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Amaç ve Kapsam 
Madde 1 Bu ilkelerin amacı, İstanbul Kültür Üniversitesi’ndeki Akademik Birimler’in Eğitim-Öğretim 

alanındaki kalite döngüsünü uygulamalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.  
 

Dayanak 
Madde 2 Bu ilkeler, İstanbul Kültür Üniversitesi Kalite Yönergesi’ne (12 Temmuz 2018 tarih, 2017 - 

2018/20-1 sayılı Senato kararı) ve T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Kalite Göstergelerine dayanılarak 
düzenlenmiştir.  
 

Madde 3 Tanımlar 
Bu yönergede geçen: 

 

1) YÖKAK: Yükseköğretim Kalite Kurulu’nu 
2) PUKÖ Döngüsü: Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al Döngüsünü 
3) PÇ: Program Çıktısını 
4) ÖÇ: Öğrenim Çıktısını ifade eder.  

 

PUKÖ Döngüsü  
Madde 4 İstanbul Kültür Üniversitesi Akademik Birimleri’ndeki Eğitim-Öğretim alanındaki sürekli 

iyileştirme kararları, İç ve Dış Paydaşlarımızdan gelen verilerin akademik birim toplantılarında ve ilgili kurul 
toplantılarında analiz edilmesi ile verilir. Akademik birimlerde uygulanan Eğitim-Öğretim’deki PUKÖ Döngüsü 
Şekil 1’de sunulmaktadır.  

 

 
Şekil 1. Eğitim-Öğretim’de PUKÖ Döngüsü 

 
 
 

Madde 5 Sürekli iyileştirmenin kontrol aracı için kullanılan kaynaklar Şekil 1’de görüldüğü üzere 
1) Anketler 
2) Toplantı Tutanakları 



 
 
 
 

3) YÖKAK ve Akreditasyon Kuruluşlarının Değerlendirme Raporları 
4) Ders Değerlendirmelerinden oluşmaktadır.  

 

Madde 6 Bu kaynaklardan elde edilen veriler, eğitim öğretim yılı bitiminde akademik birim öğretim 
elemanlarının katıldığı bir toplantıda değerlendirilerek,  

1) Eğitim planı ve öğrenim çıktıları 
2) Eğitim amaçları 
3) Program çıktıları ve ölçme yöntemleri 
4) Öğretim kadrosu 
5) Dış ilişkiler (mezun/sanayi) konuları ayrı ayrı ele alınarak iyileştirmeler planlanır. 

 

Planla ve Uygula ile ilgili sorumluluklar 
Madde 7 Programların eğitim planı, Bologna süreci kapsamında saptanan Uluslararası yeterliklere göre 

YÖK tarafından hazırlanan akademik birime özgü "Lisans Ulusal Yeterliklikler Çerçevesi" doğrultusunda ve ilgili 
akreditasyon kurullarının belirlediği program çıktılarının eşleştirilmesi ile oluşturulan matrise göre planlanır. Her 
akademik birime ait eğitim planı, kullanılan Akademik Paket (https://legacy.iku.edu.tr/TR/ects.php?p=0&r=0) 
sistemi aracılığıyla tüm paydaşlara duyurulur.  
 

Madde 8 Eğitim planında yer alan her bir ders için, öğretim üyesi/elemanı tarafından ders öğrenim çıktıları 
(en az 5 adet) belirlenerek, program çıktıları ile ilişkilendirilir. Her yarıyıl başında, dersi veren öğretim 
üyesi/elemanı derse ait bilgileri (ders kimliği, öğrenme çıktıları, yöntem ve kaynaklar, haftalık ders içeriği, 
değerlendirme ölçütleri, alan yeterlilikleri matrisi) kontrol ederek Akademik Paket’te günceller.  
 

Madde 9 Her yarıyıl sonunda, ders veren öğretim üyesi/elemanı tarafından ders dosyası bölüm 
sekreterliklerine teslim edilmelidir. Ders dosyasında,  

a) Ders tanıtım formu 
b) Ders raporu 
c) Kısa sınav soru ve çözümleri (eğer mevcutsa) 
d) Ödev soru ve cevapları (eğer mevcutsa) 
e) Proje örnekleri (eğer mevcutsa) 
f) Yıl içi sınavı soru ve cevapları (eğer mevcutsa) 
g) Final sınavı soru ve cevapları (eğer mevcutsa) 
h) Final ve yıl içi sınavlarına ilişkin en düşük, orta ve en yüksek öğrenci örnekleri bulunmalıdır.  

 

Kontrol Et ile ilgili sorumluluklar 
Madde 10 Her akademik birim, sürecin kontrolü amacıyla çeşitli kaynaklardan veriler toplar. Bu verilerin 

toplama yöntemi ve periyodu izleyen alt bölümlerde açıklanmıştır. 
 

Anketlerin toplanması  
Madde 11 Veri toplamak amacıyla uygulanan anketler aşağıda ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Tüm anketlerin 

sonuçları ilgili komisyonlar tarafınca değerlendirilmektedir.  
 

Öğretim Üyesi ve Ders Değerlendirme Anketi  
Madde 12 Her yarıyıl sonunda öğrenciler aldıkları derslerin genel değerlendirmesini yaparlar. Bu 

anketlerde, öğretim üyesinin yetkinliği, adaleti, etkin zaman kullanımı, sağladığı materyallerin yeterliliği, fiziksel 
ortamın yeterliliği, öğrencilerle iletişimi ve dersin teknik yeterliliği gibi kriterler değerlendirilir. Ayrıca, öğrenciler 
dersin öğrenim çıktılarının başarılma düzeyini de puanlayarak geri bildirimde bulunurlar. Bu sayede eğitim-
öğretim kadrosunun eğitsel performansı, dersin öğrenim amaçlarının ve program çıktılarının izlenmesi ve ilgili 
iyileştirmeler için veri elde edilmektedir. 
 

Ders AKTS İş yükü Anketi 
Madde 13 Yeni açılan dersler için ve Bölüm Başkanlığının gerekli gördüğü dersler için ders AKTS iş yükü 

anketi uygulanır. Bu sayede öğrencilerin ders ile ilgili iş yükü durumu izlenmiş olur. Gerekli hallerde 
güncellemeler yapılır.  

Akademik Danışman Değerlendirme Anketi  
Madde 14 Akademik danışmanlık sistemi ve akademik danışmanın performansı her yarıyıl ortasında (7.-8. 

haftalarda) ölçülür. Bu sayede akademik danışmanların performansı değerlendirilerek öğretim kadrosunun 
iyileştirilmesi ana başlığına dair veri elde edilmektedir. 
 
 
 

 
 
Öğrenci Memnuniyeti Anketi  

https://legacy.iku.edu.tr/TR/ects.php?p=0&r=0


 
 
 
 

Madde 15 Öğrencilerin, üniversitemizdeki idari birimlerden aldıkları hizmetleri, kütüphane olanakları, 
bilgisayar ve laboratuvar imkanları, kulüp olanakları, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere ilişkin olanakları 
değerlendirdikleri bir ankettir. Her akademik yılda bir kere uygulanır.  
 

Yeni Gelen Öğrenci Anketi  
Madde 16 Yeni gelen öğrenci profili ve kaydolduğu akademik birime dair algıları değerlendirilir. Eğitim 

planında yapılan yenilemeler için kullanılmak üzere, her akademik yılbaşında uygulanır. 
 

Yatay Geçiş Gelen ve Yatay Geçiş Giden Öğrenci Anketleri  
Madde 17 Yatay geçişle bölüme/programa gelen veya yatay geçişle bölümden/programdan ayrılan 

öğrencinin akademik birimle ilgili görüşleri ve algıları değerlendirilir. Eğitim-öğretim planı, Bölüm-öğrenci 
ilişkilerinin yenilenmesinde ve geliştirilmesinde dikkate alınır.  

 

Yabancı Öğrenci Anketi  
Madde 18 Akademik birime kayıtlı olan yabancı öğrenciler varsa, o öğrencilerin genel memnuniyetini 

ölçmek için uygulanan ankettir. Her akademik yılbaşında uygulanır.    
 

İşveren Anketi 
Madde 19 Program eğitim amaçlarına ulaşma derecesinin değerlendirilmesi amacıyla mezunlar aracılığıyla 

çalıştıkları kurumlarda İşveren Anketi uygulaması yapılır. Eğitim amaçlarına ulaşma derecelerinin belirlenerek, 
eğitim planı ve öğretim kadrosu başlıklarında iyileştirmeler yapılabilmektedir. Her akademik yıl boyunca 
uygulanır ve yıl sonunda raporlanır. 
 

Mezun Anketi 
Madde 20 Programdan mezun olan öğrencilere yönelik hazırlanan anketler; çalıştıkları sektör ile ilgili 

değerlendirilmenin alınması, programda görmüş olduğu eğitimin katkısının belirlenmesi ve program kazanımlarını 
ne ölçüde gerçekleştiğinin değerlendirilmesi amacıyla yapılır. Her akademik yıl boyunca uygulanır ve yıl sonunda 
raporlanır. 
 

Kurul Toplantıları ve Toplantı Tutanakları 
Madde 21 Program bünyesinde ölçme, değerlendirme ve sürekli iyileştirme sisteminin işlerliğini artırmak 

için bir organizasyon yapısı oluşturulur. Bu organizasyon içerisindeki kurul ve komisyonlar (Bölüm/Program 
Kurulu, Yatay Geçiş, Dikey Geçiş ve ÇAP/Yandal İntibak Komisyonu, Staj Komisyonu, Erasmus Komisyonu, 
Kalite Komisyonu, Sanayi ve Mezunlarla İletişim Kurulu, Bölüm Tanıtımı ve Yurtdışı İlişkiler Kurulu, Altyapı 
Kurulu, vb.) periyodik olarak toplanır, ilgili alanları hakkında paydaşlardan ulaşan veriler doğrultusunda 
programın yürütülmesine ve iyileştirilmesine katkı sağlayacak faaliyetleri organize eder.  
 

Madde 22 Düzeltmeye yönelik kurul önerileri aciliyet gereken durumlarda olağanüstü toplanan bir Bölüm 
Kurulu toplantısında değerlendirilir. Diğer durumlarda periyodik yapılan ana değerlendirme toplantılarında karara 
bağlanır. Tüm kurullar, iyileştirme önerilerini ilgili komisyona iletilirler. Komisyon, gelen önerilere göre 
iyileştirme yapılacak alanları ve bu iyileştirmelerin hangi öncelikle ele alınacağını belirlemektedir. Komisyon 
tarafından belirlenen önerilerin gerçekleştirilme yöntemleri, akademik birim kuruluna iletilir. Kurul, gerekli 
değerlendirmeler sonucunda karar alarak uygulamaya geçirir. Belirlenen periyotlarla, uygulamaya konan 
iyileştirme izlenir ve elde edilen sonuçlar, komisyon tarafından ölçülür ve değerlendirilir. İyileştirme önerileri 
listelenen 5 ana başlık altında veya diğer bir konuda olabilir.  
 

Madde 23 Program Eğitim Amaçları ve müfredat her eğitim yılı sonunda tüm bölüm öğretim elemanlarının 
katıldığı bir toplantı (Bölüm Kurulu) ile değerlendirilerek revizyon ihtiyaçları belirlenir. Bu toplantıda eğitim 
amaçlarına hangi düzeyde ulaşıldığı uygulanan öğrenci anketleri, dış paydaşlardan gelen bilgiler ile bölüm 
elemanlarının eğitim-öğretim yılında edindikleri tecrübeler  doğrultusunda saptanmaktadır.  
 

Madde 24 Sürekli iyileştirme faaliyetlerinde ayrıca iç ve dış paydaşların beraber oluşturduğu, Danışma 
Kurulu (Dış Paydaş) etkilidir. Her iki senede bir mezunlar, sanayi temsilcileri, öğrenciler ve akademik personelin 
katılımıyla Danışma Kurulu Toplantısı gerçekleştirilerek geri bildirimler ve öneriler alınmaktadır. Danışma 
Kurulu Toplantıları ile program eğitim amaçları, eğitim planı dahilinde yapılan faaliyetler gözden geçirilir. Yorum 
ve öneriler doğrultusunda güncellemeler yapılır.  
 

Madde 25 Danışma Kurulu Toplantıları’ndan alınan iyileştirme önerileri, Kalite Komisyonu tarafından 
değerlendirilerek iyileştirme yapılacak alanlar ve bu iyileştirmelerin hangi öncelikle ele alınacağı belirlenir. 
İyileştirme Bölüm Kurulu’nda görüşülerek onaylanırsa, sorumlu kişi tespit edilir. Belirlenen periyotlarla, 
uygulamaya konan iyileştirme izlenir ve değerlendirilir.  
 

YÖKAK ve Akreditasyon Kurulları Raporları 
Madde 26 Dış değerlendirmelerden alınan raporlar ve iyileştirme önerileri, programa ait ilgili kurullar 

tarafından değerlendirilerek iyileştirme yapılacak alanlar ve bu iyileştirmelerin hangi öncelikle ele alınacağı 



 
 
 
 

belirlenir. İyileştirme Bölüm/Program Kurulu’na bildirilerek, sorumlu kişi tespit edilir. Belirlenen periyotlarla, 
uygulamaya konan iyileştirme izlenir ve elde edilen sonuçlar ilgili kurul tarafından değerlendirilir. Sonuçlar 
paydaşlarla paylaşılır ve sistem sürekli olarak yenilenir. 
 

Ders Değerlendirmeleri 
Madde 27 Eğitim planındaki tüm derslerin öğrenim çıktıları belirlenerek, program çıktılarına olan katkı 

düzeyleri tanımlanır. Bu katkı düzeylerini gösteren tablo Akademik Paket sayfasında 
(https://legacy.iku.edu.tr/TR/ects.php?p=0&r=0) yayınlanır.  
 

Öğrenim çıktılarını ölçmek için anketlerin yanı sıra sınav, proje, ödev ve benzeri uygulamalardan 
öğrencilerin aldığı notlar da öğrencinin kazanımlarını ölçmek için kullanılır. Bu bağlamda, program için belirlenen 
zorunlu derslerde, program çıktılarına ulaşma derecesini ölçmek ve değerlendirmek için sınav, proje, ödev ve 
benzeri uygulamalardan öğrencilerin aldığı notlar kullanılır. Her bir program çıktısı (PÇ) için seçilen zorunlu 
dersler Tablo 1’de verilen örnekteki gibi belirlenir.  
 

Tablo 1.  Program Çıktılarını Ölçme ve Değerlendirme için Kullanılan Dersler 
Ders Kodu PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 
AA1801             X X X X X 
AA1002       X               
AA3101 X                     
AA5202 X                     
AA5403   X X                 
AA7203   X X X X             
AA7405           X X         
AA1001       X     
AA4102 X       X             
AA4201 X                     
AA6404   X                   
AA6103     X X X   X         
AA8406       X         X     
AA8900  X X X X X X X X X X   
AA2001       X     

 

Madde 28 Belirlenmiş olan her bir zorunlu ders için Tablo 2’de verilen eşleştirme yapılarak, öğrenim çıktı 
kazanımları dersin değerlendirme kriterlerindeki öğrenci başarı yüzdeleri ile ölçülür. Bu hesaplamalar, dersin 
yürütücüsü tarafından değerlendirilerek analiz edilir. Tablo 2 AA1801 dersi için örnek bir tablo sunmaktadır. Bu 
sürecin adımları şöyledir: Mevcut olan ders değerlendirme kriterlerinin hangi öğrenim çıktısına destek olduğu 
belirlenir. Her bir kriter için öğrencilerin aldıkları ortalama puanlar o kriterin toplan puanına oranlanarak başarı 
yüzdesi hesaplanır. Örneğin, ara sınavın 1. Soru 30 puan ve öğrencilerin bu sorudan ortalaması 15 ise, başarı 
yüzdesi %50 olarak hesaplanır. Bir öğrenim çıktısına katkıda bulunan kriterlerin ortalama başarı yüzdesi o öğrenim 
çıktısının başarı yüzdesi olarak hesaplanır. Örneğin, ÖÇ1’e katkı yapan Ödev 1 (%70) ve Ara Sınav - Soru 1’in 
(%50) başarı yüzdelerinin ortalaması %60 olarak hesaplanır.    
 

Tablo 2. Ders öğrenim çıktı (ÖÇ) kazanımlarının ders değerlendirmeleri ile ölçümü (AA1801 dersi 
için) 

 

 

Madde 29 Tablo 2’de yer alan her bir öğrenim çıktısının başarı yüzdesi, Tablo 3’e aktarılarak, daha önceden 
Akademik Paket’te belirlenmiş olan ÖÇ-PÇ eşleşmeleri kullanılarak, program çıktılarının başarı yüzdesine 
dönüştürülür. Birden fazla program çıktısına destek olan öğrenim çıktıların başarı yüzdesi, her bir program 
çıktısına aynen aktarılır. Program çıktıları için ortalama başarı yüzdesi katkıda bulunan öğrenim çıktılarının 
ortalaması alınarak hesaplanır.   

 
 

Tablo 3. Ders öğrenim çıktı (ÖÇ) kazanımlarının Program Çıktılarına aktarımı (AA1801 dersi için) 

Ders Değerlendirme Kriterleri ÖÇ1 ÖÇ2 ÖÇ3 ÖÇ4 ÖÇ5 
Ödev 1 %70     
Ödev 2   %65   
Proje    %65 %70 
Kısa Sınav  %71    
Ara Sınav – Soru 1 %50     
Ara Sınav – Soru 2  %60    
Ara Sınav – Soru 3   %75   
Final Sınavı – Soru 1     %50 
Final Sınavı – Soru 2    %55  
Final Sınavı – Soru 3  %70    
Ortalama Başarı % %60 %67 %70 %60 %60 

Öğrenim 
Çıktıları PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 

https://legacy.iku.edu.tr/TR/ects.php?p=0&r=0


 
 
 
 

 
Madde 30 Her bir ders için hazırlanan bu ölçümler başarı yüzdesi olarak program çıktılarının ölçülmesi için 

Tablo 4’te görüldüğü gibi birleştirilir. Hedeflenen başarı yüzdesinin altında kalan program çıktıları için iyileştirme 
önerileri belirlenir. Örneğin, hedef başarı yüzdesi %50 olarak belirlenmiş olan bir Akademik Birim’de, PÇ1, PÇ3 
ve PÇ7 hedeflenen başarı yüzdesinin altında kalmaktadır. Bu program çıktılarının öğrencilere daha iyi kazanımının 
sağlanması için iyileştirici faaliyetler hem dersin hocası hem de Akademik Birim Kurulu tarafından belirlenmeli 
ve uygulamaya alınmalıdır.  
 

Tablo 4.  Program Çıktılarını Ölçme ve Değerlendirme için Kullanılan Dersler 
Ders Kodu PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 
AA1801             %60 %67 %65 %60 %70 
AA1002       %60               
AA3101 %40                     
AA5202 %50                     
AA5403   %60 %50                 
AA7203   %55 %45 %50 %45             
AA7405           %75 %30         
AA1001       %35     
AA4102 %40       %50             
AA4201 %50                     
AA6404   %65                   
AA6103     %45 %50 %55   %40         
AA8406       %55         %75     
AA8900  %45 %60 %40 %55 %45 %65 %35 %71 %70 %70   
AA2001       %30     
Ortalama 
Başarı % %45 %60 %45 %54 %50 %70 %34 %69 %70 %65 %70 

 

Önlem Al 
Madde 31 Her eğitim öğretim yılı bitiminde yukarıda sıralanan veri kaynaklarından elde edilen veriler analiz 

edilerek,  
a) Eğitim planı ve öğrenim çıktıları 
b) Eğitim amaçları 
c) Program çıktıları ve ölçme yöntemleri 
d) Öğretim kadrosu 
e) Dış ilişkiler (mezun/sanayi) 

başlıkları için yeni eğitim-öğretim yılı hedefleri belirlenir ve iyileştirici faaliyetler planlanır. Bölüm/Program 
Kurulu tarafından iyileştirme kararları alınır ve raporlanır.  
 

Yapılan iyileştirmeler takip edilerek ölçülür ve süreç sürekli olarak benzer şekilde işletilir.  
 

Yürürlülük 
Madde 32 Bu ilkeler, Senato’nun onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer.  
 

Yürütme 
Madde 33 Bu ilkeleri İstanbul Kültür Üniversitesi Rektör’ü yürütür.  

 
 
 

 

ÖÇ1       %60     
ÖÇ2        %67    
ÖÇ3         %70  %70 
ÖÇ4          %60  
ÖÇ5       %60  %60   
Ortalama 
Başarı %      

 %60 %67 %65 %60 %70 
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