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Kurumsal Dış Değerlendirme Programı Nedir?

 Kurumsal Dış Değerlendirme Programı; Yükseköğretim Kalite Kurulu
tarafından yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim, araştırma-
geliştirme ve yönetim sistemi süreçlerinin Kurumsal Dış Değerlendirme
Ölçütleri kapsamında değerlendirilmesini amaçlayan bir programdır.

 Yükseköğretim kurumlarının beş yılda en az bir defa Kurumsal Dış
Değerlendirme Programına dâhil olmaları gerekmektedir.

 Kurumsal Dış Değerlendirme Programına esas olmak üzere her yıl
yükseköğretim kurumları tarafından Kurum İç Değerlendirme Raporları
(KİDR) hazırlanmaktadır.





Kurumsal Dış Değerlendirme Programı 

Nasıl İşler?
 Program kapsamına dâhil edilen yükseköğretim kurumları

belirlendikten sonra, Program kapsamında değerlendirme sürecini
yürütecek olan değerlendirme takımı “Değerlendirici Havuzu”ndan
seçilerek görevlendirilir.

 Program kapsamında değerlendirme takımı tarafından,
değerlendirilecek kuruma iki ziyaret gerçekleştirilmektedir. Bunlar; ön
ziyaret ve saha ziyaretidir.

 Ziyaretlerin sonrasında değerlendirme takımı tarafından hazırlanan
Kurumsal Geri Bildirim Raporu (KGBR) YÖKAK tarafından kamuoyu ile
paylaşılmaktadır.

 KİDR→ Programa Dahil Olan Kurumların Belirlenmesi→
Değerlendirme Takımının Oluşturulması→ Ön Saha ve Saha Ziyareti→
KGBR





KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ 

2020 =(KİDR TEMEL BAŞLIKLARI)



















KURUM İÇ DEĞERLENDİRME 

RAPORU (KİDR) NEDİR?



KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

➢ Kurumun bir önceki takvim yılındaki performansının
değerlendirildiği bir dokümandır.

➢ Kurumun iç yapısını veya işleyişini betimleyen bir metin değildir;
tanıtım veya reklam dokumanı değildir.

➢ Belirli tarihler arasındaki (1 Ocak-31 Aralık) faaliyetleri gözden
geçiren, analiz eden, yeterliğini/başarısını irdeleyen, kurumun
standartları ve hedefleriyle uyumunu değerlendiren, yıllar
içindeki değişimleri ve nedenleri araştıran, gerektiğinde
rakiplerin performansı ile karşılaştıran bir öz değerlendirme
raporudur.



KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME SÜRECİNDE KURUM İÇ 

DEĞERLENDİRME RAPORUNUN (KİDR) ROLÜ



















İÇ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ

 Kurumun politikaları ve belirlediği standartlarına uygun
akademik yaşamın kanıtlarını veya iyileştirme adımlarını
içermesi beklenmektedir.

 Her bir etkinlik için kendi içinde planla-uygula-kontrol et-
önlem al (PUKÖ) döngüsü uygulanması hedeflenmektedir.

 Özellikle kurumun geliştirdiği ve yazılı, benimsenmiş ve
sistematik olarak uygulanması beklenen
standartlara/hedeflere uygun bir «akademik yaşam»
sürdürüldüğünün periyodik kanıtlarının üretilmesi, bu
kanıtlara göre gelişmeye açık alanların iyileştirilmesi
sağlanması önem taşımaktadır.



KİDR VE DIŞ DEĞERLENDİRME SÜRECİNİN BAĞLANTISI

 Kurumun dış değerlendirme süreci aşağıdaki dört ana hususu
kapsayacak şekilde gerçekleşeceği için birimler tarafından
hazırlanan raporların aşağıdaki soruların cevabını içerecek
şekilde hazırlanması beklenmektedir:

➢ Birim ne yapmaya çalışıyor? (Birimin misyonu ve hedefleri)

➢ Birim misyon ve hedeflerine nasıl ulaşmaya çalışıyor? (Birimin 
yönetişim/organizasyonel süreçleri ve faaliyetleri)

➢ Birim misyon ve hedeflerine ulaştığına nasıl emin oluyor? (Kalite 
güvencesi süreçleri/İç değerlendirme süreçleri)

➢ Birim geleceğe yönelik süreçlerini nasıl iyileştirmeyi planlıyor? 
(Yükseköğretimin hızlı değişen gündemi kapsamında kurumun 
rekabet avantajını koruyabilmesi için sürekli iyileşme faaliyetleri)















KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORUNDA DİKKAT EDİLECEK 

HUSUSLAR
 SÜRECİN NET ANLAŞILDIĞINA DAİR BULGULAR YER ALMALIDIR







KİDR’DE KALİTE GÜVENCESİ, EĞİTİM, ARAŞTIRMA VE

YÖNETİMSEL SÜREÇLERİN KURUMDA NASIL İŞLETİLDİĞİNE DAİR

YETERLİ AÇIKLAMA BULUNMALIDIR







KİDR’DE KANITLARA EKLERDE YER VERİLMELİ YA

DA UYGUN REFERANSLARLA WEB SAYFALARINA

YÖNLENDİRME YAPILMALIDIR



DIŞ DEĞERLENDİRME SÜRECİ NASIL 

GERÇEKLEŞİR?

 YÖKAK tarafından gerçekleştirilen Kurumsal Dış Değerlendirme
Programında, bir yükseköğretim kurumunun değerlendirilmesi
için değerlendirme takımı görevlendirilmektedir.

 Değerlendirme Takımı yükseköğretim kurumunun ölçeğine göre 5
akademik üye değerlendirici, bir idari üye değerlendirici, bir
öğrenci değerlendiriciden oluşmaktadır.

 Değerlendirme takımı üyelerinin görevlendirildikleri kurumun dış
değerlendirmesini Kurumsal Dış Değerlendirme Ölçütleri (KDDÖ)
kapsamında yapmaları beklenmektedir.



DIŞ DEĞERLENDİRME SÜRECİ NASIL 

GERÇEKLEŞİR?

Kurumun değerlendirmesinin eksiksiz ve amaca uygun olarak gerçekleştirilebilmesi,

i. Ziyaret öncesi hazırlıkların tam ve zamanında yapılmasını

ii.Ziyaret sırasında kurumla iyi iletişim kurulmasını

iii. Objektif gözlem ve analizlere dayanan değerlendirmelerin öz ve etkili bir dille sözlü ve 
yazılı olarak kuruma iletilmesini gerektirmektedir.

Takım Başkanı:Bir yükseköğretim kurumunun dış değerlendirme programını yürütmek 
üzere görevlendirilen takımın yönetiminden sorumlu üyesini ifade etmektedir.

Değerlendirici: Değerlendirme takımında görevlendirilen yetkin kişiyi ifade eder.Objektif 
ve kanıta dayalı bulgularla rapor (KGBR) yazımına katkıda bulunurlar.



DIŞ DEĞERLENDİRME TAKVİMİNİN 

BELİRLENMESİ

 Değerlendirme süreci Kurumsal Dış Değerlendirme Komisyonu
tarafından yükseköğretim kurumunun dış değerlendirme
programını yürütmek üzere görevlendirilen Takım Başkanı ve
takımda görevlendirilen kişilerden oluşan Değerlendiricilerin
belirlenmesi ile başlar.

 Kurumsal dış değerlendirme ziyaret takvimini Takım
başkanı,takım üyeleri ile kurum Rektörü istişare eder ve tüm
taraflar için uygun olan bir ziyaret tarihi belirlenir. Dış
değerlendirme tarihleri Kurul’a bildirilir. Ayrıca değerlendirme
takvimi Kurul’un ve Yükseköğretim kurumunun web sayfasında
da duyurulur.



KARMA ZİYARET PLANI

 Karma ziyaret kapsamında ön ziyaret (yerleşke ziyareti hariç) uzaktan

değerlendirme yöntemiyle, saha ziyareti ise uzaktan ve yüz yüze

değerlendirme yöntemiyle gerçekleştirilmektedir.

 Ön ziyaret öncesinde değerlendirme takımının kendi arasında uzaktan bir

toplantı gerçekleştirmesi önerilmektedir. Ön ziyaret, uzaktan saha ziyareti

ve yüz yüze saha ziyaretleri arasında ikişer haftalık süreler bulunmalıdır.

 Uzaktan değerlendirme yöntemi kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlere

yönelik altyapı Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından sağlanır. Uzaktan

değerlendirme yöntemi kapsamında gerçekleştirilen toplantılara katılımı

sağlayan değerlendirme takımı üyelerinin ve yükseköğretim kurumu

temsilcilerinin gizlilik sözleşmesini onaylaması gerekmektedir.

















Dış Değerlendirme Süreci İçin Önemli 

Notlar

 Toplantılara katılacak yönetici, akademik ve idari personel,

öğrenci ve paydaş isimlerinin önceden belirlenmesi sürecin

sağlıklı işleyebilmesi açısından önemlidir.

 Odak grup görüşmelerinde, rahat olunmasına, kuruma daha fazla

fayda sağlanması amacıyla katılımcılar arasında ast ve üst

ilişkisinin bulunmamasına ve katılımcıların ilgili odak grubun

farklılıklarını yansıtabilecek özellikte olmasına özen

gösterilmelidir.


	KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME SÜRECİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
	Slide 2 
	Kurumsal Dış Değerlendirme Programı Nedir?
	Slide 4 
	Kurumsal Dış Değerlendirme Programı Nasıl İşler?
	Slide 6 
	KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ 2020 =(KİDR TEMEL BAŞLIKLARI) 
	Slide 8 
	Slide 9 
	Slide 10 
	Slide 11 
	Slide 12 
	Slide 13 
	Slide 14 
	Slide 15 
	KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU (KİDR) NEDİR?
	KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU
	KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME SÜRECİNDE KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORUNUN (KİDR) ROLÜ
	Slide 19 
	Slide 20 
	Slide 21 
	Slide 22 
	Slide 23 
	Slide 24 
	Slide 25 
	Slide 26 
	İÇ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ
	KİDR VE DIŞ DEĞERLENDİRME SÜRECİNİN BAĞLANTISI
	Slide 29 
	Slide 30 
	Slide 31 
	Slide 32 
	Slide 33 
	Slide 34 
	KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORUNDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
	Slide 36 
	KİDR’DE KALİTE GÜVENCESİ, EĞİTİM, ARAŞTIRMA VE YÖNETİMSEL SÜREÇLERİN KURUMDA NASIL İŞLETİLDİĞİNE DAİR YETERLİ AÇIKLAMA BULUNMALIDIR
	Slide 38 
	Slide 39 
	KİDR’DE KANITLARA EKLERDE YER VERİLMELİ YA DA UYGUN REFERANSLARLA WEB SAYFALARINA YÖNLENDİRME YAPILMALIDIR
	DIŞ DEĞERLENDİRME SÜRECİ NASIL GERÇEKLEŞİR?
	DIŞ DEĞERLENDİRME SÜRECİ NASIL GERÇEKLEŞİR?
	DIŞ DEĞERLENDİRME TAKVİMİNİN BELİRLENMESİ
	KARMA ZİYARET PLANI
	Slide 45 
	Slide 46 
	Slide 47 
	Slide 48 
	Slide 49 
	Slide 50 
	Slide 51 
	Dış Değerlendirme Süreci İçin Önemli Notlar

