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Standartlar Performans Göstergeleri Değerlendirmeler

YÖK

Akreditasyon Standartları

ISO 9001:2015

Kurumun yapısına uygun standartlar

YÖK Tarafından,

Akreditasyon kuruluşları tarafından istenen,

ISO 9001:2015 Standartları kapsamında istenen,

Kurumun yapısına uygun performans göstergeleri

Kurum İçi

Kurum Dışı



TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ NEDİR?

• Sürekli iyileştirme sağlayarak insan mutluluğunu ve tatminini arttırmayı temel alan
bir yaşam tarzıdır.

• Kurumun yaptığı işlerin tüm yönlerini kapsayan bir iş mükemmelliğimodelidir.

• Mal ve hizmetleri, hem iç hem dış müşterileri açıkça belirtilmiş ya da tahmin edilen
beklentilerini karşılamak suretiyle tam anlamıyla tatmin edecek şekilde sunan bir iş
stratejisidir.

• Kalitenin iyileştirilmesi, verimliliğin arttırılması ve maliyetlerin düşürülmesi
çabalarına kurumun tüm çalışanlarının katılmasını sağlayan bir yönetim sistemidir.



NEDEN TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ?

• İş sonuçlarından etkilenen insanların ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alır.

• İş süreçlerinin sürekli gözden geçirilerek iyileştirilmesini ve kurumun yaptığı işlerin
kalitesini her yönüyle yükseltmeyi mümkün kılar.

• Kaynakların daha etkin kullanılmasını sağlayarak verimliliği yükseltir, maliyetleri
düşürür, mevcut kaynaklarla daha fazlasının üretimini mümkün kılar.

• Çalışma ortamında iletişimi, takım çalışmasını ve çalışanların bilgi ve becerilerini
geliştirir.

• Çalışan ve müşteri tatminini ve bağlılığını arttırır.



POLİTİKA VE STRATEJİLER

Üniversitenin misyon, vizyon, değerler, politika ve stratejilerinin:

• Toplam kalite kavramı üzerine oturtulması,

• Kurum planlarının oluşturulmasında TKY politika ve stratejilerinin temel
alınması,

• Kalite ölçüm ve enformasyonu temelinde geliştirilmesi,

• Düzenli olarak gözden geçirilmesi,



SÜREÇLER

Üniversitenin tüm idari ve akademik süreçlerinden

• En önemli olanların belirlenmesi,

• Süreç sahiplerinin sorumluluk alması,

• Performans standartlarının tespit edilerek ölçümler yapılması,

• Süreç iyileştirme çabalarının kurumsallaşması,



AKADEMİK SÜREÇLER

Üniversitenin kritik akademik süreçlerinden bazıları:

• Ders programı geliştirme,

• Öğretim ve danışmanlık,

• Ölçme ve değerlendirme,

• Öğretim kadrosu geliştirme,

• Atama ve yükseltme,

• Araştırma ve yayın,



İDARİ SÜREÇLER

Üniversitenin kritik idari süreçlerinden bazıları:

• Öğrenci kabul ve kayıt işlemleri

• Kütüphane yönetimi

• Malzeme temini ve satın alma

• Yazı işleri prosedürleri

• Bilgi işlem hizmetleri

• Personel istihdam  ve yükseltme prosedürleri



MÜŞTERİ TATMİNİ

Üniversitenin çıktılarından etkilenen:

• Öğrencilerin,

• Potansiyel öğrencilerin,

• Öğrenci ailelerinin,

• Mezunları istihdam eden kuruluşların,

• Diğer üniversitelerin,

• Özel sektör ve kamu kuruluşlarının,

• Genel olarak toplumun,

Üniversitenin hizmetleri ile ilgili algılamaları ve tatmini



ÇALIŞANLARIN TATMİNİ

Üniversitenin akademik ve idari tüm çalışanlarının:

• Çalışma ortamı,

• Yönetim tarzı,

• Eğitim, gelişme ve yükselme olanakları,

• Birimler arası iletişim ve işbirliği,

• Fiziksel tesis ve teknolojik donanım,

• Sağlık ve güvenlik olanakları hakkındaki algılama ve tatminlerinin
düzenli ölçülmesi



TOPLUM ÜZERİNE ETKİLER

Üniversitenin toplumun yaşam kalitesine, eğitim seviyesine, çevre ve
kaynakların korunmasına:

• Üniversite-iş hayatı işbirliği,

• Teknoparklar,

• Sürekli eğitim programları,

• Spor, kültür ve eğlence faaliyetleri vb.

• Bilimsel araştırmalar ile yaptığı katkıların düzenli olarak ölçülmesi,



MADDİ OLMAYAN İŞ SONUÇLARI

Üniversitenin performansını yansıtan finansal olmayan iş sonuçları:

• Yıllık bilimsel yayın sayısı,

• Düzenlenen bilimsel toplantı sayısı,

• Kritik idari ve akademik süreçlerin tamamlanma süreleri,

• Öğrenci taban puanlarında artış,

• Öğrenci başarı oranları,

• Kazanılan ödüller vb.





YÖK
Yükseköğretim 
Kalite Kurulu

Dış Değerlendirme 
ve Akreditasyon

Yükseköğretim Kurumu

Senato Kalite Komisyonu

Yükseköğretim Kalite 
Güvencesi 

Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurulu 
Stratejik Planı

Çalışma Usul ve 
Esasları

Yükseköğretim Kalite 
Güvencesi ve Durum 

Raporu 

Yükseköğretim 
Kurumu 

Stratejik Planı 

Kurum İç 
Değerlendirme 

Raporu 

İyileştirme Önerileri 

Kurumsal Dış 
Değerlendirme 

Saha Ziyareti

Kurumsal 
Geribildirim Raporu 

Yükseköğretim 
Kurumları Dış 

Değerlendirme 
Esasları 

1 YIL 5 YIL

KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME SÜRECİ



YÜKSEKÖĞRETİM 
KALİTE GÜVENCESİ YÖNETMELİĞİ



Amaç ve Kapsam

Bu Yönetmelik, yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim ve
araştırma faaliyetleri ile idarî hizmetlerinin iç ve dış kalite güvencesi,
akreditasyon süreçleri ve bağımsız dış değerlendirme kurumlarının
yetkilendirilmesi süreçlerini ve bu kapsamda tanımlanan görev, yetki ve
sorumluluklara ilişkin esasları düzenler.







AQAS AKREDİTASYONU

• Direkt akreditasyon

• Koşullu akreditasyon (9 Ay)

• Yeniden başvurmak (2 Yıl)

• Akredite olamamak



AQAS AKREDİTASYON DURUMUMUZ

• Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

• Antrenörlük Eğitimi (Koşullu Akreditasyon)

• Egzersiz ve Spor Bilimleri (Koşullu Akreditasyon)

• Spor Yöneticiliği (Koşullu Akreditasyon)

• Rekreasyon (Yeniden Başvurmak)



İnternet Sitemiz Üzerinden Hangi Dökümanlara
Ulaşılabilir?

http://www.gelisim.edu.tr/















Performans Göstergelerimiz













Toplam Kalite İçin

• Yönetim inancı,

• Her çalışanın katılımı,

• Etkili iletişim,

• Sürekli ölçme ve iyileştirme



Dinlediğiniz İçin Teşekkürler


