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YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU HAKKINDA 

Yükseköğretim Kalite Kurulu 23 Temmuz 2015 tarih ve 

29423 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe 

giren Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği 

kapsamında oluşturulmuştur. Bu kurulda YÖK 

Temsilcileri, ÜAK Temsilcileri, ilgili Bakanlıklar ve diğer 

kurumların temsilcileri bulunmaktadır 
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KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME SÜRECİ 
 

 Kurumsal dış değerlendirme süreci, kurumun kendi iç 

değerlendirme sürecinden de yararlanarak 

Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından oluşturulan bir 

değerlendirme takımı tarafından değerlendirilmesini 

kapsar.  

 Program değerlendirmesi ve akreditasyondan farklı 

olarak kurumun genel değerlendirmesi üzerine 

odaklıdır. 

 Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği 

kapsamında her yükseköğretim kurumu, beş yıl 

içerisinde en az bir defa Yükseköğretim Kalite Kurulu 

tarafından yürütülen kurumsal dış değerlendirme 

sürecinden geçmekle yükümlüdür. 
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 Kurumsal dış değerlendirme sürecinin temel 
özellikleri şunlardır:  

 Uluslararası düzeyde kabul görmüş bir bakış 
açısıyla yürütülen ulusal bir değerlendirme 
sürecidir. 

 Kurum içi değerlendirmesini (özdeğerlendirme) 
esas alan bir değerlendirmedir. 

 Kurumun kendisini tanımladığı misyon / vizyon ve 
stratejik hedeflerine uyumunu ölçmeye çalışan, 
«sürekli iyileştirme» yaklaşımını benimser. 

 Kurumun iç ve dış paydaşlarının görüşleri alınarak 
akran değerlendirme süreci ile değerlendirilmesini 
kapsar. 

KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME 

SÜRECİ - ÖZELLİKLER 
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 Kurumsal dış değerlendirme süreci, 4 temel 

sorunun cevabını arar:  

 Kurum ne yapmaya çalışıyor? (Vizyon, misyon, 

hedefler) 

 Kurum, misyon ve hedeflerine nasıl ulaşmaya 

çalışıyor? (Yönetişim, organizasyonel süreçler) 

 Kurum, misyon ve hedeflerine ulaştığına nasıl 

emin oluyor? (Kalite güvencesi, iç değerlendirme 

süreçleri) 

 Kurum, süreçlerini nasıl iyileştirmeyi planlıyor? 

(Sürekli iyileşme faaliyetleri) 

 

KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME 

SÜRECİ – TEMEL SORULAR 
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 Dış değerlendirme süreci üç temel evreden oluşur: 

 

 Kurumsal İç Değerlendirme Raporları (KİDR) 

üzerinden öndeğerlendirme, 

 Kurum ziyareti 

 Kurumsal Geri Bildirim Raporu (KGBR) ile 

sonuçlanan ziyaret sonrası etkinlikler 

KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME 

SÜRECİ – TEMEL EVRELER 

     Nesrin İÇLİ                                                                                    Kastamonu Üniversitesi 



 

     Nesrin İÇLİ                                                                                    Kastamonu Üniversitesi 



14 

 

 Değerlendirme takımı, bir yükseköğretim 
kurumunun dış değerlendirme sürecini yürütmek 
üzere görevlendirilen takımdır. Bu takım, başkan 
ve değerlendiricilerden oluşur. 

 Takım Başkanı: Takımın yönetiminden sorumludur. 
Kurumsal Dış Değerlendirme Komisyonu tarafından 
seçilir. Değerlendirmenin kılavuzda belirlenen 
sürece uygun olarak yürütülmesini sağlar. 

 Değerlendiriciler: Kurumsal dış değerlendirme 
ölçütlerine göre inceleme ve değerlendirme 
sürecini kılavuza uygun şekilde yürüten 
uzmanlardır. 

DEĞERLENDİRME TAKIMI – GÖREV VE 

SORUMLULUKLAR 
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 Doküman İnceleme (İstatistiksel bilgi, grafik ve 
belgeler, faaliyet raporları, öğrenci değerlendirme 
anketleri, v.b.) 

 Gözlem (Ortak kullanıma açık alanlar, akademik 
ve idari birimler) 

 Görüşme (İç ve dış paydaşlar, yöneticiler, 
akademik ve idari personel, öğrenciler) 

 Diğer Yöntemler (Personel ve öğrencilerin sözlü 
veya yazılı yorumlarının incelenmesi, işe alım 
süreçlerinin incelenmesi, dış paydaşlarla ilişkilerin 
söz konusu olduğu faaliyetlerin incelenmesi) 

TAKIMIN KULLANABİLECEĞİ 

DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ 
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 Niyet beyanı, iç değerlendirme raporunun 

incelenmesi, değerlendirme uygunluğu onayı 

 Değerlendirme takımı oluşturulması 

 Takım üyeleri ve değerlendirilecek kurum 

arasında çıkar çatışması / çakışması olup 

olmadığının tespiti 

 Değerlendirme takımı listesinin kesinleştirilmesi 

 

DEĞERLENDİRME SÜRECİNİN 

BAŞLATILMASI 
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 A) Kurumsal İç Değerlendirme Raporu (KİDR) ile 

ön değerlendirme (Temmuz – Eylül) 

 

 Kurumsal İç Değerlendirme Raporunun takımlara 

iletilmesi, rapor üzerinden öndeğerlendirmenin 

başlatılması (Temmuz – Ağustos) 

 Saha Ziyareti programının belirlenmesi (Eylül) 

 

 

DEĞERLENDİRME SÜRECİ 
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DEĞERLENDİRME TAKIMI ZİYARET PLANI 

Görüşülecek Konular; 

• Öğretim elemanlarının üst yönetim ile ilişkileri 

incelenir,  

• Kalite güvence sistemindeki rolleri, personelin 

işe alımı,  

• Akademik personelin kendisini geliştirmesi ve 

motivasyonu ile ilgili politikaları hakkında 

görüş alınır.  
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DEĞERLENDİRME SÜRECİ 

EK-3/A DEĞERLENDİRME TAKIMI ÖN ZİYARET PLANI ÖRNEĞİ 

Zaman Kimler ile ne yapılacağı İçeriği 

Ön Ziyaret (Genellikle Saha Ziyaretinden 2-3 Hafta Önce) (B.1) 

 

 (09:30-10:00) {Değerlendirme Takımı üyelerinin kuruma transferi} 

 

10:00-12:30 

 

Değerlendirme Takım üyelerinin kendi arasında 

yapacağı toplantı 

Takım üyeleri arasında görev dağılımı, 

ziyaret planı, kuruma ilişkin KİDR’nin 

görüşülmesi vb. etkinlikler  

 

12:30-13:30 

Değerlendirme Takımı, kurum Rektörü ve üst 

yöneticileri öğlen saatlerinde  (tanışma toplantısı 

/yemeği) bir araya gelir. 

Tanışma ve değerlendirme sürecine 

ilişkin karşılıklı görüş alışverişi  

13:30-14:30 Değerlendirme Takımı ile Kurum Kalite 

Komisyonu üyelerinin görüşmesi 

Kalite Komisyonu tarafından kalite 

güvencesi hususunda kurumdaki işleyiş 

hakkında genel bilgilendirme 

 

 

14:30-16:00 

 

Kurumun yerleşkesinin/yerleşkelerinin ziyaret 

edilmesi (kampüs ziyareti) 

 

Kurumun yerleşkesini ve ortak 

kullanıma yönelik tesis ve altyapılarını 

tanımak ve öğrencilerle ilgili olanakları 

ve sunulan hizmetleri gözlemlemek gibi 

faaliyetler 

 

16:00-17:00 

 

Takım Başkanı ile Rektörün görüşmesi Saha ziyareti programının oluşturulması 

17:00 {Değerlendirme Takımının kurumdan ayrılışı} 

NOT:  
Sarı renk: Değerlendirme takımının üniversitedeki etkinlikleri,  

Yeşil renk: değerlendirme takımının  kendi  ekinlikleri, 

Mavi renk:  Değerlendirme Takımının Üniversite temsilcileriyle birlikte olacağı toplantı/yemek etkinlikleri,  

(Kurumsal Dış Değerlendirme Kılavuzu’nun ilgili bölümleri), {ulaşım sağlanması beklenen takım üyeleri} ile gösterilmektedir.  
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DEĞERLENDİRME SÜRECİ 
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DEĞERLENDİRME SÜRECİ 
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DEĞERLENDİRME SÜRECİ 
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DEĞERLENDİRME SÜRECİ 
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Ziyaret Sonrası Süreç 

 

 Kurum tarafından ziyaret bulguları ile ilgili 

yapılacak değerlendirmenin kuruma verilecek 

Geri Bildirim Raporuna dahil edilmesinin 

sağlanması 

 Kuruma ek görüş belirtme olanağı verilmesi 

 Aynı dönemde farklı kurumlarda yapılan 

değerlendirmeler arası tutarlılığın sağlanması 

 

 

DEĞERLENDİRME SÜRECİ 
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 Taslak Kurumsal Geri Bildirim Raporu (KGBR)’nun 
kuruma iletilmesi 

 Kurumun 30 gün içerisinde taslakla ilgili geri 
bildirimlerini takım başkanına iletmesi 

 Kurum Değerlendirme Formu ve geri bildirim 
verileri incelenerek KGBR taslağının yeniden 
gözden geçirilmesi 

 Taslak KGBR’nun takım başkanı tarafından 
Kurumsal Dış Değerlendirme Kurulu (KDDK) 
Başkanlığına gönderilmesi (Ziyareti izleyen 60 gün 
içerisinde) 

 

 

ZİYARET SONRASI SÜREÇ 
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 Aynı dönemde değerlendirmesi yapılan 

kurumların KGBR’ları arasında tutarlılık kontrolü 

 Kontrol ve düzeltmeler 

 Nihai KGBR’nun oluşturulması ve YÖK Kalite Kurulu 

onayına sunulması 

 Nihati KGBR’nin kuruma YÖK Başkanlığınca resmi 

yazı ile gönderilmesi ve kamuoyu ile paylaşılması 

 

 

ZİYARET SONRASI SÜREÇ 
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KURUMSAL DIŞ  
DEĞERLENDİRME SORULARINA 

ÖRNEKLER 
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KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ 

1. Kurum kalite güvencesi politikalarını belirlemiş ve kamuoyuyla 
paylaşmış mıdır? 

2. Kurum kalite güvencesi politikalarını hayata geçirmek üzere 
stratejilerini belirlemiş ve kamuoyuyla paylaşmış mıdır? 

3. Kurumun ilan edilmiş bir kalite politikası var mıdır? 

• Kurumun web sayfasında kalite politikası ilan edilmiş midir? 
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KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ 

4. Stratejik plan ve performans programında yer alan performans 
göstergeleri ile kalite güvencesi süreçleri arasında ilişki kurulmuş mudur? 

• Kurum İçi Değerlendirme Raporu’nda stratejik plan ile ilişkilendirilmiş 
kalite güvence süreçleri var mıdır? 

5. Gerçekleştirilen altyapı yatırımları stratejik planla örtüşmekte midir? 

6. Atama ve yükseltilme kriterlerinin misyon ve hedeflerle ilişkisi 
sağlanmış mıdır? 
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KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ 

7. Kurumda programların tercih edilme oranları ile ilgili periyodik 
değerlendirmeler yapılmakta mıdır? 

• Program izleme ve değerlendirme çalışmalarına yönelik dokümanları 
gösteriniz. 

8. Eğiticilerin eğitimi programı bulunmakta mıdır? Bu programın 
sonuçları izlenmekte midir? 

9. Uluslararası protokoller ve işbirliği programlarının sonuçları 
değerlendirilmekte midir? (Uluslararasılaşma, eğitim işbirliği 
çalışmalarının sonuçları (Örneğin Erasmus programının katkısı)) 
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KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ 

10. Uluslararası öğretim elemanlarının katkısı değerlendirilmekte midir? 

11. Program güncelleme çalışmaları ilan edilen sıklıkla yapılmakta mıdır? 
(Program güncelleme çalışmaları ile ilgili yönerge ya da kararlar) 

12. Akredite olmak isteyen programlar teşvik edilmekte midir? 

13. Danışmanlık sisteminin etkinliği izlenmekte midir?  

• Kurumun danışmanlık sisteminin nasıl izlendiğine dair belgelerini 
gösteriniz.  
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KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ 

14. Mezunların istihdam verileri yol haritasına etki etmekte midir? 
Yapılandırılmış mezun izleme sistemi var mıdır? 

15. Bilgi yönetim sistemi kalite süreçleri ile ilişkili midir? (Bilgi yönetim 
sisteminde kalite göstergeleri) 

16. Kalite komisyonunun yetki, görev ve sorumlulukları, organizasyon 
yapısı tanımlı mıdır? (Kalite komisyonu web sayfası, faaliyetlerin şeffaflığı) 

17. Komisyon çalışmalarının şeffaflığı, kamuoyuyla paylaşımı yeterli 
düzeyde midir? 
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KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ 

18. Kurumsal dış değerlendirme, program akreditasyonu, laboratuvar 
akreditasyonu ve sistem standartları yönetimi (ISO 9001, ISO 14001 vb. 
gibi) çalışmaları, ödül süreçleri (EFQM) kapsamında kurumda geçmişte 
gerçekleştirilen ve halen yürütülen çalışmalar bulunmakta mıdır? 
(Kurumun web sayfasında kurumsal dış değerlendirme, program 
akreditasyonu, laboratuvar akreditasyonu ve sistem standartları 
yönetimi gibi süreçlerin yer alması.) Bu süreçlerin yönetimi açık ve net 
şekilde tanımlı mıdır? 

19. Kalite komisyonu çalışmalarına iç paydaşların (akademik ve idari 
çalışanlar, öğrenciler) katılımının ne şekilde sağlandığı tanımlanmış mıdır? 
Bu durum iç paydaşlar tarafından bilinmekte midir? (Kalite 
komisyonunun toplantı tutanakları, web sayfası, üniversite içi 
bilgilendirme sunumları) 
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KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ 

20. Kalite komisyonu çalışmalarına dış paydaşların (işverenler, mezunlar, 
meslek örgütleri, araştırma sponsorları, öğrenci yakınları vb. gibi) 
katılımının ne şekilde sağlandığı tanımlanmış mıdır? Bu durum dış 
paydaşlar tarafından bilinmekte midir? (Komisyonun dış paydaşlarla 
düzenlediği toplantılar) 

21. İç ve dış paydaş görüşleri anket, toplantılar ve çalıştaylar gibi 
yöntemlerle izlenmekte midir? 

• Paydaş analizi sonuçlarını ve raporlarını gösteriniz.  

 
22. İç ve dış paydaş görüşlerine eğitim, araştırma ve idari süreçler 
konusunda başvurulmakta mıdır? (Paydaş görüşlerinin kalite güvence 
sistemine aktarılması) 
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KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ 

23. Paydaş görüşleri kalite güvence sistemi süreçlerine yansıtılmakta 
mıdır? 

24. Yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri, ilgili bakanlıklar gibi kurumlar 
kurumsal gelişime düzenli katkı vermekte midir? 

• Yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri, ilgili bakanlıklarla yapılan 
görüşmeler ve sonuçları hakkındaki değerlendirme raporlarını 
gösteriniz. 

     Nesrin İÇLİ                                                                                    Kastamonu Üniversitesi 



 

     Nesrin İÇLİ                                                                                    Kastamonu Üniversitesi 



 

     Nesrin İÇLİ                                                                                    Kastamonu Üniversitesi 



YÖNETİM SİSTEMİ 

1. Kalite güvencesi bilgi sistemi, eğitim öğretim faaliyetlerine yönelik 
olarak öğrencilerin; demografik bilgileri, gelişimi ve başarı oranı, program 
memnuniyeti ve bunun gibi bilgileri kapsamakta mıdır?  

2. Kalite güvencesi bilgi sistemi, Ar-Ge faaliyetlerine yönelik olarak 
araştırma kadrosunun; ulusal ve uluslararası dış kaynaklı proje sayısı ve 
bütçesi, yayımların nicelik ve niteliği, aldığı patentler, sanat eserleri ve 
bunun gibi bilgileri kapsamakta mıdır? 

3. Kalite güvencesi bilgi sistemi, mezunlara yönelik olarak mezunların; 
istihdam oranları ve istihdamın sektörel dağılımı, nitelikleri, vb. gibi 
bilgileri kapsamakta mıdır?  
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YÖNETİM SİSTEMİ 

4. Kurumsal iç ve dış değerlendirme sürecine yönelik bilgiler önceden 
planlanmış ve ilan edilmiş sıklıkla toplanmakta mıdır?  

5. Toplanan verilerin güvenliği, gizliliği ve güvenilirliği uygun yöntemlerle 
sağlanmakta mıdır?  

6.  Kurum dışından alınan idari ve/veya destek hizmetlerinin tedarik 
sürecine ilişkin kriterleri belirlenmiş midir? 
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YÖNETİM SİSTEMİ 

7. Kurum dışından alınan bu hizmetlerin uygunluğu, kalitesi ve sürekliliği 
güvence altına alınmakta mıdır? 

• Hizmetlerle ilgili kurum içi kamuoyunun görüşlerinin alındığına ilişkin 
belgeleri gösteriniz.  

8. Kurum kalite güvence sistemini, mevcut yönetim ve idari sistemini, 
yöneticilerin liderlik özelliklerini ve verimliliklerini  ölçme ve izlemeye 
imkan tanıyacak şekilde tasarlamış mıdır? 
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 (öğrencilere de soruluyor) 
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 (Paydaş toplantısında soruluyor) 
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