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T.C. 

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ  

ÖLÇME VE DEGERLENDİRME BİRİMİ YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç  
MADDE 1 - (1) Bu Yönerge’nin amacı; Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin eğitim, 

öğretim, araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile birlikte diğer tüm hizmetlerinin kalitesini geliştirmek 

adına yapılan çalışmaların ölçüm ve değerlendirmelerinin yapılması ve sonuçlarının ilgili birimlere 

bildirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam  
MADDE 2 - (1) Bu Yönerge, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin eğitim, öğretim, 

araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile birlikte diğer tüm hizmetlerinin kalitesini geliştirmek adına 

yapılan çalışmalara ilişkin verilerin uygun araç ve yöntemlerle toplanması, analiz edilmesi ve 

değerlendirilmesine yönelik görev ve sorumluluklara ilişkin hükümleri kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 - (1) Bu Yönerge, 6/11/1981 tarihli ve 17506 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 7 nci ve 65 inci maddeleri ve 

20/09/2005 tarihli ve 25942 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Yükseköğretim 

Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği" ile bu Yönetmelik 

uyarınca kurulan Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu’nun 

hazırladığı "Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberi" 

ne dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar  
MADDE 4 - (1) Bu Yönerge’de geçen; 

a) Alt Komisyon: Birimlerde kurulan ölçme ve değerlendirme komisyonlarını, 

b) Birim: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi akademik ve idari Birimlerini,  

c) Kalite Komisyonu: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kalite Komisyonunu, 

ç)   Rektör: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörünü, 

d) Rektörlük: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğünü, 

e) Senato: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Senatosunu,  

f) Üniversite: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesini, 

 ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Ölçme ve Değerlendirme Birimi ile  

Komisyonların Oluşturulması, Yetki, Görev ve Sorumluluklar 

 

MADDE 5- (1) Ölçme ve Değerlendirme Birimi ile Komisyonların oluşturulması:  

a) Ölçme ve Değerlendirme Birimi, başkanı ve üyeleri Üniversite Senatosu tarafından 

belirlenen en az 5 öğretim üyesinden ve Üniversite Öğrenci Konseyi Başkanı’ndan oluşur.  

b)  Alt Komisyon, birimlerde en az 3 kişiden oluşur 

c)  Ölçme ve Değerlendirme Birimi  ile Alt Komisyon üyelerin görev süreleri 3 yıldır. 

(2) Ölçme ve Değerlendirme Birimi ile Komisyonların görev ve sorumlulukları: 

http://static.ohu.edu.tr/uniweb/media/portallar/kalitekoordinatorlugu/sayfalar/4715/mz2jvmnh.pdf


a) Ölçme ve Değerlendirme Birimi, her takvim yılı içinde yılda en az 2 kez Ölçme ve 

Değerlendirme Birimi Başkanı tarafından belirlenen tarih, saat ve yerde toplanır. Gerek görülmesi 

halinde Başkanın çağrısı ile olağanüstü  toplanabilir. 

b) Ölçme ve Değerlendirme Birimi, kalite geliştirme çalışmaları kapsamında elde edilecek 

verilerin ölçme ve değerlendirilmesiyle ilgili olarak bu verilerin kimlerden, nereden, ne zaman, nasıl 

toplanması, işlenmesi, analiz edilmesi ve değerlendirilmesi gerektiği ile ilgili çalışma şekil, usul ve 

esasları belirler. 

c) Ölçme ve Değerlendirme Birimi, belirlediği ölçme ve değerlendirme şekil, usul ve 

esaslarını Kalite Komisyonuna bildirir.  

ç) Ölçme ve Değerlendirme Birimi, Üniversite birimlerinin yapmış oldukları çalışmalara 

ilişkin verileri toplamak için gerekli ölçüm araçlarını tasarlar ve geliştirir. 

d) Ölçme ve Değerlendirme Birimi, Üniversite birimlerinden, Alt Komisyonlardan, İç 

Paydaşlardan ve Dış Paydaşlardan toplanan verileri analiz eder ve değerlendirir.  

e) Ölçme ve Değerlendirme Birimi, değerlendirme neticesinde tespitlerini ve önerilerini 

Kalite Komisyonuna bildirilir. 

f) Alt Komisyonlar, Ölçme ve Değerlendirme Biriminin belirlediği ölçme ve değerlendirmeye 

ilişkin çalışma şekil, usul ve esaslarına uygun olarak, Üniversite kalite çalışmalarında kullanılacak 

tüm verilerin düzenli olarak alınması, işlenmesi, tutulması, muhafazası ve her takvim yılının Ekim 

ayının son haftasında Ölçme ve Değerlendirme Birimine istenen şekilde sunulmasından sorumludur. 

g) Ölçme ve Değerlendirme Biriminin çalışmalarında ihtiyaç duyduğu teknik donanım ile 

araç-gereç-yazılım, sarf malzemesi ve destek personel hizmetlerine ilişkin giderler, Rektörlük 

tarafından ilgili bütçe kaleminden karşılanır. 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Ölçme ve Değerlendirme Yapılacak Ana Konular 

 

MADDE 6- (1) Üniversite kalite geliştirme çalışmalarında kullanılmak üzere iç paydaşlardan 

ve dış paydaşlardan elde edilecek ve değerlendirilecek veriler ile Üniversite Stratejik Planında yer 

alan temel alanlara ve Kurum İç Değerlendirme Raporunda yer alan kalite kapsamında kurumsal dış 

değerlendirme ölçütlerine ilişkindir.  

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Hüküm Bulunmayan Haller, Yürürlük ve Yürütme 

 

 Hüküm bulunmayan haller 
 MADDE 7- (1) Bu Yönerge’de hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri 

ve Senato kararları uygulanır.  

Yürürlük  
MADDE 8- (1) Bu Yönerge, Senatoda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.  

Yürütme  
MADDE 9- (1) Bu Yönerge hükümleri, Rektör tarafından yürütülür. 


