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YÜKSEK ÖĞRETİMDE KALİTE GÜVENCE 
YOLCULUĞU 

• YÖK KALİTE KURULU’NUN KURULMASI 

• YÜKSEK ÖĞRETİM KALİTE GÜVENCE YÖNETMELİĞİ’NİN YAYINI (23 
Temmuz 2015 tarihli Resmi Gazete) 

• KURUMSAL DEĞERLENDİRME SÜRECİ REHBERLERİ’NİN YAYINI 

 

 

 

25.05.2016 SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2 



YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU’NUN 
MİSYONU 

 

• Kurulun, dış değerlendirme odaklı iki ana misyonu: 
• Kurumsal Değerlendirme 

• Program Akreditasyonu 
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YÖNETMELİK KAPSAMINDA YAPILANMA 

YÖK KALİTE KURULU 

ÜNİVERSİTE KALİTE KOMİSYONU 

ÜNİVERSİTE KALİTE YAPILANMASI 
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KALİTE TAKIMLARI 

• Birimin kalite çalışmalarının yürütülmesi kapsamında, Stratejik Plan ve 
İç Kontrol çalışmalarının üniversitedeki genel çalışmalarla koordineli 
şekilde yürütülmesini ve koordinasyonunu sağlamak üzere kalite 
takımları ilgili birim amirleri tarafından görevlendirilir. 

• Kalite takımları; komisyon tarafından verilen işlerin koordinasyonunu 
sağlar, takibini yapar, etkinlik ve verimliliğinin arttırılmasına yardımcı 
olur ve sonuçları, müdüre ve yönetim kuruluna iletir.  
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BEKLENEN SÜREÇ 

 

• 01.07.2016 TARİHİNE KADAR KURUMSAL İÇ DEĞERLENDİRME 
RAPORU’NUN HAZIRLANMASI VE KURUL’A GÖNDERİLMESİ 
• HER YIL HAZIRLANACAKTIR. 

• KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME SÜRECi’NDEN GEÇMEK. 
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KURUMSAL İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU 
(KİDR) 

KİDR 

KURUM 
HAKKINDA 
BİLGİLER 

KURUM KALİTE 
GÜVENCE 
SİSTEMİ 

EĞTİM VE 
ÖĞRETİM 

ARAŞTIRMA VE 
GELİŞTİRME 

YÖNETİM SİSTEMİ 

SONUÇVE 
DEĞERLENDİRME 
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KURUM HAKKINDA BİLGİLER 

• BİRİMLERDEN İSTENENLER; 
• TANITIMLARI – ÖRGÜT ŞEMASI (KALİTE TAKIMLARINI İÇERECEK ŞEKİLDE) 

SAYISAL BİLGİLERİ, İYİLEŞTİRMEYE VE HİZMET GELİŞTİRMEYE YÖNELİK 
ÇALIŞMALARI) 
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KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ 

• Kurumsal Dış Değerlendirme, Program Akreditasyonu, Sistem 
Standartları Yönetimi (ISO9001,OHSAS18001vb.) Çalışmaları ve Ödül 
Süreçleri (EFQM vb.) kapsamında kurumda geçmişte gerçekleştirilen 
ve halen yürütülen çalışmalar varsa bu süreçlerin nasıl kurgulandığı ve 
yönetildiği açıklanmalıdır. 
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KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ 

• YOL GÖSTERİCİ SORULAR 
• Kurumsal performansının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi 

için nasıl bir strateji izlenmektedir? 

• İç paydaşlar (akademik ve idari çalışanlar, öğrenciler) ve dış paydaşların 
(işverenler, mezunlar, meslek örgütleri, araştırma sponsorları, öğrenci yakınları 
vb.) Kalite Güvencesi Sistemi’ne katılımı nasıl sağlanmaktadır? 
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EĞİTİM VE ÖĞRETİM 
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EĞİTİM VE ÖĞRETİM – STRATEJİK PLAN – 
STRATEJİK AMAÇ NO: 1 
• 2019 yılı sonuna kadar eğitim ve öğretimin kalitesini arttırarak ÖSYS’de 

2006'dan sonra kurulan devlet üniversiteleri arasında eş bölümlerde 
öncelikli olarak tercih edilen ilk 3 üniversite arasında olmak. 
• Her yıl mezunlara ve öğrencilere yönelik staj ve iş imkânları ile ilgili fuar veya kariyer 

günleri düzenlemek. 

• Üniversite bünyesinde değişim öğrencilerine yönelik İngilizce ve Türkçe 
içerikli derslerin sayısını ve kalitesini artırmak. 

• Her yıl eğitim ve araştırma yapmak ve hizmet üretmek üzere en az 5 adet 
stratejik işbirliği kurmak. 
• Kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve eğitim kurumlarında istihdam edilmiş, 

alanında uzman kişilere ders/seminer vermelerini sağlamak. 
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EĞİTİM VE ÖĞRETİM – STRATEJİK PLAN – 
STRATEJİK AMAÇ NO: 1 
• 2019 yılı sonuna kadar UZEM (Uzaktan Eğitim Merkezi)tarafından web 

destekli eğitim programları (alıştırma, simülasyon vb.) uygulamasını 
başlatmak. 
• Üniversitemiz web destekli eğitim sisteminin alt yapısının kurmak. 
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ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME 

Araştırma Strateji ve Hedefleri 

Araştırma Kaynakları 

Araştırma Kadrosu 

Araştırma Performansının 
İzlenmesi ve İyileştirilmesi 

ARAŞTIRMA VE 
GELİŞTİRME 
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ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME –  
Araştırma Stratejisi ve Hedefleri 

• Birimin araştırma stratejisi ve hedefleri nelerdir? Bu hedefler nasıl 
belirlenmekte ve hangi sıklıkta gözden geçirilmektedir? 

• Araştırma stratejisi bütünsel ve çok boyutlu olarak mı yada tek bir 
araştırma alanına yönelik olarak mı ele alınmıştır? 

• Birimin araştırma faaliyetleri ve diğer akademik faaliyetleri (eğitim-
öğretim, topluma hizmet) arasında nasıl bir etkileşim bulunmaktadır? 

• Araştırma stratejisi olarak disiplinler arası ve/veya çok disiplinli 
araştırma faaliyetleri var mıdır? 

• Üniversitenin stratejik planı ve bölgenin kalkınma planı kapsamında 
uygulanan araştırma stratejileri 
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ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME –  
Araştırma Stratejisi ve Hedefleri 

• Araştırma fırsatları ile ilgili kurum içi gerekli bilgi paylaşımı yapılmakta 
mıdır? 

• Verilen doktora derecelerinin çeşitliliği ve doktora öğrencilerinin 
yurtiçi ve yurtdışı üniversitelerde öğretim görevlisi olarak işe başlama 
oranları takip ediliyor mu? 

• Birim, öncelikleri kapsamındaki araştırma faaliyetlerinin nicelik ve 
nitelik olarak sürdürülebilirliğini nasıl güvence altına almaktadır? 
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ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME- 
Araştırma Kaynakları 

• Birimin fiziki/teknik altyapısı ve mali kaynakları, araştırma öncelikleri 
kapsamındaki faaliyetleri gerçekleştirmek için uygun ve yeterli midir? 

• Birim dışından sağlanan mevcut dış destek (proje desteği, bağış, 
sponsorluk vb.) kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu ve yeterli 
midir? 

• Birim, araştırma bileşeni ile ilgili hedefleri kapsamında ihtiyaç duyulan 
kaynakların (fiziki/teknik altyapı,mali kaynaklar) sürdürülebilirliğini 
nasıl sağlamaktadır? 
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ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME-  
Araştırma Kadrosu 

• Araştırma kadrosunun yetkinliği nasıl ölçülmekte ve 
değerlendirilmektedir? 

• Araştırma kadrosunun yetkinliğinin geliştirilmesi ve iyileştirmesi için 
ne gibi imkânlar sunulmaktadır? 

• Atama ve yükseltme sürecinde araştırma performansını nasıl 
değerlendirmektedir? 

• Araştırma bileşeni kapsamındaki hedeflerine ulaşmayı sağlayacak 
araştırma kadrosunun, nicelik ve nitelik olarak sürdürülebilirliğini nasıl 
güvence altına almaktadır? 
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ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME –  
Araştırma Performansının İzlenmesi ve İyileştirilmesi 

• Birimin araştırma performansı verilere dayalı ve periyodik olarak 
ölçülmekte ve değerlendirilmekte midir? 
• Doktora programlarına yönelik bilgiler (doktora programlarına kayıtlı öğrenci 

ve mezun sayıları, mezunların akademik ortamda ve/veya sanayi 
kuruluşlarında çalışma oranları,yurtiçi ve yurtdışında çalışma oranları vb.), 

• Bölge,ülke ve dünya ekonomisine katkıları, 

• Kurumun mevcut araştırma faaliyetleri, araştırma hedefleriyle uyumu ve bu 
hedeflerin sağlanmasına katkısı kalite göstergesi olarak değerlendirilmekte ve 
izlenmekte midir? 
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ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME –  
Araştırma Performansının İzlenmesi ve İyileştirilmesi 

• Araştırmaların kalitesinin değerlendirilmesi ve izlenmesine yönelik 
mekanizma mevcut mudur? 

• Birim, araştırma performansının kurumun hedeflerine ulaşmasındaki 
yeterliliğini nasıl gözden geçirmekte ve iyileştirilmesini nasıl 
gerçekleştirmektedir? 
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ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME – STRATEJİK PLAN 
– STRATEJİK AMAÇ NO: 2 

• 2019 yılı sonuna kadar Üniversitemizin , SCI, SCI‐Exp., SSCI,SSCI-Exp ve 
AHCI indekslerine giren yayın ve atıf sayılarını her yıl en az %10 
arttırmak. 
• Her bahar ve güz döneminde farklı disiplinlerin bir araya geldiği ve ortak proje 

olanaklarını tartıştıkları toplantılar düzenlemek.  

• 2019 yılı sonuna kadar Üniversitemizin, ulusal indekslerine giren yayın 
ve atıf sayılarını her yıl en az %20 arttırmak. 
• Her bahar ve güz döneminde farklı disiplinlerin bir araya geldiği ve ortak proje 

olanaklarını tartıştıkları toplantılar düzenlemek.  
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ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME – STRATEJİK PLAN 
– STRATEJİK AMAÇ NO: 2 

• 2019 yılı sonuna kadar AB, TÜBİTAK, Kalkınma Bakanlığı, Kalkınma 
Ajansı vb kurumların desteği ile üretilen proje sayısını her yıl en az 
%20 artırmak.  
• Ar-Ge'ye dayalı proje sayısını artırmak ve teşvik etmek. 

• 2019 yılı sonuna kadar Lisans ve Lisansüstü öğrencilerin yayın sayısını 
en az%50 artırmak. 
• Akademik birimler tarafından öğrenciler için her yıl en az bir ödüllü araştırma 

yarışması düzenlemek 
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ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME – STRATEJİK PLAN 
– STRATEJİK AMAÇ NO: 3 

• Her yıl ilimizin ve bölgemizin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda 
bulunmak adına girişimciliğin artırılması için her yıl en az 2 
organizasyon ile destek vermek. 
• Üniversite çalışanlarına ve öğrencilerine yönelik her yıl KOSGEB ile ortak 

girişimcilik kursları düzenlemek 
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ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME – STRATEJİK PLAN 
– STRATEJİK AMAÇ NO: 5 

• 2019 yılı sonuna kadar Sağlık ve Çevre teknolojileri alanında bilimsel 
faaliyetlerin ve eğitim faaliyetlerinin etkinliğini her yıl en az %10 
arttırmak. 

• 2019 yılı sonuna kadar,  üniversitemiz bünyesinde çevre ve sağlık 
teknolojileri alanında yürütülen proje sayısının üniversitemiz 
bünyesinde yürütülen tüm projelere oranını en az %50’ ye çıkarmak. 
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YÖNETİM SİSTEMİ 
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YÖNETİM SİSTEMİ - Yönetim ve İdari Birimlerin 
Yapısı 
• Birimizin örgüt şeması ve görev tanımları, varsa benimsediği yönetim 

modelinin açıklanması 

• Varsa Süreçler haritaları veya akış şemaları 

• İç kontrol standartları kapsamında yapılan uygulamalar 
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YÖNETİM SİSTEMİ - Kaynakların Yönetimi 

• İdari ve destek hizmetleri sunan birimlerinde görev alan personelin 
eğitim ve liyakatlerinin üstlendikleri görevlerle uyumunu sağlamak 
üzere nasıl bir sistem kullanılmaktadır? 

• Mali kaynakların yönetimi nasıl gerçekleştirilmektedir ve etkinliğine 
yönelik uygulamalar nelerdir? 

• Taşınır ve taşınmaz kaynakların yönetimi ve etkinliğine yönelik 
uygulamalar nelerdir? 
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YÖNETİM SİSTEMİ - Kurum Dışından Tedarik 
Edilen Hizmetlerin Kalitesi  
• Kurum dışından alınan idari ve/veya destek hizmetlerinin tedarik 

sürecine ilişkin kriterleri belirlenmiş midir? 

• Kurum dışından alınan bu hizmetlerin uygunluğu, kalitesi ve sürekliliği 
nasıl güvence altına alınmaktadır? 
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YÖNETİM SİSTEMİ - Kamuoyunu Bilgilendirme  

• Birim, topluma karşı sorumluluğunun gereği olarak, eğitim-öğretim, 
araştırma-geliştirme faaliyetlerini de içerecek şekilde faaliyetlerinin 
tümüyle ilgili güncel verileri kamuoyuyla paylaşmakta mıdır? Nasıl bir 
yöntem izlemektedir? 

• Kamuoyuna sunulan bilgilerin güncelliği, doğruluğu ve güvenilirliği 
nasıl güvence altına alınmaktadır?  
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ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME – STRATEJİK PLAN 
– STRATEJİK AMAÇ NO: 3-4 

• 2019 yılı sonuna kadar İlimizin ve bölgemizin sosyal gelişimi için 
kültürel ve sosyal alt yapıyı geliştirmek ve etkinlikleri her yıl en az %10 
arttırmak. 
• 2017 yılı sonuna kadar Düzce'deki kayıtlı avcıların %50'sine "Sürdürülebilir 

Avcılık" konusunda eğitim vermek. 

• Düzce Üniversitenin kendi bal ve bal ürünleri markasını yaratmak için gerekli 
yatırımları ve tanıtım organizasyonlarını yapmak. 

• 2019 yılı sonuna kadar kaynak kullanım verimliliğini her yıl en az%5 
iyileştirmek. 
• Üniversitemize bağlı tüm yerleşkelerin zorunlu giderlerinin (elektrik, ısınma 

vb) mali yönetimini etkin bir biçimde gerçekleştirmek 
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ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME – STRATEJİK PLAN 
– STRATEJİK AMAÇ NO: 4 

• Düzce üniversitesi için insan kaynakları kapasitesini geliştirmek ve 
memnuniyeti 2016'den itibaren 2019 yılı sonuna kadar her yıl en az 
%3 iyileştirmek. 
• Çalışanlara yönelik sosyal ve kültürel etkinlikleri arttırmak. 

• Düzce Üniversitesi personeline hizmet içi eğitimler haricinde kişisel ve mesleki 
gelişimleri için en az 2 adet eğitim organizasyonu gerçekleştirmek. 
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KURUMSAL İÇ DEĞERLENDİRME RAPORLAMA 
SÜRECİ 

KİDR 

TÜM SÜREÇLER İÇİN 
ÖLÇME DEĞERLENDİRME 

SONUÇLARININ VE 
İYİLEŞTİRMELERİN 

BELGELENMESİ 

PROGRAM ÇIKTILARININ 
TYYÇ YETERLİLİKLERİ 

PAYDAŞLARLA HEDEF 
BELİRLEME VE GÖZDEN 

GEÇİRME 
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KURUMSAL İÇ DEĞERLENDİRME RAPORLAMA 
SÜRECİ 

Ölçme-değerlendirme sonuçlarından 
yola çıkılarak, (varsa) yapılmış 

olan iyileştirmelerin açıklanması 

Raporda sunulmayan 
ancak kurum ziyaretinde 

incelenebilecek 

belgelerin tanımlanması 

Her bir ölçütün 
sağlandığına dair kanıtların 

uygun yöntemle (tablo, 

şekil, form örnekleri vb.) 
verilmesi 
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SONUÇ OLARAK; 
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DÜZCE 
ÜNİVERSİTESİ 

STRATEJİK 
PLANI 

İÇ KONTROL 
STANDARTLARI VE 

EYLEM PLANI  

KİDR 

BİRİM STRATEJİK 
PLAN KURGUSU  

İZLEME, ÖLÇME 
VE İYİLEŞTİRME 

YAPISI 

BOLOGNA 

SÜREÇ 
YÖNETİMİ 



İSTENEN RAPOR FORMATI- Sayfa Düzeni, Sayfa 
Numarası ve Yazı Biçimi  
• Sayfanın sol kenarında 4 cm, üst, alt kenarlardan 3 cm ve sağ 

kenarında ise 2,5 cm boşluk bırakılacaktır  

• Sayfa numaraları (1,2,3…), metnin sağ üst köşesinde verilmelidir.  

• Rapor, 1,5 satır aralığında, Times New Roman yazı karakteri ve 12 
punto ile yazılmalıdır.  

• Metin içindeki tablo ve şekillerin adları ve açıklamaları ile tabloların 
içindeki bilgiler, önsöz, özetler, ekler ve dipnotlar sıkışık satır 
aralığında yazılmalıdır.  

• Dipnot 9 punto ile yazılmalıdır.  
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İSTENEN RAPOR FORMATI- Paragraflar  

• Başlıklar dahil tüm metin iki yana yaslanmış olarak yazılır. Paragraflar 1 
tab (1,25 cm) içeriden başlatılmalıdır. 

• Paragraf öncesi 0 nk, paragraf sonrası 12 nk boşluk bırakılmalıdır.  
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İSTENEN RAPOR FORMATI- Anlatım  

• Rapor kolay anlaşılır açık bir Türkçe ile yazılmalıdır.  

• Rapor yazım kurallarına uygun, bilimsel bir dili olmalıdır.  

• Kısa ve öz cümleler kullanılmalıdır.  

• Anlatımda üçüncü şahsın geniş zamanı kullanılmalıdır.  
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İSTENEN RAPOR FORMATI- Başlıklar ve Alt 
Başlıklar  
• Raporda bölüm numaraları 72 nk aşağıdan, ortada, büyük harflerle ve 

koyu puntolarla verilir.  

• Bölüm numarası ile bölüm adı arasında 42 nk boşluk bulunur.  

• Bölüm başlığı ile alt başlık arasında ise 30 nk boşluk bırakılır.  

• Metinde alt başlıklar ile bunların ilk paragrafları ve bu alt başlıklarla 
bir önceki paragraflar arasında 12 nk boşluk bırakılır.  

• Tablo ve şekil başlığı ile tablo ve şekil arasında 12 nk boşluk bırakılır.  
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İSTENEN RAPOR FORMATI- Başlıklar ve Alt 
Başlıklar  
• Bölümlerde tümü büyük harfle koyu yazılan bölüm başlıkları altında yer 

alan alt başlıklar, aşağıda belirtildiği gibi düzenlenebilir: 
• Orta başlık yazı alanının ortasında yer alırken, yan başlık yazı alanının sol 

kenarından, paragraf başlığı ise satırbaşından itibaren yazılır.  
• Orta ve yan başlıklarda bulunan kelimelerin tamamı büyük harflerle 

başlarken, paragraf başlığında sadece ilk kelime büyük harfle başlar.  
• Orta ve yan başlıktan sonra metne yeni satırdan devam edilirken, paragraf 

başlığında başlığın hemen bitiminde konulan noktadan sonra devam edilir.  
• Tezlerde ana bölümler 1,2,3,4….. ile numaralandırılır ve yeni sayfadan 

başlatılır.  
• Ayrıntıların çok olduğu bazı tezlerde, alt bölümler de çift numaralama 

sistemi (1.1, 1.1.1, 1.1.2, 1.2……) ile numaralandırılabilir.  
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İSTENEN RAPOR FORMATI- Tablo, Şekil ve 
Grafikler  
• Metin içerisinde anlatıma yardımcı olmak için şekil, tablo ve grafikler 

kullanılır.  

• Şekil, tablo ve grafiklerin yerleştirilmesinde sayfa kenarlarında 
bırakılması gerekli boşluklar aşılmaz.  

• Bir sayfadan uzun olan tablolar metin içinde bulunmak zorunda ise 
uygun bir yerden bölünür. Tablonun devamı bir sonraki sayfada aynı 
tablo numarası ile ve aynı başlıkla verilir ve tablo numarasından sonra 
‘Devam’ ibaresi yazılır.  
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İSTENEN RAPOR FORMATI- Tablo, Şekil ve 
Grafikler  
• Tüm şekil ve tabloların raporun ekinde olmalıdır. 

• Tablolarda sadece yatay çizgiler kullanılır.  

• Tablo dışındaki bütün görsellere “şekil” denir. Şekil; bir grafik, fotoğraf, 
harita vb. olabilir. Şekiller birbiriyle tutarlı bir şekilde hazırlanmalıdır.  

• Tablo başlıkları her sözcük başındaki harf büyük harfle başlayarak iki 
yana yaslı biçimde tabloyu ortalayacak biçimde yazılır.  

 

25.05.2016 SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ 41 



İSTENEN RAPOR FORMATI- Ekler  

• Ek’te verilecek malzeme çoksa, ekler numaralandırılarak isimlendirilir 
(EK1:, EK 2:, EK 3: …gibi).  

• Her numaranın karşısına Ek içeriğini belirten bir başlık yazılır.  

• Her bir Ek ayrı bir sayfadan başlayacak biçimde düzenlenir.  
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KİDR TAKVİMİ 

• BİRİMLERDEN VERİLERİN TOPLANMASI – 15.06.2016 

• BİRİMLERE VERİLER HAKKINDA GERİ DÖNÜŞ – 22.06.2016 

• KİDR RAPORUNUN TESLİMİ – 01.07.2016 
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KİDR RAPORU KAPSAMINDA MODÜL YÖNETİCİLERİ 
İLETİŞİM BİLGİLERİ 

• Kurumla İlgili Genel Bilgiler: 
• Uzm. Ferhat Ünal – 1642 – ferhatunal@duzce.edu.tr,  
• Uzm. M. Kağan Güney – 1643 – kaganguney@duzce.edu.tr 

• Kalite Güvence Sistemi: 
• Yrd. Doç. Dr. Okan BÜTÜNER – 1641 – okanbutuner@duzce.edu.tr 
• Öğretim Görevlisi İlter BEKAR – 1644 – ilterbekar@duzce.edu.tr 

• Eğitim ve Öğretim:  
• Yrd. Doç. Dr. Serap BULDUK – 3401 - serapbulduk@duce.edu.tr 
• Doç. Dr. Abdullah ADIGÜZEL - 2438-abdullahadiguzel@duzce.edu.tr 

• Araştırma ve Geliştirme: 
• Yrd. Doç. Dr. Deniz ORUÇ - 3511-denizoruc@duzce.edu.tr 
• Yrd. Doç. Dr. Şengül CANGÜR - 4191-sengulcangur@duzce.edu.tr 

• Yönetim Sistemi: 
• Yrd. Doç. Dr. Okan BÜTÜNER, Öğr. Gör. İlter BEKAR 
• Ali HİÇYILMAZ – 1201 - alihicyilmaz@duzce.edu.tr 
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SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ 

 

 

sib@duzce.edu.tr 

Memur Büşra Olgun - 1641 

Uzman Ferhat Ünal – 1642 

Uzman M. Kağan Güney - 1643 
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TEŞEKKÜRLER…. 
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