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KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ

1. Misyon ve Stratejik Amaçlar

Misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefler

Olgunluk Düzeyi: Uzaktan/karma eğitim süreçlerine ilişkin olarak; stratejik plan kapsamında
stratejik amaçları ve hedefleri doğrultusunda kurumun tamamında yapılan uygulamalar
bulunmaktadır ve bu uygulamalardan bazı sonuçlar elde edilmiştir. Ancak stratejik planın
izlenmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmamıştır ve/veya stratejik plan ve/veya herhangi bir
karar alma sürecinde kullanılmamaktadır.

Kanıtlar

KGS 1.1. Kanıtı.pdf

Kalite güvencesi, eğitim öğretim, araştırma geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim sistemi
politikaları

Olgunluk Düzeyi: Uzaktan eğitim süreçlerinin tümünde tanımlı politikalar doğrultusunda
yapılan uygulamalar bulunmaktadır ve bu uygulamalardan bazı sonuçlar elde edilmiştir. Ancak bu
uygulamaların sonuçlarını izlemek için gerekli mekanizmalar bulunmamaktadır.

Kanıtlar

KGS 1.2. kanıtı.pdf
KGS 1.2. Eğitim Politikalarına özgü performans göstergeleri Kanıtı.pdf

Kurumsal performans yönetimi

Olgunluk Düzeyi: Uzaktan eğitim süreçlerinin tümüyle ilişkili olarak performans göstergeleri ve
anahtar performans göstergeleri belirlenmiştir. Ancak bu göstergelerin izlenmesi sistematik
olmayan ve uzaktan eğitimin tüm bileşenlerini kapsamayan şekilde yapılmaktadır.

Kanıtlar

KGS 1.3. Kanıtı.pdf

https://api.yokak.gov.tr/Storage/karatekin/2019/ProofFiles/Distance/KGS 1.1. Kan%C4%B1t%C4%B1.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/karatekin/2019/ProofFiles/Distance/KGS 1.2. kan%C4%B1t%C4%B1.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/karatekin/2019/ProofFiles/Distance/KGS 1.2. E%C4%9Fitim Politikalar%C4%B1na %C3%B6zg%C3%BC performans g%C3%B6stergeleri Kan%C4%B1t%C4%B1.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/karatekin/2019/ProofFiles/Distance/KGS 1.3. Kan%C4%B1t%C4%B1.pdf


EĞİTİM VE ÖĞRETİM

1. Programların Tasarımı ve Onayı

Programların tasarımı ve onayı

Olgunluk Düzeyi: Kurumda uzaktan/karma programların tasarımı ve onayına ilişkin tanımlı
süreçler doğrultusunda uygulamalar gerçekleştirilmiş ve bu uygulamalardan bazı sonuçlar elde
edilmiştir. Ancak bu uygulamaların sonuçlarının izlenmesi yapılmamaktadır.

Kanıtlar

UZEM YÖNETMELİK.pdf
öğrenci işleri.pdf
uzaktan eğitim ders oranı.docx
dijital ve fiziksel altyapı.docx

Ölçme ve değerlendirme

Olgunluk Düzeyi: Uzaktan/karma programlarda yeterlilik temelli ölçme ve değerlendirme
sisteminin tasarımı tüm programları kapsamaktadır ve tasarımın uygulanmasından bazı sonuçlar
elde edilmiştir. Ancak tasarlanan bu ölçme ve değerlendirme sisteminin sonuçlarının izlenmesi
yapılmamaktadır.

Kanıtlar

1.2. kanıt olarak web sayfası duyurusu.png
uzem1.pdf
uzem.docx
sınav güvenliği.docx

2. Öğrenci Kabulü ve Gelişimi

Diploma, derece ve diğer yeterliliklerin tanınması ve sertifikalandırılması

Olgunluk Düzeyi: Uzaktan/karma yollarla elde edilmiş diploma, derece ve diğer yeterliliklerin
tanınması ve sertifikalandırılmasına ilişkin uygulamalardan elde edilen bulgular, sistematik
olarak izlenerek paydaşlarla birlikte değerlendirilmekte ve izlem sonuçlarına göre önlem
alınmaktadır.

Kanıtlar

MESLEK YÜKSEKOKULLARI VE AÇIKÖĞRETİM ÖN LİSANS PROGRAMLARI
MEZUNLARININ LİSANS ÖĞRENİMİNE DEVAMLARI HAKKINDA
YÖNETMELİK.pdf

3. Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme

Öğretim yöntem ve teknikleri (Aktif, disiplinlerarası çalışma, etkileşimli, araştırma/öğrenme
odaklı)

Olgunluk Düzeyi: Uzaktan/karma öğretim süreçlerinde; uzaktan/karma eğitime uygun, aktif ve
etkileşimli öğrenci katılımını sağlayan güncel, disiplinlerarası çalışmaya teşvik eden ve
araştırma/öğrenme ve öğrenci odaklı öğretim yöntem ve teknikleri uygulanmakta ve bu

https://api.yokak.gov.tr/Storage/karatekin/2019/ProofFiles/Distance/UZEM Y%C3%96NETMEL%C4%B0K.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/karatekin/2019/ProofFiles/Distance/%C3%B6%C4%9Frenci i%C5%9Fleri.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/karatekin/2019/ProofFiles/Distance/uzaktan e%C4%9Fitim ders oran%C4%B1.docx
https://api.yokak.gov.tr/Storage/karatekin/2019/ProofFiles/Distance/dijital ve fiziksel altyap%C4%B1.docx
https://api.yokak.gov.tr/Storage/karatekin/2019/ProofFiles/Distance/1.2. kan%C4%B1t olarak web sayfas%C4%B1 duyurusu.png
https://api.yokak.gov.tr/Storage/karatekin/2019/ProofFiles/Distance/uzem1.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/karatekin/2019/ProofFiles/Distance/uzem.docx
https://api.yokak.gov.tr/Storage/karatekin/2019/ProofFiles/Distance/s%C4%B1nav g%C3%BCvenli%C4%9Fi.docx
https://api.yokak.gov.tr/Storage/karatekin/2019/ProofFiles/Distance/MESLEK Y%C3%9CKSEKOKULLARI VE A%C3%87IK%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M %C3%96N L%C4%B0SANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ L%C4%B0SANS %C3%96%C4%9EREN%C4%B0M%C4%B0NE DEVAMLARI HAKKINDA Y%C3%96NETMEL%C4%B0K.pdf


uygulamalardan bazı sonuçlar elde edilmektedir. Ancak bu uygulamaların sonuçlarının izlenmesi
yapılmamaktadır.

Kanıtlar

Uzaktan Eğitimde Öğretme Yöntemleri Kılavuzu Kanıt.pdf
ÇAKÜ Uzaktan Eğitim öğretme yöntemleri kılavuzu.pdf

Ölçme ve değerlendirme (Öğrencilerin özelliklerine ve öğrenme düzeylerine göre
farklılaştırılmış alternatif ölçme yöntem ve tekniklerine yer verme gibi)

Olgunluk Düzeyi: Uzaktan/karma programlarda öğrenci merkezli ölçme ve değerlendirmeye
ilişkin uygulamalar vardır ve bu uygulamalardan bazı sonuçlar elde edilmiştir. Ancak bu ölçme
ve değerlendirme sisteminin sonuçlarının izlenmesi yapılmamaktadır.

Kanıtlar

ÇAKÜ Uzaktan Eğitim Ölçme ve Değerlendirme Kılavuzu.pdf
Uzaktan Eğitimde Ölçme Değerlendirme Kılavuzu Kanıt Karar.pdf

Öğrenci geri bildirimleri (Ders-öğretim üyesi-program-genel memnuniyet anketleri, talep ve
öneri sistemleri)

Olgunluk Düzeyi: Tüm uzaktan/karma programlarda tüm öğrenci gruplarının geri bildirimlerinin
alınmasına ilişkin uygulamalardan (geçerlilik ve güvenirliği sağlanmış, farklı araçlar içeren) elde
edilen bulgular, sistematik olarak izlenmekte ve izlem sonuçları paydaşlarla birlikte
değerlendirilerek önlemler alınmaktadır.

Kanıtlar

3.3. Kanıt Tanımlı öğrenci geri bildirim mekanizması olarak ubis.pdf
öğrenci işleri3.pdf
geri bildirim alma yöntemi.docx

4. Öğretim Elemanları

Öğretim yetkinliği (Aktif öğrenme, ölçme değerlendirme, yenilikçi yaklaşımlar, materyal
geliştirme, yetkinlik kazandırma ve kalite güvence sistemi)

Olgunluk Düzeyi: Uzaktan/karma eğitim süreçlerinde yer alan öğretim elemanlarının öğretim
yetkinliğini geliştirmek üzere uygulamalar vardır ve bunlar tüm birimleri kapsamaktadır. Ancak
bu uygulamaların sonuçlarının izlenmesi yapılmamaktadır.

Kanıtlar

4.1. kanıtı.png

5. Öğrenme Kaynakları

Öğrenme kaynakları

Olgunluk Düzeyi: Kurumun uzaktan/karma eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürebilmek için
uygun nitelik ve nicelikte öğrenme kaynakları birimler arası denge gözetilerek sağlanmaktadır.
Ancak bu kaynakların kullanımına yönelik sonuçlar izlenmemektedir.

https://api.yokak.gov.tr/Storage/karatekin/2019/ProofFiles/Distance/Uzaktan E%C4%9Fitimde %C3%96%C4%9Fretme Y%C3%B6ntemleri K%C4%B1lavuzu Kan%C4%B1t.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/karatekin/2019/ProofFiles/Distance/%C3%87AK%C3%9C Uzaktan E%C4%9Fitim %C3%B6%C4%9Fretme y%C3%B6ntemleri k%C4%B1lavuzu.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/karatekin/2019/ProofFiles/Distance/%C3%87AK%C3%9C Uzaktan E%C4%9Fitim %C3%96l%C3%A7me ve De%C4%9Ferlendirme K%C4%B1lavuzu.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/karatekin/2019/ProofFiles/Distance/Uzaktan E%C4%9Fitimde %C3%96l%C3%A7me De%C4%9Ferlendirme K%C4%B1lavuzu Kan%C4%B1t Karar.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/karatekin/2019/ProofFiles/Distance/3.3. Kan%C4%B1t Tan%C4%B1ml%C4%B1 %C3%B6%C4%9Frenci geri bildirim mekanizmas%C4%B1 olarak ubis.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/karatekin/2019/ProofFiles/Distance/%C3%B6%C4%9Frenci i%C5%9Fleri3.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/karatekin/2019/ProofFiles/Distance/geri bildirim alma y%C3%B6ntemi.docx
https://api.yokak.gov.tr/Storage/karatekin/2019/ProofFiles/Distance/4.1. kan%C4%B1t%C4%B1.png


Kanıtlar

uzem2.pdf
öğrenci ve öğretim elemanlarının öğrenme ortam ve kaynaklarına erişimini garanti.docx
öğrenme yönetim sistemi.docx
öğrenci işleri2.pdf
Öğrenme Kaynağı ve Materyal Ortamı.docx

Engelsiz üniversite

Olgunluk Düzeyi: Engelsiz uzaktan/karma eğitim uygulamaları tüm birimleri kapsamaktadır.
Ancak bu uygulamanın sonuçları izlenmemektedir.

Kanıtlar

genel sekreterlik.pdf
genel sekreterlik.docx

Rehberlik, psikolojik danışmanlık ve kariyer hizmetleri

Olgunluk Düzeyi: Kurumdaki tüm birimlerde sağlanan uzaktan/karma eğitim hizmetlerine uygun
nitelik ve nicelikteki rehberlik, psikolojik danışmanlık ve kariyer hizmetleri bütünsel olarak
yönetilmektedir (bu hizmetleri yöneten bir merkezin olması ve bu merkezi yöneten idari
örgütlenme olması vb.). Bu hizmetlere ilişkin sonuçlar sistematik olarak izlenmekte ve izlem
sonuçları paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler alınmakta ve ihtiyaçlar/talepler
doğrultusunda kaynaklar çeşitlendirilmektedir.

Kanıtlar

aa.pdf
psikolojik danışmanlık genel rapor.pdf

6. Programların İzlenmesi ve Güncellenmesi

Program çıktılarının izlenmesi ve güncellenmesi (Hazırlık okullarındaki dil eğitim
programlarını da kapsamaktadır.)

Olgunluk Düzeyi: Uzaktan/karma program çıktılarının izlenmesi ve güncellenmesine ilişkin
mekanizmalar (süreç ve performans göstergeleri) oluşturulmuştur. Ancak hiçbir uygulama
bulunmamaktadır veya tüm programları kapsamamaktadır.

Kanıtlar

6.1. kanıtı olarak performans göstergeleri.pdf

https://api.yokak.gov.tr/Storage/karatekin/2019/ProofFiles/Distance/uzem2.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/karatekin/2019/ProofFiles/Distance/%C3%B6%C4%9Frenci ve %C3%B6%C4%9Fretim elemanlar%C4%B1n%C4%B1n %C3%B6%C4%9Frenme ortam ve kaynaklar%C4%B1na eri%C5%9Fimini garanti.docx
https://api.yokak.gov.tr/Storage/karatekin/2019/ProofFiles/Distance/%C3%B6%C4%9Frenme y%C3%B6netim sistemi.docx
https://api.yokak.gov.tr/Storage/karatekin/2019/ProofFiles/Distance/%C3%B6%C4%9Frenci i%C5%9Fleri2.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/karatekin/2019/ProofFiles/Distance/%C3%96%C4%9Frenme Kayna%C4%9F%C4%B1 ve Materyal Ortam%C4%B1.docx
https://api.yokak.gov.tr/Storage/karatekin/2019/ProofFiles/Distance/genel sekreterlik.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/karatekin/2019/ProofFiles/Distance/genel sekreterlik.docx
https://api.yokak.gov.tr/Storage/karatekin/2019/ProofFiles/Distance/aa.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/karatekin/2019/ProofFiles/Distance/psikolojik dan%C4%B1%C5%9Fmanl%C4%B1k genel rapor.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/karatekin/2019/ProofFiles/Distance/6.1. kan%C4%B1t%C4%B1 olarak performans g%C3%B6stergeleri.pdf


YÖNETİM SİSTEMİ

1. Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı

Süreç yönetimi

Olgunluk Düzeyi: Uzaktan/karma eğitime ilişkin süreçler tüm birimleri ve alanları kapsayacak
şekilde tanımlanmıştır ve tüm uygulamalar süreçler doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Ancak
süreç performans sonuçları izlenmemekte veya süreç performans sonuçları karar almalarda
kullanılmamaktadır.

Kanıtlar

201126 UZEM DERS VİDEO ŞEMASI.pptx
201126 UZEM EĞİTMEN DESTEK ŞEMASI.pptx
201126 UZEM MERKEZ YÖNETİM KURULU ŞEMASI.pptx
201126 UZEM ÖĞRENCİ DESTEK ŞEMASI.pptx

2. Bilgi Yönetim Sistemi

Bilgi güvenliği ve güvenilirliği

Olgunluk Düzeyi: Uzaktan/karma eğitim süreçleri içerisinde bilgi güvenliği ve güvenirliğinin
sağlanmasına yönelik bütünleşik uygulamalar bulunmakta ve bu uygulamalardan bazı sonuçlar
elde edilmektedir. Ancak bu uygulamaların sonuçları izlenmemekte veya karar almalarda
kullanılmamaktadır.

Kanıtlar

uzem3.pdf
Uzaktankarma eğitim süreçlerinde bilgi güvenliği ve etik boyutları.docx

https://api.yokak.gov.tr/Storage/karatekin/2019/ProofFiles/Distance/201126 UZEM DERS V%C4%B0DEO %C5%9EEMASI.pptx
https://api.yokak.gov.tr/Storage/karatekin/2019/ProofFiles/Distance/201126 UZEM E%C4%9E%C4%B0TMEN DESTEK %C5%9EEMASI.pptx
https://api.yokak.gov.tr/Storage/karatekin/2019/ProofFiles/Distance/201126 UZEM MERKEZ Y%C3%96NET%C4%B0M KURULU %C5%9EEMASI.pptx
https://api.yokak.gov.tr/Storage/karatekin/2019/ProofFiles/Distance/201126 UZEM %C3%96%C4%9ERENC%C4%B0 DESTEK %C5%9EEMASI.pptx
https://api.yokak.gov.tr/Storage/karatekin/2019/ProofFiles/Distance/uzem3.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/karatekin/2019/ProofFiles/Distance/Uzaktankarma e%C4%9Fitim s%C3%BCre%C3%A7lerinde bilgi g%C3%BCvenli%C4%9Fi ve etik boyutlar%C4%B1.docx
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