program yeterliliklerinden ve ders kazanımlarından uzak bir şekilde yürütüldüğü 

görülmektedir. Kimi zaman bir derste öğrenciler kazanımların çoğunu elde edemezken bir 

başka derste öğrencilere aşırı yükleme yapılabilmektedir. Kimi durumlarda da öğretim üyeleri 

program yeterlikleri ve ders kazanımlarını ya bilmemekte ya da dikkate almayabilmektedir. 

Bilindiği gibi bir programda yer alan bir ders birden fazla öğretim üyesi tarafından 

yürütülebilmektedir. Aynı dersi veren öğretim üyeleri çoğu durumda dersin amacı, kazanımları, 

içerik ve kaynakları ile ölçme ve değerlendirme süreci noktasında ortak bir yol izlememektedir. 

Ancak bu durum aynı dersi alan öğrencilerin farklı kazanımlara, farklı yollarla ve farklı 

değerlendirme süreçlerinden geçerek ulaşmalarına neden olmaktadır. Bu farklı uygulamalar 

«kolay ders / zor ders» ya da «kolay hoca / zor hoca» gibi kavramların oluşmasına neden 
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olabilmektedir. Aynı derse ilişkin böylesi farklı uygulamalar öğrencilerde adaletsizlik algısı 

oluşturabilmektedir. Bunun yanında öğretim elemanları da öğrencilerle gereksiz çatışma 

durumlarına girebilmektedir. Bu amaçla her bir programda yer alan derslerin amaç, kazanımlar, 

içerik ve kaynaklar ile ölçme ve değerlendirme boyutları bakımından standart hale getirilmesi 

mevcut farklılıkların ortadan kaldırılması anlamında önemli bir gereklilik olarak görülmektedir. 

Yukarıda sözü edilen hususlar doğrultusunda TOGÜ bünyesinde yer alan programların, 

öğretim sürecinin hem öğrenci, hem öğretim üyesi bakımından standartlaştırılması ve öğretim 

sürecinin ve mezun niteliğinin arttırılması noktasında, ilgili tüm başlıkları içeren bir program 

kılavuzunun hazırlanması gerekli görülmüştür. Bu türlü bir kılavuzun hazırlanması ile 

programda öğrenim gören öğrenciler sürecin başından sonuna kadar takip edebilecekleri bir 

kılavuza sahip olabileceklerdir. Böylece süreç sürprizlerden arındırılmış olacaktır. Üniversite 

birinci sınıfa başlayan bir öğrenci için yükseköğretim sürecinin bu kılavuzla daha anlaşılır hale 

getirilmesi öğrencilerin adaptasyonu bakımından da fayda sağlayacaktır. Diğer yandan her 

yarıyıl yeni dersler ve çoğu zaman yeni öğretim üyeleri ile öğretim sürecine başlayan ara sınıf 

öğrencileri için de süreçle ilgili gerekli bilgilerin bir arada yer aldığı, kolaylıkla ulaşabilecekleri 

bir kılavuzun varlığı önemli bir yarar sağlayacaktır. Program kılavuzu öğrenci ve öğretim 

üyesine yol göstereceği gibi yönetim açısından da şeffaflık ve hesap verebilirlik bakımlarından 

önemli bir işlev görecektir. 

5.3. Yetki ve Sorumluluklar 

Dekan/Müdür 

 Kurumundaki programlara ilişkin kılavuzların hazırlanması sürecini yürütmek 

 Süreçle ilgili görev dağılımları ile ilgilenmek 

 Kılavuzların zamanında ve usulüne uygun hazırlanmasını sağlamak 

Bölüm Başkanı 

 Bölümüne ilişkin program kılavuzlarının hazırlanması ile ilgili süreci yürütmek 

 Görev dağılımlarını yapmak ve görevlerin zamanında tamamlanmasını temin etmek 

 Program kılavuzunun nihai halini almasını sağlamak 

Anabilim Dalı Başkanı 

 Program kılavuzunda yer alan aşağıdaki başlıkları kendi program bilgileri 

doğrultusunda yazmak 

o Genel bilgiler 

o Akademik takvim 

o Öğrenci danışmanları 
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o Öğretim elemanları 

 Program öğretim elemanları ile birlikte program yeterliliklerini belirlemek 

 Program derslerinin kodu, adı, saati ve dersi veren öğretim üyeleri bakımından 

dönemlere göre listelenmesini sağlamak 

 Dönemlere göre ders programlarının hazırlanmasını sağlamak 

 Program derslerini veren öğretim elemanları tarafından ders planlarının, kılavuzda yer 

alan örneğe uygun olarak hazırlanmasını sağlamak 

 Dersler ile program yeterlilik ilişkilerinin kılavuzda yer alan ilgili bölüme eklenmesini 

sağlamak 

 Ders kazanımları ile program yeterliklerinin titizlikle hazırlanmasını ve örtüşme 

durumunu incelemek, sağlamak 

Öğretim Elemanları 

 Bölüm ve anabilim dalı başkanı koordinesi doğrultusunda diğer öğretim elemanları ile 

birlikte program yeterliklerinin belirlenmesinde görev almak 

 Ders sorumlusu olarak, aynı dersi veren diğer öğretim elemanları ile birlikte,verilen 

derslere ilişkin ders planlarını (kılavuzda yer alan örneğe göre) hazırlamak 

 Aynı dersi veren diğer öğretim elemanlarıyla birlikte alanıyla ilgili dersler ile program 

yeterlilikleri ilişkisini kurmak ve kılavuzda ilgili yerlere eklemek 

 Yapılan tüm bu işlemleri her öğretim yılının güz ve bahar döneminde güncellemek 

5.4. Program Kılavuzu İnceleme Komisyonu 

Akademik birimlerdeki Bölüm Kalite Temsilcileri o birimin Program Kılavuzu İnceleme 

Komisyonu’nu oluşturur. Bölüm Kalite temsilcilerinden oluşan bu komisyon ilgili birimin 

program kılavuzlarını yayımlanmadan önce Kalite Koordinatörlüğü sitesinden ulaşılabilen 

Program Kılavuzu şablonu ve Program Kılavuzu örneğine uygunluğu bakamından değerlendirir 

(https://kalite.gop.edu.tr). Program kılavuzları komisyonca verilen düzeltmeler yapıldıktan 

sonra akademik birim yönetimince yayımlanır. İnceleme komisyonu üyeleri incelemelerini 

aşağıdaki hususlara dikkat ederek yaparlar: 

 İçindekiler bölümünde sayfa numaraları belirtilmeli ve başlık tıklandığında ilgili 

sayfaya geçilebilmelidir 

 Dersler ve Program yeterlilikleri ilişkisinin yer aldığı tabloda bir ders ile programda 

hiçbir yeterlilik arasında ilişki kurulamamışsa, ilgili programın yeterlilikleri tekrar 

gözden geçirilmeli ve uygun yeterlilik/yeterlilikler eklenmelidir 

https://kalite.gop.edu.tr/
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 Haftalık Ders Programlarında boş kalan saatler “Bağımsız Öğrenme” saati olarak 

belirtilmelidir 

 Ders Planlarının yer aldığı bölümde ders kazanımları için konunun alt başlıkları yerine 

öğrencilerin edineceği kazanımları belirten davranış ifadeleri yer almalıdır 

 Ders planlarında kazanım sütunu altında konu başlıkları için “0”, kazanımlar için ise 

1’den başlayarak bir sonraki konuda kaldığı yerden devam eden bir numaralandırma 

yapılmalıdır 

 Ders planlarında kazanımların sıralandığı bölümde yer alan konu başlıkları ile bir alt 

bölümde yer alan haftalık konu başlıkları birebir aynı olmalıdır 

 Ders planlarında haftalık ders konularının tarihleriyle birlikte yer aldığı bölümde ilgili 

tarih resmi tatil ise akademik takvimde yer alan telafi ders günü eklenmelidir 

 Ders planlarında bir örneklik bakımından “Final” yerine “Dönem sonu Sınavı” 

yazılmalıdır 

 Açık uçlu maddeler (sorular) için hazırlanan cevap anahtarlarında öğrenciden 

beklenenler açıkça belirtilmelidir 

 Ders kitabının fotoğrafı eklenmelidir 

 Program kılavuzları bir eğitim öğretim yılı için yapıldığından hem güz hem de bahar 

dönemi ders planları mutlaka eklenmelidir 

5.5. Program Kılavuzu Kodlama Sistemi 

Program kılavuzunda öğrenciye verilecek her bir kazanım farklı bir koda sahiptir. Bu kod 

okul, program, ders, konu ve kazanımlara verilen kodların aralarına nokta konmak suretiyle 

birleştirilerek oluşturulur. Program kılavuzunda yer alan örnek üzerinden kodlamanın nasıl 

yapılacağı aşağıda gösterilmektedir. 

 

Okul Program Ders Konu Kazanım Kodu 
  

Konu ve ilgili kazanım 

3 8 MB511 1 0 3.8.MB511.1.0 Sınıfı yönetiminin Temelleri 

3 8 MB511 1 1 3.8.MB511.1.1 Sınıf kavramının ne anlama geldiğini bilir. 

3 8 MB511 1 2 3.8.MB511.1.2 Yönetim kavramını bilir. 

3 8 MB511 1 3 3.8.MB511.1.3 Sınıf yönetimi kavramını tanımlayabilir. 

3 8 MB511 1 4 3.8.MB511.1.4 Sınıf yönetiminin amaçlarını kavrar. 

3 8 MB511 1 5 3.8.MB511.1.5 Sınıf yönetimini etkileyen temel unsurları değerlendirebilir. 

3 8 MB511 1 6 3.8.MB511.1.6 Temel sınıf yönetimi yaklaşımlarını açıklayabilir. 

 

Okul Kodu: Üniversite ana sayfasında yer alan alfabetik akademik birim sıralamasına göre; 

fakülteler 1-20 arasında, yüksekokullar 21-30 arasında, meslek yüksekokulları 31-50 arasında 
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kodlanır. Örneğin eğitim fakültesinin kodu 1 ile 20 arasında olmalıdır. Var olan durumda 

alfabetik olarak birinci sırada diş hekimliği fakültesi, ikinci sırada eczacılık fakültesi, üçüncü 

sırada eğitim fakültesi olduğu için eğitim fakültesinin okul kodu 3’tür. Yeni açılan ve siteye 

eklenen okul olduğunda izleyen kılavuz hazırlama döneminde bu kod güncellenir. Aşağıda tüm 

okulların kodları yer almaktadır. 

1. Diş Hekimliği Fakültesi 

2. Eczacılık Fakültesi 

3. Eğitim Fakültesi 

4. Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi 

5. Erbaa Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi 

6. Fen Edebiyat Fakültesi 

7. Güzel Sanatlar Fakültesi 

8. Hukuk Fakültesi 

9. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

10. İslami İlimler Fakültesi 

11. Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi 

12. Niksar Uygulamalı Bilimler Fakültesi 

13. Sağlık Bilimleri Fakültesi 

14. Spor Bilimleri Fakültesi 

15. Tıp Fakültesi 

16. Turhal Uygulamalı Bilimler Fakültesi 

17. Ziraat Fakültesi 

  

21. Devlet Konservatuvarı 

22. Yabancı Diller Yüksekokulu 

23. Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 

  

31. Adalet Meslek Yüksekokulu 

32. Almus Meslek Yüksekokulu 

33. Artova Meslek Yüksekokulu 

34. Erbaa Meslek Yüksekokulu 

35. Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 

36. Niksar Meslek Yüksekokulu 

37. Pazar Meslek Yüksekokulu 



 

16 
 

38. Reşadiye Meslek Yüksekokulu 

39. Tokat Meslek Yüksek Okulu 

40. Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 

41. Turhal Meslek Yüksekokulu 

42. Turhal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 

43. Zile Meslek Yüksekokulu 

Program Kodu: İlgili okulun sayfasında yer alan “Bölümler” sekmesinde yer alan bölümlerin 

alfabetik sırasına göre ilk sırada yer alan ilk bölümdeki öğrenci alan ilk program bir numaralı 

kodu alır, diğerleri bunu izler. Aşağıda eğitim fakültesi örneği için program kodları yer 

almaktadır. Fakülte sayfası kontrol edilerek program kodlaması daha net görülebilir. 

1. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 

2. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 

3. Müzik Öğretmenliği 

4. Resim Öğretmenliği 

5. Fen Bilgisi Öğretmenliği 

6. Matematik Öğretmenliği 

7. Özel Eğitim Öğretmenliği 

8. Okul Öncesi Öğretmenliği 

9. Sınıf Öğretmenliği 

10. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 

11. Türkçe Öğretmenliği 

12. İngilizce Öğretmenliği 

Ders Kodu: Hâlihazırda kullanılan kodlar esas alınacaktır. 

Konu Kodu: Ders planında yer alan konu sıralaması esas alınacaktır. Oryantasyon haftasından 

sonraki haftadan itibaren derste ele alınan her bir konu ardışık olarak sıralanacaktır. 

Kazanım Kodu: Birinci konudan itibaren her bir konu için belirlenen kazanımlar birden 

başlayarak ve bir önceki konu kazanımlarının üzerine eklenerek belirlenecektir. Örneğin 

oryantasyon haftasından sonraki ilk hafta işlenen ilk konuda 6 kazanım varsa bunlar 1’den 6’ya 

kodlanır. İzleyen haftada 7 kazanım varsa bunlar bir önceki haftada yer alan 6 kazanımın 

üzerine eklenerek 7 ila 13 arasında kodlanır. Ders planının konu ve kazanımların yazıldığı 

kısmında sarı ile işaretli biçimde konuların yazıldığı kısımlarda kazanım ifade edilmediği için 

bu kısımlarda kod olarak “0” (sıfır) yazılır. 

Nihai (Birleşik Kod): Her bir kod yukarıda verilen sıra ile aralarına nokta konulmak suretiyle 

yan yana yazılarak oluşturulur. 
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TAKVİM VE SÜREÇ  

İş Takvim  Süreç Sorumlular 

Program 

Kılavuzu 

Çalışmaları 

Temmuz 

Program kılavuzu hazırlıkları ile 

ilgili hatırlatma yazısının birimlere 

gönderilmesi  

Kalite Koordinatörlüğü 

Ağustos 

Hazırlanan program kılavuzlarının 

kontrol edilmesi gerekli 

düzeltmelerin istenmesi  

Birim Kalite Temsilcileri 

Bölüm Kalite Temsilcileri 

Ağustos 

Düzeltilmiş program kılavuzlarının 

birim internet sayfalarında 

yayımlanması 

Birim Kalite Temsilcileri 

Eylül 

Yayımlanmış program 

kılavuzlarının kontrolü ve gerekli 

durumlarda birimlere dönüt 

verilmesi  

Kalite Koordinatörlüğü 
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6. PROGRAM ÖZ DEĞERLENDİRME VE AKRAN DEĞERLENDİRMESİ 

ÇALIŞMALARI 

6.1. Dayanak ve Kapsam 

Program değerlendirme çalışmaları YÖKAK’ın üniversiteler için geliştirdiği Üniversite 

Yönetim Bilgi Sistemi yazılımının ilk ayağı olan Program Değerlendirme Modülünün etkin 

hale getirilmesi kapsamında gerçekleştirilmektedir. YÖKAK tarafından tüm Türkiye’deki 

üniversitelere sağlanan bu yazılım ile üniversitelerde eğitim veren tüm programların öz 

değerlendirme ve akran değerlendirmesi gerçekleştirmesi beklenmektedir. Program 

değerlendirme çalışmalarına önlisans, lisans ve lisansüstü eğitim veren aktif durumdaki tüm 

programlar dâhildir. Bu kapsamda TOGÜ’de öncelikle öz değerlendirme çalışmaları 

başlatılacak, sonraki süreçte akran değerlendirmesi de gerçekleştirilecektir. Bu nedenle el 

kitabında program öz değerlendirme üzerinde durulmakla birlikte, akran değerlendirmesi de 

aynı yaklaşımla uygulanabilecektir.  

6.2. Öz Değerlendirme Programının Amacı 

Program öz değerlendirme faaliyetlerinin temel amacı; programlar bazında güçlü ve 

gelişmeye açık yönlerin programların uygulayıcıları tarafından tespit edilmesinin 

sağlanmasıdır. Bu sayede programın uygulayıcısı olan öğretim elemanları ve yöneticiler, 

kendilerini tanıma imkânı bulacak, güçlü yönlerinin farkında olarak bu yönlerle ilgili daha 

derinlemesine çalışmalar yapabilecek ve gelişmeye açık yönlerinin farkında olarak bu yönlerin 

daha iyi hale getirilebilmesi için neler yapılabileceği konusunda adımlar atabileceklerdir. 

6.3. Öz Değerlendirme Programı Yazılımının Kullanımı 

6.3.1. Öz Değerlendirme Takımlarının Oluşturulması 
Öz değerlendirme yapabilmek için ilgili programın bağlı olduğu bölümde/anabilim 

dalında görev yapan en az iki, en çok üç öğretim üyesinin (öğretim üyesinin bulunmadığı 

programlarda öğretim elemanları) görevlendirilmesi gerekmektedir. Görevlendirilenlerin biri 

takım başkanı diğeri/diğerleri takım üyesi olarak seçilir. 

6.3.2. Programa Giriş 
Birimler tarafından görevlendirilen öz değerlendirme takım üyelerinin sisteme girişleri 

kalite koordinatörlüğünce yapılır. Bu girişin ardından kalite@gop.edu.tr mail adresinden, takım 

üyelerinin kurumsal mail adreslerine kullanıcı adı ve şifre gelir.  Gelen bu bilgilerle 

https://ozd.gop.edu.tr/account/login adresinden sisteme giriş yapılabilir (Görsel 1). 

mailto:kalite@gop.edu.tr
https://ozd.gop.edu.tr/account/login
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Görsel 1. Programa Giriş Ekranı 

6.3.3. Veri Girişi 
Sisteme girildikten sonra sol üst tarafta öz değerlendirme başlığına tıklanır. Açılan 

ekranda “ölçütler” sekmesinden ölçütler seçilir. Ölçüt seçildikten sonra “açıklama” kısmına 

bilgiler girilir ve kırmızı renkteki disket işareti ile gösterilen kaydet simgesine basılır. 

Kaydetmeden başka bir işlem yapılırsa yazılanlar silinir. İlgili ölçüt başlığına ait deliller, örnek 

çalışmalar “kanıt” sekmesine tıklanarak eklenebilir. Kanıt ekleyebilmek için önce açıklama 

kısmına veri girişi yapılmalıdır. Kanıt olarak eklenecek dosya seçilir ve “yükle” butonu tıklanır 

(Görsel 2). 

 

Görsel 2. Veri Giriş Ekranı 

6.3.4. Puanlama Sistemi 
Sistemde üçlü bir puanlama kullanılmaktadır. Eğer ilgili ölçüte ilişkin programda 

gerçekleştirilen etkinlik/uygulama yoksa “uygulama yok” seçilmelidir. Ölçütler kapsamında 

uygulamalar var ama tam olarak yeterli değilse “olgunlaşmamış uygulama”; gerçekleştirilen 

çalışmalar olgunlaşmış ve sistematik biçimde yürütülüyorsa “örnek uygulama” 
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işaretlenmelidir. Bu sayede değerlendiriciler, hangi ölçüte ilişkin giriş yapıyorsa o ölçüt 

konusunda bulundukları noktanın bir değerlendirmesini yapabilmektedir (Görsel 3). 

 

Görsel 3. Puanlama Sistemi 

6.3.5. Değerlendirmenin Tamamlanması 
Veri girişi yapılan ekranda sağ üst kısımda “değerlendirmeyi tamamla” butonu yer 

almaktadır. Bu tamamlama işlemini takım başkanının yapması gerekmektedir. Takım başkanı 

değerlendirmeyi tamamla butonunu tıkladığında öz değerlendirme tamamlanmış olur. 

Sonrasında sistem üzerinden değerlendirme raporu PDF dosyası olarak alınmalıdır (Görsel 4).  

 

Görsel 4. Değerlendirmenin Tamamlanması 

6.3.6. Değerlendirme Sonuçlarının İyileştirme Süreçlerinde Kullanılması 
Öz değerlendirme takımlarının yaptıkları değerlendirme sonucunda oluşan raporlar ilgili 

bölüm/anabilim dalı başkanı tarafından ilgili programın bağlı olduğu bölümde/anabilim dalında 

görevli öğretim elemanları ile paylaşılır. Bölüm/anabilim dalı başkanı raporu okuyarak ilgili 

programın güçlü yönlerini ve gelişmeye açık yönlerini maddeler halinde çıkarır. İlgili 

programın bağlı olduğu bölümde/anabilim dalında görevli öğretim elemanları bölüm/anabilim 

dalı başkanı başkanlığında bir araya gelerek programın güçlü yanlarının sürdürülebilirliğini 

nasıl sağlayacaklarını ve gelişmeye açık yönler konusunda alacakları tedbirleri tartışırlar. Bu 

tartışmalar sonucunda olgunlaştırılan kararlar EK-3’teki “Program Öz Değerlendirme 
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İyileştirme Raporu” formatına uygun biçimde ilgili dekanlığa/müdürlüğe sunulur. İyileştirme 

raporları dekanlıkça/müdürlükçe incelenir ve tüm raporlar tamamlandıktan sonra 

fakülte/YO/MYO/enstitü kurulu üyeleri ile paylaşılır. İlgili kurul tüm raporlar üzerinde 

görüşmek üzere toplanır, yapılacak iyileştirme çalışmalarına nihai biçimi verilir. Bu şekilde son 

biçimi verilen Program Öz Değerlendirme İyileştirme Raporu ait olduğu yıl bilgisiyle birlikte 

ilgili programın web sayfasında paylaşılır. 

TAKVİM VE SÜREÇ  

İş Takvim  Süreç Sorumlular 

Program Öz 

Değerlendirme 

Çalışmaları 

Eylül 
Öz değerlendirme takımlarının 

oluşturulması  

Kalite Koordinatörlüğü 

Dekanlıklar/Müdürlükler 

Bölüm Başkanları 

Eylül 
Öz değerlendirme takımlarının 

sistemde tanımlanması 
Kalite Koordinatörlüğü 

Ekim 

Öz değerlendirme takımlarına 

program değerlendirme eğitimi 

verilmesi 

Kalite Koordinatörlüğü 

Ekim-

Kasım 

Öz değerlendirme takımlarının 

değerlendirmeleri sistem 

üzerinden yapması 

Öz Değerlendirme 

Takımları 

Kasım 

Öz değerlendirme raporlarının 

bölümlerce incelenerek Program 

Öz Değerlendirme İyileştirme 

Raporu’nun hazırlanması ve 

dekanlıklara/müdürlüklere 

gönderilmesi 

Bölüm Başkanları 

Aralık 

Program Öz Değerlendirme 

İyileştirme Raporlarının 

fakülte/enstitü/YO/MYO 

kurullarında görüşülerek son 

biçiminin verilmesi ve ilgili 

programın web sayfasında 

paylaşılması 

Dekanlıklar/Müdürlükler 

Bölüm Başkanları 
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7. PROGRAM AKREDİTASYONU ÇALIŞMALARI 

7.1. Temel İlke 

TOGÜ’de program akreditasyonu ile ilgili temel ilke akreditasyon başvurusu yapma 

şartlarını sağlayan tüm programların akreditasyon süreçlerini başlatmasıdır. Program 

akreditasyonu noktasında henüz yolun başında sayılabilecek Üniversitede Kalite 

Koordinatörlüğü “Tüm Fakültelerden Bir Akredite Program” girişimiyle başlatıcı bir rol 

üstlenmeyi hedef edinmiştir. 

7.2. Program Akreditasyonu İçin Bir Model Önerisi  

Program akreditasyonu konusunda yetkilendirilen kuruluşlar genellikle eğitim, 

mühendislik, tıp gibi alanlarda ilgili bilim alanına özgü olarak örgütlenmiştir. Bu nedenle 

program akreditasyonu çalışmalarının birimler bazında yürütülmesi daha işlevsel bir yaklaşım 

olarak kabul edilmiştir.  

Kalite Koordinatörlüğü birimlere program akreditasyonu çalışmaları için bir komisyon 

oluşturmasını önermektedir. Bu komisyonda şu üyeler yer alabilir: 

 Dekan/Müdür: Komisyon Başkanı 

 Dekan/Müdür Yardımcısı (Birim Kalite Temsilcisi): Başkan Yardımcısı 

 Akreditasyon başvuru şartlarını sağlayan programların bağlı olduğu Anabilim Dalı 

Başkanları 

 Akreditasyon başvuru şartlarını sağlayan programların bağlı olduğu bölümlerin 

Bölüm Kalite Temsilcileri 

Komisyonların çalışma usul ve esasları komisyonca belirlenmelidir. 

7.3. Program Akreditasyonunun Finansmanı 

Programların akreditasyon kuruluşlarına ödemeleri gereken ücretler Üniversite 

yönetiminin karar vereceği şekilde, Üniversitenin ve birimlerin bütçelerinin durumuna göre 

Üniversite ya da birim bütçesinden karşılanabilir. Akreditasyon kuruluşlarından birimlere 

gerçekleştirilecek çevrim içi ya da yüz yüze ziyaretlerde yapılacak hazırlıklarda da Üniversite 

ve birimlerin olanakları kullanılabilir. 
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TAKVİM VE SÜREÇ  

İş Takvim  Süreç Sorumlular 

Program 

Akreditasyonu 

Çalışmaları 

Ekim 
Birim akreditasyon 

komisyonlarının oluşturulması  

Kalite Koordinatörlüğü 

Dekanlıklar/Müdürlükler 

Kasım 

Fakülte/Enstitü/YO/MYO’lara 

yönelik akreditasyon 

bilgilendirme toplantıları 

yapılması 

Kalite Koordinatörlüğü 

Aralık-

Ocak 

Program akreditasyon 

başvurularının yapılması 

Dekanlıklar/Müdürlükler 

Birim Akreditasyon 

Komisyonları 

Bölüm Başkanlıkları 

Anabilim Dalı Başkanlıkları 

Ocak-

Aralık 

Başvuru süreçlerinin izlenmesi 

ve rehberlik faaliyetleri 
Kalite Koordinatörlüğü 
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8. KURUMSAL İÇ VE DIŞ DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI 

8.1. Kurumsal İç Değerlendirme Çalışmaları 

TOGÜ’de kurumsal iç ve dış değerlendirme çalışmaları YÖKAK’ın belirlediği çerçevede 

sürdürülmektedir. İç değerlendirme kapsamında yıllık olarak Kurumsal İç Değerlendirme 

Raporu (KİDR) hazırlanmaktadır. KİDR Kalite Koordinatörlüğünün koordinasyonuyla Kalite 

Komisyonunun görevlendirdiği Kalite Alt Komisyonları tarafından yazılmaktadır. YÖKAK’ın 

güncel KİDR hazırlama kılavuzu başlıklarına uygun olarak oluşturulan alt komisyonlar Kalite 

Koordinatörlüğünün çağrısıyla toplanmakta, görev paylaşımı yapmakta ve belirlenen takvime 

uygun biçimde alt başlıklarda raporlarını hazırlamaktadır. Bir KİDR yazım sürecinde 

kullanılabilecek örnek takvim EK-4’te görülebilir.  

KİDR hazırlanmasında temel kural nesnel, kanıta dayalı bir raporlama yapmaktır. Bu 

amaçla alt komisyonlar raporların yazımı için birimlerden bilgi-belge talebinde bulunurlar. Bu 

talepler Kalite Koordinatörlüğü tarafından birimlere iletilir, elde edilen bilgi ve belgeler alt 

komisyonlara ulaştırılır. Kalite Koordinatörlüğü alt komisyonların taleplerine göre E-Kampüs 

Bilgi Yönetim Sistemi (https://ekampus.gop.edu.tr/) ve Bilgi Talep Formu aracılığıyla (EK-5) 

bilgi ve belgeleri birimlerden alır. 

Alt komisyonlarca yazılan raporlar her bir alt komisyonun toplantılarıyla son biçimini 

alır. Raporlar Kalite Koordinatörlüğü tarafından birleştirilir ve Kalite Komisyonuna sunulur. 

Kalite Komisyonu toplantılarında KİDR son biçimini alır ve Senato onayına sunulur. Senato 

tarafından onaylanan KİDR, Kalite Koordinatörlüğü tarafından YÖKAK’ın Kalite Güvencesi 

Yönetim Bilgi Sistemi’ne (https://yonetim.yokak.gov.tr/) girilir ve son kontrollerden sonra 

onaylanarak YÖKAK’a iletilmiş olur. Örnek KİDR Kalite Koordinatörlüğünün sayfasından 

edinilebilir (https://kalite.gop.edu.tr). 

8.2. Kurumsal Dış Değerlendirme Çalışmaları 

Kurumsal dış değerlendirme çalışmaları da YÖKAK tarafından yürütülmektedir. 

YÖKAK ilke olarak her üniversitenin en az beş yılda bir dış değerlendirmeden geçmesini 

öngörmektedir. Bu kapsamda TOGÜ 2017 yılında bir dış değerlendirmeden geçmiştir. Dış 

değerlendirmede YÖKAK tarafından görevlendirilen ve çeşitli üniversitelerde görev yapan 

öğretim üyelerinden oluşan bir değerlendirme takımı üniversitenin stratejik planı, geçmiş 

yıllara ait KİDR’ler ve üniversitenin internet sitesi üzerinden incelemelerde bulunmaktadır. 

Değerlendirme takımı ayrıca bir ön ziyaret bir de saha ziyareti yaparak yerinde incelemeler de 

https://ekampus.gop.edu.tr/
https://yonetim.yokak.gov.tr/
https://kalite.gop.edu.tr/Icerik.aspx?d=tr-TR&mk=37293&m=kurum_ic_degrlndirme_raporlari
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yapmaktadır. Tüm bu süreçler sonunda üniversiteye ait bir Kurumsal Dış Değerlendirme 

Raporu hazırlanmakta ve bu raporlar YÖKAK tarafından kamuoyu ile paylaşılmaktadır.  

2017 yılında bir dış değerlendirme süreci yaşayan TOGÜ 2020 yılında ise YÖKAK’ın 

başlattığı ve dış değerlendirmeden geçen üniversiteleri dâhil ettiği izleme programına dâhil 

olmuş ve bu süreci de tamamlamıştır. 

YÖKAK’ın dış değerlendirme süreçleri kapsamında üniversitelere sunduğu bir seçenek 

de kurumsal akreditasyon programıdır. TOGÜ’de 2022 yılı ve sonrası için en önemli 

hedeflerden biri gereklilikleri tamamlayarak kurumsal akreditasyon programına dâhil olmak 

olacaktır.         

TAKVİM VE SÜREÇ  

İş Takvim  Süreç Sorumlular 

KİDR 

Çalışmaları 

Aralık 

Kalite komisyonu toplantısı 

yapılarak alt komisyonların 

netleştirilmesi ve alt 

komisyonların çalışma 

takvimlerinin planlanması 

Kalite Komisyonu 

Kalite Koordinatörlüğü 

Aralık 

Alt komisyonların ilk 

toplantılarını yaparak KİDR 

hazırlama kılavuzundaki hangi 

başlıkta hangi birimlerden bilgi 

istediklerini kalite 

koordinatörlüğüne bildirmeleri 

Kalite Koordinatörlüğü 

Kalite Alt Komisyonları 

Aralık 

Kalite koordinatörlüğünün 

birimlerden Bilgi Talep Formu 

ve Bilgi Yönetim Sistemi 

aracılığıyla alt komisyonların 

talep ettikleri bilgileri istemesi 

Kalite Koordinatörlüğü 

Dekanlıklar/Müdürlükler 

Birim Kalite Temsilcileri 

Bölüm Kalite Temsilcileri 

Ocak 

Birim ve bölüm kalite 

temsilcilerinin talep edilen 

bilgileri ve belgeleri kalite 

koordinatörlüğünün yapacağı 

bilgilendirme toplantısı 

doğrultusunda hazırlaması   

Dekanlıklar/Müdürlükler 

Birim Kalite Temsilcileri 

Bölüm Kalite Temsilcileri 

Ocak 

Kalite koordinatörlüğünün 

birimlerden gelen bilgi ve 

belgeleri ilgili alt komisyonlara 

yönlendirmesi 

Kalite Koordinatörlüğü 

Ocak-

Şubat 

Alt komisyonların 

hazırlayacakları raporlara son 

biçimini vererek kanıt 

belgeleriyle birlikte kalite 

koordinatörlüğüne göndermesi 

Kalite Koordinatörlüğü 

Kalite Alt Komisyonları 

Şubat 

Kalite koordinatörlüğünün 

raporları birleştirmesi, eksik 

kalan kısımları alt 

komisyonlarla iletişime geçerek 

Kalite Koordinatörlüğü 

Kalite Alt Komisyonları 
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tamamlaması ve sisteme 

girmesi ve sistem raporunu 

alarak görüş ve öneriler için 

kalite komisyonuyla paylaşması 

Şubat 

Kalite Komisyonu üyelerinin 

raporu okuyarak varsa görüş ve 

önerilerini kalite 

koordinatörlüğüne bildirmesi 

Kalite Komisyonu 

Kalite Koordinatörlüğü 

Şubat 

Kalite Komisyonu üyelerinin 

görüş ve önerileri 

doğrultusunda rapora son 

biçiminin verilerek Senatoya 

sunulması 

Senato 

Kalite Koordinatörlüğü 

Şubat-

Mart 

Senatoda onaylanan KİDR’in 

sistem üzerinden onaylanması 
Kalite Koordinatörlüğü 
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9. ANKET ÇALIŞMALARI 

TOGÜ’de paydaşların sunulan hizmetlerden memnuniyetini ölçmek ve ölçüm 

sonuçlarına göre yapılan değerlendirmeler ışığında süreçlerde iyileştirmeler gerçekleştirmek 

üzere çeşitli anketler uygulanmaktadır. Uygulanan anketler ve uygulama sonuçları Kalite 

Koordinatörlüğünün sayfasından paylaşılmaktadır. TOGÜ’de Kalite Koordinatörlüğü 

tarafından uygulanmakta olan anketler şunlardır: 

 Öğretim Elemanı Değerlendirme Anketi (EK-6) 

 Öğrenci Memnuniyet Anketi (EK-7) 

 Akademik Personel Memnuniyet Anketi (EK-8) 

 İdari Personel Memnuniyet Anketi (EK-9) 

 Dış Paydaş Memnuniyet Anketi (EK-10) 

Öğretim elemanı değerlendirme anketleri her bir ders için dönem içinde muhtelif 

zamanlarda uygulanmakta, öğrencilerin yanıtladığı anket sonuçları 

dekanlıklarca/müdürlüklerce incelenmekte ve öğretim elemanlarına anket sonuçlarını 

inceleyerek gerekli tedbirleri almaları konusunda resmi yazı ile bildirimde bulunulmaktadır. 

Öğretim elemanları ortalamanın altında puan aldıkları eğitim-öğretim süreçleri hakkında ne 

gibi iyileştirmeler yapacaklarını dekanlığa/müdürlüğe bildirmekle yükümlüdür. 

Memnuniyet anketi uygulamalarının sonuç raporları Kalite Koordinatörlüğünce 

hazırlanmakta koordinatörlük sitesi ve Üniversite ana sayfasından paylaşılmaktadır. Rapor 

Kalite Komisyonuna sunulmakta, Komisyon raporu değerlendirmek ve gerekli önlemleri 

kararlaştırmak üzere toplanmaktadır. Komisyonda benimsenen önlemler alınarak paydaşların 

memnuniyeti arttırılmaya çalışılmaktadır. 

 

TAKVİM VE SÜREÇ  

İş Takvim  Süreç Sorumlular 

Öğretim 

Elemanı 

Değerlendirme 

Anketi 

Uygulamaları 

Nisan ve 

Kasım 
Anketlerin uygulanması Kalite Koordinatörlüğü 

Mayıs ve 

Aralık 

Değerlendirme sonuçlarının 

dekanlıklarca/müdürlüklerce 

incelenerek düşük puanlı 

maddeler (3,39 ve altı) 

hususunda öğretim 

elemanlarına dönüt verilmesi 

Kalite Koordinatörlüğü 

Dekanlıklar/Müdürlükler 

Mayıs ve 

Aralık 

Öğretim elemanlarının düşük 

puanlı maddeler (3,39 ve altı) 

hususunda planladıkları 

iyileştirmeleri 

dekanlıklara/müdürlüklere EK-

Dekanlıklar/Müdürlükler 

Öğretim Elemanları 

https://kalite.gop.edu.tr/depo/menuler/birim_11412/anket_313/html_icerik/files/%C3%96%C4%9Fretim%20Eleman%C4%B1%20De%C4%9Ferlendirme%20Anketi.pdf
https://kalite.gop.edu.tr/depo/menuler/birim_11412/anket_313/html_icerik/files/%C3%96%C4%9Frenci%20Memnuniyet%20Anketi.pdf
https://kalite.gop.edu.tr/depo/menuler/birim_11412/anket_313/html_icerik/files/Akademik%20Personel%20Memnuniyet%20Anketi.pdf
https://kalite.gop.edu.tr/depo/menuler/birim_11412/anket_313/html_icerik/files/%C4%B0dari%20Personel%20Memnuniyet%20Anketi.pdf
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11’de yer alan Öğretim Süreci 

İyileştirme Planı aracılığıyla 

bildirmesi  

Ocak-

Aralık  

Planlanan iyileştirmelerin 

gerçekleşme durumunun 

sonraki dönemlerde alınan 

puanlar üzerinden izlenmesi 

Dekanlıklar/Müdürlükler 

Memnuniyet 

Anketi 

Uygulamaları 

Ekim-

Kasım 
Anketlerin uygulanması Kalite Koordinatörlüğü 

Kasım-

Aralık 

Uygulama sonuçlarının analiz 

edilerek o yıla ait Memnuniyet 

Anketi Uygulamaları Sonuç 

Raporunun yazılması ve  

Kalite Koordinatörlüğü 

Aralık 

Memnuniyet Anketi 

Uygulamaları Sonuç 

Raporunun Kalite Komisyonu 

ile paylaşılması ve sonuçlar 

üzerine görüşmek için toplantı 

çağrısı yapılması 

Kalite Komisyonu 

Kalite Koordinatörlüğü 

Aralık-

Ocak 

Kalite Komisyonu toplantısında 

anket sonuçları üzerinden 

iyileştirmelerin planlanması  

Kalite Komisyonu 

Kalite Koordinatörlüğü 

Ocak 

Memnuniyet Anketi 

Uygulamaları Sonuç 

Raporunun Üniversite ana 

sayfasında ve Kalite 

Koordinatörlüğünün sayfasında 

paylaşılması 

Kalite Koordinatörlüğü 

Basın ve Halkla İlişkiler 

Koordinatörlüğü 

Ocak-

Aralık 

Planlanan iyileştirmelerin ilgili 

birimlerle görüşülerek hayata 

geçirilmesi 

Kalite Koordinatörlüğü 

Birim Yönetimleri 

Bölüm Kalite Temsilcileri 
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10. TAKVİM VE SÜREÇ 

TAKVİM VE SÜREÇ  

İş Takvim  Süreç Sorumlular 

Stratejik Planın 

İzlenmesi 

Şubat İdare Faaliyet Raporunun yayımlanması Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 

Mart Performans gerçekleşmelerinin analiz edilmesi  Kalite Koordinatörlüğü 

Nisan 
Analiz sonuçlarının ve değerlendirmelerin Kalite Komisyonu ile 

paylaşılması ve alınacak tedbirlerin kararlaştırılması  

Kalite Komisyonu  

Kalite Koordinatörlüğü 

Mayıs-Aralık 
Alınması kararlaştırılan tedbirlerin ilgili birimlerle birlikte hayata 

geçirilmesi 

Kalite Koordinatörlüğü 

Birim Kalite Temsilcileri 

Bölüm Kalite Temsilcileri 

Öğretim Elemanı 

Değerlendirme 

Anketi 

Uygulamaları 

Nisan ve Kasım Anketlerin uygulanması Kalite Koordinatörlüğü 

Mayıs ve Aralık 

Değerlendirme sonuçlarının dekanlıklarca/müdürlüklerce 

incelenerek düşük puanlı maddeler (3,39 ve altı) hususunda 

öğretim elemanlarına dönüt verilmesi 

Kalite Koordinatörlüğü 

Dekanlıklar/Müdürlükler 

Mayıs ve Aralık 

Öğretim elemanlarının düşük puanlı maddeler (3,39 ve altı) 

hususunda planladıkları iyileştirmeleri dekanlıklara/müdürlüklere 

EK-11’de yer alan Öğretim Süreci İyileştirme Planı aracılığıyla 

bildirmesi  

Dekanlıklar/Müdürlükler 

Öğretim Elemanları 

Ocak-Aralık  
Planlanan iyileştirmelerin gerçekleşme durumunun sonraki 

dönemlerde alınan puanlar üzerinden izlenmesi 
Dekanlıklar/Müdürlükler 

Program Kılavuzu 

Çalışmaları 

Temmuz 
Program kılavuzu hazırlıkları ile ilgili hatırlatma yazısının 

birimlere gönderilmesi  
Kalite Koordinatörlüğü 

Ağustos 
Hazırlanan program kılavuzlarının kontrol edilmesi gerekli 

düzeltmelerin istenmesi  

Birim Kalite Temsilcileri 

Bölüm Kalite Temsilcileri 

Ağustos 
Düzeltilmiş program kılavuzlarının birim internet sayfalarında 

yayımlanması 
Birim Kalite Temsilcileri 

Eylül 
Yayımlanmış program kılavuzlarının kontrolü ve gerekli 

durumlarda birimlere dönüt verilmesi  
Kalite Koordinatörlüğü 

Eylül Öz değerlendirme takımlarının oluşturulması  
Kalite Koordinatörlüğü 

Dekanlıklar/Müdürlükler 
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Program Öz 

Değerlendirme 

Çalışmaları 

Bölüm Başkanları 

Eylül Öz değerlendirme takımlarının sistemde tanımlanması Kalite Koordinatörlüğü 

Ekim 
Öz değerlendirme takımlarına program değerlendirme eğitimi 

verilmesi 
Kalite Koordinatörlüğü 

Ekim-Kasım 
Öz değerlendirme takımlarının değerlendirmeleri sistem üzerinden 

yapması 
Öz Değerlendirme Takımları 

Kasım 

Öz değerlendirme raporlarının bölümlerce incelenerek Program 

Öz Değerlendirme İyileştirme Raporu’nun hazırlanması ve 

dekanlıklara/müdürlüklere gönderilmesi 

Bölüm Başkanları 

Aralık 

Program Öz Değerlendirme İyileştirme Raporlarının 

fakülte/enstitü/YO/MYO kurullarında görüşülerek son biçiminin 

verilmesi ve ilgili programın web sayfasında paylaşılması 

Dekanlıklar/Müdürlükler 

Bölüm Başkanları 

Memnuniyet 

Anketi 

Uygulamaları 

Ekim-Kasım Anketlerin uygulanması Kalite Koordinatörlüğü 

Kasım-Aralık 
Uygulama sonuçlarının analiz edilerek o yıla ait Memnuniyet 

Anketi Uygulamaları Sonuç Raporunun yazılması ve  
Kalite Koordinatörlüğü 

Aralık 

Memnuniyet Anketi Uygulamaları Sonuç Raporunun Kalite 

Komisyonu ile paylaşılması ve sonuçlar üzerine görüşmek için 

toplantı çağrısı yapılması 

Kalite Komisyonu 

Kalite Koordinatörlüğü 

Aralık-Ocak 
Kalite Komisyonu toplantısında anket sonuçları üzerinden 

iyileştirmelerin planlanması  

Kalite Komisyonu 

Kalite Koordinatörlüğü 

Ocak 

Memnuniyet Anketi Uygulamaları Sonuç Raporunun Üniversite 

ana sayfasında ve Kalite Koordinatörlüğünün sayfasında 

paylaşılması 

Kalite Koordinatörlüğü 

Basın ve Halkla İlişkiler 

Koordinatörlüğü 

Ocak-Aralık 
Planlanan iyileştirmelerin ilgili birimlerle görüşülerek hayata 

geçirilmesi 

Kalite Koordinatörlüğü 

Birim Yönetimleri 

Birim Kalite Temsilcileri 

Kalite Yönetiminin 

Örgütsel Yapısı 

Ekim 2022 Kalite Komisyonu üyelerinin belirlenmesi 
Senato 

Kalite Koordinatörlüğü 

Aralık Kalite Komisyonu öğrenci üyesinin belirlenmesi 
Senato 

Kalite Koordinatörlüğü 

Aralık Kalite alt komisyonlarının üyelerinin belirlenmesi   
Kalite Komisyonu 

Kalite Koordinatörlüğü 



 

31 
 

Aralık Birim ve bölüm kalite temsilcilerinin belirlenmesi 
Kalite Koordinatörlüğü 

Dekanlıklar/Müdürlükler 

Program 

Akreditasyonu 

Çalışmaları 

Ekim Birim akreditasyon komisyonlarının oluşturulması  
Kalite Koordinatörlüğü 

Dekanlıklar/Müdürlükler 

Kasım 
Fakülte/Enstitü/YO/MYO’lara yönelik akreditasyon bilgilendirme 

toplantıları yapılması 
Kalite Koordinatörlüğü 

Aralık-Ocak Program akreditasyon başvurularının yapılması 

Dekanlıklar/Müdürlükler 

Birim Akreditasyon Komisyonları 

Bölüm Başkanlıkları 

Anabilim Dalı Başkanlıkları 

Ocak-Aralık Başvuru süreçlerinin izlenmesi ve rehberlik faaliyetleri Kalite Koordinatörlüğü 

KİDR Çalışmaları 

Aralık 

Kalite komisyonu toplantısı yapılarak alt komisyonların 

netleştirilmesi ve alt komisyonların çalışma takvimlerinin 

planlanması 

Kalite Komisyonu 

Kalite Koordinatörlüğü 

Aralık 

Alt komisyonların ilk toplantılarını yaparak KİDR hazırlama 

kılavuzundaki hangi başlıkta hangi birimlerden bilgi istediklerini 

kalite koordinatörlüğüne bildirmeleri 

Kalite Koordinatörlüğü 

Kalite Alt Komisyonları 

Aralık 

Kalite koordinatörlüğünün birimlerden Bilgi Talep Formu ve Bilgi 

Yönetim Sistemi aracılığıyla alt komisyonların talep ettikleri 

bilgileri istemesi 

Kalite Koordinatörlüğü 

Dekanlıklar/Müdürlükler 

Birim Kalite Temsilcileri 

Bölüm Kalite Temsilcileri 

Ocak 

Birim ve bölüm kalite temsilcilerinin talep edilen bilgileri ve 

belgeleri kalite koordinatörlüğünün yapacağı bilgilendirme 

toplantısı doğrultusunda hazırlaması   

Dekanlıklar/Müdürlükler 

Birim Kalite Temsilcileri 

Bölüm Kalite Temsilcileri 

Ocak 
Kalite koordinatörlüğünün birimlerden gelen bilgi ve belgeleri 

ilgili alt komisyonlara yönlendirmesi 
Kalite Koordinatörlüğü 

Ocak-Şubat 
Alt komisyonların hazırlayacakları raporlara son biçimini vererek 

kanıt belgeleriyle birlikte kalite koordinatörlüğüne göndermesi 

Kalite Koordinatörlüğü 

Kalite Alt Komisyonları 

Şubat 

Kalite koordinatörlüğünün raporları birleştirmesi, eksik kalan 

kısımları alt komisyonlarla iletişime geçerek tamamlaması ve 

sisteme girmesi ve sistem raporunu alarak görüş ve öneriler için 

kalite komisyonuyla paylaşması 

Kalite Koordinatörlüğü 

Kalite Alt Komisyonları 
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Şubat 
Kalite Komisyonu üyelerinin raporu okuyarak varsa görüş ve 

önerilerini kalite koordinatörlüğüne bildirmesi 

Kalite Komisyonu 

Kalite Koordinatörlüğü 

Şubat 
Kalite Komisyonu üyelerinin görüş ve önerileri doğrultusunda 

rapora son biçiminin verilerek Senatoya sunulması 

Senato 

Kalite Koordinatörlüğü 

Şubat-Mart Senatoda onaylanan KİDR’in sistem üzerinden onaylanması Kalite Koordinatörlüğü 

  



 

 

 

 

 

EKLER 
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EK-1  

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE GÜVENCESİ VE YÜKSEKÖĞRETİM 

KALİTE KURULU YÖNETMELİĞİ 

23 Kasım 2018 CUMA 

Resmî Gazete 

Sayı : 30604 

YÖNETMELİK 

Yükseköğretim Kalite Kurulundan: 

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE GÜVENCESİ VE YÜKSEKÖĞRETİM 

KALİTE KURULU YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç ve kapsam 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, yükseköğretim sistemindeki iç ve dış kalite güvencesi, yükseköğretim kurumlarının 

eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalite düzeylerine ilişkin ulusal ve uluslararası 

kalite standartlarına göre Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından değerlendirilmesi, bağımsız dış değerlendirme ve 

akreditasyon kuruluşlarının tanınması ve yetkilendirilmesi ile Yükseköğretim Kalite Kurulu teşkilâtına, çalışma usullerine, 

yükseköğretim kurumlarındaki kalite komisyonu yapılanmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır. 

Dayanak 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 35 inci maddesine 

dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Bağımsız Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kuruluşları: Yurt içinde veya yurt dışında dış değerlendirme ve 

akreditasyon faaliyetleri gösteren kurum ve kuruluşları, 

b) Başkan: Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanını, 

c) Başkan Yardımcısı: Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkan Yardımcısını, 

ç) Dış Değerlendirici: Kurumsal dış değerlendirme programında görev yapmak üzere Yükseköğretim Kalite Kurulu 

tarafından görevlendirilen dış değerlendirme sürecini yürütmeye yetkin kişiyi, 

d) Dış Değerlendirme: Bir yükseköğretim kurumunun veya programının kalitesinin bağımsız dış değerlendirme ve 

akreditasyon kuruluşları tarafından değerlendirilme sürecini, 

e) Genel Sekreter: Yükseköğretim Kalite Kurulu Genel Sekreterini, 

f) İç Değerlendirme: Bir yükseköğretim kurumunun veya programının kalitesini kendi içinde değerlendirmesini, 

g) Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi: Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından onaylanan, bağımsız kurum veya 

kuruluşların; belirli bir alanda önceden belirlenmiş akademik ve alana özgü standartların bir yükseköğretim programı tarafından 

karşılanıp karşılanmadığını ölçen dış değerlendirme ve kalite güvence sürecini değerlendirmeye yetkili olduğunu gösteren 

belgeyi, 

ğ) Kurul: Yükseköğretim Kalite Kurulunu, 

h) Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR): Yükseköğretim kurumunun; eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı 

faaliyetleri ile idari hizmetlerine ilişkin kalite güvencesi süreçlerini izlemek amacıyla yükseköğretim kurumu tarafından her yıl 

hazırlanan raporu, 

ı) Kurumsal Dış Değerlendirme Programı: Yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı 

faaliyetleri ile idarî hizmetlerinin kalitesinin, beş yılda en az bir defa olmak üzere Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından 

periyodik olarak gerçekleştirilecek dış değerlendirme sürecini, 

i) Kurumsal Geri Bildirim Raporu (KGBR): Kurumsal dış değerlendirme programı kapsamında değerlendirilen 

yükseköğretim kurumu için dış değerlendiriciler tarafından hazırlanan kurumun güçlü ve iyileşmeye açık alanlarını içeren 

raporu, 

j) Performans Göstergeleri: Yükseköğretim kurumlarının amaç ve hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını ya da ne kadar 

ulaştığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek için kullanılan araçları, 

k) Program Değerlendirmesi: Yükseköğretim kurumlarında iç kalite güvence sisteminin bir parçası olarak öğretim 

programlarının değerlendirilmesi çalışmalarını, 

l) Program Akreditasyonu: Bağımsız dış değerlendirme ve akreditasyon kuruluşları tarafından belirli bir alanda 

önceden belirlenmiş akademik ve alana özgü standartların bir yükseköğretim programı tarafından karşılanıp karşılanmadığını 

ölçen dış değerlendirme ve kalite güvence sürecini, 
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m) Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi: Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ile uyumlu olacak şekilde tasarlanan; ilk, orta ve 

yükseköğretim dâhil, mesleki, genel ve akademik eğitim ve öğretim programları ve diğer öğrenme yollarıyla kazanılan tüm 

yeterlilik esaslarını gösteren ulusal yeterlilikler çerçevesini, 

n) Yükseköğretim Kalite Güvencesi Durum Raporu: Kurul tarafından ilgili yıl içinde dış değerlendirmesi yapılan 

yükseköğretim kurumlarının kurumsal değerlendirme raporlarını dikkate alarak, her yıl hazırlanan ve başta Yükseköğretim 

Kurulu olmak üzere ilgili paydaşların bilgisine sunulan raporu, 

o) Yükseköğretim Kalite Güvencesi Sistemi: Yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı 

faaliyetleri ile idari hizmetlerinin iç ve dış kalite güvencesi, akreditasyon süreçleri ve bağımsız dış değerlendirme ve 

akreditasyon kuruluşlarının tanınması ve yetkilendirilmesi süreçlerine ilişkin esasları, 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Yükseköğretim Kalite Kurulunun Teşkilatı, Görev ve Yetkileri 

Yükseköğretim Kalite Kurulunun organları 

MADDE 4 – (1) Yükseköğretim Kalite Kurulu; Kurul ve Başkandan oluşur. 

Kurul 

MADDE 5 – (1) Yükseköğretim Kalite Kurulu; 

a) Yükseköğretim Kurulu Genel Kurulu tarafından seçilen üç, 

b) Üniversitelerarası Kurul tarafından seçilen üç, 

c) Millî Eğitim Bakanlığı tarafından seçilen bir, 

ç) Mesleki Yeterlilik Kurumunu temsilen bir, 

d) Türk Akreditasyon Kurumunu temsilen bir, 

e) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunu temsilen bir, 

f) Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığını temsilen bir, 

g) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini temsilen bir, 

ğ) Öğrenci temsilcisi bir 

üye olmak üzere toplam on üç üyeden oluşur. 

(2) (a) ve (b) bentleri uyarınca seçilen üyeler, her birisi farklı yükseköğretim kurumlarında görev yapmakta olan, 

yükseköğretimin yapısı, işleyişi ve yönetimi ile kalite değerlendirme ve geliştirme uygulamaları konusunda deneyimli, yurt 

içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında en az on yıl görev yapmış, farklı alanlardaki öğretim üyeleri arasından 

seçilir. (c) bendi uyarınca seçilen üyenin yükseköğretim kurumunda görev yapmakta olan, yükseköğretimin yapısı, işleyişi ve 

yönetimi ile kalite değerlendirme ve geliştirme uygulamaları konusunda deneyimli, yurt içindeki veya yurt dışındaki 

yükseköğretim kurumlarında en az on yıl görev yapmış öğretim üyesi şartlarını taşıması gerekir. (ç), (e) ve (f) bentleri uyarınca 

kurumları temsil edecek üyelerin en az Başkan Yardımcılığı düzeyinde, (d) ve (g) bentleri uyarınca kurumları temsil edecek 

üyelerin ise en az Genel Sekreter Yardımcılığı düzeyinde olması gerekir. Öğrenci temsilcisi, Kurul tarafından belirlenecek ilke 

ve esaslar dâhilinde belirlenir. 

(3) Kurul üyelerinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşıması gerekir. 

(4) Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile Başkan ve Başkan Yardımcısı seçer. Kurul üyelerinden öğrenci 

temsilcisinin görev süresi bir yıl, diğer üyelerin görev süresi dört yıldır. İki dönemden fazla üyelik yapılamaz. Görev süresi 

biten veya herhangi bir nedenle Kuruldan ayrılan üyenin yerine en geç bir ay içinde ilgili kurum/kuruluş tarafından aynı usulle 

seçim/görevlendirme yapılır. Görev süresi dolmadan üyelikten ayrılan üyenin yerine görevlendirilen üye, ayrılan üyenin kalan 

süresini tamamlar. 

(5) Kurul, Başkanın belirleyeceği tarihlerde ayda en az bir kez olmak üzere, Başkanın çağrısı veya Kurul üyelerinin 

üçte birinin yazılı isteği üzerine her zaman toplanır. 

(6) Kurul, üye tam sayısının en az üçte iki çoğunluğu ile toplanır ve üye tamsayısının salt çoğunluğu ile karar alır. 

Oyların eşit olması halinde Başkanın oyu yönünde karar verilmiş sayılır. Üyeler, kurumlarına ilişkin kararların görüşüldüğü 

toplantılara katılamazlar. 

(7) Geçerli mazereti olmaksızın bir yılda toplam dört toplantıya katılmayanların ve altı aydan fazla süre ile hastalık, 

kaza veya başka bir nedenle görevini yapamaz durumda olanların görev süreleri dolmadan üyelikleri sonlandırılır. 

(8) Yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarının yöneticileri ve öğretim elemanları davet edilmeleri 

durumunda Kurul toplantılarına katılabilirler. Bu suretle davet edilenler, bu görev dolayısıyla öğrendikleri hususların gizliliğine 

uymakla yükümlüdür. Görevlendirilenlerin yolluk ve zaruri masrafları Kurul bütçesinden karşılanır. Kurul üyeleri dışında davet 

yoluyla toplantıya katılanların oy hakları yoktur. 

Kurulun görev ve yetkileri 

MADDE 6 – (1) Yükseköğretim Kalite Kurulunun görevleri; 

a) Yükseköğretim sisteminde kalite güvencesine ilişkin ulusal politika ve stratejileri belirlemek ve kamuoyu ile 

paylaşmak, 

b) Yükseköğretim sisteminde kalite kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için faaliyetlerde bulunmak, 

c) Yükseköğretim kurumlarında iç kalite güvence sistemlerinin kurulmasını teşvik etmek ve bu konuda yükseköğretim 

kurumlarına rehberlik etmek, 
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ç) Ulusal ve uluslararası düzeyde yükseköğretim kalite güvence sistemleri ile ilgili çalışmaları izlemek, ulusal ve 

uluslararası düzeyde ortak çalışmalar gerçekleştirmek, 

d) Dış değerlendirmede ve akreditasyonda uygulanacak ilkeleri, kalite göstergelerini ve bunlara ilişkin kuralları 

belirlemek, 

e) Yükseköğretim kurumlarının; eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı ve idari hizmetlerinin kalite 

düzeylerine ilişkin beş yılda en az bir defa dış değerlendirmesini yapmak ve ihtiyaç durumunda yükseköğretim programlarının 

değerlendirmesini yapmak, 

f) Misyon farklılaşması ve ihtisaslaşma programı kapsamında yer alan yükseköğretim kurumlarının faaliyetlerini 

değerlendirmek, izlemek ve buna ilişkin sonuçları Yükseköğretim Kuruluna sunmak, 

g) Dış değerlendirme ve akreditasyonda uygulanacak süreçlerle ilgili yükseköğretim kurumlarını bilgilendirmek üzere 

etkinlikler gerçekleştirmek ve yayınlar yapmak, 

ğ) Yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirme süreci sonrası, kurumsal geri bildirim raporlarını değerlendirerek 

kalite iyileştirmelerine yönelik tavsiyeleri içerecek şekilde Yükseköğretim Kalite Güvencesi Durum Raporunu her yıl 

hazırlamak, yayımlamak ve başta Yükseköğretim Kurulu olmak üzere ilgili paydaşların bilgisine sunmak, 

h) Dış değerlendirme ve akreditasyon alanlarında faaliyet göstermek amacıyla, belirlenmiş ilke ve kurallar çerçevesinde 

tescil almak üzere müracaat eden özel hukuk tüzel kişilerinin tescil müracaatlarını değerlendirerek karar vermek, bu 

kuruluşların faaliyetlerini izlemek ve gerekli gördüğünde bilgi almak, gerektiğinde uyarmak veya tescillerini iptal etmek, 

ı) Yükseköğretimde kalite güvencesi konusunda uluslararası kuruluşlar nezdinde Türkiye’yi temsil etmek, 

i) Yükseköğretim kalite güvence sistemine ilişkin konularda Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Kuruluyla işbirliği 

yapmak, 

j) Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinde Yer Alacak Yeterliliklerin Kalite Güvencesinin Sağlanmasına İlişkin Usul ve 

Esaslarda yer alan hükümlerin yükseköğretim kurumlarında uygulanma düzeyini değerlendirmektir. 

(2) Kurul, gerek gördüğü takdirde çalışma usul ve esaslarını belirleyerek komisyonlar kurabilir, danışma kurulları 

oluşturabilir. 

Başkan ve Başkan Yardımcısı 

MADDE 7 – (1) Kurul tarafından kurul üyeleri arasından dört yıl süre ile bir Başkan ve bir Başkan Yardımcısı seçilir. 

(2) Başkanın izin, hastalık, yurt içi ve yurt dışı görevlendirme ve görevde bulunmadığı diğer hâllerde Başkan 

Yardımcısı, Başkana vekâlet eder. 

(3) Başkan ve Başkan Yardımcısı sürekli görev yaparlar ve bu görevlerde bulundukları sürece kurumlarından aylıksız 

izinli sayılırlar; görev süreleri bittiğinde veya süresinden önce ayrıldıklarında başka bir işleme gerek kalmaksızın görevlerine 

geri dönerler. Görev sürelerinin bitimini müteakip asli görevlerine başladıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren asli 

kadrolarına ilişkin aylıklarını almaya başlarlar. 

(4) Başkan ve Başkan Yardımcısı, görevleri süresince, Cumhurbaşkanınca verilecek geçici görevler dışında herhangi 

bir kamu kuruluşunda ve özel kuruluşlarda ücretli veya ücretsiz çalışamazlar, görev alamazlar. 

Başkanın görev ve yetkileri 

MADDE 8 – (1) Kurulun en üst yöneticisi olan Başkan, Kurulun genel yönetim ve temsili ile kanun, yönetmelik 

hükümleri ve Kurul tarafından alınan kararların yürütülmesinden sorumludur. 

(2) Başkanın görevleri; 

a) Kurul toplantılarının gündemini, gün ve saatini belirlemek, toplantıları idare etmek, gündeme alınmayan başvurular 

hakkında gerekli işlemleri yapmak ve bunlara ilişkin olarak Kurula bilgi vermek, 

b) Kurulun belirlediği stratejilere, amaç ve hedeflere uygun olarak yıllık bütçeyi ve malî tabloları hazırlamak ve ilgili 

kurumlara göndermek, 

c) Genel Sekreter ve şube müdürlerinin atamasını yapmak, 

ç) Genel Sekreterin önerisi üzerine personelin atamasını yapmak, 

d) Personelin görev ve yetki alanı ile hizmet birimlerini ve görev yerini belirlemek, 

e) Kurul kararlarının gereğinin yerine getirilmesini temin etmek ve uygulanmasını sağlamak, 

f) İdari birimlerinin, verimli ve uyumlu bir biçimde çalışmasının en üst düzeyde organizasyonunu ve koordinasyonunu 

sağlamak, hizmet birimleri arasında çıkabilecek görev ve yetki sorunlarını çözmektir. 

Kurul üyelerinin mali hakları 

MADDE 9 – (1) Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanına Yükseköğretim Kurulu Başkan Vekili, Başkan Yardımcısına 

Yükseköğretim Yürütme Kurulu üyeleri, Genel Sekreterine Üniversitelerarası Kurul Genel Sekreteri için mali ve sosyal haklar 

kapsamında öngörülen ödemeler aynı usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir. Bunlar, emeklilik hakları bakımından da 

emsali olarak belirlenen personel ile denk kabul edilir ve emsali personele yapılan ödemelerden vergi ve diğer yasal kesintilere 

tabi olmayanlar bu maddeye göre de vergi ve diğer kesintilere tabi olmaz. Emekli olanların ise emekli aylıklarının ödenmesine 

devam olunur. Başkan ve Başkan Yardımcısı hariç Yükseköğretim Kalite Kurulu üyelerine, Yükseköğretim Genel Kurulu 

üyelerine ödenen tutarda huzur hakkı aynı usul ve esaslar çerçevesinde ödenir. Kurul üyelerine ödenecek huzur hakkı, her 

toplantı için devlet memur aylıkları kat sayısının (4000) rakamı ile çarpımı sonucunda bulunacak meblağdır. Ancak, bir yılda 

on ikiden fazla huzur hakkı ödenmez. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Yükseköğretim Kalite Kurulunun İdari Teşkilatı 

Genel Sekreterlik 

MADDE 10 – (1) Genel Sekreterlik; Kurumsal Dış Değerlendirme ve Dış Değerlendirme Kuruluşları Tescil Birimi, 

Tanıtım ve Paydaş İlişkileri Birimi ile Yönetim Hizmetleri Biriminden oluşur. 

Genel Sekreter 

MADDE 11 – (1) Genel Sekreter, Yükseköğretim Kalite Kurulu idari teşkilatının başıdır ve bu teşkilatın çalışmasından 

Başkana karşı sorumludur. Genel Sekreterin en az lisans diplomasına sahip olması şarttır. 

Genel Sekreterin görev ve yetkileri 

MADDE 12 – (1) Genel Sekreterin görevleri; 

a) Birimlerde çalışan tüm personelin görev ve sorumluluk anlayışına bağlı olarak hizmet vermelerini ve hizmet içi 

eğitim almalarını sağlamak, 

b) Birimler arasında uyumlu çalışmayı ve Kurula ait hizmetlerin yerine getirilmesini sağlamak ve denetlemek, 

c) Birimlerde görevlendirilecek personel hakkında, Kurul Başkanına öneride bulunmak, 

ç) Kurul toplantılarında oylamaya katılmaksızın raportörlük yapmak, 

d) Kurul kararlarının yazılması, imzalanması ve saklanmasını sağlamak, 

e) Başkan tarafından hazırlanan Kurul gündeminin zamanında dağıtılmasını ve buna ilişkin iş ve işlemlerin yapılmasını 

sağlamak, 

f) Kurul kararlarının ilgililere duyurulmasını sağlamak, 

g) Kurulun her türlü yönetim hizmetlerini ve ihtiyaçlarını sağlamak, 

ğ) Mevzuat çalışmalarını yapmak, 

h) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmaktır. 

Kurumsal Dış Değerlendirme ve Dış Değerlendirme Kuruluşları Tescil Birimi 

MADDE 13 – (1) Kurumsal Dış Değerlendirme ve Dış Değerlendirme Kuruluşları Tescil Biriminin görevleri; 

a) Kurul tarafından belirlenen dış değerlendirmede uygulanacak ilkeleri, kalite göstergelerini ve kuralları uygulamak, 

b) Dış değerlendirmede uygulanacak yöntem ve araçlarla ilgili yükseköğretim kurumlarının bilgilendirilmesine yönelik 

dokümanları hazırlamak, 

c) Yükseköğretim kurumlarının her yıl hazırladıkları iç değerlendirme raporlarının zamanında toplanmasını sağlamak, 

ç) Yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirme programına yönelik iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak, 

d) Kurul tarafından belirlenen; bağımsız dış değerlendirme ve akreditasyon kuruluşlarının tanınması ve 

yetkilendirilmesi sürecine ilişkin ilkeleri ve kuralları uygulamak, 

e) Dış değerlendirme ve akreditasyon alanlarında faaliyet göstermek amacıyla, belirlenmiş ilke ve kurallar çerçevesinde 

yetkilendirilmek üzere Kurula müracaat eden özel hukuk tüzel kişilerinin müracaatlarını incelemek ve ön değerlendirme 

raporlarını hazırlamak, 

f) Dış değerlendirme ve akreditasyon alanlarında faaliyet göstermek amacıyla kurulan özel hukuk tüzel kişilerinin 

faaliyetlerini izlemek, gerekli gördüğü durumlarda bilgi almak ve gerektiğinde uyarılmaları veya tescillerinin iptali için Kurula 

öneride bulunmak, 

g) Faaliyet alanıyla ilgili raporu her yılın sonunda hazırlamak, 

ğ) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmektir. 

Tanıtım ve Paydaş İlişkileri Birimi 

MADDE 14 – (1) Tanıtım ve Paydaş İlişkileri Biriminin görevleri; 

a) Kalite kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için tanıtım, bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerini planlamak 

ve uygulamak, 

b) Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinde Yer Alacak Yeterliliklerin Kalite Güvencesinin Sağlanmasına İlişkin Usul ve 

Esaslarda yer alan hükümlerin yükseköğretim kurumlarında uygulanmasını sağlamak, 

c) Ulusal ve uluslararası düzeyde yükseköğretim kalite güvence sistemleri ile ilgili çalışmaları izlemek, ulusal ve 

uluslararası düzeyde ortak çalışmalar gerçekleştirilmesine yönelik Kurula öneride bulunmak, 

ç) Kurulun basılı, yazılı ve görsel materyallerini hazırlamak, resmi yayın organlarının ya da süreli yayınlarının 

hazırlanması ve yayımı ile ilgili çalışmaları yapmak, 

d) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmektir. 

Yönetim Hizmetleri Birimi 

MADDE 15 – (1) Yönetim Hizmetleri Biriminin görevleri; 

a) Kurul personelinin işe alımı ve özlük haklarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 

b) İnşaatla ilgili teknik hizmetleri yürütmek; bakım, onarım, aydınlatma, ısıtma, temizlik ve benzeri işleri yapmak veya 

yaptırmak, 

c) Sivil savunma, güvenlik ve çevre kontrolü işlerini yapmak veya yaptırmak, 

ç) Kurula ait bilgi ve belge yönetimini sağlamak, 

d) Evrak kayıt ve yazı işlerini yürütmek, 



 

38 
 

e) Kurul hizmetleri için gerekli olan bilişim altyapısını oluşturmak, teknolojik gelişmeleri takip etmek, bilgi güvenliği 

ve güvenilirliği konusunda gereken önlemleri almak, 

f) Yayın ve dokümanları bilgi işlem ortamına aktarmak, korumak ve gerektiğinde hizmete sunmak, 

g) Basım ve grafik işlerini yapmak veya yaptırmak, 

ğ) Kurulun hukuki konularda danışmanlığını yapmak veya yaptırmak; Kurulun ilgili olduğu davaları ve icra takiplerini 

takip etmek, 

h) Stratejik plan çalışmalarını ve izleme sürecini koordine etmek, 

ı) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmektir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Yükseköğretim Kurumu Kalite Komisyonunun Oluşturulması, 

Görev ve Yetkileri 

Yükseköğretim Kurumu Kalite Komisyonu 

MADDE 16 – (1) Yükseköğretim kurumları, kendi kurumlarında kalite güvencesi çalışmalarının yürütülmesi amacıyla 

Yükseköğretim Kurumu Kalite Komisyonunu oluşturur. 

(2) Komisyonun başkanlığını, ilgili yükseköğretim kurumunun rektörü, rektörün bulunmadığı zamanlarda ise rektörün 

görevlendireceği rektör yardımcısı yapar. 

(3) Komisyon üyeleri, aynı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulunu temsilen birden fazla olmamak ve farklı 

bilim alanlarından olmak üzere yükseköğretim kurumu senatolarınca, senatosu bulunmayan yükseköğretim kurumlarında 

yönetim kurullarınca belirlenen üyelerden oluşur. Komisyon üyeleri arasında yükseköğretim kurumu genel sekreteri, öğrenci 

temsilcisi ile kamu yükseköğretim kurumlarında strateji geliştirme daire başkanı ve vakıf yükseköğretim kurumlarında ilgili 

süreçlerden sorumlu birim yöneticisi de bulunur. Üye sayısı, senato tarafından belirlenen üyelerin iki yıldan az olmamak 

şartıyla üyelik süreleri ile komisyonun çalışma usul ve esasları üniversite senatolarınca, senatosu bulunmayan yükseköğretim 

kurumlarında yönetim kurullarınca belirlenir ve yükseköğretim kurumunun internet sayfasında kamuoyu ile paylaşılır. 

Komisyon üyesi öğrenci temsilcisi, üniversite senatoları tarafından belirlenecek ilke ve esaslar dâhilinde belirlenir ve görev 

süresi bir yıldır. 

(4) Komisyonun büro ve personel destek hizmetleri, ilgili yükseköğretim kurumunun strateji geliştirme daire başkanlığı 

veya ilgili birimi tarafından yürütülür. 

Yükseköğretim Kurumu Kalite Komisyonunun görevleri 

MADDE 17 – (1) Yükseköğretim Kalite Komisyonunun görevleri; 

a) Kurumun stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda ve Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve 

esaslar çerçevesinde, eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetleri ile idarî hizmetlerinin değerlendirilmesi, 

izlenmesi ve kalitesinin geliştirilmesi amacıyla ilgili kurumun iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak, kuruma özgü anahtar 

performans göstergelerini tespit etmek, program değerlendirmesi yapmak ve bu kapsamdaki çalışmaları senatoya; senato 

bulunmayan kurumlarda ise yönetim kuruluna sunmak, 

b) İç değerlendirme çalışmalarını planlamak, yürütmek ve kurumsal değerlendirme ve iyileştirme çalışmalarının 

sonuçlarını içeren yıllık kurum iç değerlendirme raporunu hazırlayarak senatoya; senato bulunmayan kurumlarda ise yönetim 

kuruluna sunmak ve onaylanan yıllık kurum iç değerlendirme raporunu kurumun resmi internet sayfasından kolay erişilebilir 

şekilde kamuoyu ile paylaşmak, 

c) Kurumsal dış değerlendirme programı için gerekli hazırlıkları yapmak, süreçle ilgili iç ve dış paydaşları 

bilgilendirmek, 

ç) Kurulun dış değerlendirme süreci sırasındaki çalışmalarına destek vermektir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Yükseköğretim Kurumlarında İç ve Dış Kalite Güvencesi Sistemi 

Yükseköğretim kurumlarında kalite güvence sistemlerinin oluşturulması 

MADDE 18 – (1) Yükseköğretim kurumları, kendi kurumlarında uygulanacak iç ve dış kalite güvence sisteminin 

oluşturulması ve işletilmesi ile kurumsal ve program iç ve dış değerlendirme süreçlerinin Kurul tarafından oluşturulacak 

uygulama esasları doğrultusunda yürütülmesini sağlamakla yükümlüdür. 

Kurum iç değerlendirme süreci ve takvimi 

MADDE 19 – (1) Yükseköğretim kurumları, iç değerlendirme süreçlerini stratejik plan, yıllık performans programı ve 

faaliyet raporu ile bütünleşik yapıda, bu raporları hazırlama yükümlülüğü bulunmayan vakıf yükseköğretim kurumları ise 

vizyon, misyon ve stratejik hedefleri ve kalite güvence sistemleriyle bütünleşik olarak; eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal 

katkı faaliyetlerini ve bunları destekleyen idarî hizmetlerin tümünü içine alacak şekilde yürütür. 

(2) Yükseköğretim kurumları, iç değerlendirme çalışmalarını içeren kurum iç değerlendirme raporlarını her yıl Ocak-

Mart aylarında Kurul tarafından oluşturulan web tabanlı sisteme yükler. 

(3) Kurum iç değerlendirme raporları ilgili yükseköğretim kurumunun ve Kurulun resmi internet sayfasından 

yayımlanır. 

Kurum iç değerlendirme raporlarının kapsamı 

MADDE 20 – (1) Yükseköğretim Kurumları, iç değerlendirme raporlarını periyodik olarak her yıl hazırlar ve iç kalite 

güvence sistemindeki iyileştirmelere yıllık raporda yer verir. 
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(2) Yükseköğretim Kurumunun iç değerlendirme raporunda, kurumdaki kalite güvencesi süreçlerinin nasıl tanımlandığı 

ve işletildiği, öğretim programlarında hedeflenen yeterliliklere ulaşıldığının nasıl güvence altına alındığı, performans 

göstergelerinin nasıl izlendiği ve sürekli iyileştirme çevrimlerinin nasıl kapatıldığına dair açıklamaların bulunması ve bu 

bilgilerin kanıtlarla desteklenmesi gerekir. 

(3) Bir yükseköğretim kurumunda eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetleri ile idari hizmetlerini 

kapsayacak şekilde hazırlanacak iç değerlendirme raporu; 

a) Yükseköğretimin ulusal strateji ve hedefleri ışığında belirlediği ve kurumun misyonu, vizyonu ve stratejik hedefleri 

ile uyumlu kalite politikasını, izlediği yöntem ve süreçlerini, 

b) Kurumun misyon ve hedeflerine ulaşabilmek için uyguladığı yönetsel/organizasyonel süreçleri ve faaliyetlerini, 

c) Kurumun misyon ve hedeflerine ulaştığından emin olmak üzere akademik ve idari birimlerin anahtar performans 

göstergeleri ile ölçülebilir nitelikteki hedeflerini değerlendirdiği ve bunların periyodik olarak gözden geçirilmesini içeren iç 

kalite güvence sistemini, 

ç) Bir önceki iç ve dış değerlendirmede ortaya çıkan ve iyileştirilmeye ihtiyaç duyulan alanlarla ilgili iyileştirme 

faaliyetlerini 

kapsar. 

Kurumsal dış değerlendirme programı 

MADDE 21 – (1) Yükseköğretim kurumları, beş yılda en az bir defa olmak üzere Kurul tarafından periyodik olarak 

yürütülecek Kurumsal Dış Değerlendirme Programı kapsamında değerlendirilir. Yükseköğretim kurumlarının dış 

değerlendirme takvimi Kurul tarafından hazırlanır ve ilân edilir. 

(2) Kurumsal Dış Değerlendirme Programı, Kurul tarafından görevlendirilen dış değerlendiriciler aracılığıyla, kurumun 

iç değerlendirme raporu üzerinden ön değerlendirmesi, saha ziyareti ve kurumsal geri bildirim raporunun hazırlanması 

aşamalarından oluşan değerlendirme sürecini kapsar. 

(3) Dış değerlendiriciler; dış değerlendirici başvurusu bulunan yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari 

personel, öğrenciler ve sektör temsilcileri arasından Kurul tarafından seçilir. Dış değerlendirici olarak görev alanlar saha 

ziyareti sürecinde kurumlarında izinli sayılır. 

(4) Yükseköğretim kurumunun kurumsal dış değerlendirmesi, bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinde belirtilen kapsam 

ve konuları içerecek şekilde ve Kurul tarafından belirlenen kurumsal dış değerlendirmeye ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde 

gerçekleştirilir. 

Kurumsal geri bildirim raporunun kapsamı 

MADDE 22 – (1) Kurumsal Dış Değerlendirme Programına dâhil olan her yükseköğretim kurumu için, değerlendirme 

sürecinin sonunda Kurul tarafından görevlendirilen dış değerlendiriciler tarafından bir kurumsal geri bildirim raporu hazırlanır. 

(2) Yükseköğretim kurumu için hazırlanan kurumsal geri bildirim raporu; kurumda yürütülen eğitim-öğretim, araştırma 

ve geliştirme faaliyetleri, varsa bölgesel/ulusal ölçekte öne çıkan toplumsal katkı faaliyetleri ile kurumun idari hizmetlerinin 

ve kurumsal karar alma süreçlerindeki kalite güvencesi sistemi ile kurumun güçlü ve iyileşmeye açık alanlarını kapsar. 

Yükseköğretim Kalite Güvencesi Durum Raporu 

MADDE 23 – (1) Kurul tarafından ilgili yıl içerisinde değerlendirilen yükseköğretim kurumlarına ait geri bildirim 

raporlarına dayanılarak hazırlanan, karşılaşılan sorunlar ve kalite iyileştirme süreci ile ilgili önerileri içeren ve yükseköğretim 

kalite güvencesi çalışmalarına katkı sağlamayı hedefleyen Yükseköğretim Kalite Güvencesi Durum Raporu, her yıl Kurul 

tarafından hazırlanarak başta Yükseköğretim Kurulu olmak üzere ilgili tüm paydaş kurum ve kuruluşlara sunulur. 

(2) Yükseköğretim Kalite Güvencesi Durum Raporu, Kurul web sayfasından yayımlanır. 

Kurum iç ve dış değerlendirme sonuçlarının kamuoyuna açıklanması 

MADDE 24 – (1) Yükseköğretim kurumlarında yapılan iç ve dış değerlendirmelerin sonuçları kamuoyuna açıktır. 

Yıllık kurum iç değerlendirme raporları ve dış değerlendirme programına ilişkin kurumsal geri bildirim raporları ilgili 

yükseköğretim kurumlarının ve Kurulun resmi internet sayfalarında yayımlanır. 

Kalite güvencesi ve iyileştirme çalışmaları kapsamındaki harcamalar 

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında, yükseköğretim kurumları tarafından gerçekleştirilecek çalışmalara 

ilişkin her türlü harcama, yükseköğretim kurumlarının bütçelerine ilgili konuda tahsis edilecek ödenekle karşılanır. Vakıf 

yükseköğretim kurumları da bu Yönetmelik kapsamında yapılacak çalışmalar için bütçesinde yeterli ödenek ayırır. 

ALTINCI BÖLÜM 

Program Akreditasyonu, Akreditasyon Kuruluşlarının 

Yetkilendirilmesi ve Tanınması 

Program akreditasyonu 

MADDE 26 – (1) Yükseköğretim kurumlarında program akreditasyonuna yönelik dış değerlendirme hizmeti, Kurul 

tarafından program akreditasyonu alanında yetkilendirilmiş veya Kurul tarafından tanınan bağımsız dış değerlendirme ve 

akreditasyon kuruluşlarınca gerçekleştirilir. 

Akreditasyon kuruluşlarının yetkilendirilmesi ve tanınma süreci 

MADDE 27 – (1) Program akreditasyonunun Kurul tarafından kabul edilmesi için akreditasyon hizmeti veren ulusal 

bağımsız akreditasyon kuruluşlarının Kurul tarafından yetkilendirilerek Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi almış olması, 

uluslararası bağımsız akreditasyon kuruluşlarının ise Kurul tarafından tanınması gerekir. 
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(2) Ulusal bağımsız dış değerlendirme ve akreditasyon kuruluşlarının yetkilendirilmesine dair usul ve esaslar Kurul 

tarafından belirlenir. 

(3) Uluslararası bağımsız dış değerlendirme ve akreditasyon kuruluşlarının tanınma süreçlerine dair usul ve esaslar 

Kurul tarafından belirlenir. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Kurulun mali yapısı 

MADDE 28 – (1) Yükseköğretim Kalite Kurulunun hizmetlerinde ihtiyaç duyulan tüm giderler Kurul bütçesinden 

karşılanır. 

Kurulun gelirleri 

MADDE 29 – (1) Yükseköğretim Kalite Kurulunun gelirleri şunlardır: 

a) Hazine yardımları, 

b) Faaliyet gelirleri, 

c) Her türlü bağış ve yardımlar, 

ç) Diğer gelirler. 

Yürürlük 

MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı yürütür. 
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EK-2 

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA 

USUL VE ESASLARI 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1- (1) Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Kalite Komisyonunun faaliyet alanlarına, yönetim 

organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2- (1) Bu usul ve esaslar, TOGÜ Kalite Komisyonunun amaçlarına, eğitim-öğretim, araştırma 

faaliyetleri ve idari hizmetlerinin iç ve dış kalite güvencesi, akreditasyon süreçleri ve bu kapsamda tanımlanan görev, 

yetki ve sorumlulukları ile komisyonun çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3- (1) Bu usul ve esaslar 23 Temmuz 2015 tarihli ve 29423 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 

“Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği”nin 7 ve 9’uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4- (1) Bu usul ve esaslarda geçen; 

a) Üniversite: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesini, 

b) Senato: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Senatosunu, 

c) Başkan: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü’nü, 

ç) Komisyon: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kalite Komisyonunu, 

d) Alt Komisyon: Bu Usul ve Esasların 9’uncu maddesinde belirtilen daimi alt komisyonları, ifade eder. 

e) Akademik Birim ve Bölüm Kalite Temsilcisi: Bu Usul ve Esasların 10’uncu maddesinde belirtilen ve 

akademik birimler ile bu birimlerdeki bölümlerden seçilen temsilcileri ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Kalite Komisyonu Organizasyon Yapısı, Görevleri, Sorumlulukları, Çalışma Esasları ve Çalışma Organları 

Kalite Komisyonu organizasyon yapısı 

MADDE 5- (1) Komisyon üyeleri; 

a) Komisyonun başkanlığını Rektör, Rektör’ün görevinde bulunmadığı zamanlarda ise görevlendirdiği Rektör 

Yardımcısı yapar. 

b) Komisyon, aynı fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokulundan birden fazla olmamak kaydıyla, 

farklı bilim alanlarındaki öğretim elemanları arasından Üniversite Senatosunca belirlenen üyeler ile birlikte Genel 

Sekreter, Strateji Geliştirme Daire Başkanı, Öğrenci Temsilcisi ve çalışmalarının niteliğine göre idari birim 

temsilcilerinden senatoca belirlenen en fazla 21 üyeden oluşur. Üyelerin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üye 

Senato tarafından yeniden görevlendirilebilir. Kalite Komisyonu Öğrenci Temsilcisi, lisans eğitiminde en az ikinci 

sınıfta öğrenim gören ve önceki dönem başarı sıralamasında (Ağırlıklı Genel Not Ortalaması-AGNO) ilk 10 arasında 

yer alan öğrenciler arasından Üniversite Senatosunca seçilir ve görev süresi bir yıldır. 

Kalite Komisyonunun Görev ve Sorumlulukları 

MADDE 6- Komisyonun görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir: 

(1) Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî 

hizmetlerinin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi ile ilgili kurumun iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak, 

kurumsal göstergeleri tespit etmek ve bu kapsamda yapılacak çalışmaları Yükseköğretim Kalite Kurul tarafından 

belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütmek ve bu çalışmaları Senato onayına sunmak, 

(2) İç değerlendirme çalışmalarını yürütmek, kurumsal değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının 

sonuçlarını içeren yıllık kurumsal değerlendirme raporunu hazırlamak ve senatoya sunmak, onaylanan yıllık kurumsal 

değerlendirme raporunu Üniversite’nin internet sayfasında kamuoyuna duyurmak, hazırlanan İç Değerlendirme 

Raporunu Nisan ayı sonuna kadar Yükseköğretim Kalite Kuruluna göndermek, 

(3) Dış değerlendirme sürecinde gerekli hazırlıkları yapmak ve dış değerlendirici kurumlara her türlü desteği 

vermek, 

(4) Her yıl periyodik olarak, bir sonraki takvim yılı başına kadar, kendi yıllık iç değerlendirme raporunu, gözden 

geçirme sonuçlarını dikkate alarak, bir sonraki takvim yılı için iş takvimini, iyileştirme eylem planlarını oluşturmak ve 

yürütmek, 

(5) Çalışmalarında ve raporlamalarında Üniversite düzeyinde standardı sağlamak için form, cetvel, tablo vb. 

geliştirmek ve standartları belirlemek, 

(6) İç ve dış değerlendirme raporlarında ortaya çıkan ve iyileştirmeye ihtiyaç duyulan alanlarla ilgili iyileştirme 

çalışmaları yapmak, 

(7) Akademik, idari personel ve öğrenci memnuniyet anketlerinin sonuçlarını içeren yıllık kurumsal 

değerlendirme raporunu hazırlamaktır. 
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Kalite Komisyonunun Çalışma Esasları 

MADDE 7- (1) - Komisyon, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak; 

Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî 

hizmetlerinin değerlendirilmesi, kalitesinin geliştirilmesi ve Üniversitenin iç ve dış kalite güvence sisteminin kurulması, 

kurumsal göstergelerinin tespit edilmesi ve bu kapsamda yapılacak çalışmaları yürütmek üzere en az yılda iki kez; ayrıca 

bir önceki yıla ait iç değerlendirme çalışmalarını yapmak ve Kurum İç Değerlendirme Raporu’nu hazırlamak üzere ise 

Ocak ve Şubat aylarında toplanır. 

(2) Kurum İç Değerlendirme Raporu hazırlama işlemi komisyon üyelerince belirlenen alt komisyonlar tarafından 

yürütülür. 

(3) Alt komisyonlar kendi içerisinden bir koordinatör belirler. Bu koordinatörler, alt komisyonlar arasındaki 

iletişim ve koordinasyon ile kurum iç değerlendirme raporunun oluşturulması işlemlerini yürütürler. 

(4) Komisyon tarafından talep edilmesi durumunda, alt komisyon koordinatörleri, komisyon başkanı tarafından 

toplantıya çağrılabilir. 

(5) Komisyon tarafından talep edilmesi durumunda, ihtiyaç duyulan Akademik ve İdari personeller komisyon 

başkanı tarafından komisyon çalışmalarında görevlendirilebilir. 

(6) Komisyon ve alt komisyonlar, kalite güvencesi çalışmalarında kullanılmak üzere Üniversite birimlerinden 

sağlanacak bilgileri Genel Sekreterlik ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı aracılığı ile temin eder. 

(7) Komisyon üye tam sayısının en az yarısının katılımı ile toplanır ve karar alır. 

Kalite Komisyonunun Çalışma Organları 

Kalite Koordinatörlüğü 

Madde 8- (1) Kalite Komisyonunun çalışmalarını koordine etmek, belirtilen tarihlerde ve Komisyon Başkanının 

talebi üzerine toplantı çağrılarını yapmak, üniversite genelinde yürütülen çalışmaları kalite komisyonu adına izleyerek 

komisyonun ve koordinatörlük internet sitesi ve diğer kanallarla kamuoyunun dikkatine sunmak, Kalite Komisyonunca 

hazırlanan Kurumsal İç Değerlendirme Raporlarını sisteme yüklemek, Program Kılavuzu uygulamalarını izlemek ve 

değerlendirmek, program özdeğerlendirme ve akran değerlendirmesi çalışmalarını koordine etmek, dış değerlendirme 

ve akreditasyon süreçlerini organize etmek ve üniversitenin kalite ile ilgili diğer etkinliklerini izlemek üzere bir Kalite 

Koordinatörlüğü kurulur. 

(2) Kalite Koordinatörlüğü çalışmalarını yürütmek üzere Rektör tarafından bir Kalite Koordinatörü 

görevlendirilir. Kalite Koordinatörü kalite çalışmalarında görev almak üzere en fazla iki koordinatör yardımcısı 

görevlendirebilir. Koordinatör yardımcıları Rektörün oluru ile görevlendirilir. 

(3) Kalite koordinatörlüğünün ofis çalışmalarını yürütmek üzere yeterli sayıda idari personel ile 

görevlendirilebilir. 

Alt Komisyonlar 

MADDE 9- (1) Bu usul ve esaslarda tanımlanan görevleri yerine getirmek üzere oluşturulan alt komisyonlar 

şunlardır; 

a) Kalite Güvencesi Sistemi Alt Komisyonu 

b) Eğitim ve Öğretim Alt Komisyonu 

c) Araştırma ve Geliştirme Alt Komisyonu 

d) Toplumsal Katkı Alt Komisyonu 

e) Yönetim Sistemi Alt Komisyonu 

(2) Alt Komisyon üyeleri, Kalite Komisyonunca seçilir; üyeler gerektiğinde birden fazla alt komisyonda görev 

alabilirler. Alt Komisyonlar en az 3 üyeden oluşur. 

(3) Komisyon, gerekli gördüğü takdirde alt komisyonlar dışında, çalışma grupları ve danışma kurulları 

oluşturabilir. 

Akademik Birim ve Bölüm Kalite Temsilcileri 

MADDE 10- (1) Üniversitedeki kalite çalışmalarını akademik birimlerde yaygınlaştırmak amacıyla Kalite 

Koordinatörlüğü ile işbirliği içinde çalışmak üzere her akademik birimden ve bu birimlerdeki her bölümden bir akademik 

personel belirlenir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Kalite Komisyonu Ofis, Personel İhtiyaçları ve Cari Giderleri 

MADDE 11- (1) Komisyonun ofis ve personel destek hizmetleri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından 

yürütülür. Cari giderleri ise Rektörlük bütçesinden karşılanır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Hüküm Bulunmayan Haller 

MADDE 12- (1) Bu Usul ve Esaslarda hüküm bulunmayan durumlarda Yükseköğretim Kalite Güvencesi 

Yönetmeliği ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. 

Yürürlük 

MADDE 13- (1) Bu Usul ve Esaslar, Senato tarafından onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. 
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EK-3 – PROGRAM ÖZ DEĞERLENDİRME İYİLEŞTİRME RAPORU 

Fakülte/YO/MYO/Enstitü  

Bölüm/Anabilim Dalı  

Program  

Güçlü Yanlar 

Güçlü Yan 1  

Nasıl Sürdürülecek?  

Güçlü Yan 2  

Nasıl Sürdürülecek?  

Güçlü Yan 3  

Nasıl Sürdürülecek?  

Güçlü Yan 4  

Nasıl Sürdürülecek?  

Güçlü Yan 5  

Nasıl Sürdürülecek?  

  

  

Gelişmeye Açık Yanlar 

Gelişmeye Açık Yan 1  

Nasıl İyileştirilecek?  

Gelişmeye Açık Yan 2  

Nasıl İyileştirilecek?  

Gelişmeye Açık Yan 3  

Nasıl İyileştirilecek?  

Gelişmeye Açık Yan 4  

Nasıl İyileştirilecek?  

Gelişmeye Açık Yan 5  

Nasıl İyileştirilecek?  

  

  

Genel Değerlendirme 

Bu kısımda bölüm/anabilim dalı başkanı sürdürülebilirlik ve iyileştirme çalışmalarına ilişkin genel 
görüşlerini paylaşır. 
 
 
 
 
 
 

 

Tarih 

…/…/20… 

 
 

İmza 
Bölüm/Anabilim Dalı Bşk.  

 
 
 

 
 

Uygundur 
Dekan/Müdür  
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EK-4 – ÖRNEK KİDR ÇALIŞMA TAKVİMİ 

Tarih Eylem Sorumlu 

09 Şubat 2020  Kalite komisyonu toplantısı yapılarak alt 

komisyonların netleştirilmesi 

 Alt komisyonların çalışma takvimlerinin 

planlanması 

 E-Kampüs yazılımının sürece nasıl dahil 

edileceğinin kararlaştırılması 

 Kalite Koordinatörlüğü 

 Kalite Komisyonu 

10-19 Şubat 2020  Alt komisyonların ilk toplantılarını yaparak KİDR 

hazırlama kılavuzundaki hangi başlıkta hangi 

birimlerden bilgi istediklerini kalite 

koordinatörlüğüne EK 1 aracılığıyla 

kalite@gop.edu.tr adresine göndermeleri  

 Kalite Koordinatörlüğü 

 Alt komisyonlar 

20-22 Şubat 2020  Kalite koordinatörlüğünün birimlerden bilgi 

yönetim sistemi aracılığıyla alt komisyonların 

talep ettikleri bilgileri istemesi 

 Kalite Koordinatörlüğü 

 

23 Şubat – 8 Mart 2020  Birim ve bölüm kalite temsilcilerinin talep edilen 

bilgileri kalite koordinatörlüğünün yapacağı 

bilgilendirme toplantısı doğrultusunda sisteme 

girmesi   

 Kalite Koordinatörlüğü 

 Birim ve bölüm kalite 

temsilcileri 

9-11 Mart 2020  Kalite koordinatörlüğünün birimlerden gelen bilgi 

ve belgeleri ilgili alt komisyonlara yönlendirmesi  

 Kalite Koordinatörlüğü 

 

12-31 Mart 2020  Alt komisyonların hazırlayacakları raporlara son 

biçimini vererek kanıt belgeleriyle birlikte kalite 

koordinatörlüğüne göndermesi (bellek, CD ya da 

sıkıştırılmış e-postalar halinde) 

 Kalite Koordinatörlüğü 

 Alt komisyonlar 

1-10 Nisan 2020  Kalite koordinatörlüğünün raporları birleştirmesi, 

eksik kalan kısımları alt komisyonlarla iletişime 

geçerek tamamlaması ve sisteme girmesi 

 Sistem raporunu alarak görüş ve öneriler için 

kalite komisyonuyla paylaşması 

 Kalite Koordinatörlüğü 

 Alt komisyonlar 

11-13 Nisan 2020  Kalite Komisyonu üyelerinin raporu okuyarak 

varsa görüş ve önerilerini kalite koordinatörlüğüne 

bildirmesi 

 Kalite Koordinatörlüğü 

 Kalite Komisyonu 

14-15 Nisan 2020  Kalite Komisyonu üyelerinin görüş ve önerileri 

doğrultusunda rapora son biçiminin verilerek 

sistem üzerinden onaylanması 

 Kalite Koordinatörlüğü 

mailto:kalite@gop.edu.tr


 

EK-5 – ÖRNEK BİLGİ TALEP FORMU 

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 

KALİTE KOMİSYONU 

BİLGİ TALEP FORMU - 2020 

Sayın Birim Kalite Temsilcisi, 

Bu form Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nde yürütülen hizmetlerin Yüksek Öğretim Kalite Kurulu’nun (YÖKAK) belirlediği standartlara uygun 

biçimde yürütülmesi için faaliyet gösteren Kalite Komisyonumuza çalışmalarında yol gösterecek verileri sağlamak üzere geliştirilmiştir. Elde edilen veriler her yıl 

mevzuat gereği hazırlanması gereken Kurumsal İç Değerlendirme Raporu aracılığıyla YÖKAK ve kamuoyu ile paylaşılmaktadır. 

Aşağıdaki tabloda istenen veriler toplu olarak listelenmiş olup eğer biriminiz veri istenen birimler arasında yer alıyorsa bilgi ve belge bölümüne giriş 

yapmanız beklenmektedir. İstenen bilgi ve belgeler 2020 yılına ilişkin olmalıdır. Yürütülen faaliyetler hakkında bilgi verirken kanıtların da eklenmesi 

gerekmektedir. Üniversitede yapılan çalışmaların doğru biçimde belgelendirilebilmesi için formda beyan edilecek bilgi ve kanıtlar büyük önem arz etmektedir.  

Sunulacak kanıtlar; doğrudan ilgili etkinliğe ilişkin sayfaya verilen linkler, kongre, sempozyum, toplantı ve benzeri etkinliklerin ilan, duyuru, ve afişleri; 

etkinliklerden resimler; faaliyetlere yönelik alınmış kurul kararları, sayısal veriler; çevrimiçi ders, sınav, uygulama faaliyetlerinden örnekler ve benzerleri biçiminde 

olabilir. Kanıtlar mümkün olduğunca link ya da PDF formatında eklenmeli, faaliyeti yansıtan fotoğraf varsa en iyi yansıttığı düşünülen en fazla iki fotoğraf 

gönderilmelidir. Etkinliğe ilişkin bilgi verilirken cümle sonuna parantez açılarak gönderilecek kanıt dosyası adı belirtilmeli, kanıt dosyaları burada belirtilen adla 

kaydedilmelidir. 

Örnek: 2020 yılı Kurumsal İç Değerlendirme Raporlarının yazımında Kurumsal İç Değerlendirme Hazırlama Kılavuzu Sürüm 2.1 esas alınmıştır (Kanıt: 

Kurumsal İç Değerlendirme Hazırlama Kılavuzu Sürüm 2.1).  

Bu form Kurumsal İç Değerlendirme Hazırlama Kılavuzu Sürüm 2.1’e göre hazırlanmış olup açık olmayan, anlaşılmayan noktalar için bu kılavuz 

incelenebilir. Ayrıca Üniversitemizce geçen yıl hazırlanan 2019 Kurumsal İç Değerlendirme Raporu’nun ilgili kısımları incelenerek hazırlanacak bilgi ve belgeler 

için fikir sahibi olunabilir. Bunun yanında kalite@gop.edu.tr adresine sorularınızı yöneltebilir, 2860 numaralı iç hattan kalite koordinatörlüğüne ulaşabilirsiniz. 

Hazırlanan formlar ve ekli kanıtlar kalite@gop.edu.tr adresine gönderilmeli ya da kalite koordinatörlüğüne elden teslim edilmelidir. 

 

https://yokak.gov.tr/Common/Docs/KidrKlavuz1.4/Kidr_Surum_2.1.pdf
https://yokak.gov.tr/Common/Docs/KidrKlavuz1.4/Kidr_Surum_2.1.pdf
https://kalite.gop.edu.tr/depo/menuler/birim_11412/kurum_ic_degrlndirme_raporlari_467/html_icerik/files/2019%20Y%C4%B1l%C4%B1%20Kurum%20%C4%B0%C3%A7%20De%C4%9Ferlendirme%20Raporu.pdf
mailto:kalite@gop.edu.tr
mailto:kalite@gop.edu.tr
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BİLGİ VEREN BİRİM  :  

BİRİM KALİTE TEMSİLCİSİ :  

ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ ALT KOMİSYONU BİLGİ BELGE TALEPLERİ 

Önemli Açıklama: Girilecek bilgiler 2020 yılına ait olmalıdır. 

 BİLGİ İSTENEN KONU BİLGİ VE BELGELER BİLGİ İSTENEN BİRİMLER 

1 
Birimin yürüttüğü araştırma ve 

geliştirme faaliyetlerinin türü 
 

Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksek 

Okulları, Araştırma Merkezleri 

2 
Paydaşlarla yapılan ortak Ar-Ge 

etkinlikleri 
 

Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksek 

Okulları, Araştırma Merkezleri, TTO, 

Teknopark 

3 Ar-Ge faaliyet raporları  
Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksek 

Okulları, Araştırma Merkezleri 

4 
Sonuçlandırılmış yöresel ve bölgesel 

projeler 
 

Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksek 

Okulları, Araştırma Merkezleri 

5 

Fiziki Ar-Ge altyapısı (laboratuvar, 

araştırma serası vb. sayısı ve yaklaşık 

olarak alanı) 

 
Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksek 

Okulları, Araştırma Merkezleri 

6 
Ar-Ge faaliyetlerine harcanan bütçe 
(BAP, TÜBİTAK, OKA, DOKAP, Yerel 

kuruluşlar ayrı ayrı belirtilmelidir.) 

 BAP 

7 
Ar-Ge personel sayısı (Öğretim üye ve 

yardımcıları) 
 

Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksek 

Okulları, Araştırma Merkezleri 

8 
Kamu ve Özel sektörle yapılmış 

işbirlikleri 
 

Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksek 

Okulları, Araştırma Merkezleri, Teknopark, 

TTO, BAP,  

9 
Öncelikli araştırma alanlarında 

yürütülen projeler ve bütçeleri 
 

Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksek 

Okulları, Araştırma Merkezleri, Teknopark, 

TTO, BAP, 

10 
Üniversite dışı kaynaklardan son beş 

yılda temin edilen ayni ve nakdi Ar-Ge 

destek miktarları 

 

Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksek 

Okulları, Araştırma Merkezleri, Teknopark, 

TTO, BAP, 

11 Doktora öğrenci sayıları  Lisansüstü Enstitüsü 

12 Doktora mezun sayıları  Lisansüstü Enstitüsü 
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13 
Kurum araştırma personelinin 

gelişimine yönelik yapılan etkinlik ve 

çalışmalar 

 

Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksek 

Okulları, Araştırma Merkezleri, Teknopark, 

TTO, BAP 

14 
Kurum dışı birimlerle yürütülen ortak 

projeler 
 

Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksek 

Okulları, Araştırma Merkezleri, Teknopark, 

TTO, BAP 

15 
Proje çıktılarının yayımı için yürütülen 

faaliyetler 
 

Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksek 

Okulları, Araştırma Merkezleri, Teknopark, 

TTO, BAP 

16 
Öğretim elemanı performans 

değerlendirme şekilleri 
 

Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksek 

Okulları 

17 
Akademik personelin Ar-Ge 

faaliyetlerini destekleme ve 

ödüllendirmek için yapılan faaliyetler 

 

Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksek 

Okulları, Araştırma Merkezleri, Teknopark, 

TTO, BAP 

18 
2020 yılında Ulusal ve Uluslararası 

bilimsel etkinliklere katılan öğretim 

elemanı sayısı 

 
Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksek 

Okulları, Araştırma Merkezleri,  BAP 

19 
2020 yılında yayınlanan yayın sayısı 
(SCI, SSCI, AHCI ve diğer dergiler ayrı 

ayrı belirtilmelidir) 

 
Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksek 

Okulları 

20 
2020 yılında SCI, SSCI ve AHCI 

dergilerde atıf sayıları 
 

Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksek 

Okulları, Araştırma Merkezleri 

21 
Öğrencilerin gelişmesine yönelik ders 

müfredatı dışında yürütülen faaliyetler 
 

Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksek 

Okulları, Araştırma Merkezleri 

22 
Teknoloji kullanımı, proje hazırlama vb. 

eğitimlere katılan öğretim elemanı sayısı 

ve etkinlik adları 

 
TTO, Teknopark, Fakülteler, Yüksekokullar, 

Meslek Yüksek Okulları 

23 

Diğer (Lütfen biriminizde yukarda 

belirtilenler dışında Ar-Ge etkinlikleri 

varsa belirtiniz.) 

 Bütün Birimler 

24 
2020 yılı faaliyet raporları (yayınlanmış 

ise web adresleri) 
 

Strateji Geliştirme D.B., Kütüphane ve 

Dökümantasyon D.B., Bilgi İşlem D.B., BAP 

 

 

 

 



 

48 
 

TOPLUMSAL KATKI ALT KOMİSYONU BİLGİ VE BELGE TALEPLERİ 

Önemli Açıklama: Girilecek bilgiler 2020 yılına ait olmalıdır. Etkinliklerin çevrim içi mi, yüz yüze mi yapıldığı, etkinlik başlangıç ve bitiş tarihleri, üniversite içi ve dışı 

hangi paydaşlarla ya da hangi paydaşlara yönelik yapıldığı belirtilmelidir. Birden fazla etkinlik verilirken madde işareti ya da numaralandırma kullanılmalıdır. 

 BİLGİ İSTENEN KONU BİLGİ VE BELGELER  BİLGİ İSTENEN BİRİMLER 

1 

Sosyal sorumluluk alanındaki faaliyetler 
(Sosyal hizmet kurumlarına 

gerçekleştirilen ziyaretler, yardım 

faaliyetleri, sokak hayvanlarına yönelik 

faaliyetler, bağımlılıkla mücadele, 

dezavantajlı gruplara yönelik faaliyetler, 

ücretsiz hizmetler, kütüphane hizmetleri, 

üniversitenin şehir hayatına katkısı, bilimin 

topluma tanıtılması, sevdirilmesi vb. 

etkinlikler) 

 

Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksek 

Okulları, Palyatif Bakım UAM, Çocuk Eğitimi 

UAM, KARMER, PDR-MER, Kadın 

Çalışmaları UAM, Engelli Öğrenci Birimi 

Koordinatörlüğü, Basın ve Halkla İlişkiler 

Koordinatörlüğü, Kişisel Verilerin Korunması 

Koordinatörlüğü, Uluslararası İlişkiler 

Koordinatörlüğü, Uluslararası Öğrenci 

Koordinatörlüğü 

2 

Sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif 

faaliyetler (Sergi, konser, yarışma, sohbet, 

festival, şenlik, önemli gün/haftalara 

yönelik etkinlik,   spor müsabakaları, 

turnuvalar, kurslar, yürüyüşler, tesis 

hizmetleri, vb. etkinlikler) 

 

Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksek 

Okulları, Palyatif Bakım UAM, Çocuk Eğitimi 

UAM, PDR-MER, Kadın Çalışmaları UAM, 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve 

Uygulama Merkezi, Zorunlu Dersler 

Koordinatörlüğü, Uluslararası İlişkiler 

Koordinatörlüğü, Uluslararası Öğrenci 

Koordinatörlüğü 

3 

Yaşam boyu öğrenme ve eğitim 

faaliyetleri (Çevrimiçi veya yüz yüze 

eğitimler, kurslar, sertifika, diploma, 

toplantı, konferans, kongre, söyleşi, 

çalıştay, panel,  radyo-TV program vb. 

etkinlikler) 

 

Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksek 

Okulları, TOGÜSEM, KARMER, Türkçe 

Öğretimi UAM,  

Kadın Çalışmaları UAM, Türk Dünyası 

Çalışmaları UAM, Palyatif Bakım UAM, 

Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü, 

Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü, Engelli 

Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü, Basın ve 

Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü, Kişisel 

Verilerin Korunması Koordinatörlüğü 

4 

Ekonomik ve ticari alanda 

gerçekleştirilen faaliyetler (Girişimcilik, 

yenilikçi şirketlerle ilgili faaliyetler, fikri 

mülkiyet, patent, marka vb. faaliyetler, 

sözleşmeli araştırma, bedelli veya gönüllü 

 

Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksek 

Okulları, TTO, TEKNOPARK,   

Çocuk Eğitimi UAM, KARMER,  
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danışmanlık, ürün ve hizmet satışı, 

laboratuvar, hizmeti, tesis yönetimi, spor 

tesisi, kira geliri, vb. etkinlikler) 

TOGÜSEM, Türkçe Öğretimi UAM, Kadın 

Çalışmaları UAM, Palyatif Bakım UAM, PDR-

MER, Sağlık Kütür ve Spor Daire Başkanlığı 

5 

Bilgi ve teknoloji transferi alanında 

gerçekleştirilen faaliyetler (Politika 

geliştirmeye katılım, uzmanlık paylaşımı, 

özel sektör veya kamuya yapılan 

sözleşmeli araştırma, danışmanlık, hizmet, 

projeler) 

 

Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksek 

Okulları, TTO, TEKNOPARK, Tarımsal UAM, 

TOGÜSEM 

6 Üniversite hastanesi yıllık istatistikleri 

Gösterge 2019 2020 

Mevcut Normal Yatak Sayısı     

Mevcut Yoğun Bakım Yatak Sayısı     

Poliklinik Hasta Sayısı     

Yatan Hasta Sayısı     

Taburcu Olan Hasta Sayısı     

Ölen Hasta Sayısı     

Yatılan Gün Sayısı     

Hastanın Ortalama Kalış Gün Sayısı     

Yatak İşgal Oranı %     

Yapılan A1 Grubu Ameliyat Sayısı     

Yapılan A2 Grubu Ameliyat Sayısı     

Yapılan A3 Grubu Ameliyat Sayısı     

Yapılan B Grubu Ameliyat Sayısı     

Yapılan C Grubu Ameliyat Sayısı     

Yapılan D Grubu Ameliyat Sayısı     

Yapılan E Grubu Ameliyat Sayısı     

Normal Doğum Sayısı     

Sezaryan Doğum Sayısı     
 

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (Tıp 

Fakültesi Hastanesi) 

7 
2020 yılı ayaktan ve yatan hasta ve işlem 

sayıları 

 

 Ayaktan Hasta Yatan Hasta 

Anabilim Dalı   Hasta İşlem Hasta İşlem 

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi      

Ağız, Diş ve Çene Rady.     

Periodontoloji      

Protetik diş Tedavisi     

Endodonti     

Restoratif     

Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi 
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Ortodonti      

Pedodonti     

 Toplam      
 

8 

2020 yılı içerisinde üretilip satışa satılan 

ürünler (Kaç tür ve kaç çeşit sebze fidesi 

üretilip satışa sunulduğu, aşılı asma 

fidanları, domates, pulbiber, bal, polen ve 

benzerleri) 

 Tarımsal UAM 

9 

Tesislerde yürütülen etkinlikler ve 

yararlanan kişi sayıları (2020 yılında 

konukevinde kalan misafir sayısı, spor 

tesislerinden yararlanan kişi sayısı, 

tesislerde etkinlikler listesi ve bunlar gibi 

halka açık tesislerden yararlanılma 

durumuna ilişkin veriler) 

 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 

 

 

BİRİM AMİRİ 

(Dekan/Müdür/Koordinatör/Daire Başkanı) 

Tarih- İmza
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EK-6 – ÖĞRETİM ELEMANI DEĞERLENDİRME ANKETİ 

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 

ÖĞRETİM ELEMANI DEĞERLENDİRME ANKETİ 

(DERS DEĞERLENDİRME ANKETİ) 

Sayın Katılımcı, 

Bu anket, öğrencilerimizin almış olduğu derslere ilişkin görüşlerini alarak daha nitelikli bir 

eğitim-öğretim hizmeti vermek üzere uygulanmaktadır. Verdiğiniz yanıtlar anonim olarak 

değerlendirilecek, kişisel bilgileriniz gizli tutulacaktır. Sizden beklenen her bir ifadeyi dikkatle okuyarak, 

durumunuzu en iyi yansıtan seçeneği işaretlemenizdir. Değerli katkılarınız için teşekkür ederiz. 

 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 

Kalite Koordinatörlüğü 

 

Lütfen aşağıdaki soruları aldığınız dersi göz önünde bulundurarak 
yanıtlayınız. 
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1. Öğretim elemanı dönem başında dersin amacı ve ders içeriği hakkında 
yeterli bilgi vermiştir      

2. Öğretim elemanı dönem boyunca derse zamanında ve düzenli olarak 
girmiştir      

3. Öğretim elemanı ders süresini etkin bir biçimde kullanmıştır      
4. Öğretim elemanının ders konusundaki bilgi ve becerisi yeterlidir      
5. Öğretim elemanı dersleri açık ve anlaşılır bir biçimde anlatmıştır      
6. Öğretim elemanı dersini öğrenci merkezli olarak yürütmüştür      
7. Öğretim elemanı öğrencilerin derse aktif katılımını sağlamamıştır      
8. Öğretim elemanı öğrencilerin derste sorduğu sorulara tatmin edici cevaplar 

vermiştir      
9. Öğretim elemanının ders için önerdiği kaynak kitaplar ve verilen ders 

notları yeterli değildir      
10. Sınav soruları ders içeriğine uygun olarak hazırlanmamıştır      
11. Öğretim elemanı öğrencilerle etkili iletişim kurmuştur      
12. Öğretim elemanı öğrencilerine tarafsız davranmıştır      
13. Öğretim elemanına ders saatleri dışında ulaşmak mümkün değildir      
14. Aynı öğretim elemanından tekrar ders almak isterim      

 

Katkılarınız için teşekkürler  
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TOKAT GAZİOSMANPAŞA UNIVERSITY 

INSTRUCTOR ASSESSMENT SURVEY 

(COURSE ASSESSMENT SURVEY) 

Dear Participant, 

This questionnaire is applied to provide a better quality education by taking the opinions of 

our students about the courses they have taken. Your answers will be treated anonymously and your 

personal information will be kept confidential. Please carefully read each statement and mark the 

option that best reflects your situation. Thank you for your valuable contribution. 

 Tokat Gaziosmanpaşa University 

Quality Coordination Office 

 

 

Please answer the questions below considering the course you have 
taken. 
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1. The instructor provided sufficient information about the purpose and 
content of the course at the beginning of the term.      

2. The instructor attended the lessons on time and regularly throughout the 
term.      

3. The instructor used the course time effectively.      
4. The knowledge and skills of the instructor on the subject are sufficient.      
5. The instructor taught the lessons clearly and understandably.      
6. The instructor conducted the course in a student-centered way.      
7. The instructor did not ensure the active participation of the students in the 

course.      
8. The instructor gave satisfactory answers to the questions asked by the 

students in the course.      
9. The reference books and lecture notes offered by the instructor are not 

sufficient.      
10. Exam questions are not prepared in accordance with the course content.      
11. The instructor communicated effectively with the students.      
12. The instructor treated her/his students objectively.      
13. It is not possible to reach the instructor outside of course hours.      
14. I would like to take lessons from the same instructor again.      

 

Thanks for your contribution  
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EK-7 – ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ 

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ 

Sevgili Öğrencimiz, 

Bu anket, üniversitemizden almış olduğunuz çeşitli hizmetlere ilişkin görüşlerinizi alarak sizlere 

daha nitelikli bir ortam sunabilmek üzere uygulanmaktadır. Verdiğiniz yanıtlar anonim olarak 

değerlendirilecek, kişisel bilgileriniz gizli tutulacaktır. Sizden beklenen her bir ifadeyi dikkatle okuyarak, 

durumunuzu en iyi yansıtan seçeneği işaretlemenizdir. Değerli katkılarınız için teşekkür ederiz. 

 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 

Kalite Koordinatörlüğü 

DEMOGRAFİK VERİLER 

(Sistemden çekilecek.) 

Fakülte/YO/MYO/Enstitü : 

Bölüm/Program  : 

Sınıf    : 

Cinsiyet   : 

SORULAR 

 

Lütfen her bir ifadeyi dikkatle okuyarak, durumunuzu en iyi 
yansıtan seçeneği işaretleyiniz. 
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1. Yemekhane hizmetlerinden memnunum      
2. Kantinlerde sunulan hizmetler (ürün çeşitliliği, fiyat, temizlik vb.) 

yeterli değildir      
3. Ulaşım hizmetlerinden memnunum      
4. Üniversitenin sağladığı burs ve kısmi zamanlı çalışma olanakları 

yeterlidir      
5. Üniversitemizin sağladığı yurt ve barınma olanakları yeterli 

değildir      
6. Üniversitemizce öğrencilere verilen sağlık hizmetleri yeterlidir      
7. Üniversitemizde güvenlik önlemleri yeterlidir      
8. Kampüs genel olarak temizdir      
9. Yöneticiler öğrencilerin sorun ve önerilerine karşı duyarlıdır      

10. İdari personelin öğrencilere karşı tutum ve davranışları 
olumludur (öğrenci işleri, bölüm sekreterliği vb.)      



 

54 
 

11. Üniversitemizde öğrenci fikirlerine önem verilmektedir      
12. Üniversitemizde kültürel, sanatsal, sosyal ve sportif etkinlikler 

yeterli değildir      
13. Üniversitemizde kütüphane olanakları (kitap, elektronik veri 

tabanları, bilgisayar, internet vb.) yeterlidir      
14. Laboratuvar, derslik ve atölyeler yeterlidir      
15. Uzaktan eğitim olanakları yeterlidir      
16. Öğrenci değişim programları etkin biçimde uygulanmaktadır      
17. Genel olarak öğrenci merkezli bir eğitim anlayışı vardır      
18. Öğrencilerle öğretim elemanları arasında olumlu bir iletişim 

ortamı vardır      
19. Üniversitemizde yabanı dil eğitimine yeterince önem 

verilmektedir      
20. Akademik danışmanım bana gerekli zamanı ayırmamaktadır      
21. Üniversitemizde kariyer planlaması konusunda yeterli 

bilgilendirme yapılmaktadır.      
22. Bölüm/Programımdan memnunum      
23. Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksek Okulu/Enstitümden 

memnunum      
24. Üniversitemden memnunum       

 

SİZİN İÇİN NE YAPABİLİRİZ? 

Aşağıdaki birimlerden üniversitemizin kampüsünde öncelikle bulunmasını/iyileştirilmesini 

istediğiniz beş tanesini işaretleyiniz. 

 Market  Sinema 

 Banka şubesi  Spor kompleksi 

 Özel kafeterya/restoran  Eğlence ve kültür merkezi 

 Kırtasiye/fotokopi  Misafirhane 

 Kuaför/berber  İbadet alanları 

 Terzi  Eczane 

 Taksi durağı   

DİĞER GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİZ 

 

 

 

 

Katkılarınız için teşekkürler  
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TOKAT GAZİOSMANPAŞA UNIVERSITY 

STUDENT SATISFACTION SURVEY 

Dear Student, 

This questionnaire is applied in order to provide you with a more qualified environment by 

taking your opinions about the various services you have received from our university. Your answers 

will be treated anonymously and your personal information will be kept confidential. It is for you to 

carefully read each statement and mark the option that best reflects your situation. Thank you for your 

valuable contribution. 

 Tokat Gaziosmanpaşa University 

Quality Coordination Office 

DEMOGRAPHIC DATA 

(Will be taken from the system.) 

Faculty/school/institute : 

Department/Program  : 

Class    : 

Gender    : 

ITEMS 

 

Please answer the questions below considering the course you have 
taken. 
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1. I am satisfied with the cafeteria (dining hall) services.      
2. The services offered in the canteens (product variety, price, cleaning, etc.) 

are not sufficient.      
3. I am satisfied with the transportation services.      
4. Scholarships and part-time work opportunities provided by the university 

are sufficient.      
5. The dormitory and accommodation facilities provided by our university are 

not sufficient.      
6. Health services provided to students by our university are sufficient.      
7. Security measures are sufficient at our university.      
8. The campus is generally clean.      
9. Administrators are sensitive to students' problems and suggestions.      

10. Administrative staff's attitudes and behaviors towards students are 
positive (student administration office, department secretariat, etc.).      
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11. Student ideas are important at our university.      
12. Cultural, artistic, social and sports activities are not enough at our 

university.      
13. Library facilities (books, electronic databases, computer, internet, etc.) are 

sufficient at our university.      
14. Laboratories, classrooms and workplaces are sufficient.      
15. Distance education infrastructure is sufficient.      
16. Student exchange programs are implemented effectively.      
17. In general, there is a student-centered education approach.      
18. There is a positive communication environment between students and 

teaching staff.      
19. In our university, enough attention is paid to foreign language education.      
20. My academic advisor does not spare the necessary time for me.      
21. Adequate information is provided on career planning at our university.      
22. I am satisfied with my department / program.      
23. I am satisfied with my faculty / school / institute.      
24. I am satisfied with my university.      

 

WHAT CAN WE DO FOR YOU? 

Please mark the five units below that you would like to be found / improved in the campus. 

 Grocery  Movie theater 

 Bank branch  Sport complex 

 Cafe / restaurant  Entertainment and cultural center 

 Stationery shop / photocopy center  Guesthouse 

 Hairdresser / barber  Prayer halls 

 Tailor  Pharmacy 

 Taxi station   

 

OTHER OPINIONS AND SUGGESTIONS 

 

 

 

 

Thanks for your contribution  



 

57 
 

EK-8 – AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ 

 

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 

AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ 

Sayın Öğretim Elemanı, 

Bu anket, üniversitemizden almış olduğunuz çeşitli hizmetlere ilişkin görüşlerinizi alarak sizlere 

daha nitelikli bir ortam sunabilmek üzere uygulanmaktadır. Verdiğiniz yanıtlar anonim olarak 

değerlendirilecek, kişisel bilgileriniz gizli tutulacaktır. Sizden beklenen her bir ifadeyi dikkatle okuyarak, 

durumunuzu en iyi yansıtan seçeneği işaretlemenizdir. Değerli katkılarınız için teşekkür ederiz. 

 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 

Kalite Koordinatörlüğü 

DEMOGRAFİK VERİLER 

(Sistemden çekilecek.) 

Fakülte/YO/MYO/Enstitü : 

Bölüm    : 

Unvan    : 

SORULAR 

 

Lütfen her bir ifadeyi dikkatle okuyarak, durumunuzu en iyi 
yansıtan seçeneği işaretleyiniz. 
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1. Dersler uzmanlık alanına göre dağılmaktadır      
2. Akademik personel görev tanımına uygun olarak 

çalıştırılmaktadır      
3. Bölüm/anabilim dalı içinde olumlu ilişkiler vardır      
4. Bölüm/anabilim dalları arası olumlu ilişkiler vardır      
5. Bilimsel faaliyetlere yeterli maddi destek sağlanmamaktadır      
6. Öğretim elemanları akademik çalışmaları için yeterince zaman 

ayırabilmektedir      
7. Bilgisayar, yazıcı, kırtasiye, fotokopi vs. desteği yeterli değildir      
8. Derslik, atölye ve laboratuvarlar yeterlidir      
9. Uzaktan eğitim altyapısı yeterlidir      

10. Akademik personele ayrılan ofisler yeterli değildir      
11. Temizlik düzenli olarak yapılmaktadır      
12. İdari personel işinde oldukça yeterlidir      
13. İdari personelin akademik personele karşı tutumları olumludur      
14. Yöneticilere ulaşmak zordur      
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15. Yöneticiler akademik personelin sorunlarına karşı duyarlıdır      
16. Yöneticiler öneri ve eleştirilere açık değildir      
17. Yöneticiler akademik personele karşı adildir      
18. Kampüste yeşil alanlar yeterli değildir      
19. Araç park alanları yeterlidir      
20. Kampüste yeteri kadar oturma alanı bulunmaktadır      
21. Genel olarak çevre temizdir      
22. Üniversitemizdeki sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler 

yeterlidir      
23. Yemekhanede sunulan hizmetlerden memnun değilim      
24. Sosyal tesislerde sunulan hizmetlerden memnunum      
25. Özel işletmelerce sunulan hizmetlerden memnunum      
26. Kütüphane hizmetleri yeterlidir      
27. Ulaşım hizmetleri yeterlidir      
28 Güvenlik hizmetleri yeterli değildir      
29. Lojman ve barınma olanakları yeterlidir      
30. Tercih yapma şansı verilse yine bu üniversitede çalışmayı 

seçerdim      

SİZİN İÇİN NE YAPABİLİRİZ? 

Aşağıdaki birimlerden üniversitemizin kampüsünde öncelikle bulunmasını/iyileştirilmesini 

istediğiniz beş tanesini işaretleyiniz. 

 Market  Sinema 

 Banka şubesi  Spor kompleksi 

 Özel kafeterya/restoran  Eğlence ve kültür merkezi 

 Kırtasiye/fotokopi  Misafirhane 

 Kuaför/berber  İbadet alanları 

 Terzi  Eczane 

 Taksi durağı  Oto yıkamacı 

DİĞER GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİZ 

 

 

 

 

Katkılarınız için teşekkürler  
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EK-9 – İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ 

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 

İDARİ PERSONELMEMNUNİYET ANKETİ 

Kıymetli TOGÜ Çalışanı, 

Bu anket, üniversitemizden almış olduğunuz çeşitli hizmetlere ilişkin görüşlerinizi alarak sizlere 

daha nitelikli bir ortam sunabilmek üzere uygulanmaktadır. Verdiğiniz yanıtlar anonim olarak 

değerlendirilecek, kişisel bilgileriniz gizli tutulacaktır. Sizden beklenen her bir ifadeyi dikkatle okuyarak, 

durumunuzu en iyi yansıtan seçeneği işaretlemenizdir. Değerli katkılarınız için teşekkür ederiz. 

 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 

Kalite Koordinatörlüğü 

Birim: 

 

SORULAR 

 

Lütfen her bir ifadeyi dikkatle okuyarak, durumunuzu en iyi 
yansıtan seçeneği işaretleyiniz. 
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1. Öğretim elemanlarının idari personele yönelik tutumları 
olumludur      

2. Öğretim elemanları işlerin yürütülmesinde yeterince işbirliği 
yapmaktadır       

3. İşlerin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan donanım ve malzemeler 
kolaylıkla temin edilmektedir      

4. İdari personel kendi arasında koordineli biçimde çalışmaktadır      
5. Yöneticilere ulaşmak zordur      
6. Yöneticiler idari personelin sorunlarına karşı duyarlı değildir      
7. Yöneticiler öneri ve eleştirilere açıktır      
8. İdari personel görev tanımına uygun olarak çalıştırılmaktadır      
9. Yöneticiler denetim görevlerini yerine getirmede yeterlidir      

10. Binada idari personele ayrılan ofis sayısı yeterli değildir      
11. Temizlik düzenli olarak yapılmaktadır      
12. Kampüste yeteri kadar oturma alanı bulunmaktadır      
13. Yeşil alanlar yeterli değildir      
14. Araç park alanları yeterlidir      
15. Genel olarak çevre temizdir      
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16. Üniversitemizdeki sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler 
yeterli değildir      

17. Yemekhanede sunulan hizmetlerden memnunum      
18. Sosyal tesislerde sunulan hizmetlerden memnun değilim      
19. Özel işletmelerce sunulan yemek hizmetlerinden memnunum      
20. Ulaşım hizmetleri yeterli değildir      
21. Güvenlik hizmetleri yeterlidir      
22. Lojman ve barınma olanakları yeterli değildir      
23. Tercih yapma şansı verilse yine bu üniversitede çalışmayı 

seçerdim      

 

SİZİN İÇİN NE YAPABİLİRİZ? 

Aşağıdaki birimlerden üniversitemizin kampüsünde öncelikle bulunmasını/iyileştirilmesini 

istediğiniz beş tanesini işaretleyiniz. 

 Market  Sinema 

 Banka şubesi  Spor kompleksi 

 Özel kafeterya/restoran  Eğlence ve kültür merkezi 

 Kırtasiye/fotokopi  Misafirhane 

 Kuaför/berber  İbadet alanları 

 Terzi  Eczane 

 Taksi durağı  Oto yıkamacı 

 

DİĞER GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katkılarınız için teşekkürler  
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EK-10 – DIŞ PAYDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ 

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 

DIŞ PAYDAŞ ANKETİ 

Değerli Paydaşımız, 

Bu anket, üniversitemize ilişkin görüşlerinizi alarak sizlerle daha nitelikli bir işbirliği sağlamak 

üzere uygulanmaktadır. Verdiğiniz yanıtlar anonim olarak değerlendirilecek, kişisel bilgileriniz gizli 

tutulacaktır. Sizden beklenen her bir ifadeyi dikkatle okuyarak, durumunuzu en iyi yansıtan seçeneği 

işaretlemenizdir. Değerli katkılarınız için teşekkür ederiz. 

 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 

Kalite Koordinatörlüğü 

DEMOGRAFİK VERİLER 

Dış Paydaş Türü: (Lütfen hangi dış paydaşımız olduğunuzu belirtiniz.) 

(…….) Mezun Öğrenci         

(…….) Bakanlıklara Bağlı Kamu Kurumları (Kaymakamlıklar ve İlgili İl Müdürlükleri) 

(…….) Üniversiteler  

(…….) Belediyeler (İl ve ilçe belediyeleri) 

(…….) Özel Sektör Kuruluşları (Mezunlarımızı istihdam eden şirketler, Bankalar, Tedarikçiler, Sanayi 

Kuruluşları vb.)    

(…….) Sivil Toplum Kuruluşları (Vakıflar, Dernekler, Meslek Odaları, Sendikalar vb.)      

(…….) AR-GE Destek Kuruluşları (Teknopark, TÜBİTAK, DOKAP, OKA, KOSGEB, Araştırma fonu 

temin eden kurumlar vb.)      

(…….) Şehir Halkı 

(…….) Medya    

Diğer (Lütfen Belirtiniz): ….......................... 

Görev (Lütfen Belirtiniz): ……………………….    

SORULAR 

 

Lütfen her bir ifadeyi dikkatle okuyarak, durumunuzu 

en iyi yansıtan seçeneği işaretleyiniz. 
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1. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi bünyesinde yürütülen 

tüm faaliyetler hakkında güncel ve doğru bilgilere resmi 

internet sitesi, resmi sosyal medya hesapları, resmi 

yazışmalar vb. yoluyla kolaylıkla ulaşılmaktadır 
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2. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin akademik personeli 

ile gerekli olan durumlarda kolaylıkla iletişim 

kurulabilmektedir 

     

 

3. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin idari personeli ile 

gerekli olan durumlarda kolaylıkla iletişim 

kurulabilmektedir  

     

 

4. Dış paydaşlarla iş birliğine önem verilmektedir       

5. Öğretim müfredatı bilimsel gelişmeler ve sektörel 

ihtiyaçlar doğrultusunda her daim güncel tutulmaktadır 
     

 

6. Öğrencilerin istihdam olanakları araştırılmakta ve 

istihdamı arttırmak için çalışmalar yapılmaktadır 
     

 

7. Çevre bilinci yüksektir; doğal ve kültürel değerlerin 

korunmasına özen gösterilmektedir  
     

 

8. Etik değerlere, güvenilirliğe, tarafsızlığa ve şeffaflığa 

önem verilmektedir       
     

 

9. Araştırma geliştirme faaliyetleri aktif olarak 

yürütülmektedir 
     

 

10. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin tanınırlık düzeyinin 

yüksek olduğunu düşünüyorum 
     

 

11. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi bünyesinde strateji 

belirleme ve kalite geliştirme faaliyetlerine (Kalite 

Komisyonu Toplantıları, Program ve Ders Geliştirme 

Çalışmaları, Topluma Katkı Politikalarının Belirlenmesi 

vb.) katılmak isterim 

     

 

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ NELERDİR? 

Aşağıdaki soruları yanıtlayınız. 

1. Size göre Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin güçlü yön/yönleri nelerdir?  

2. Size göre Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin gelişime açık yön/yönleri nelerdir? 

3. Sizin veya Kurumunuzun üniversitemizle işbirliği yapması gerektiğini düşündüğünüz en önemli 

konu/konuları belirtiniz. 

DİĞER GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİZ 
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EK-11 - ÖĞRETİM SÜRECİ İYİLEŞTİRME PLANI 

ÖĞRETİM SÜRECİ İYİLEŞTİRME PLANI 

Sayın Öğretim Elemanı, 

Öğretim Süreci İyileştirme Planı, öğretim elemanlarının ders değerlendirme 

anketlerinden orta düzeyde ve daha düşük puan (3,39 ve altı) aldıkları alanlarda yapacakları 

iyileştirmeleri kayıt altına almak ve böylelikle öğretim sürecinin geliştirilmesi noktasında 

farkındalık oluşturmak üzere tasarlanmıştır. Sizden beklenen vermiş olduğunuz her bir derse 

yönelik olarak varsa orta düzeyde ve daha düşük puanlanan maddelere ilişkin iyileştirme 

planınızı aşağıdaki form aracılığıyla dersi birimin dekanlığına/müdürlüğüne bildirmenizdir. 

Verdiğiniz bir derste orta düzeyde ve daha düşük puanlanan madde yoksa bu formu o ders için 

doldurmanıza gerek yoktur.    

 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 

Kalite Koordinatörlüğü 

Öğretim Elemanının Adı, Soyadı : 

Öğretim Elemanının Unvanı : 

Verilen Ders    : 

Dersin Verildiği Birim  : 

Dersin Verildiği Program  : 

Dersin Verildiği Dönem  : 

  Orta Düzeyde ve Daha 

Düşük Puan Alınan 

Madde (3,39 ve altı) 

Planlanan İyileştirme 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

.    

.    

.    

.    

.    

 

 

 

 

Öğretim Elemanı 

Tarih 

İmza 


