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KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ PUKÖ DÖNGÜSÜ 

 
Üniversitemiz genelinde ve Fakültemiz bünyesinde kalite güvence sistemi yönetiminde PUKÖ Döngüsü 

yönetim sistemi, eğitim öğretim, araştırma, idari ve toplumsal katkı süreçlerinde kararlılıkla uygulanmaktadır. Buna göre 

faaliyetler ve iç denetim planlanır. En az yılda bir kere olmak üzere yıllık faaliyet raporu hazırlanır ve iç denetim 

gerçekleştirilir. 

 

 Birim KİDR’de sonucunda birimin iyileştirmeye açık alanları net bir biçimde belirlenmiştir. Belirlenen 

iyileştirmeye açık alanlar ile ilgili uygulamalar takip edilmiş ve her yıl faaliyet raporu ve iç denetim raporu 

hazırlanmıştır. İlgili raporlar kurumun kendi kendini iyileştiren sisteminin göstergesi olmakla birlikte kurumun dış gözle 

değerlendirilmesine de yol göstericidir. Birimimiz vizyon, misyon ve hedeflerine paralel olarak kurulan kalite yönetim 

süreçlerine, ayrıca birim bazında çeşitli iç ve dış değerlendirme uygulamalarına sahiptir. İç denetim sonuçları ve kalite 

ile ilgili diğer gündem maddeleri, ilgili birim komisyonu ve kurullarınca görüşülür. Zaman planlaması yapılarak 

iyileştirmeye yönelik gerekçeli kararlar alınır. Bu sayede PUKÖ döngüsü kapsamında sürekli iyileştirme çalışmaları 

çerçevesinde birimin hedeflerine ulaşması sağlanarak yeni hedefler, yol haritaları belirlenerek uygulanır ve denetlenir. 

 

 Hizmet kalitesini geliştirmek üzere birimimizde Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ), 

Bologna Sürecini uygulanmaktadır. Sürecin sağlıklı yürütülebilmesi için Kalite Güvence ve Akreditasyon Komisyonu, 

AKTS (ECTS)  Koordinatörlüğü,  Eğitim ve Öğretim Komisyonu ve Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Komisyonu 

tarafından düzenli olarak toplantılar yapılarak süreçler takip edilmektedir. Birim yöneticileri, akademik personel ve idari 

personel ile kurumun amaçları ve hedefleri doğrultusunda hedef birliğini sağlamak amacıyla stratejik plan doğrultusunda 

belirlenen uygulamaları gerçekleştirmektedir. Bu amaçla da akademik ve idari personele birim içi toplantılar 

yapılmaktadır. Kurum kültürü oluşturma, ortak hedefler doğrultusunda bir arada çalışma konusunda gerekli planlamalar 

yürütülmektedir. Böylelikle sürekli iyileştirmede, birimin planlama ve yönetim yaklaşımı akademiye uygun bir 

‟PUKÖ’’ döngüsü ile desteklenmiş olur. Bu ilkeler, aşağıdakilerden oluşan döngüsel bir süreç içerisinde uygulanır: 

 

 1. Planlama: Yeni bir stratejik yön belirleme veya iç ve/veya dış bir değerlendirmeye dayalı olarak planlama, 

mevcut uygulamalarda önemli bir iyileştirme için yeniden planlama 

 2. Uygulama: Planın uygulanması ve sonuçların, önceden kararlaştırılan ölçütlere göre takip edilmesi, 

 3. Kontrol: Performansın ölçülmesi ve hedeflerle karşılaştırılarak analiz edilmesi, 

 4. Önlem: Değerlendirme sonuçlarına göre gerekli iyileştirmelerin yapılması ve uygulama sırasında iyi 

çalıştığı tespit edilen iyi uygulamalara sahip alanların korunması. 

 

 

 

 

 


