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YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU-MENTÖRLÜK SİSTEMİ

Amaç ;
• Kurumsal dış değerlendirme programına dahil olacak kurumlara rehberlik etmek,
• Kurumlarda iç kalite güvence sisteminin yapılandırılmasına destek olmak, 
• Yükseköğretim sistemimizde kalite güvence kültürünün yaygınlaşması ve 

içselleştirilmesine katkıda bulunmaktır. 

Amaç ;
• Kurumsal dış değerlendirme programına dahil olacak kurumlara rehberlik etmek,
• Kurumlarda iç kalite güvence sisteminin yapılandırılmasına destek olmak, 
• Yükseköğretim sistemimizde kalite güvence kültürünün yaygınlaşması ve 

içselleştirilmesine katkıda bulunmaktır. 
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•Ulaşılan çıktılar
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Yükseköğretim Kalite Güvencesi SistemiYükseköğretim Kalite Güvencesi Sistemi
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YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ

• Kurumun gelecek planlarını belirlemesini,
• Sahip olunan kaynakların ve yetkinliklerin bu hedefer doğrultusunda yönetilmesini, 
• Tüm süreçlerin kurumsal değerlerle ve hedeferle uyumlu olarak yönetilmesini, 
• Kurum genelinde ve süreçler bazında ölçme ve izleme yoluyla sürekli öğrenme ve iyileştirmenin 

benimsenmesini,
sağlamalıdır. 

Yükseköğretim kurumunun sürekli başarısını sağlayacak biçimde, gerekenlerin zamanında 

öngörülmesini ve gerçekleştirilmesini güvence altına alan liderliğe sahip olması şarttır. 
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KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME PROGRAMI
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Kurum ne yapmaya çalışıyor?                                                                         
                   (Kurumun misyonu ve hedeferi)

KURUMSAL ÖZERKLİK
VE 

ESNEK YAPI

Kurum misyon ve hedeferine nasıl ulaşmaya çalışıyor?                       
                
(Kurumun yönetişim/organizasyonel süreçleri ve faaliyetleri)
Kurum misyon ve hedeferine ulaştığına nasıl emin oluyor?              
                                     
(Kalite güvencesi süreçleri, İç değerlendirme süreçleri)
Kurum geleceğe yönelik süreçlerini nasıl iyileştirmeyi planlıyor?
 (Yükseköğretimin hızlı değişen gündemi kapsamında kurumun 
rekabet avantajını koruyabilmesi için sürekli iyileşme faaliyetleri ) 

REKABET AVANTAJI

KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRMEDE CEVAP ARANAN SORULAR



www.yokak.gov.tr7Yükseköğretm Kalite Kurulu
7

KİDR ve İç kalite Güvence sistemi ilişkisi
WEB dosyası ↓ WEB dosyası ↓ yıllık rapor ↓ yıllık rapor ↓

ETKİNLİKLER ↓
PLANLA –

 ne?
UYGULA –

 nasıl?
KONTROL ET–

 ölç
ÖNLEM AL–   

 iyileştr

KALİTE GÜVENCESİ     

Misyon, vizyon, hedefer ifadeler, karar tarihi, yöntemi.. uygulamalara etkisi, benimsenme, 
hangi gi, politka dokümanlarına 

yansıma?

yıllık ölçme ve değerlendirme, 
süreklilik/sık değişme?

önlem gerekiyor mu?

Kalite güvence politkası, Kalite Yönetmi  QM), 
mekanizmaları; kurumsal politkaların fakülte düzeyine 

yansıması; çalışanların bu politkadan farkındalığı.                     
                                

benimsenen politka ve gereklerinin 
yazılı dokümantasyonu

uygulama süreçlerinin,  
zamanlamanın, aktörlerin 

anlatlması

süreç ve mekanizmaların geçen yılki 
işleyişi;  raporlar veya örnekleri eke 

konmalı) 

değerlendirme sonuçları ve 
alınan önlemler

Kalite güvence süreçleri ve takvim yılı temelinde işleyiş plan uygulama ölçüm önlem

EĞİTİM - ÖĞRETİM     
 Kurumun eğitmmöğretm politkası;  Program amaçları, 

çıktları: İlan edilmesi, TYYÇ
tasarım: prog amaçları, kazanımları, 

TYYÇ uyumu 
uygulama aşamaları, webe 

yansıması
yıllık değişim/ revizyon/ yeni 

programlar var mı?
ne gibi iyileştrme yapıldı?

 Progr tasarımı, LO, uygulama: çıktlar   ders kazanımları 
eşleştrilmesi,

tasarım: prog  kazanımları m 
dersler/eylemler eşleşmesi 

uygulamanın aktörleri, 
sorumluları, matris D webe 

yansıması

 Yıllık değişim/ revizyon/ yeni 
programlar var mı?

ne gibi iyileştrme yapıldı?

LO:  gerçekleşmenin değerlendirilmesi, generic/ alana ait 
olmayan kazanımlar

gerçekleşme/ çıktlara ulaşım nasıl 
ölçülecek planı, alana ait olmayanlar 

özellikle.

uygulama aşamaları, uygulamanın 
aktörleri, sorumluları, matris G  

webe yansıması

geçen yılki izleme, gerçekleşmenin 
değerlendirilmesi  örnekler, formlar, 

raporlar eke konmalı) 

ne gibi iyileştrme yapıldı?

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME     
Kurumun araştrma politkası, bilinirliliği, sürekliliği yazılı, benimsenmiş politka  uygulanıyor mu? geçen yıl nasıl bir ölçümleme  yapıldı? politkanın güncellenmesi, 

revizyonu?

 Kurumun araştrma stratejisi ve hedefleri, bilinirliliği, 
sürekliliği       

strateji dokümanı yıllar içindeki uygulama, son yıla 
ait uygulama

geçen yıl nasıl bir ölçümleme  yapıldı? iyileştrme?

YÖNETİM SİSTEMİ     
Yönetm ve idari yapı, karar verme mekanizmaları, süreklilik  

 
  

Mütevelli Heyet // Rektör yardımcıları, danışmanları     
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KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ KILAVUZU

8
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1. Kurum Hakkında
 Genel Bilgiler  
(Mevcut Durum)

KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Kurum Hakkında Genel 
Bilgiler (Mevcut Durum)
Kurum Hakkında Genel 

Bilgiler (Mevcut Durum)
Kalite Güvence

Sistemi
Kalite Güvence

Sistemi
Sonuç ve 

Değerlendirme
Sonuç ve 

Değerlendirme

Eğitim ve 
Öğretim

Eğitim ve 
Öğretim

Araştırma ve 
Geliştirme

Araştırma ve 
Geliştirme

Yönetim ve İdari 
Süreçler

Yönetim ve İdari 
Süreçler
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Eğitim-Öğretim

Araştırma

Yönetim Sistemi
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KALİTE GÜVENCESİ 
SİSTEMİ  

-Kurumun misyon, vizyon 
ve hedeferi 
-Kurumsal süreklilik
-Kalite güvence 
politikası,  bu 
politikaların kurumun 
tümüne yansıması, 
çalışanların bu politikaya 
yönelik farkındalığı
-Kalite yönetimi, 
mekanizmaları 
-Kalite güvence süreçleri, 
-KİDR süreci ve diğer 
değerlendirme süreçleri 
Stratejik Plan -Kalite 
güvence süreçleri ile 
ilişkisi, PUKÖ döngüsü, 
sahiplenme, kurumda 
tüm katmanlara 
yayılması  
-Yazılı, benimsenen, 
kullanılan ve izlenen  
performans göstergeleri
 

EĞİTİM ÖĞRETİM
• Kurumun eğitim-öğretim politikası , 
• Program amaçları ve kazanımları: İlan edilmesi, 

TYYÇ ile uyumu
• Program tasarımı; Paydaş görüşlerinin program  

tasarımına yansıması,  program 
kazanımları/çıktıları ile ders kazanımları 
eşleştirilmesi,

• Ders kazanımları, ders bilgi paketi, gerçekleşme  
• Ders verme metodolojisi: aktif, etkileşimli, 

öğrenme odaklı, çıktı temelli değerlendirme 
• Öğretim elemanlarının program değerlendirme 

yöntemleri , gözden geçirme
• Öğrenci anketleri (ders, öğretim üyesi, program, 

genel memnuniyet) 
• İyi eğitim ödülü, yükseltme kriterleri, akran 

değerlendirmesi yöntemi, öğretme portfolyosu 
yöntemi

• Akreditasyon 
• Akademik danışmanlık, etkinliğinin ölçüm, 

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık 
• Önceki öğrenmenin tanınması
• Mezun izleme; mezun istihdam edilebilirliği
• Öğrenme kaynakları
• Sosyal, kültürel, sportif faaliyetler ,Tesis ve 

altyapılar (yemekhane, yurt, teknoloji donanımlı 
çalışma alanları vs.)

• Engelsiz üniversite

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME 
• Kurumun araştırma politikası, 

araştırma stratejisi ve hedeferi, 
bilinirliliği, sürekliliği  

• Araştırma yönetimi
• Araştırma kaynakları: fiziki, teknik, 

mali 
• Kurum araştırma bütçesi: yıllar 

içinde değişimi, toplam bütçe 
içindeki payı 

• Araştırmacı insan kaynakları: 
Öğretim elemanı performans 
değerlendirmesi ve sonuçları, 
ortalama

• Üniversite içi destekler, Üniversite 
dışı fonlara yönelme

• Öğrencilerin araştırmaya katılımı 
• Doktora programı, mezun sayıları, 

trend ve post-doc imkanları       
• Ortak programlar, ortak araştırma 

birimleri 
• Kurum araştırma faaliyetlerinin 

yıllık değerlendirilmesi, sonuçların 
kullanılması 

• Araştırmaların yerel/ bölgesel/ 
ulusal kalkınma hedeferiyle 
ilişkisi; Araştırma faaliyetlerinin 
toplumla paylaşılması 

• Dünya, ülke sıralamaları  

YÖNETİM SİSTEMİ 
• Yönetim ve idari yapı, karar verme 

mekanizmaları, Mütevelli Heyet, 
rektör yardımcıları, danışmanların 
görev tanımları ve iş akış süreçleri

• Öğrencilerin karar alma 
mekanizmalarına katılımı  

• İç ve dış paydaş platformları, yerel 
yönetim ilişkileri 

• Entegre bilgi yönetim sistemi, 
verilerin güvenliği  

• Destek hizmetlerinin kalitesi 
• Kamuoyunu bilgilendirme - web 

sayfası- doğru, güncel, kolayca 
erişilebilir bilgi  

• İç ve dış paydaşlara hesap verme 
yöntemleri 

• Bütçe gelir kalemleri (devlet-
öğrenci-araştırma-topluma hizmet-
hibe) ve harcamaların en büyük 8-
10 kaleme dağılımı
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EĞİTİM ÖĞRETİM
• Kurumun eğitmmöğretm politkası , 
• Program amaçları ve kazanımları: İlan edilmesi, TYYÇ ile uyumu
• Program tasarımı; Paydaş görüşlerinin program  tasarımına yansıması,  program kazanımları/çıktları ile ders 
kazanımları eşleştrilmesi,

• Ders kazanımları, ders bilgi paket, gerçekleşme  
• Ders verme metodolojisi: aktf, etkileşimli, öğrenme odaklı, çıkt temelli değerlendirme 
• Öğretm elemanlarının program değerlendirme yöntemleri , gözden geçirme
• Öğrenci anketleri  ders, öğretm üyesi, program, genel memnuniyet) 
• İyi eğitm ödülü, yükseltme kriterleri, akran değerlendirmesi yöntemi, öğretme portolyosu yöntemi
• Akreditasyon 
• Akademik danışmanlık, etkinliğinin ölçüm, Rehberlik ve psikolojik danışmanlık 
• Önceki öğrenmenin tanınması
• Mezun izleme; mezun isthdam edilebilirliği
• Öğrenme kaynakları
• Sosyal, kültürel, sportf faaliyetler ,Tesis ve altyapılar  yemekhane, yurt, teknoloji donanımlı çalışma alanları vs.)
• Engelsiz üniversite…vb
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2018 KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME PROGRAMI
ÖNEMLİ TARİHLER

KİDR’lerin Takımlara iletilmesi ve Rapor üzerinden ön değerlendirme başlatılması: Eylül 2018

Saha Ziyaret Programının belirlenmesi: Eylül 2018

Saha Ziyaret tarihi: Ekim-Kasım 2018

Saha Ziyareti programı; Ön Ziyaret; 1 gün.

Saha Ziyareti; Değerlendirme Takımının varış günü, 2 ½ gün saha ziyareti görüşmeleri 

Geri Bildirim Raporu; Saha Ziyareti sonrasında kuruma iletilir (21 gün içerisinde) ve kurumun ”cevabi” yazısından (21 
gün içerisinde) sonra nihai rapor Kurula ve ilgili kuruma (21 gün içerisinde) teslim edilir. 
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Teşekkürler.. 

Adres : Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığı 06539 Bilkent Ankara-Türkiye

E-posta :yokak@yokak.gov.tr

Telefon :0 (312) 298 78 83

Faks :0 (312) 298 78 82

Adres : Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığı 06539 Bilkent Ankara-Türkiye

E-posta :yokak@yokak.gov.tr

Telefon :0 (312) 298 78 83

Faks :0 (312) 298 78 82
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• Mentörlük sürecinde kurumlar bizden ne bekliyor?

• Yükseköğretimde kalite güvencesi ve KIDR süreci ilişkisi nasıl?

• Kalite güvence sisteminde bütünsel yaklaşımdan kurumlar ne anlıyor ve nasıl 
uyguluyor?

• Kurumdaki organizasyonel yapılanma ve entegre bilgi/veri yönetim sistemi 
kalite güvence sürecinin etkin ve etkili şekilde yönetilmesi için ne kadar uygun?

16

SORULAR
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• Değerlendiricilerin kurumu iyi tanıması ve dinamiklerini iyi anlamasının sağlanması
• Takım üyelerinin davranışsal olgunluk düzeylerinin iyi olması
• Takım yazacağı raporun dili ve üslubunun uygun olması
• Ön saha ziyareti ve saha ziyareti planlama süreci
• Kurumun iç ve dış paydaşlarının sürekli iyileşme sürecine  katılımı ve katkısı
• Saha ziyaretinde odak grup görüşmelerine katılacak  öğrenci, öğretim üyesi, idari 

personelin seçimi
• Saha ziyaret takviminin Vakıf üniversitelerinin Denetleme Kurulunun ziyaretiyle aynı 

tarihlere denk getirilmemesi
• KIDR sürecini stratejik planla örtüştürme, PUKÖ döngülerinin kapatılması
• Kurum içinde sürece ilişkin farkındalık yaratılması, yayılımın sağlanması
• KIDR yazımı sırasında kanıtların yüklenmesi, gizlilik içeren bilgilerin planda 

gösterilmemesi ve yalnızca takıma sunulması
• KIDR deki veriler ve göstergeler için kurumların giriş yaptığı verilerin veri 

tabanlarından çekilmesi

KURUMLARIN SÜRECE İLİŞKİN YÖNELTTİĞİ SORULAR
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