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Amaç
Madde 1 – Bu Yönergenin amacı, İstanbul Aydın Üniversitesi akademik programlarının
eğitim-öğretim ve araştırma kalitelerini artırmaktır.
Kapsam
Madde 2 – Bu Yönerge, Vakıf Mütevelli Heyeti, İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü,
Üniversite Senatosu ile üniversitenin ve diğer birimlerin yetkili organlarının akademik
değerlendirme ve kalite kontrolü ile ilgili görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar.
Dayanak
Madde 3 – Bu Yönerge 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 14. Maddesinin 3. fıkrası
hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.
Üniversite Akademik Değerlendirme Kurulu
Madde 5 – Yükseköğretimde Akademik Değerlendirme Kurulu, Üniversite Senatosu
tarafından seçilen beş Senato üyesinden oluşur. Kurul Başkanı bu üyeler arasından Mütevelli
Heyet tarafından 4 (dört) yıl için seçilir.
Madde 6- Üniversite Akademik değerlendirme Kurulu, Üniversite eğitim-öğretim ve
araştırma yapan birimlerini, akademik değerlendirme yöntemlerini ve bu yöntemlerin
uygulamasına ilişkin ana ilkeleri belirler. İlgili fakülteler tarafından hazırlanan yıllık
akademik değerlendirme raporlarını, bu ilkeler çerçevesinde inceler ve değerlendirerek,
Rektörlüğe sunar. Rektörlük bu raporları Senatonun inceleme ve değerlendirmesinden sonra,
Sonuç Raporu olarak Mütevelli Heyetin bilgisine sunar.
Madde 7- Üniversite Akademik değerlendirme Kurulu akademik değerlendirme ana
ilkelerinin saptanmasında ve bu ilkelerin uygulanmasında aşağıda belirtilen esasları dikkate
alır:
a) Nitelik ve nicelik göstergeleri olarak kullanılacak olan istatistiksel veriler,
b) Ders programlarının düzenlenmesi ile ilgili hususlar,
c) Her dönem verilen derslerin eğitim-öğretimle ilgili bilgileri ve öğrenci başarısı,

d) Öğrenciye sunulan olanaklar ve öğrenci danışmanlığı ve rehberlik hizmetleri,
e) Öğrenme kaynakları,
f) Kaynakların verimli kullanılması ile ilgili alınan önlemler,
g) Kalite güvencesi ve kalitenin yükseltilmesi için alınan önlemler,
h) Üniversitenin ve programların amaç ve hedeflerinin öğretim üyeleri ile görevlileri
tarafından benimsenmesi ve bu doğrultuda hareket etmelerinin sağlanması,
i) Kurumun güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesi, hedeflere ulaşmak için somut
politikalar oluşturularak, belirlenen hedeflerin gerçekleşip gerçekleşmediğinin
üniversitece oluşturulan somut yöntemlerle denetlenmesi, sorun olan konularda ve
programlarda kalitenin iyileştirilmesi için yapılması gerekenlerin ve atılacak adımların
net ve somut olarak ortaya konulmasının ve tüm sürecin şeffaflığının sağlanması.
Madde 8 – Bu Yönergenin 7. maddesinin (b) bendinin uygulanmasında Üniversite Senatosu
tarafından belirlenen ve o üniversitede görev yapmayan öğretim üyelerinin de görüşleri
dikkate alınır.
Yüksek Lisan Programlarının Değerlendirilmesi
Madde 9 – Yüksek Lisans programlarının değerlendirilmesi, Üniversite Senatosunca yapılır
ve değerlendirme yöntem ve uygulama süreçleri bu amaçla çıkarılacak yönerge ile düzenlenir.
Doktora Programlarının Değerlendirilmesi
Madde 10- Doktora programlarının değerlendirilmesi, Yükseköğretim Kurumlarında
Akademik Değerlendirme ve Kalite Kontrol Yönergesi’nin 12. Maddesinde belirtilen usule
göre verilen değerlendirme raporları çerçevesinde yapılır.
Madde 11- Üniversite ölçeğinde yapılan her düzeyde ve her programla ilgili iç değerlendirme
sonuçları, İstanbul Aydın Üniversitesi’nin web sayfasında kamuoyuna açıklanır.
Değerlendirme Sıklığı
Madde 12- Üniversite birimlerinin akademik başarısının hangi sıklıkta değerlendirmeye tabi
tutulacağı ve değerlendirme takvimi Akademik Değerlendirme Kurulu tarafından saptanır.
Akademik değerlendirme sonucunda sorun olan programlarda bu süreç Akademik
Değerlendirme Kurulu’nun talebi üzerine en fazla 2 yıl olabilir.
Yürürlük
Madde 16- Bu Yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

Madde 17- Bu yönerge hükümlerini Rektör yürütür.

