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ETKİNLİK YÖNERGESİ 

 Bu etkinliğin amacı Kurumsal Dış Değerlendirme Programı sürecine ilişkin temel kavramları incelemektir.  

 Aşağıdaki temel kavramları bir grup sözcüsü belirleyerek yüksek sesle okuyunuz. 

 Ardından grup olarak her bir kavrama ilişkin görüş, bilgi deneyim paylaşımında bulununuz. 

 Bu tartışmalar sonucunda alacağınız notları sınıflarınızdaki tartışmada paylaşınız.  

 

      KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME PROGRAMI NEDİR? 

1. Yükseköğretim kurumlarının misyon ve hedeflerini gerçekleştirilmesine odaklanan iç 

kalite sisteminin yapılandırılmasını desteklemek ve bu sistemin dış değerlendirmesini 

yapmak üzere Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından Kurumsal Dış 

Değerlendirme Programı, İzleme Programı, Kurumsal Akreditasyon Programı ve 

Tematik Değerlendirme süreçleri yönetilir. 

 

2. Kurumsal Dış Değerlendirme Programı, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından 

yükseköğretim kurumlarının kalite güvencesi sistemi, eğitim-öğretim, araştırma-

geliştirme, toplumsal katkı 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 olurlar. 

 

3. Kurumsal Dış Değerlendirme Programına esas olmak üzere her yıl yükseköğretim 

kurumları tarafından Kurum İç Değerlendirme Raporları (KİDR) hazırlanır. 

 

4.  Program kapsamına dâhil edilen yükseköğretim kurumları YÖKAK tarafından 

belirlendikten sonra, değerlendirme sürecini yürütecek olan değerlendirme takımı, 

bölgesel, alan ve cinsiyet dağılımı göz önünde bulundurularak değerlendirici 

havuzundan seçilerek görevlendirilir. Değerlendiriciler ile değerlendirilecek kurum 

arasında herhangi bir çıkar çatışması veya çakışmasının bulunmaması gerekir. 

 

5. Değerlendirme takımı kurumun KİDR'sini inceledikten sonra kuruma ön ziyaret 

(uzaktan) ve saha ziyareti (uzaktan ve yüz yüze) gerçekleştirir. Ziyaretlerin sonrasında 

değerlendirme takımı tarafından hazırlanan Kurumsal Geri Bildirim Raporu (KGBR) 

YÖKAK tarafından değerlendirilerek kamuoyu ile paylaşır. 
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6. 2020 yılı itibariyle Kurumsal Dış Değerlendirme Programı kapsamında mezun veren 

yükseköğretim kurumlarından 160'ı  dış değerlendirme sürecini tamamlamıştır. 

 

7. Kurumsal Dış Değerlendirme Programı için; 

 Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Ölçütleri (Sürüm 2.0),  

 Kurum İç Değerlendirme Kılavuzu (Sürüm 2.0)  

 Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kılavuzu ve ekleri (Sürüm 2.0) 

 Kurumun KİDR’si ve performans göstergeleri  

 Bilgi Portalı'ndan (https://portal.yokak.gov.tr) faydalanılır. 

 Tüm dökümanlara  buradan ulaşabilirsiniz. 
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https://yokak.gov.tr/Common/Docs/Site_degerlendirme_prog_doc/Kurumsal_Dis_Degerlendirme_ve_Akreditasyon_Olcutleri_09122019.pdf
https://yokak.gov.tr/Common/Docs/KidrKlavuz1.4/Kidr_Surum_2.0.pdf
https://yokak.gov.tr/Common/Docs/Site_degerlendirme_prog_doc_v_2_0/Kurumsal_Dis_Degerlendirme_ve_Akreditasyon_Kilavuzu_Surum_2.0.pdf
https://portal.yokak.gov.tr/
https://yokak.gov.tr/degerlendirme-sureci/kurumsal-degerlendirme-programi-dokumanlar
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