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KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ

1. Misyon ve Stratejik Amaçlar

İbn Haldun Üniversitesi Misyonu

Bilginin tüm kaynaklarına açık, insanlığa katkıyı önceleyen araştırmacılar yetiştirmektir.

İbn Haldun Üniversitesi Vizyonu

Sosyal bilimler alanında söz sahibi, özgün bilgi ve yaklaşımlar üreten, küresel ölçekte saygın ve etkili
bir üniversite olmaktır.

İbn Haldun Üniversitesinin revize edilmekte olan 2020-2025 Stratejik Planında, Eğitim ve
Ekosistem alanlarında aşağıdaki amaçlar belirlenmiştir.

Stratejik Amaç 1 (Eğitim Alanı)

Sosyal bilimler alanında bilginin bütün kaynaklarına açık, gelenekten beslenen, kültür ve sanatla iç
içe programlar sunmak.

 Stratejik Amaç 8 (Ekosistem Alanı)

Kampüs ekosistemi içerisindeki tüm süreçlerde dijitalleşmeyi sağlamak.

Yukarıdaki kanıtlardan da anlaşılacağı gibi, İbn Haldun Üniversitesi uzaktan eğitim ifadesini
doğrudan zikretmemekle beraber, özellikle Stratejik Amaç 8'de ifade edilen "tüm süreçlerde
dijitalleşmeyi sağlamak" amacıyla uzaktan eğitim süreçleriyle ilgili de çalışmalar yapılması
öngörülmektedir.

Misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefler

Olgunluk Düzeyi: Uzaktan/karma eğitim süreçlerine ilişkin olarak; stratejik plan kapsamında
tanımlanmış misyon, vizyon, stratejik amaçlar bulunmamaktadır.

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

Uzaktan Öğretim Esasları Senato Kararı.pdf
Uzaktan Eğitim Merkezi Yönetmeliği.pdf

Kurumsal performans yönetimi

Olgunluk Düzeyi: Kurumda uzaktan eğitim süreçlerine ilişkin performans bir yönetimi
uygulaması ve stratejik planla uyumlu olarak tanımlanmış performans göstergeleri
bulunmamaktadır.

https://api.yokak.gov.tr/Storage/ibnhaldun/2019/ProofFiles/Distance/Uzaktan %C3%96%C4%9Fretim Esaslar%C4%B1 Senato Karar%C4%B1.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/ibnhaldun/2019/ProofFiles/Distance/Uzaktan E%C4%9Fitim Merkezi Y%C3%B6netmeli%C4%9Fi.pdf


EĞİTİM VE ÖĞRETİM

1. Programların Tasarımı ve Onayı

1.1. Programların Tasarımı ve Onayı

İbn Haldun Üniversitesi bünyesindeki tüm dersler için, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler
Çerçevesi, Üniversitenin Stratejik Planı, ilgili Program Çıktıları ve Dersin Öğrenim Çıktıları
doğrultusunda "Hesap Verebilirlik ve Şeffaflık Ölçütleri" uygulanmaktadır.

Derslerin tamamının "uzaktan eğitim" yoluyla verildiği 2019-2020 Bahar ve 2020-2021 Güz
Dönemlerinde de söz konusu ölçütler tüm dersler için uygulanmıştır.

İbn Haldun Üniversitesi Müfredat Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından
hazırlanmış olan Hesap Verebilirlik ve Şeffaflık Ölçütleri'nin tüm öğretim elemanlarına yapılan
duyurulduğu sayfaya aşağıdaki bağlantıdan ve ekteki dokümandan ulaşılabilmektedir.

https://ccs.ihu.edu.tr/hesap-verebilirlik-ve-seffaflik/

1.2. Ölçme ve Değerlendirme

İbn Haldun Üniversitesi'nde Öğretim Yönetim Sistemi olarak kullanılmakta olan web tabanlı Canvas
yazılımı, uzaktan eğitimin uygulandığı 2019-2020 Bahar döneminden itibaren aktif olarak
kullanılmaya devam etmiştir.

Bununla birlikte, uygulama birliğini tesis etmek, öğrencilerin kaynaklara erişiminde yeknesaklık
oluşturmak, yönetim ve hesap verebilirliği sağlamak amacıyla bu yazılımın tüm üniversitede
kullanılması için Senato kararı alınarak duyurulmuştur.

Canvas sistemindeki sınav ve ödev uygulamaları için ekran resimleri kanıt olarak 1.2. bölümüne
eklenmiştir.

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

Hesap Verebilirlik ve Şeffaflık – Müfredat Çalışmaları Merkezi.pdf
Uzaktan Öğretim Esasları.pdf

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

Exams.jpg

https://ccs.ihu.edu.tr/hesap-verebilirlik-ve-seffaflik/
https://api.yokak.gov.tr/Storage/ibnhaldun/2019/ProofFiles/Distance/Hesap Verebilirlik ve %C5%9Eeffafl%C4%B1k %E2%80%93 M%C3%BCfredat %C3%87al%C4%B1%C5%9Fmalar%C4%B1 Merkezi.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/ibnhaldun/2019/ProofFiles/Distance/Uzaktan %C3%96%C4%9Fretim Esaslar%C4%B1.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/ibnhaldun/2019/ProofFiles/Distance/Exams.jpg


Exam Results.jpg

2. Öğrenci Kabulü ve Gelişimi

Diploma, derece ve diğer yeterliliklerin tanınması ve sertifikalandırılması

Olgunluk Düzeyi: Kurumda uzaktan/karma yollarla elde edilmiş diploma, derece ve diğer
yeterliliklerin tanınması ve sertifikalandırılması kriterleri ve süreçleri tanımlanmamıştır.

3. Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme

COVID-19 Salgını ile tüm dünyada yaygınlaşmış olan video-konferans yazılımlarından Zoom ve
BigBlueButton uygulamalarının Üniversitenin öğrenme yönetim sistemi Canvas ile entegrasyonu
sağlanarak uygulama birliği sağlanmıştır.

Yukarıdaki yazılımlar ile öğrencilerin derslere aktif olarak katılımları, ödev ve tartışma alanlarını
interaktif şekilde kullanmaları sağlanmıştır.

Canvas'taki modüller arasında tartışmaların yapılabildiği "piazza" modülü ile öğrenciler tartışma ve
soru-cevap etkinliklerine katılabilmekte ve bu etkinlikler kayıt altına alınabilmektedir.

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

Kanıtlar

piazza.jpg

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

Assignments-1.jpg
Assignments-2.jpg

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

Olgunluk Düzeyi: Uzaktan/karma eğitim süreçlerinde öğrenci geri bildirimleri (ders, dersin
öğretim elemanı, uzaktan eğitim ortamı, diploma programı, hizmet ve genel memnuniyet seviyesi,
vb.) sistematik olarak (her yarıyıl ya da her akademik yılsonunda) alınmaktadır. Ancak alınan geri
bildirimler iyileştirmeye yönelik karar alma süreçlerinde kullanılmamaktadır.

https://api.yokak.gov.tr/Storage/ibnhaldun/2019/ProofFiles/Distance/Exam Results.jpg
https://api.yokak.gov.tr/Storage/ibnhaldun/2019/ProofFiles/Distance/piazza.jpg
https://api.yokak.gov.tr/Storage/ibnhaldun/2019/ProofFiles/Distance/Assignments-1.jpg
https://api.yokak.gov.tr/Storage/ibnhaldun/2019/ProofFiles/Distance/Assignments-2.jpg


Kanıtlar

2019-2020-Spring-Teaching-Evaluation.pdf

4. Öğretim Elemanları

2019-2020 Bahar Dönemi sonunda Üniversitenin Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde "Uzaktan
Eğitim Sertifika Programı" düzenlenmiştir.

Bu eğitim kapsamında, uzaktan eğitimin pedagojik olarak değerlendirilmiş, dünyada yaygın olarak
kullanılan öğrenme yönetim sistemleri, uzaktan eğitim uygulamaları, ölçme ve değerlendirme
yöntemleri ve araçları, ayrıca derslerde yararlanılabilecek web tabanlı uygulamalar tanıtılarak
mümkün mertebe pratik örneklerle anlatılmıştır.

Programın tam içeriğine aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:

https://ihsem.ihu.edu.tr/ibn-haldun-universitesi-uzaktan-ogretim-sertifika-programi/

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.

5. Öğrenme Kaynakları

İbn Haldun Üniversitesi'nde uzaktan eğitim öncesinde de kullanılagelen Canvas Öğrenme Yönetim
Sistemi'ndeki mevcut bileşenler, yükseköğretim kurumlarının tüm eğitim ihtiyaçlarını etkin ve
verimli biçimde karşılayabilecek düzeydedir. 

Canvas, video konferans modülleri ile entegre çalışabilen ve böylece eş zamanlı ve eş zamansız
öğrenme olanaklarını sunabilen bir özelliğe sahiptir.

Sistem içerisindeki ders sayfalarında dijital kitap, makale, ders notları, sunumlar ve ses-video
kayıtları gibi materyaller paylaşılabilmektedir.

Bununla birlikte Üniversite kütüphanesi 25.263 Elektronik Kitap, 65.718 Abone Olunan Elektronik
Dergi ve 15 Abone Olunan Veri Tabanı ile üniversite mensuplarına hizmet vermektedir.

Kurumda eğitim dışı tüm etkinlikler ve hizmet içi eğitimleri de video konferans yazılımları olan
Zoom ve BigBlueButton uygulamaları ile yürütülmektedir.

Üniversite Bilişim Hizmetleri Daire Başkanlığı altındaki ilgili departmanlar uzaktan eğitim sürecinde
gerekli rehberlik ve teknik destek hizmetlerini kesintisiz sürdürmektedir.

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.

Kanıtlar

Uzaktan Öğretim Uygulama Esasları.pdf

https://api.yokak.gov.tr/Storage/ibnhaldun/2019/ProofFiles/Distance/2019-2020-Spring-Teaching-Evaluation.pdf
https://ihsem.ihu.edu.tr/ibn-haldun-universitesi-uzaktan-ogretim-sertifika-programi/
https://api.yokak.gov.tr/Storage/ibnhaldun/2019/ProofFiles/Distance/Uzaktan %C3%96%C4%9Fretim Uygulama Esaslar%C4%B1.pdf


Engelsiz üniversite

Olgunluk Düzeyi: Engelsiz uzaktan/karma eğitim uygulamalarına ilişkin planlama vardır. Ancak
bu planlar doğrultusunda yapılmış uygulamalar bulunmamaktadır veya tüm birimleri
kapsamamaktadır.

Rehberlik, psikolojik danışmanlık ve kariyer hizmetleri

Olgunluk Düzeyi: Kurumda uzaktan/karma eğitim hizmetlerine uygun nitelik ve nicelikte
rehberlik, psikolojik danışmanlık ve kariyer hizmetleri tüm birimleri kapsayacak şekilde
sağlanmaktadır. Ancak bu uygulamanın sonuçları izlenmemektedir.

Kanıtlar

REDAM Hizmetleri.pdf

6. Programların İzlenmesi ve Güncellenmesi

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

Olgunluk Düzeyi: Uzaktan/karma program çıktılarının izlenmesine ve güncellenmesine ilişkin
herhangi bir mekanizma bulunmamaktadır.

https://api.yokak.gov.tr/Storage/ibnhaldun/2019/ProofFiles/Distance/REDAM Hizmetleri.pdf


YÖNETİM SİSTEMİ

1. Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı

İbn Haldun Üniversitesi eğitim-öğretime başladığı 2017 yılından itibaren uzaktan eğitim ve hibrit
eğitimle ilgili çeşitli Ar-Ge faaliyetlerini başlatmıştır. COVID-19 Küresel Salgını nedeniyle 2019-
2020 Bahar yarıyılında zorunlu olarak başlatılan uzaktan eğitim süreçlerinde de eğitimin hiç
aksamadan sürmesini sağlayarak tüm mensuplarının salgın sebebiyle eğitimlerinin en az etkilendiği
bir çalışma sergilemiştir.

Uzaktan eğitim uygulamalarının geribildirimleri, izleme raporları henüz oluşmamış olduğundan,
izleme, analiz etme ve düzeltme faaliyetleri tamamlanmamıştır.

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.

2. Bilgi Yönetim Sistemi

Bilgi güvenliği ve güvenilirliği

Olgunluk Düzeyi: Uzaktan/karma eğitim süreçleri içerisinde bilgi güvenliği ve güvenirliğinin
sağlanmasına yönelik tanımlı süreçler ve planlamalar bulunmaktadır. Ancak bu süreçler
doğrultusunda yapılmış uygulamalar bulunmamaktadır veya uygulamalar tüm alanları
kapsamamaktadır.
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