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CIAF - CARDCERT ACCREDITATION MANAGEMENT SYSTEMS STANDARD
ULUSLARARASI STANDARTA GÖRE EĞİTİM ÖĞRETİM VE ÜYELİK HİZMETİ VEREN
EĞĠTĠM KURUM - KURULUġ / KOLEJ / ÜNĠVERSĠTE-SEM / ENSTĠTÜ / AKADEMĠ / BĠLĠMSEL ARAġTIRMA MRK.
AJANS / KULÜP / DERNEK / MESLEK ODASI / FEDERASYON / KONFEDERASYON / KOOPERATĠF / VAKIF
BĠRLĠK VE DĠĞER KAMU VE/VEYA ÖZEL KURUM / KURULUġLAR

DIPLOMACARD > EUROPASSCARD: Belgelendirmesine sadece örgün ve uzaktan öğretim hizmeti veren
(diploma programları ) kamu, vakıf ve özel kuruluĢlar tabidir.
CARDCERT > EUROPASSCARD : Belgelendirmesine sadece mesleki yeterlilik, eğitim, seminer, konferans
programları düzenleyen (sertifika programları) olan kamu, özel, stk, diğer kuruluĢlar tabidir.
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EĞĠTĠM KURUMLARI / KOLEJ/ ÜNĠVERSĠTE-SEM/ENSTĠTÜ/AKADEMĠ/BĠLĠMSEL ARAġTIRMA MRK.
(Sertifika/ Karne / Diploma / Seminer /Konferans Programları Düzenleyen Kurum ve KuruluĢlar )

Uluslararası izlenebilirliği olmayan kağıt ve sahte belgelerin önüne geçmeyi hedefleyen standartla
KuruluĢunuzu cardcert akreditasyon ile belgelendirerek, uluslararası izlenebilirliğe sahip eğitim
sertifikası/belgesi verebilir.(tüm dünyada uluslararası sorgulama / izlenebilirliğe ’’çevrimiçi
on-line’’ sahip)
Ayrıca eğitim ve hizmet faaliyetinizi uluslararası standart Ģartlarına göre ISO 29990 - Eğitim ve
Öğretim

Hizmetleri

Yönetim

Sistemi

ve/veya

ISO

9001:2015

IAF

(International

Accreditation Forum) olduğunu belgelendirerek hizmet kalitenizi uluslararası tescilleyebilirsiniz.
AMAÇ/KAPSAM: Eğitim programlarınızda öğrenci, mezun, katılımcı ve üyelerinize, resmi
belgelerinizle birlikte vereceğiniz üzerinde kuruluĢunuzun adı ve logosu bulunan CARDCERTDĠPLOMACARD > EUROPASSCARD Elektronik Sertifika ve Akıllı Kimlik Kartı ile tarafınızdan
edindikleri tüm lisans, mesleki yeterlilik ve eğitim belgelerini (sertifika, karne, diploma, lisans,
baĢarı belgesi, öğrenci belgesi, transkript, vb./ özgeçmiĢ cv, dil pasaportu, eğitim ve
mesleki eğitim otoritelerince düzenlenen europass hareketlilik, diploma eki, sertifika
eki) tek kartla tüm dünyada izlenebilirliğini ‘’çevrimiçi (on-line)’’ sağlayarak, cardcert akreditasyon
uluslararası belgelendirme kayıtlı Elektronik Sertifika ve Akıllı Kimlik Kartı olarak yanlarında
taĢıyarak kullanabilecekler.
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KULÜP, DERNEK, MESLEK ODASI, ODA, BĠRLĠK, FEDERASYON, KONFEDERASYON, VAKIF
(Lisans, Ruhsat, Mesleki Yeterlilik, Mesleki Sertifikalandırma/Üyelikleri olan KuruluĢlar )
Üyelik ve Mesleki Yetkinliği temsil eden bir belge olarak da kullanılabilen CARDCERT>
EUROPASSCARD Elektronik Sertifika ve Akıllı Kimlik Kartı ile üye ve mesleki sertifikalandırma
yaptığınız katılımcılarınız tüm lisans, mesleki yeterlilik, üyelik ile ilgili yetkinliklerini, (mesleki
yeterlilik, eğitim sertifikaları, ustalık, kalfalık, uzmanlık belgesi, lisans, milli sporcu
belgesi, derece imtihanı, sicil bilgisi, faaliyet kaydı, ruhsat, karne vb.. özgeçmiĢ cv, dil
pasaportu, eğitim ve mesleki eğitim otoritelerince düzenlenen europass hareketlilik,
diploma eki, sertifika eki) TEK KARTLA TÜM DÜNYADA ULUSLARARASI SORGULAMA /
ĠZLENEBĠLĠRLĠĞĠNĠ

’’ÇEVRĠMĠÇĠ

(ON-LĠNE)’’

SAĞLAYARAK,

cardcert

akreditasyon

uluslararası belgelendirme kayıtlı Elektronik Sertifika ve Akıllı Kimlik Kartı olarak yanlarında
taĢıyarak kullanabilecekler ve üye/katılımcılarınıza ait kiĢinin taĢıması gereken donanım, yetki ve
uzmanlığı aynı anda belgelendirebilmesi ile nitelikli iĢgücü istihdamının uluslararası alanda
yaygınlaĢtırılması sağlanacaktır.
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AMAÇ, KAPSAM VE YASAL KULLANIM PROSESLERĠ
1- Uluslararası izlenebilirliği olmayan kağıt ve sahte belgelerin önüne geçmeyi hedefleyen standartla
kuruluĢunuzu cardcert akreditasyon ile belgelendirerek, uluslararası izlenebilirliğe sahip eğitim sertifikası /
belgesi verebileceksiniz (tüm dünyada uluslararası sorgulama / izlenebilirliğe ’’çevrimiçi on-line’’ sahip)
2- Eğitim ve hizmet faaliyetinizi uluslararası standart Ģartlarına göre ISO 29990 - Eğitim ve Öğretim
Hizmetleri Yönetim Sistemi ve/veya ISO 9001:2015 IAF (International Accreditation Forum)
olduğunu belgelendirerek hizmet kalitenizi uluslararası tescilleyebilirsiniz.
3- CARDCERT > EUROPASSCARD Elektronik sertifika içine yükleyebileceğiniz Europass belgesi nedir?
Europass Avrupa Parlamentosunun ve Konseyin yeterlilikler için tek bir saydamlık çerçevesi konusundaki 15
Aralık 2004 tarihli 2241/2004/EC sayılı Kararı ile oluĢturulmuĢtur. 5 Belgeden oluĢan Europass dokümanları,
Avrupa Birliği düzeyinde bir eğitim programına girmek isteyen veya iĢ arayan vatandaĢların gönüllü
kullanımına açık ve sahip oldukları niteliklerini ve yeterliliklerini daha iyi göstermelerinde yardımcı olmak
amaçlı yetkinlik ve yeterliliklerde Ģeffaflığı sağlayan bir dokümanlar klasörüdür. Bunlar Europass CV, Dil
Pasaportu, Hareketlilik Belgesi, Diploma Eki ve Sertifika Ekinden oluĢan belgelerdir.
Özgeçmiş (CV), size becerilerinizi ve yeterliliklerinizi etkin ve açık şekilde sunmanız için yardım eder.
Dil Pasaportu, dil becerileri ve yeterlilikler için bir öz-değerlendirme aracıdır.
Eğitim ve mesleki eğitim otoritelerince düzenlenen!;
Diploma eki, öğrenim derececesine

sahip mezunların edindikleri bilgi ve becerilerini tanımlayan belgedir.

Özellikle diplomanın verildiği ülke dışında, öğrenim yeterliliklerinin daha kolay anlaşılmasına yardımcı
olacaktır.
Sertifika Eki, her bir ülkede belirli bir meslek için verilen eğitimi açıklayan mesleki ve teknik eğitim
sertifikasının tanımlayan bir belgedir. Sertifika Eki, resmi sertifika ve/veya transkripte halihazırda yer alan
bilgilerin, özellikle işverenler ve yurtdışındaki eğitim kurumları tarafından daha kolay anlaşılmasını sağlamak
üzere ek bilgi sunar.
Europass Hareketlilik, başka bir Avrupa ülkesinde edinilen bilgi ve becerileri kayıt altına alır.

Her ülkede (Avrupa Birliği ve Avrupa Ekonomik Alanı), bir Ulusal Europass Merkezi Europass belgeleri ile ilgili
tüm faaliyetleri koordine eder. Europass'ı kullanmak veya Europass hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen
tüm kişi veya kurumlar için ilk irtibat noktasıdır. TEK YETKİLİ ULUSAL EUROPASS MERKEZLERİNE LİNKTEN
ULAŞABİLİRSİNİZ:

https://europass.cedefop.europa.eu/tr/about/national-europass-centres
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4- Günümüzde, birçok kiĢi ya da kurum tarafından çeĢitli eğitimler düzenlenmekte ve katılımcılara kağıtlara
basılan sertifikalar verilmektedir. Bu durum, sertifika sahiplerine saklama, taĢıma, sunma ve doğruluğunu
kanıtlama gibi birtakım sıkıntılar yaĢatmaktadır. Özellikle kağıt sertifika ve diplomaların kolayca taklit
edilebilmesi, önemli bir olumsuzluktur.
CARDCERT / DIPLOMACARD > EUROPASSCARD bütün diploma ve sertifikaları tek bir elektronik ortamda
depolayarak öncelikle saklama ve taĢıma sorununa pratik bir çözüm sunmaktadır; kartın standart bir kredi
kartı boyutlarında olması nedeniyle, kiĢinin bütün eğitim belgelerini yanında taĢıması, istendiğinde kart
içeriğinin görüntülenmesi mümkün olabilmektedir.
CARDCERT / DĠPLOMACARD > EUROPASSCARD’ın ikinci elemanı olan sorgulama yazılımı sayesinde,
kartın içindeki sertifika ve diplomalar belgeli kuruma bağlanarak sorgulanabilmekte, böylece herhangi bir
taklit ya da sahtecilik olmadığından emin olunabilmektedir.
5- Öğrencilerinizin talebi üzerine verdiğiniz öğrenci belgeleri ve transkriptler de yaygın olarak kullanılan
yöntem, kağıda basılı olarak üretilmesi ve sahibine ulaĢtırılması biçimindedir. cardcert, bu açıdan konuya
tamamen farklı bir bakıĢ açısı getirmekte olup, dökümanlar bir akıllı kart yongasında (NFC ve/veya çipinde)
depolayarak kağıt ortamından uzaklaĢmakta ve güncel teknolojiden yararlanmaktadır.
6- CARDCERT / DIPLOMACARD > EUROPASSCARD’ın, yetkisiz kimseler tarafından yeniden üretilmesi ve
içindeki bilgilerin değiĢtirilmesi mümkün değildir. Fotoğraflı olduğundan aynı zamanda sertifika kimlik kartı
olarak da kullanılabilir.
7- CARDCERT / DIPLOMACARD > EUROPASSCARD’ın NFC (Near Field Communication – Yakın Alan
ĠletiĢimi) özellikli olması ile eğitim Kurumunun (kolej, üniversite ) Ġhtiyaçlarına göre kullanım alanı daha da
geniĢletilebilir; ( ĠSTEĞE BAĞLI ) Eğitim Belgeleri – EUROPASS, Kayıt – Öğrenim Durumu, Not Görüntüleme,
Sağlık Bilgisi, GiriĢ-ÇıkıĢ Ġzni Yoklama, Yemekhane-Kantin Bakiye, Ders Programı –Sınav ve Diğer Duyuru, vb.
EUROPASSCARD NEDĠR ? : CARDCERT / DIPLOMACARD > EUROPASSCARD Elektronik sertifika üzerinde
bulunan QR CODE un QR okuma programı indirilmiĢ internete bağlı akıllı cep telefonu ile okutulması ve/veya
elektronik sertifikanın NFC (Near Field Communication – Yakın Alan ĠletiĢimi) özelliğinden dolayı bilgisayara
bağlı kart okuyucuya uzaktan teması ile cardcert sunucu ve doğrulama yazılımına bağlanarak belgeli
kuruluĢun elektronik sertifika içine ve/veya yazılımına yüklediği, onayladığı (Belgeli kuruluĢun öğrenci, mezun
ve katılımcılarına verdiği ve resmi mesleki eğitim otoritelerince düzenlenen ve onaylanan ve/veya cardcert
marka adının ve/veya logonun kullanıldığı bulunduğu kağıt eğitim belgesinin) kağıt eğitim ve diğer
belgelerinin elektronik ortamda (JPG,PDF) görüntülenmesi.
ULUSLARARASI SORGULAMA / ĠZLENEBĠLĠRLĠK ? : Resmi mesleki eğitim otoritelerince düzenlenen ve
onaylanan ve/veya cardcert marka adının ve/veya logonun kullanıldığı (bulunduğu) kağıt sertifika, diploma ve
üyelik belgesi denklik anlamına gelmeyip, elektronik sertifika içine ve/veya yazılımına yüklenen eğitim
belgelerinin tek kartla tüm dünyada doğrulamasını ‘’çevrimiçi (on-line)’’ sağlayarak, cardcert akreditasyon
uluslararası belgelendirme a.Ģ kayıtlı Elektronik Sertifika ve Akıllı Kimlik Kartı olarak kullanabileceklerini ve
cardcert tarafından elektronik sertifika olarak belgelenebileceğini (yükleme, oluĢturma, dönüĢüm) temsil eder.
GEREKLĠLĠK: Ġlgili tüm doküman; ’’CARDCERT INTERNATIONAL ACCREDITATION SERVICE’’ tarafından
belgelenecek Eğitim Kurumları / Kolej / Üniversite-SEM/ Enstitü / Akademi / Bilimsel AraĢtırma Merkezleri
Diğer Kamu ve/veya Özel Kurum ve KuruluĢların sahip olmaları gereken yönetim sistemleri-genel Ģartlara
(cardcert

management

systems

standard>sözleĢme

kapsamında)

iliĢkin

bilgilendirme

metinlerini

kapsamaktadır. Belgelenecek kamu ve/veya kurum ve kuruluĢlar cardcert akreditasyon yönetim sistemine
(cardcert management systems standard ) sahip olmaları gerekmektedir. Lütfen standardı talep ediniz!
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ISO 9001 QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS STANDARD
ULUSLARARASI STANDARTA GÖRE EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETİ VEREN

EĞĠTĠM KURUM - KURULUġ / KOLEJ / ÜNĠVERSĠTE-SEM / ENSTĠTÜ / AKADEMĠ / BĠLĠMSEL ARAġTIRMA MRK.
AJANS / KULÜP / DERNEK / MESLEK ODASI / FEDERASYON / KONFEDERASYON / KOOPERATĠF / VAKIF
BĠRLĠK VE DĠĞER KAMU VE/VEYA ÖZEL KURUM / KURULUġLAR

GEREKLĠLĠK : Uluslararası belgelenecek kurum ve kuruluĢların ISO 9001(quality management systems
standard) iliĢkin gerekliliklere uyumluluk ve yönetim sistemine sahip olmaları gerekmektedir.
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ULUSLARARASI STANDARTA GÖRE EĞĠTĠM HĠZMETĠ VEREN ISO 9001 BELGELĠ ÖRNEK EĞĠTĠM
KURUMLARI
KÜLTÜR KOLEJĠ, ĠZMĠR AMERĠKAN KOLEJĠ, BOĞAZĠÇĠ KOLEJĠ, BAHÇEġEHĠR KOLEJĠ, BĠRĠKĠM OKULLARI,
TED ESKĠġEHĠR KOLEJĠ, TED KDZ.EREĞLĠ KOLEJĠ, ANABĠLĠM EĞĠTĠM KURUMLARI, ANTALYA KOLEJĠ,
ĠZMĠR YAMANLAR KOLEJĠ, ĠNEBOLU MUSTAFA ġERBETÇĠ ĠLKOKULU, ÜSKÜDAR HAZARFEN ĠLKÖĞRETĠM
OKULU, GÜNGÖREN GAZĠLER ĠLKÖĞRETĠM OKULU, BEYLĠKDÜZÜ HALDUN TANER ĠLKÖĞRETĠM OKULU,
KÜÇÜKÇEKMECE ĠMKB YAVUZ SULTAN SELĠM ĠLKÖĞRETĠM OKULU, ġEHĠT ÖĞRETMEN HASAN AKAN
ĠLKÖĞRETĠM OKULU ve diğer Devlet ve Özel Eğitim Kurumları…
ODTÜ – ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ
ODTÜ Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı, 27 Aralık 2013 tarihinde ISO 9001: 2008, 20 Aralık 2017 tarihinde
de SO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgelerini almaya hak kazanmıĢtır.
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi standartlarının öngördüğü Ģartlara uygun olarak mevcut Kalite
Yönetim Sistemi revize edilmiĢ ve ISO 9001:2015 standartlarına geçiĢ sağlanmıĢtır.
BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ
Kalite standartını ISO 9001 ile belgelendirdi.
ĠSTANBUL RUMELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemine Uygunluk Belgesi alarak eğitim-öğretim hizmetlerinin uluslararası
standartlarda gerçekleĢtirdiğini belgeledi.
YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ
Türkiye'nin ilk ve tek ISO 9001 Belgeli Üniversitesi 05.06.2012
Kalite standardını ISO 9001 ile belgeleyen Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye’nin ilk ve tek ISO 9001 Belgeli
Üniversitesi oldu…
OKAN ÜNĠVERSĠTESĠ
Okan Üniversitesi, kalite standartlarını uluslararası alanda belgeleyen ĠSO 9001:2008'i almaya hak kazandı
ve Türkiye'nin ilk ĠSO 9001 belgeli vakıf üniversitesi oldu.
MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ
Kalite standartlarını uluslararası alanda belgeleyen ĠSO 9001:2008'i almaya hak kazandı
ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ
Adıyaman Üniversitesi, ĠSO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemine Uygunluk Belgesi alarak eğitim-öğretim
hizmetlerinin uluslararası standartlarda gerçekleĢtirdiğini belgeledi.

AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ
Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü idari birimleri, TS EN ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistem Belgesi
almaya hak kazandı.
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ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ
Ġstanbul Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme Kurulu(ĠÜ-ADEK); üniversite genelinde
eğitim-öğretim, araĢtırma-geliĢtirme, topluma hizmet, ölçme analiz iyileĢtirme, yönetim, idari ve destek
süreçleri ile ilgili kalite yönetim sistemi kurmak, program akreditasyonlarına hazırlık ve stratejik plan
hedeflerini gerçekleĢtirmek amacıyla ‘bütüncül bir kalite yönetim sistemi’ çalıĢması yürütmektedir.
ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ
Fakültemiz
Fakültesidir.

TS

EN

ISO

9001:2015

Toplam

Kalite

Yönetim

Belgesine

sahip

ilk

DiĢ

Hekimliği

28.07.2004 tarihinde fakültemiz uluslararası denetim sonucunda TS EN ISO 9001:2008

Toplam Kalite Yönetim Belgesi alarak kalite yönetim sistemine geçmiĢtir

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ
Toros Üniversitesi meslek yüksek okulu’na ISO 9001 belgesi

SAKARYA ÜNĠVERSĠTESĠ

ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ

KIRIKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ

VE DĠĞER ÖZEL KURUM VE KURULUġLAR…

ISO 9001
ISO International Organization for Standardizasyon' un kısa yazılıĢıdır, yani uluslararası standardizasyon
örgütünün oluĢturduğu bir kalite yönetim standardıdır. ISO 9001 Belgesi ise ilgili kuruluĢun hizmetlerinin
uluslararası kabul görmüĢ bir yönetim sistemine uygun olarak sevk ve idare edilen bir yönetim anlayıĢının
sonucunda ortaya konduğu ve dolayısı ile kuruluĢun hizmet kalitesinin sürekliliğinin sağlanabileceğinin bir
güvencesini belirler.
ISO 9001 ise etkin bir kalite yönetim sistemini tanımlayan bir standarttır. KuruluĢ bu standardın Ģartlarını
sağladığında ISO 9001 belgesini alabilir. Belge, kuruluĢun ürün ve hizmetlerinin uluslararası kabul görmüĢ
bir standarda uygun olarak üretildiğini gösterir. Standart, merkezi Ġsviçre’nin Cenevre kentinde yer alan
ve 90’dan fazla ülkenin üye olduğu Uluslararası standardizasyon Örgütü (International Organization of
Standardization–IOS) tarafından geliĢtirilmiĢtir.
NEDEN ISO 9001?
Eğitim kurumunda uluslararası standarta göre eğitim hizmeti sunarak, kalite anlayıĢının geliĢimini,
karlılığın, verimliliğin ve pazar payının artmasını, etkin bir yönetimi, maliyetin azalmasını, çalıĢanların
tatminini, kuruluĢ içi iletiĢimde iyileĢmeyi, tüm faaliyetlerde geniĢ izleme ve kontrolü, müĢteri Ģikâyetinin
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azalması, memnuniyetin artmasını sağlayan, ulusal ve uluslararası düzeyde uygulanan bir yönetim sistemi
modeli olduğu için ISO 9001.
1.

MüĢteri Odaklılık: KuruluĢlar, müĢterilerine bağımlıdır bu yüzden müĢterilerinin mevcut ve gelecekteki

ihtiyaçlarını iyi anlamalı, müĢteri Ģartlarına tam olarak uymalı ve müĢteri beklentilerinin de üzerine çıkmak
için çaba göstermelidir.
2.

Liderlik: Liderler organize ederler, yön ve amaç birliğini belirlerler. Lider firma içerisinde öyle bir

ortam kurmalı ve devam ettirmelidir ki insanlar kuruluĢun hedeflerinin baĢarılmasında tam olarak
katılabilmeli ve hedefe kilitlenebilmelidir.
3.

ÇalıĢanların Katılımı: Her seviyedeki insanlar kuruluĢun birer değeridir ve tam olarak katılımları ile

kabiliyetleri kuruluĢun çıkarları için verimli bir Ģekilde kullanılabilir.
4.

Proses YaklaĢımı: Faaliyetler ve iliĢkili kaynaklar bir proses olarak yönetildikleri zaman baĢarılı

sonuçlar çok daha etkin olarak gerçekleĢtirilebilir. P, Planla .. Hedefleri & Prosesleri Belirle; U, Uygula..
Prosesleri Uygula; K, Kontrol Et.. Ġzle & Ölç; Ġ, ĠyileĢtir.. Sürekli ĠyileĢme Sağla.
5.

Yönetime Sistem YaklaĢımı: Birbirleri ile iliĢkili proseslerin Sistem olarak belirlenmesi, anlaĢılması ve

yönetilmesi kuruluĢları etkinliklerini sağlar ve hedeflerin gerçekleĢtirilmesinde verimlilik sağlar.
6.

Sürekli ĠyileĢtirme: KuruluĢun bütün performansının sürekli iyileĢtirilmesi konusu kurumun kalıcı bir

hedefi halinde olmalıdır.
7.

ĠyileĢme: hizmetin özellik ve karakteristiklerinin artırılması ve/veya bunları üretmek ve dağıtmak için

kullanılan proseslerin etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması demektir.
8.

Karar Vermede Gerçekçi YaklaĢım: Etkili kararlar veri ve bilginin analizine dayanacak Ģekilde

kullanılmalıdır.
9.

KarĢılıklı Çıkara Dayalı Tedarikçi ĠliĢkileri: Bir kuruluĢ ve tedarikçisi birbirine bağımlıdır ve bir değer

oluĢturma konusunda kabiliyetleri artırmak için karĢılıklı çıkarları var olup bu kapsamda verimli iliĢkiler
kurulmalıdır.
Bu sistem ile Toplam Kalite YaklaĢımının Eğitim Sürecine Getirdiği Katkılar Toplam kalite yaklaĢımının
temel ilkelerinin eğitim-öğretim süreçlerinde uygulanmasıyla birlikte, hem okul yönetimi süreçleri
açısından, hem öğrencilerin baĢarısı, öğrenme düzeyi ve velilerin memnuniyeti açısından, hem de okuldaki
baĢta öğretmenler olmak üzere tüm okul çalıĢanlarının niteliğinin, motivasyonunun ve memnuniyetinin
artması gibi birçok yönden geliĢme sağlanmaktadır.

TKY’nin eğitim sisteminde uygulanması sonucunda sağlanabilecek olası yararları Ģu Ģekilde
sıralamıĢtır:
Eğitimde kalite kavramı ve bilinci oluĢur
Öğrenci, öğrenci velisi ve iĢveren odaklı örgüt kültürü oluĢur
Öğrenen bir okul oluĢur
Okullarda toplumun ve iĢverenlerin istediği kaliteli insan yetiĢtirilir
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Eğitim örgütlerinde ekip çalıĢmasıyla örgütsel sorumluluk geliĢir
Eğitim yönetiminde toptan katılımcılık sağlanır
Eğitim örgütlerinde iĢlevsel bir örgüt yapısı kurulur
Eğitimde kaliteye dayalı performans ve performans değerlendirme anlayıĢı oluĢur
Eğitim iĢ görenlerinin hizmet içi eğitimi sürekli olur
Eğitim araĢtırmaları değiĢimi belirleyen motor bir güç olur
Eğitim yönetiminde lider yöneticiler dönemi baĢlar
Eğitim örgütlerinde TKY, iĢ görenlerce bir yaĢam biçimi olarak benimsenir.
Ayrıca, toplam kalitenin uygulandığı bir okulda, öğrencilere araĢtırma ve inceleme fırsatlarının verildiği,
hipotez ifade etme, sonuç çıkarma, problem çözme, eleĢtirel ve analitik düĢünme gibi becerilerin
kazandırıldığı bir öğrenme ortamı sağlanabilir.
Aslında, eğitim süreçlerinde toplam kalite ilkelerinin uygulanması yalnızca öğrencilerin baĢarılarının artması
ve daha nitelikli öğrenmelerinin sağlanması değildir. Toplam kalite, okulda görev yapan yönetici,
öğretmen, memur ve diğer tüm çalıĢanlara kadar herkesin aktif rol ve sorumluluk aldığı, birlikte kalite
geliĢtirme çalıĢmalarının yapıldığı, herkesin her zaman ve durumda öğrenme çabası içinde olduğu sağlıklı,
mutlu ve yaĢanabilir bir ortamın yaratılmasını amaçlamaktadır.
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ISO 29990 - EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ YÖNETİM SİSTEMİ
ULUSLARARASI STANDARTA GÖRE EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETİ VEREN

EĞĠTĠM KURUM - KURULUġ / KOLEJ / ÜNĠVERSĠTE-SEM / ENSTĠTÜ / AKADEMĠ / BĠLĠMSEL ARAġTIRMA MRK.
AJANS / KULÜP / DERNEK / MESLEK ODASI / FEDERASYON / KONFEDERASYON / KOOPERATĠF / VAKIF
BĠRLĠK VE DĠĞER KAMU VE/VEYA ÖZEL KURUM / KURULUġLAR

GEREKLĠLĠK :

Uluslararası belgelenecek kurum ve kuruluĢların

ISO 29990 (management systems

standard) iliĢkin gerekliliklere uyumluluk ve yönetim sistemine sahip olmaları gerekmektedir.
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ISO 29990 standardı, yaygın eğitim ve öğretim konusunda, küresel çaptaki kuruluĢların kalitesini geliĢtirmeyi
amaçlar. Bu Standard aynı zamanda kuruluĢun artan kalitenin sonucu elde edileceği karlılığının yanı
sıra, yönetimsel ve kontrol edilebilir kolaylık sağlamakta ve Ģeffaflığın artırılmasında ve öğrenme hizmetleri
açısından dünya çapında bir karĢılaĢtırma yapılabilmesinde rol oynamaktadır.
ISO 29990 standardının amacı, kaliteli mesleki uygulama ve performansı için genel bir model sağlamak ve
öğrenme hizmeti sağlayıcıları (LSP) ve bunların müĢterileri için yaygın eğitim, öğretim ve geliĢimin
tasarımında, geliĢtirilmesinde ve verilmesinde ortak bir referans temin etmektir.
Bu Standard, öğrenme hizmeti sağlayıcılarının (LSP) yeterlilikleri üzerine odaklandığından dolayı, kuruluĢlara
ya da bireylere; yeterlilik ve kabiliyetlerini geliĢtirmek için ihtiyaç ve beklentilerini karĢılayacak bir öğrenme
hizmeti sağlayıcısı (LSP) seçmelerine yardımcı olur ve öğrenme hizmeti sağlayıcılarının (LSP) belgelendirilmesi
için kullanılabilir.
NEDEN ISO 29990 ?



Doğrulanabilir, sertifikalandırılabilir bir eğitim modeli sağlar,



Eğitim hizmetlerinin Ģeffaflığını ve karĢılaĢtırılabilir olmasını sağlar,



Eğitim modellerinin risk yönetim çerçevesi ile ele alınmasını sağlar,



Organizasyonel etkinliği artırmak suretiyle iĢ süreçlerinde iyileĢtirme sağlar.
Ülkelerin veya kurumların baĢarısının en büyük etkeni yetiĢmiĢ eğitimli insanlar olduğu son yıllarda çok daha
iyi anlaĢılmıĢtır. Kurumlar da bu kadar etkenin olduğu pazar ve piyasa koĢullarında çalıĢanlarını sürekli eğitim
ile hazır tutması gerekmektedir.
Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Kalite yönetim sistemi Eğitim kurumlarının kalite değerlendirmesi için ortaya
çıkan bir standarttır. Uluslararası Standardizasyon Kurumu tarafından yayınlanan bu standart güncel
versiyonu ISO 29990:2010 dur.
ISO 29990 standardı uluslararası pazarda öğrenme hizmeti alan kuruluĢlar ve bireyler için güvence sağlamak
için hazırlanan bir standarttır.
KĠMLERĠ ĠLGĠLENDĠRĠR?
Dünya çapında eğitim kurumları, mesleki eğitim hizmeti veren kurumlar, yaĢam boyu eğitim öğrenim
hizmetleri veren kurmumlar bu standardı uygulayabilir. Tetkik ve belgelendirme sonucunda paydaĢlarınıza
Ģeffaf ve kaliteli bir eğitim sunduğunuzu Iso 29990 belgesi ile sağlamıĢ olursunuz.
ISO 29990 ÖĞRENME HĠZMETLERĠ YÖNETĠMĠ STANDARDI ĠÇERĠĞĠ :
Kapsam
Terimler ve tanımlar
Öğrenme hizmetleri
Öğrenme ihtiyaçlarının belirlenmesi
Öğrenme hizmetlerinin tasarımı
Öğrenme hizmetlerinin sağlanması
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Öğrenme hizmetlerinin sunumunun izlenmesi
Öğrenme hizmet sağlayıcıları tarafından yürütülen değerlendirme
Öğrenme hizmet sağlayıcısının yönetimi
Genel yönetim gereksinimleri
Strateji ve iĢ yönetimi
Yönetimin gözden geçirmesi
Önleyici faaliyetler ve düzeltici faaliyetler;
Mali yönetim ve risk yönetimi
Ġnsan kaynakları yönetimi
ĠletiĢim yönetimi (dahili / harici)
Kaynakların Tahsisi
Ġç denetim
Taraflardan geri bildirim
ĠĢ planı içeriği
Yönetim sistemi gözden geçirme bilgileri
Öğrenme hizmet sağlayıcılar için temel yetkinlikler
ISO 29990:2010 ve ISO 9001:2008 karĢılaĢtırmaları
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