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○ Kalite güvence sistemini tüm paydaşların katılımıyla yapılandırmak, 
○ Öğrenciyi bütün süreç ve faaliyetlerin odak noktası olarak görmek,
○ Bütün paydaşların en yüksek düzeyde memnuniyetini amaç edinmek,
○ Yaratıcılığı, yenilikçiliği ve özgür akademik ortamı destekleyen,
○ Uluslararası düzeyde başarı ve tanınırlığı amaç edinmek,
○ Millî kalkınmanın sürdürülebilirliği için güncel bilgi ve teknoloji üretme 

hedefini gütmek, 
○ Toplumsal duyarlılığı önemseyen ve sosyal sorumluluk projeleri üretmek, 
○ Düzenli gözden geçirme ve öğrenmeyi esas almak, 
○ Yasal mevzuat ile uluslararası ve ulusal kalite standartlarını temel 

alarak sürekli iyileştirmeyi alışkanlık haline getirmek,
○ Bütün bu niteliklere ulaşmak için süreç ve sonuca eşit derecede 

önem vermek,

KALİTE POLİTİKAMIZDIR  



Neler yapıldı 
○ Kalite güvencesi yönergesi oluşturuldu 

(https://kalite.bozok.edu.tr/Sayfa.aspx?id=1059)   
○ Kalite komisyonu üyeleri belirlendi 

(https://kalite.bozok.edu.tr/Sayfa.aspx?id=1058 ) 
○ Akreditasyon ve kalite koordinatörlüğü oluşturuldu 
○ Anket çalışmaları yapıldı-sonuçlar değerlendirilmektedir 

(https://kalite.bozok.edu.tr/Sayfa.aspx?id=10639  ) 
○ Birimleri kalite komisyonları oluşturuldu-aktif??? 

(https://fef.bozok.edu.tr/tr/sayfa/1159/akademik_birim_kalite_kom
isyonu)

○ http://myoteknik.bozok.edu.tr/tr/sayfa/280/kalite_komisyonu )ve 
dahası 

○ Kurum iç değerlendirme raporları hazırlandı 
(https://kalite.bozok.edu.tr/Sayfa.aspx?id=1070) 

○ Bilgilendirme toplantıları yapıldı 



Neler yapılması gerekir
○ Kalite süreci ile ilgili birimlerde paydaşlarınız ile bilgilendirme 

toplantıları yapın-Kalite Komisyonu faal olsun
○ Kalite komisyonu web sayfası oluşturun. Yapmış olduğunuz faaliyetleri 

buraya koyunuz 
○ Birim bazında memnuniyet anketleri yapın
○ Kalite ile ilgili dokuman arşivi oluşturun.
○ 2018 yılı  iç değerlendirme raporları birim bazında da yapılacağından 

şimdiden bu çalışmalara başlayınız. 
○ Üniversitemiz Kurum İç Değerlendirme Raporlarını 

(https://kalite.bozok.edu.tr/Sayfa.aspx?id=1070) okuyunuz ve bu 
raporlardan öğrenci ve paydaşlarınız bilgilendiriniz. 

○ Biriminizde yapılan iş ve işlemlerde PUKO döngüsünü temel alınız. 
○ Ders bilgi paketleri güncel ve tutarlı olsun 

(https://obs.bozok.edu.tr/ogrenci/ebp/tr/index.html) 
○ Kalite komisyonları aktif olsun. 
○ Ön ziyaret ve saha ziyaretine hazırlıklı olun 





























Kurumsal geri bildirim raporları 
○ https://www.yokak.gov.tr/degerlendirme-sureci/ku

rumsal-degerlendirme-programi 
○ Örnek rapor: 

https://www.yokak.gov.tr/Common/Docs/2017KG
BR/Dicle%C3%9Cniversitesi.pdf 















Kurumsal dış değerlendirme süreci 
ile ilgili görüşler 
○ https://www.yokak.gov.tr/raporlar/kurumsal-degerl

endirme-programina-iliskin-gorusler  



2018 yılı dış değerlendirme takvimi 
• 1 Ocak-30 Nisan 2018 KİDR’lerin yükseköğretim kurumları tarafından 

hazırlanması
• Nisan-Mayıs 2018 Kurum iç değerlendirme raporu hazırlığı eğitim çalıştayları 
• 30 Nisan 2018 KİDR’lerin Yükseköğretim Kalite Kurulu web sayfasından 

girişlerinin tamamlanması 
• 30 Nisan 2018 2018 yılında Kurumsal Dış Değerlendirme Programına dahil 

olmak isteyen kurumların niyet beyanı 
• Mayıs 2018 2018 yılında Kurumsal Dış Değerlendirme Programına girecek 

yükseköğretim Kurumları Listesinin ilan edilmesi 
• Temmuz 2018 2018 yılında değerlendirilecek kurumlara yönelik bilgi paylaşımı 

toplantısı 
• Temmuz 2018 Değerlendirici eğitimi Temmuz 
• 2018 2018 yılı değerlendirme takımlarının oluşturulması ve kurumlarla 

eşleştirilmesi 
• Ekim-Kasım 2018 Saha ziyaretleri 
• Aralık 2018 KGBR’lerin Yükseköğretim Kalite Kuruluna iletilmesi
• Mart 2019 Takım başkanları ve değerlendirilen kurumların yöneticileriyle 

toplantılar
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Ziyaret Planları 

Ziyaret ön ziyaret ve saha ziyareti şeklinde iki kısımdan 
oluşmaktadır. 
Ziyaret Planları: 
EK 3A Degerlendirme_Takimi_On_Ziyaret_Plani_son versiyon.DOC (4).doc
EK 3B Degerlendirme_Takimi_Ziyaret_Plani_son versiyon (2).doc


