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KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ

1. Misyon ve Stratejik Amaçlar

Misyonumuz:

Günümüz bilgi toplumunun gereksinimleri doğrultusunda üniversitemiz tarafından açık ve
uzaktan eğitim yoluyla sunulan tüm dersler ve programlar için gerekli teknik standartları
belirlemek ve uygulamaya dönüştürmek,
Açık ve uzaktan eğitim amaçlarına uygun bir altyapı ve ortam oluşturmak,
Açık ve uzaktan eğitim programlarının başarı ile yürütülmesi için üniversite içi ve üniversite
dışındaki kurumlarla işbirliği yapmak,
Açık ve uzaktan eğitim faaliyetleri ile ilgili çalışmaların takip edilmesi, raporlanması ve
değerlendirilmesini sağlamak,
Uygulama ve araştırma çalışmalarını yürütmek ve yürütülecek çalışmalara destek vermek,
Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği ve proje faaliyetleri yürütmek,
Uzaktan yükseköğretim yönetmeliği kapsamında faaliyetlerde bulunmak,
Bilgisayar destekli eğitimin amacına uygun bir öğrenme-öğretme ortamı oluşturmak ve bu
alanda yenilikçi ve öncü bir merkez olmaktır.

Vizyonumuz: 

Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen eğitim kurumlarından olan Afyonkarahisar Sağlık
Bilimleri Üniversitesini bilgi ve tecrübesini uzaktan eğitim yoluyla daha geniş kitlelere
ulaştırmak, 
Kişiselleştirilmiş ve öğrenci merkezli bir öğrenme deneyimi oluşturmak,
Zaman ve mekan gibi çeşitli nedenlerden dolayı ortaya çıkan eğitimde fırsat eşitliğini tehdit eden
unsurları ortadan kaldırıcı çözümler üretmek, 
Teknoloji kullanımı ve uzaktan eğitim uygulamaları ile sayısal vatandaş yetiştirme sürecine
destek sunmak, 
Yaşam boyu öğrenmeye destek oluşturacak uygulamaları yürütmek
Ulusal ve uluslararası açık ve uzaktan eğitim alanında öncü ve ilerici politikalara katkı
vermektir. 

Misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefler

Olgunluk Düzeyi: Uzaktan/karma eğitim süreçlerine ilişkin olarak; stratejik plan kapsamında
stratejik amaçlar ve hedefler doğrultusundaki tüm birimleri ve alanları kapsayan uygulamalar
sistematik olarak ve kurumun iç kalite güvencesi sistemi ile uyumlu olarak izlenmekte ve
paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler alınmaktadır.

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

Olgunluk Düzeyi: Uzaktan eğitim politikalarının kurumun diğer faaliyet alanlarına (kalite
güvencesi sistemi, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı, yönetim sistemi) ilişkin kurumsal
politikalarla ilişkileri kurulmuş ve politikalardaki bu bütüncül yapı iç kalite güvence sistemini
yönlendirmektedir; sonuçlar izlenmekte ve paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler
alınmaktadır.

Kurumsal performans yönetimi

Olgunluk Düzeyi: Uzaktan eğitim süreçleriyle ilişkili tüm performans göstergeleri sistematik ve



kurumun iç kalite güvencesi sistemi ile uyumlu olarak izlenmektedir. Elde edilen sonuçlar
paydaşlarla birlikte değerlendirilerek karar almalarda kullanılmakta ve performans yönetimine
ilişkin önlemler alınmaktadır.



EĞİTİM VE ÖĞRETİM

1. Programların Tasarımı ve Onayı

Programların eğitim amaçlarının belirlenmesinde ve müfredatın oluşturulmasında iç paydaşların
(öğretim elemanlarının) ve dış paydaşların katkısı en üst düzeydedir. Öğretim elemanlarının dış
paydaşlarla yaptıkları ikili görüşmeler neticesinde programların tasarımı tamamlanmıştır. 
Programlarımızın yeterlilikleri belirlenirken Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesiyle
(TYYÇ) uyumu göz önünde bulundurulmaktadır. 
Programların eğitim amaçlarını karşılayan ve öğrencilerin programdan mezun oluncaya kadar
kazanmaları gereken bilgi beceri ve yetkinliklerini tanımlayan program yeterlilikleri; programda
yer alan derslerin “ders amaç ve hedefleri ve ders öğrenme çıktıları” ile sağlanmaktadır. 
Programların eğitim amaçları ve kazanımları kamuoyuna açık bir şekilde ilan edilmektedir.
Öğrencilerin staj ve işyeri eğitimi gibi kurum dışı deneyim edinmeleri dış paydaşlarla yapılan
toplantılar ve programlara ait uygulama yönergeleri ile yürütülmektedir. 

Programların tasarımı ve onayı

Olgunluk Düzeyi: Paydaşların katılımıyla uzaktan/karma programların tasarımı ve onayına
ilişkin uygulamalar sistematik olarak izlenmekte ve paydaşlarla birlikte değerlendirilerek
önlemler alınmaktadır.

Ölçme ve değerlendirme

Olgunluk Düzeyi: Uzaktan/karma programlarda tasarlanan ölçme ve değerlendirme sistemine
ilişkin uygulamalardan elde edilen bulgular sistematik olarak izlenmekte ve izlem sonuçları
paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler alınmaktadır.

2. Öğrenci Kabulü ve Gelişimi

(1) Uzaktan öğretim yapılmasına karar verilen ön lisans, lisans ve yüksek lisans programlarına,
yükseköğretim kurumlarına öğrenci yerleştirmeye ilişkin genel esaslara göre öğrenci kabul edilir.

(2) Birinci ve ikinci öğretim programlarındaki bazı derslerin, hem örgün öğretim yoluyla hem de
uzaktan öğretim yoluyla verilmesi durumunda öğrenciler ders alma döneminde tercih ettikleri ders
türüne kayıt yaptırırlar.

(3) Birinci ve ikinci öğretim programlarındaki bir dersin sadece uzaktan öğretim yoluyla verilmesi
halinde öğrenciler ders alma döneminde bu derslere kayıt yaptırırlar.

(4) Birinci ve ikinci öğretim programlarındaki bir ders için bünyesinde söz konusu dersi verecek
yeterli öğretim elemanı bulunmayan yükseköğretim kurumlarında uzaktan öğretim yoluyla ders
vermek üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından öğretim elemanları görevlendirilmesi
durumunda ders alma döneminde öğrenciler bu derslere kayıt yaptırırlar.

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.

3. Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme



Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme

Derslerin Öğrenci İş Yüküne Dayalı Kredi Değerlerinin Belirlenmesi

Programlarda yer alan derslerin AKTS kredi değerlerinin belirlemesi çalışmaları, Eğitim Planlama
Komisyonu işbirliği ile gerçekleştirilmiştir. Öncelikle, her bir lisans programını temsilen seçilen
bölüm temsilcilerine yönelik çalıştaylar düzenlenmiştir. Ayrıca, AKTS kredisi belirleme sürecine
yönelik kılavuzlar hazırlanmış, öğretim üyeleriyle çevrimiçi ortamda paylaşılmıştır.

Derslerin AKTS kredisini belirlemek için gerekli olan ders yükünü hesaplayabilmek için "AKTS İş
Yükü Belirleme Anketi Öğrenci Formu" Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmıştır. Öğrencilerden bu
anketi doldurmaları istenmiş ve anketlerde elde edilen sonuçlar AKTS kredisi hesaplama sürecinde
bölümler tarafından kullanılmıştır. Bu süreçte bölüm temsilcileri diğer öğretim üyelerine kılavuzluk
etmişlerdir. Bölümlerden tüm dersleri için AKTS hesaplama tablosunu kullanarak kredilerini
belirtmeleri istenmiştir. Hazırlanan AKTS kredilerine ÖGEM tarafından geri bildirim verilmiştir ve
gerekli yenilemelerden sonra krediler sonlandırılmıştır. Üniversitemizdeki bölümlerin çoğunluğunda
AKTS çalışmaları tamamlanmıştır.

Staj İş Yüklerinin Belirlenmesi

Öğrencilerin yurtiçi işyeri ortamlarında gerçekleştirdikleri stajların iş yükleri de bölümler tarafından
aynı prosedür kullanılarak belirlenmiştir. Bu şekilde fakültelerimizde verilen staj derslerinin mutlaka
bir AKTS kredisi bulunmaktadır.

Programların Yürütülmesinde Öğrencilerin Aktif Rol Almaları

Öğrencilerin derse devamı, aktif katılımı, öğrenmenin etkili bir şekilde değerlendirilmesi, öğrenciyle
iletişim, öğretimde teknoloji kullanımı, iyi bir öğretim üyesinin özellikleri gibi konularda her dönem
ÖGEM tarafından öğretim üyelerine yönelik seminerler ve toplantılar düzenlenmektedir. Ayrıca,
"Dönem Ortası Değerlendirme Uygulaması" ile öğretim üyelerinin dersleri dönem ortasında ziyaret
edilerek öğrencilerden öğretime, değerlendirmeye ve öğretim üyesine yönelik geri bildirim alınmakta
ve sonuçları öğretim üyesine raporlanmaktadır. İhtiyaç olması durumunda ve öğretim üyesi talep
ederse öğretim üyesine gerekli konularda danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Başarı Ölçme ve Değerlendirme Yöntemi

Üniversite geneli için başarı ölçme ve değerlendirme yönteminin tasarımı çalışmaları
sürdürülmektedir. Bu çalışmalar kapsamında öncelikle program yeterlilikleriyle ders öğrenme
çıktılarının, ders izlenceleri üzerinden ilişkilendirilmesi çalışmasının tamamlanması; daha sonra ders
öğrenme çıktılarına erişilip erişilmediğinin çeşitli öğrenci faaliyetleri (ödev, sınav vb.) sırasında
belirlenmesi ve değerlendirilmesi gerekmektedir.

Öğrencinin Devamlılığı ve Sınavlarla ile İlgili Düzenlemeler

Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği III. Bölüm Madde 23'de öğrencilerin derse devam durumu ile
ilgili düzenlemeler şu şekildedir:

(2) Öğrencilerin derse devam durumları öğretim elemanı tarafından izlenir.

(3) Öğrencilerin derse devam durumlarının ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına katılmaya ve yarıyıl
harf notuna katkısı; sorumlu oldukları ara sınav, ödev, uygulama ve benzeri çalışmalar ile bunların
yarıyıl harf notuna katkısı ve varsa yarıyıl sonu sınavına katılma koşulları dersi veren öğretim
elemanı tarafından belirlenir ve yarıyıl başında öğrencilere ders izlencesinde açıklanır.

Sınavlarla ilgili düzenleme de şu şekildedir:



(11) "Herhangi bir sınava girmeyen öğrencilere uygulanacak işlemler ile ilgili esaslar dersi veren
öğretim elemanı veya öğretim elemanlarının önerisi üzerine bölüm başkanlıkları tarafından
belirlenir".

Özel Yaklaşım Gerektiren Öğrenciler için Düzenlemeler

Engelsiz AFSU Birimi (tarafından, üniversitemizde öğrenim gören ve herhangi bir engeli nedeniyle
özel ihtiyaçları bulunan öğrencilerin üniversitedeki olanaklara ve hizmetlere eşit erişimlerini
sağlamaya ve gelişimlerini destekleyen bir ortam oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır.
Engelsiz AFSU Biriminin çalışma usul ve esasları kampüsün fiziksel koşullarının engelli
öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik düzenlenmesi ve engelli öğrenciler için akademik erişilebilirliğin
artırılması olmak üzere "Yükseköğretim Kurumları Engelliler Danışma Koordinasyon
Yönetmeliği'nin" 11. ve 12. maddelerine göre belirlenmiştir.

Ayrıca Üniversitemizde T.C. uyruklu öğrencilerin yanı sıra uluslararası öğrencilere de hem akademik
anlamda hem de yerleşke yaşamına uyum konusunda Uluslararası Öğrenciler Ofisi ve Uluslararası
İşbirliği Ofisi tarafından destek sağlanmaktadır. 

 

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 uygulamalarından elde edilen bulgular sistematik
olarak izlenerek paydaşlarla birlikte değerlendirilmekte ve izlem sonuçlarına göre önlem
alınmaktadır.

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 olgunlaşmış uygulamalardan elde edilen bulgular, sistematik olarak izlenmekte ve izlem
sonuçları paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler alınmaktadır.

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.

4. Öğretim Elemanları

Uzaktan eğitim kapsamında öğrenme yönetim sistemi için tüm öğretim elemanlarına müdürlük
tarafından görevlendirilen kişiler ile hem yüzyüze hem de senkron eğitimler verilmiştir. 

Bu eğitimlerin içerikleri; öğrenme yönetim  sistemini kullanma,  asenkron ders oluşturma, sınav
oluşturma, derslere katılımcı ekleme, asenkron ders modülü ekleme ve uzaktan eğitim süreci ile ilgili
daha da spesifik konuları kapsamaktadır.  Verilen eğitimler  hem kişi bazlı hem de tüm öğretim
elemanlarının bulunduğu birebir ve toplu eğitimler şeklinde verilmiştir. 

Bu eğitimlerin yanı sıra; asenkron derslere ilişkin ders materyali oluşturma, öğrenme yönetim



sistemini tanıma, aktif içerik oluşturma gibi sunumlarda tüm öğretim elemanlarıyla paylaşılmıştır.

Öğretim elemanlarının uzaktan eğitim sürecine ilişkin yaşadığı problemler teknik ekibe bildirilip,
çözüme dair hem senkron hem asenkron iletişime geçilip sorunlar giderilmiştir.

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 gerçekleştirilen uygulamalardan elde edilen bulgular sistematik
olarak izlenmekte ve izlem sonuçları paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler alınmaktadır.

Kanıtlar

Ms Teams Kullanım Kılavuzu.ppt
MS Teams Sınıf Yönetimi.pdf
Canlı-Ders-Oluşturma-Kılavuzu (1).docx
oys_kilavuz.pdf

5. Öğrenme Kaynakları

Uzaktan eğitimin gerçekleştirilebilmesi ve tüm öğrencilere sorunsuz, kesintisiz eğitim hizmetinin
aktarılması için öğrenme yönetim sistemi olarak Canvas ve Bigbluebutton kullanılmaktadır. 

Katılımcı bir anlayışla izlenen, sürdürülebilir ve  minumum sorunla devam etmesi için çabalanan bir
sistemin iyileştirilmesi için çalışılmaktadır. Günümüzde internet öğrenme kaynak ve materyallerini
çok boyutlu ve aynı zamanda etkileşimli biçimde hazırlama, yayımlama ve kullanıcılara ulaştırma
olanaklarını geniş biçimde barındırmakta olduğu için hem öğretim elemanlarının hazırladığı ders
içerikleri hem de internet ortamında güvenilir ve etik ilkelerde göz önünde bulundurularak internet
öğrenme kaynak ve materyalleri de öğretim elemanlarımız tarafından kullanılmaktadır. 

Üniversitemiz kütüphanesinde de veri tabanları bu doğrultuda öğretim elemanları ve öğrencilerimiz
için kullanıma sunulmuştur. Öğrenci ve öğretim elemanlarının uzaktan eğitim sistemine erişimlerine
ilişkin olarak sisteme yönelik kılavuzlar hazırlanmış ve kullanımlarına sunulmuştur. 

Tüm bu süreçte  öğrenci ve öğretim elemanlarının teknik sorunlarını çözebilmek için eş zamanlı ya
da eş zamansız teknik destek verilmektedir.

Öğrenme kaynakları

Olgunluk Düzeyi: Kurumda uzaktan/karma eğitim öğretim faaliyetleri için tüm birimlerindeki
uygun nicelik ve nitelikte, erişilebilir öğrenme kaynakları sağlamak üzere öğrenme kaynakları
yönetilmektedir. Tüm bu uygulamalardan elde edilen bulgular, sistematik olarak izlenmekte ve
izlem sonuçları paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler alınmakta ve ihtiyaçlar/talepler
doğrultusunda kaynaklar çeşitlendirilmektedir.

Kanıtlar

uzaktan_egitim_ogrenci_kilavuzu.pdf
AFSÜ-Uzaktan-Eğitim-Sınav-Sistemi-Öğrenci-Kılavuzu.pdf

Engelsiz üniversite

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

https://api.yokak.gov.tr/Storage/afsu/2019/ProofFiles/Distance/Ms Teams Kullan%C4%B1m K%C4%B1lavuzu.ppt
https://api.yokak.gov.tr/Storage/afsu/2019/ProofFiles/Distance/MS Teams S%C4%B1n%C4%B1f Y%C3%B6netimi.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/afsu/2019/ProofFiles/Distance/Canl%C4%B1-Ders-Olu%C5%9Fturma-K%C4%B1lavuzu (1).docx
https://api.yokak.gov.tr/Storage/afsu/2019/ProofFiles/Distance/oys_kilavuz.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/afsu/2019/ProofFiles/Distance/uzaktan_egitim_ogrenci_kilavuzu.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/afsu/2019/ProofFiles/Distance/AFS%C3%9C-Uzaktan-E%C4%9Fitim-S%C4%B1nav-Sistemi-%C3%96%C4%9Frenci-K%C4%B1lavuzu.pdf


Rehberlik, psikolojik danışmanlık ve kariyer hizmetleri

Olgunluk Düzeyi: Kurumda uzaktan/karma eğitim hizmetlerine uygun nitelik ve nicelikte
rehberlik, psikolojik danışmanlık ve kariyer hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin planlama vardır.
Ancak bu planlar doğrultusunda yapılmış uygulamalar bulunmamaktadır veya tüm alanları
kapsamamaktadır.

6. Programların İzlenmesi ve Güncellenmesi

Yüz yüze eğitim süreçlerinde olduğu gibi, uzaktan eğitim yoluyla verilen derslerin de eğitim
amaçları ve hedeflenen öğrenme çıktılarına ulaşma düzeyi dönemlik ve yıllık olarak fakülte ve
meslek yüksekokulları tarafından  izlenmektedir. Uzaktan eğitim yolu ile sürdürülen tüm  dersler
için  de öğretim elemanları tarafından hazırlanan ders içerikleri, izlenceleri, haftalık ders konuları da
yüz yüze eğitimde olduğu gibi belirtilmektedir.

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

Olgunluk Düzeyi: Tüm uzaktan/karma program çıktıları sistematik olarak (yıllık ve program
süresinin sonunda periyodik olarak) ve kurumsal amaçlar doğrultusunda (eğitim-öğretim
politikası ve amaçları) izlenmektedir. Bu izleme sonuçları paydaşlarla birlikte değerlendirilerek
güncellemeler yapılmaktadır.



YÖNETİM SİSTEMİ

1. Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı

Uzaktan eğitimin sürdürülebilir ve etkili bir şekilde devam etmesi ve örgün süreçlerle bütünleşik
biçimde ilerlemesi için müdür, müdür yardımcıları, görevlendirilen diğer personeller ile uzaktan
eğitime dair tüm süreçler gerekli insan kaynağı ve organizasyonel yapılanma ile yürütülmektedir. 

Bu kapsamda görevli kişiler arasında iş bölümü yapılarak teknik sorunlar, kullanıcı problemleri,
eğitimler, e-posta yönetimi, sınav eğitimleri, belge yönetimi ve idari işler planlı ve organizayonel bir
şekilde yürütülmektedir.

Süreç yönetimi

Olgunluk Düzeyi: Uzaktan/karma eğitime ilişkin olarak yönetilen süreçlerin sonuçları,
performans göstergeleriyle sistematik olarak izlenmekte, paydaşların görüşleri alınmakta ve izlem
sonuçları paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler alınmakta ve ihtiyaçlar/talepler
doğrultusunda güncellemeler gerçekleştirilmektedir.

2. Bilgi Yönetim Sistemi

Uzaktan eğitimde kullanılan öğrenme yönetim sistemi için hem öğrencilerin, hem öğretim
elemanlarının kimlik bilgileri sadece yöneticiler tarafından görüntülenebilmektedir. Bu sebeple
sistemde yönetici olan kişiler dışında diğer kullanıcılar, kullanıcı hesaplarına, kimlik bilgilerine ve
yüklenen ders içeriklerine erişim sağlayamamaktadır. Kullanıcıların sisteme girişi için belirlenen
şifreler de kullanıcılar tarafından değiştirilmelidir şeklinde ilgili bilgilendirmeler yapılmıştır.

Bilgi güvenliği ve güvenilirliği

Olgunluk Düzeyi: Uzaktan/karma eğitim süreçleri içerisinde bilgi güvenliği ve güvenirliğinin
sağlanmasına yönelik uygulamalar sistematik olarak izlenmekte ve izlem sonuçları paydaşlarla
birlikte değerlendirilerek önlemler alınmaktadır.
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