
Prof. Dr. MUSTAFA ŞANAL

Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörü

Haziran 2021

ARAŞTIR
M

A G
ELİŞ

TİR
M

E

EĞ
İTİ

M
-Ö

ĞRETİM

KALİT
E G

ÜVENCE SİS
TEM

İ

YÖ
NETİM

 Sİ
ST

EM
İ

TO
PLU

M
SA

L K
ATKI



Kalite Kronolojisi

• “Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği” ve “Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu 
Yönetmeliği” uyarınca Üniversitemizde kalite çalışmalarının yürütülmesi amacıyla Kalite Komisyonu kuruldu.

• Giresun Üniversitesi, 2018 yılında Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Dış Değerlendirme Sürecine dahil edildi.
• Üniversitemiz 2020-2024 Stratejik Planında kalite çalışmalarına önem verilerek süreçlerin iyileştirilmesine yönelik hedef ve 

performans göstergelerine yer verildi.
• Giresun Üniversitesi, 2019 yılında akademik birimlerinde Birim Öz Değerlendirme Raporu (BÖDR) çalışmalarına başlandı.
• Giresun Üniversitesi, 06 Ocak 2020 tarihli Rektör oluru ile Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Şanal Kalite 

Koordinatörü olarak görevlendirildi.
• 20 Şubat 2020 tarihli ve 2020-179/4 sayılı Senato kararı ile Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü 

kuruldu.
• Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğünün iş ve işlemlerinde Koordinatöre yardımcı olmak üzere, 

Üniversitemiz öğretim elemanları ve idari personelleri arasından üç yardımcı görevlendirildi.
• Üniversitemiz Kalite Komisyonu üye listesi tüm alanları kapsayacak şekilde güncellendi.
• 2020 yılında kalite çalışmalarını daha da kurumsal hale getirmek için “Kalite Güvencesi Yönergesi”nde güncelleme yapıldı ve 

“Birim Kalite Komisyonları Yönergesi” oluşturuldu. 
• “Birim Kalite Komisyonları Yönergesi” gereğince, Üniversitemiz tüm birimlerinde ilgili komisyonlar en az bir öğrenci üye olacak 

şekilde oluşturuldu.



Kalite Kronolojisi

• Kalite Güvencesi Sistemi, Eğitim ve Öğretim, Araştırma ve Geliştirme, Toplumsal Katkı ve Yönetim Sistemi Alt Komisyonları 
oluşturuldu.

• İç ve dış paydaşların memnuniyetini/şikâyetini/önerilerini ölçmek ve izlemek, ölçümlerin güvenilir ve geçerli yöntemlerle 
yürütülmesini teminen Giresun Üniversitesi Ölçme, Değerlendirme ve Sürekli  İyileştirme Komisyonu oluşturuldu. 

• Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü web sayfası üzerinden tüm iç ve dış paydaşların kullanımına 
yönelik yürütülen tüm çalışmalar paylaşıldı. İlgili çalışmalar bir bütün olarak “Kalite İzlencesi” sekmesi altında paylaşıldı.

• Kalite Güvencesi Sistemi, Eğitim ve Öğretim, Araştırma ve Geliştirme, Toplumsal Katkı ve Yönetim Sistemi, Uluslararasılaşma ve 
Uzaktan Eğitim Politikaları, bu politikalar bağlamında temel değerler, stratejiler, hedefler ve performans göstergeleri belirlendi.

• Kalite Güvencesi Sistemi, Eğitim ve Öğretim, Araştırma ve Geliştirme, Toplumsal Katkı ve Yönetim Sistemi alt başlıklarında 
kalite eylem planları hazırlandı ve uygulanmaya konuldu.

• 2019 yılında başlatılan Birim Öz Değerlendirme Raporu (BÖDR) çalışmalarının kapsamı genişletilerek, ilgili kılavuz ve 
eğitimlerle birlikte Üniversitenin akademik ve idari birimlerinde raporlama çalışmalarına başlandı.

• “2020 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu” çalışması, Üniversite birim kalite komisyonlarının çalışmaları olan BÖDR’ler 
dikkate alınarak, Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğünün koordinasyonu ile Kalite Alt 
Komisyonları ve Kalite Komisyonu toplantılarında görüşülerek etkin olarak katılımlı bir şekilde yürütüldü.

• Üniversitemizde henüz akredite olmuş bölüm/program bulunmamakla birlikte hazırlık çalışmaları yürütülen bölüm/programlarda 
çalışmalara devam edilmekte ve gelecek yıllar için akreditasyon çalışmaları planlandı.



Kalite Kronolojisi



2020 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu

https://kalite.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/kalite-giresun-edu-tr/raporlar/GR%C3%9C%202020%20K%C4%B0DR.pdf


Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Sistemi

• Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK)
• Üniversitelerdeki kalite güvence sisteminden, kurumda yürütülen 

eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal katkı faaliyetleriyle kurumun 

yönetim sistemini niteliksel ve niceliksel olarak değerlendirmesi beklenmektedir.

• Yükseköğretimde kalite çalışmaları, 2015 yılında Yükseköğretim Kalite 
Kurulunun (YÖKAK) kurulmasıyla yoğunlaşmıştır.

Mali ve idari açıdan YÖK’ten farklı bir kurum olan YÖKAK’ın işleyişini 
düzenleyen  Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu 
Yönetmeliği, 23 Kasım 2018 tarihinde güncellenmiştir. 

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/147055
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/147055


YÖKAK’ın Kalite Değerlendirme Faaliyetleri

•Üniversitelerin YÖKAK 

tarafından akredite edilmesini 

hedefleyen programdır.

•YÖKAK tarafından yapılan ilk 

değerlendirmedir. •YÖKAK tarafından yapılan ara 

değerlendirmedir.

• Her üç program kapsamında 

temel alınan belge Üniversitenin 

kendi iç değerlendirmesi sonucu 

hazırlanan Kurum İç 

Değerlendirme Raporudur. 



2021 Yılı İzleme Programı

• İzleme Programı amacı, dış değerlendirme süreci sonrasında ilgili yükseköğretim 

kurumundaki gelişim sürecinin değerlendirmesini gerçekleştirmektir. 

• İzleme Programının temel değerlendirme kapsamını kurumun dış 

değerlendirmesi sonucunda hazırlanan Kurumsal Geri Bildirim Raporları’nda 

ortaya çıkan “gelişmeye açık yanlar” oluşturmaktadır. 

• Kurumsal Dış Değerlendirme Programı İzleme Programı, YÖKAK tarafından 

oluşturulacak “İzleme Takımları” aracılığıyla yürütülür. 

• İzleme takımı, en az iki kişiden oluşur. Bunlardan birisi daha önce takım başkanı 

olarak görev yapan kişilerden diğeri (diğerleri) ise değerlendirici havuzundan 

seçilir.



İzleme Programının Basamakları



İzleme Program Örneği



2018 YILI KURUM DIŞ DEĞERLENDİRME (KGBR) ile 2019 ve 2020 KURUM İÇ 
DEĞERLENDİRME (KİDR) KARŞILAŞTIRMA RAPORU

Kalite Güvencesi Sistemi - 2018 Kurumsal Geri Bildirim Raporu (KGBR-2018) İyileştirme Açık Yönler;

“Mevcut yönetimin amaç, hedef ve faaliyetleri ile yürürlükteki stratejik planda (2015-2019) yer alan amaç, hedef ve faaliyetlerin 
örtüşmemesi”,

 

“Kurumun hedefleri ve performans göstergelerini izlemek ve iyileştirmek üzere tanımlı süreçlerin bulunmaması”,

 

“Kurumda kalite ile ilgili gayretli çalışmalar olmakla birlikte, kalite kültürünün tüm iç ve dış paydaşları içine alacak şekilde 
yaygınlaştırılamamış ve içselleştirilememiş olması”,

 

“Kurumda bulunan eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme alanlarında henüz akreditasyon almış bir birim olmaması”.



2018 YILI KURUM DIŞ DEĞERLENDİRME (KGBR) ile 2019 ve 2020 KURUM İÇ 
DEĞERLENDİRME (KİDR) KARŞILAŞTIRMA RAPORU

Kalite Güvencesi Sistemi - 2018 Kurumsal Geri Bildirim Raporu (KGBR-2018) Güçlü Yönler;

 

“Kalite Komisyonunun yetki, görev ve sorumluluklarının açık bir şekilde kurumun ilgili yönergesinde tanımlanmış olması”,

 

“Tüm fakültelerde kalite ve akreditasyon komisyonlarının oluşturulmuş olması”,

 

“Kurumun ilan edilmiş kapsamlı bir kalite politikasının bulunması”.



2018 YILI KURUM DIŞ DEĞERLENDİRME (KGBR) ile 2019 ve 2020 KURUM İÇ 
DEĞERLENDİRME (KİDR) KARŞILAŞTIRMA RAPORU

Eğitim ve Öğretim - 2018 Kurumsal Geri Bildirim Raporu (KGBR-2018) İyileştirme Açık Yönler; 

“Bazı programlardaki ders görevlendirmelerinde eğitim-öğretim kadrosunun yetkinlikleri ile ders içeriklerinin örtüşmemesi”,

“Bazı programlarda öğretim elemanının uzmanlık alanı ile bulunduğu bölümün uyumsuz olması”,

“Eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü birimlerde ve öğrencilerin kullandığı ortak alanlarda fiziksel alt yapı olanaklarının yetersiz 
olması”,

“Öğrenci sayısındaki artışa uygun biçimde idari ve destek personel sayısının arttırılması”,

“Bilişim altyapısının güncellenmesi ve güçlendirilmesi”,

“Mezun öğrencilere ilişkin memnuniyet, istihdam durumu gibi verilerin toplanarak ilgili programların geliştirilmesine dönüt 
oluşturulmaması, öğretim becerilerini geliştirmeye ve eğitim faaliyetlerinin düzeyini yükseltmeye yönelik sistematik bir program 
olmayışı”,

 “Yeni açılacak program ve okulların tespitinde dışsal faktörlerin akademik kriterlerin önüne geçmesi”,



2018 YILI KURUM DIŞ DEĞERLENDİRME (KGBR) ile 2019 ve 2020 KURUM İÇ 
DEĞERLENDİRME (KİDR) KARŞILAŞTIRMA RAPORU

Eğitim ve Öğretim - 2018 Kurumsal Geri Bildirim Raporu (KGBR-2018) Güçlü Yönler;

 

“Öğretim elemanı ile öğrenciler arasındaki ilişkilerden öğrencilerin genel olarak memnun olması”,

“Etkin bir şekilde çalışan birçok öğrenci topluluğunun bulunması”,

“Meslek Yüksek Okulları Koordinatörlüğü ile STK temsilcilerinden oluşan danışma kurulunun bulunması”,

“Uluslararası öğrenci sayısının yıllar içinde artış eğilimi göstermesi”.

 



2018 YILI KURUM DIŞ DEĞERLENDİRME (KGBR) ile 2019 ve 2020 KURUM İÇ 
DEĞERLENDİRME (KİDR) KARŞILAŞTIRMA RAPORU

Araştırma ve Geliştirme - 2018 Kurumsal Geri Bildirim Raporu (KGBR-2018) İyileştirme Açık Yönler;

“Araştırma kadrosunun yetkinliğinin tanımlı süreçlerle ölçülüp değerlendirilmiyor olması”,

“Araştırma ve Uygulama Merkezlerine üniversite bütçesinden ayrılan kaynakların yetersizliği”,

“Kurum dışı fonlardan yararlanma konusunda akademik kadroyu destekleyecek iç mekanizmalarının yeterli olmaması”, 

“Araştırma sonuçlarının uluslararası platformlarda sunulabilmesi için ayrılan bütçelerin yetersizliği”.



2018 YILI KURUM DIŞ DEĞERLENDİRME (KGBR) ile 2019 ve 2020 KURUM İÇ 
DEĞERLENDİRME (KİDR) KARŞILAŞTIRMA RAPORU

Araştırma ve Geliştirme - 2018 Kurumsal Geri Bildirim Raporu (KGBR-2018) Güçlü Yönler;

 

“Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezinin bulunması”, 

“Araştırma ve Uygulama Merkezleri Koordinatörlüğünün varlığı”, 

“Üniversite Kent İş birliği Platformunun (GÜKİP) bulunması”,

“Bilimsel etkinliklere katılımı desteklemek üzere teşvik mekanizmalarının bulunması”,

“Kurumun araştırma-geliştirme faaliyetleri ile yerel-bölgesel sosyo-ekonomik dokuya katkı sağlıyor olması”.

 



2018 YILI KURUM DIŞ DEĞERLENDİRME (KGBR) ile 2019 ve 2020 KURUM İÇ 
DEĞERLENDİRME (KİDR) KARŞILAŞTIRMA RAPORU

Yönetim Sistemi - 2018 Kurumsal Geri Bildirim Raporu (KGBR-2018) İyileştirme Açık Yönler;

 

“Yönetilmesi zor, etkin kaynak kullanımını zorlaştıran dağınık yerleşke düzeninin varlığı”,

“Bütünleşik bilgi sisteminin olmayışı ve nicel verilere dayalı gösterge takip sisteminin bulunmayışı”,

“Yapılan birçok etkinlik bulunmasına rağmen bunlara ilişkin tanımlı süreçlerin, sistematik yaklaşımların oluşturulmamış 
olması”,

“Bazı çalışanlarda kurumsal aidiyetin görece zayıf olması”.

 



2018 YILI KURUM DIŞ DEĞERLENDİRME (KGBR) ile 2019 ve 2020 KURUM İÇ 
DEĞERLENDİRME (KİDR) KARŞILAŞTIRMA RAPORU

Yönetim Sistemi - 2018 Kurumsal Geri Bildirim Raporu (KGBR-2018) Güçlü Yönler;

”Üst yönetimin kalite bilincine sahip olması ve bu kültürün kuruma yayılması konusundaki istek ve gayretliliği,

“Üst yönetimin kolay erişilebilir ve çözüm odaklı olması”,

“Birçok birim yöneticisinde kalite konusunda farkındalık oluşmuş olması”.



Prof. Dr. MUSTAFA ŞANAL

Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörü

Mayıs 2021
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