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Ölçüt

A.1.
Misyon ve
Stratejik Amaçlar
(Kurum, stratejik
yönetiminin bir
parçası olarak
kalite güvencesi
politikaları ve bu
politikaları hayata
geçirmek üzere
stratejilerini
belirlemeli ve
kamuoyuyla
paylaşmalıdır.)
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Alt Ölçüt

A.1.1.
Misyon, vizyon,
stratejik amaç ve
hedefler

1
Çalışma
Bulunmamaktadır

2
Planlama

Planlama, tanımlı
süreçler, uygulamalar
veya mekanizmalar
bulunmamaktadır.

Planlama (tanımlı süreçler)
bulunmakta; ancak herhangi bir
uygulama bulunmamakta
(sadece mekanizma var veya
fikir aşamasında) veya kısmi
uygulamalar (tüm alanları
ve/veya birimleri kapsamayan)
bulunmaktadır.

Kurumda stratejik
plan kapsamında
tanımlanmış
misyon, vizyon,
stratejik amaçlar
bulunmamaktadır.

Kurumun stratejik plan
kapsamında
tanımlanmış misyon,
vizyon, stratejik amaç
ve hedefleri
bulunmaktadır. Ancak
bunları gerçekleştirmek
amacıyla yapılan
uygulamalar
bulunmamaktadır veya
mevcut uygulamalar
tüm alanları ve/veya
birimleri
kapsamamaktadır.

Olgunluk Düzeyi
3
Planlama ve Uygulama

Tüm alanları/birimleri kapsayan
uygulamalar bulunmaktadır ve
uygulamalardan bazı sonuçlar
elde edilmiştir. Ancak bu
sonuçların izlenmesi
yapılmamakta veya kısmen
yapılmaktadır (sistematik
olmayan izleme, tüm
uygulamalarda izleme
olmaması, izlemenin iç kalite
güvencesi sistemi ile uyumlu
olmaması).

Stratejik plan
kapsamında stratejik
amaçları ve hedefleri
doğrultusunda kurumun
tamamında yapılan
uygulamalar
bulunmaktadır ve bu
uygulamalardan bazı
sonuçlar elde edilmiştir.
Ancak stratejik planın
izlenmesi için gerekli
mekanizmalar
oluşturulmamıştır
ve/veya stratejik plan
ve/veya herhangi bir

4
Planlama,
Uygulama, Kontrol
Etme ve Önlem
Alma

5
Örnek Gösterilebilir

Tüm alanları (Kurumun
genelindeki tüm birimleri)
kapsayan uygulamaların
sonuçları ve paydaş
görüşleri sistematik ve
kurumun iç kalite
güvencesi sistemiyle
uyumlu olarak izlenmekte
ve paydaşlarla birlikte
değerlendirilerek önlemler
alınmaktadır (veya iç kalite
güvencesi sistemini
yönlendirmektedir).

Kurumsal amaçlar
doğrultusunda,
sürdürülebilir ve
olgunlaşmış (sürekli
iyileştirmeyi sağlamışPUKÖ çevrimleri
tamamlanmış)
uygulamalar kurumun
tamamında benimsenmiş
ve güvence altına
alınmıştır (süreklilik,
sahiplenme); kurumun
kendine özgü ve yenilikçi
birçok uygulaması
bulunmakta ve bu
uygulamaların bir kısmı
diğer kurumlar tarafından
örnek alınmaktadır.

Stratejik plan
kapsamında stratejik
amaçlar ve hedefler
doğrultusundaki tüm
birimleri ve alanları
kapsayan
uygulamalar
sistematik olarak ve
kurumun iç kalite
güvencesi sistemi ile
uyumlu olarak
izlenmekte ve
paydaşlarla birlikte
değerlendirilerek
önlemler

Stratejik plan
kapsamında stratejik
amaç ve hedefleri
gerçekleştirmek
üzere yapılan
olgunlaşmış,
sürdürülebilir
uygulamalar
kurumun tamamında
benimsenmiştir;
kurumun bu hususta
kendine özgü ve
yenilikçi birçok
uygulaması
bulunmakta ve bu
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karar alma sürecinde
kullanılmamaktadır.

alınmaktadır.

uygulamaların bir
kısmı diğer kurumlar
tarafından örnek
alınmaktadır.

A.1.2.
Kalite güvencesi,
eğitim öğretim,
araştırma
geliştirme,
toplumsal katkı ve
yönetim sistemi
politikaları

Kurumda tanımlı
herhangi bir
politika
bulunmamaktadır.

Kurumda kalite
güvencesi, eğitimöğretim, araştırmageliştirme, toplumsal
katkı ve yönetim
sistemi gibi temel
alanların bazılarında
tanımlı politikalar
bulunmaktadır.
Ancak bu politikalar
herhangi bir planlama
veya karar alma
süreçlerinde
kullanılmamaktadır.

Kalite güvencesi,
eğitim ve öğretim,
araştırma ve geliştirme,
toplumsal katkı ve
yönetim sistemi
alanlarının tümünde
tanımlı politikalar
doğrultusunda yapılan
uygulamalar
bulunmaktadır ve bu
uygulamalardan bazı
sonuçlar elde
edilmiştir. Ancak bu
uygulamaların
sonuçlarını izlemek
için gerekli
mekanizmalar
bulunmamaktadır.

Tüm alanlardaki
kurumsal
politikaların
birbirleri ile olan
ilişkileri kurulmuş
ve politikalardaki bu
bütüncül yapı iç
kalite güvence
sistemini
yönlendirmektedir;
sonuçlar izlenmekte
ve paydaşlarla
birlikte
değerlendirilerek
önlemler
alınmaktadır.

Tüm alanlardaki
kurumsal politikalar
doğrultusunda
olgunlaşmış,
sürdürülebilir
uygulamalar
kurumun tamamında
benimsenmiştir ve
karar almalarda esas
alınmaktadır; bu
uygulamalar
içerisinde kuruma
özgü ve yenilikçi
birçok uygulama
bulunmakta,
uygulamaların bir
kısmı diğer
kurumlar tarafından
örnek alınmaktadır.

A.1.3.
Kurumsal
performans
yönetimi

Kurumda
performans
yönetimi
uygulaması ve
stratejik planla
uyumlu olarak
tanımlanmış
performans
göstergeleri
bulunmamaktadır.

Kurumda performansı
izlemek üzere bazı
göstergeler ve
mekanizmalar
tanımlanmıştır.
Ancak bu göstergeleri
izlemek üzere yapılan
uygulamalar
bulunmamaktadır veya
mevcut uygulamalar
tüm alanları/süreçleri (

Tüm alanlarla ilişkili
olarak performans
göstergeleri ve anahtar
performans göstergeleri
belirlenmiştir. Ancak
bu göstergelerin
izlenmesi sistematik
olmayan ve tüm alanları
kapsamayan şekilde
yapılmaktadır.

Tüm
alanlarla/süreçlerle
ilişkili tüm
performans
göstergeleri
sistematik ve
kurumun iç kalite
güvencesi sistemi ile
uyumlu olarak
izlenmekte ve elde
edilen sonuçlar

Kurumsal amaçlar
doğrultusunda,
olgunlaşmış ve
sürdürülebilir
kurumsal performans
yönetimi kurumun
tamamında
benimsenmiştir;
kuruma özgü ve
yenilikçi
uygulamalar
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kalite güvencesi sistemi,
eğitim ve öğretim,
araştırma ve geliştirme,
toplumsal katkı,
yönetim sistemi)
kapsamamaktadır.

A.2
İç Kalite
Güvencesi
(Kurum, iç kalite
güvencesi
sistemini
oluşturmalı ve bu
sistem ile
süreçlerin gözden
geçirilerek sürekli
iyileştirilmesini
sağlamalıdır.
Kalite
Komisyonunun
yetki, görev ve
sorumlulukları
açık şekilde
tanımlanmalı ve
kurumda kalite
kültürü
yaygınlaştırılmalı
dır.)
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Kurumda kalite
A.2.1.
Kalite Komisyonu güvencesi
süreçlerini
yürütmek üzere
oluşturulmuş bir
kalite komisyonu
bulunmamaktadır.

Kalite komisyonunun
yetki, görev ve
sorumlulukları ile
organizasyon yapısı
tanımlanmıştır. Ancak
kalite komisyonu bu
yetki, görev ve
sorumluluklar
kapsamında planlama
ve/veya karar alma
süreçlerinde etkin rol
almamaktadır.

Kalite komisyonunu
yetki, görev ve
sorumlulukları
kapsamında
çalışmalarını kapsayıcı
ve katılımcı bir
yaklaşımla şeffaf
olarak yürütmektedir.
Ancak bu uygulamalar
kurumdaki bütüncül
kalite yönetimi
kapsamında
yürütülmemektedir ve
uygulamaların
sonuçları
izlenmemektedir.

paydaşlarla birlikte
değerlendirilerek
karar almalarda
kullanılmakta ve
performans
yönetimine ilişkin
önlemler
alınmaktadır.

bulunmakta,
uygulamaların bir
kısmı diğer kurumlar
tarafından örnek
alınmaktadır.

Kalite komisyonu ve
komisyona destek
olmak amacıyla
oluşturulan kalite
odaklı
organizasyonel
yapılar; yetki, görev
ve sorumlulukları
doğrultusunda
sistematik ve
kurumdaki bütüncül
kalite yönetimi
kapsamında
çalışmalarını
yürütmekte;
yürütülen
uygulamalardan elde
edilen bulgular
izlenmekte ve izlem
sonuçları
değerlendirilerek
iyileştirmeler
gerçekleştirilmektedi
r.

Kalite komisyonunun
ve ilgili diğer
organizasyonel
birimlerin kurumsal
amaçlar
doğrultusunda,
sürdürülebilir ve
bütünleşik
uygulamaları
kurumun tamamında
benimsenmiştir;
kurumun kalite
yönetimi kapsamında
yenilikçi
uygulamaları
bulunmakta,
uygulamaların bir
kısmı diğer kurumlar
tarafından örnek
alınmaktadır.
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A.2.2 İç kalite
güvencesi
mekanizmaları
(PUKÖ
çevrimleri,
takvim, birimlerin
sahiplenmesi)

Kurumun iç kalite
güvencesi sistemi
ve mekanizmaları
bulunmamaktadır.

Kurumun iç kalite
güvencesi
mekanizmaları
bulunmaktadır ancak
bu mekanizmalar bütün
alanları/süreçleri
(eğitim ve öğretim,
araştırma ve geliştirme,
toplumsal katkı,
yönetim sistemi)
kapsamamaktadır.

Kurumun tüm alanları
ve süreçleri
kapsayacak şekilde
iç kalite güvencesi
mekanizmaları
(süreçler, PUKÖ
çevrimleri, görevler,
yetki ve sorumluluklar,
kalite araçları)
bulunmakta olup; bu iç
kalite güvencesi
mekanizmalarından
bazı uygulama
sonuçları elde
edilmiştir. Ancak bu
mekanizmalar
kurumdaki bütüncül
kalite yönetimi
kapsamında
yürütülmemektedir ve
uygulamaların sonuçları
izlenmemektedir.

Kurumda tüm
birimleri ve süreçleri
kapsayan iç kalite
güvencesi
mekanizmaları,
tanımlı süreçler
bütüncül bir kalite
yönetimi anlayışı
kapsamında
sistematik olarak
yürütülmektedir;
yürütülen
uygulamalardan elde
edilen bulgular
izlenmekte ve izlem
sonuçları paydaşlarla
birlikte
değerlendirilerek
iyileştirmeler
gerçekleştirilmektedi
r.

Tüm birimleri ve
süreçleri kapsayan,
kurumsal amaçlar
doğrultusunda,
sürdürülebilir ve
bütünleşik iç kalite
güvencesi
uygulamaları
kurumun tamamında
benimsenmiştir.
Kurumun kalite
yönetimi
kapsamında
yenilikçi
uygulamaları
bulunmakta,
uygulamaların bir
kısmı diğer
kurumlar tarafından
örnek alınmaktadır.

A.2.3
Liderlik ve kalite
güvencesi kültürü

Kurumda kalite
güvencesi
kültürünü
destekleyen
kurumsal kültür
ve liderlik

Kurumda kalite
güvencesi kültürünü
destekleyen kurumsal
kültür ve liderlik
yaklaşımı oluşturmak
üzere planlar
bulunmaktadır. Ancak

Kurumda kalite
güvencesi kültürünü
destekleyen, tüm
birimleri ve süreçleri
kapsayan kurumsal
kültür ve liderlik
anlayışı bulunmakta

Kurumda yüksek
kaliteyi kalıcı bir
şekilde sağlayan
kurumsal kültür ile
kurumdaki değer ve
beklentiler
doğrultusunda kalite

Tüm birimleri ve
süreçleri kapsayan,
kurumsal amaçlar
doğrultusunda,
sürdürülebilir ve
olgunlaşmış
kurumsal kalite

YÖKAK
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A.3.
Paydaş Katılımı
(Kurum, iç ve dış
paydaşların kalite
güvencesi
sistemine
katılımını ve katkı
vermesini
sağlamalıdır.)
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A.3.1
İç ve dış
paydaşların kalite
güvencesi, eğitim
ve öğretim,
araştırma ve
geliştirme,
yönetim ve
uluslararasılaşma
süreçlerine
katılımı

yaklaşımı
bulunmamaktadır.

bu planlar
doğrultusunda yapılmış
uygulamalar
bulunmamaktadır veya
tüm alanları ve
birimleri kapsamayan
uygulamalar
bulunmaktadır.

olup; bu kapsamında
gerçekleştirilen
faaliyetlerden bazı
sonuçlar elde
edilmiştir. Ancak tüm
bu uygulamalar
kurumdaki bütüncül
kalite yönetimi
kapsamında
yürütülmemekte ve bu
uygulamaların
sonuçları
izlenmemektedir.

çalışmalarının
koordine edilmesini
sağlayan ve kalite
süreçlerini
sahiplenen liderlik
anlayışı
bulunmaktadır.
Liderlik ve kalite
güvencesi kültürü,
kurumdaki bütüncül
kalite yönetimi
kapsamında
izlenmekte,
paydaşlarla birlikte
değerlendirilmekte
ve izlem sonuçlarına
göre önlem
alınmaktadır.

kültürü ve liderlik
yaklaşımı kurumun
tamamında
benimsenmiştir;
kurumun kalite
kültürünü
güçlendirme ve
liderlik yaklaşımı
kapsamında
yenilikçi
uygulamaları
bulunmakta,
uygulamaların bir
kısmı diğer
kurumlar tarafından
örnek alınmaktadır.

Kurumda
yürütülen tüm
süreçlere (kalite
güvencesi, eğitim
ve öğretim,
araştırma ve
geliştirme,
toplumsal katkı,
yönetim sistemi,
uluslararasılaşma)
paydaş katılımını
sağlayacak
mekanizma ve
uygulamalar
bulunmamaktadır.

Kurumda paydaşlar
belirlenmiş ve paydaş
analizleri
gerçekleştirilmiştir ve
paydaş katılımına
ilişkin bazı tanımlı
süreçler bulunmaktadır.
Ancak bu süreçler
doğrultusunda yapılmış
uygulamalar
bulunmamaktadır veya
mevcut uygulamalar
bütün
süreçleri/alanları/payda
ş gruplarını
kapsamamaktadır.

Kurumda yürütülen
tüm süreçlerle ilişkili
olarak belirlenmiş olan
paydaşların süreçlere
ve karar alma
mekanizmalarına
katılımı sağlanmıştır
ve bu etkileşimden
bazı uygulama
sonuçları elde
edilmiştir.
Ancak tüm bu
uygulamalar kurumdaki
bütüncül kalite
yönetimi kapsamında
yürütülmemektedir ve

Kurumdaki tüm
süreçlere ve karar
almalara paydaşların
katılımı kurumdaki
bütüncül kalite
yönetimi
kapsamında
yürütülmekte ve
paydaş katılımı
uygulamalarından
elde edilen bulgular
izlenerek
paydaşlarla birlikte
değerlendirilmekte
ve izlem sonuçlarına

Kurumdaki tüm
süreçlere ve karar
almalara paydaşların
katılımı,
olgunlaşmış ve
sürdürülebilir
uygulamalarla
sağlanarak kurumun
tamamında
benimsenmiştir;
kurumun paydaş
katılımını
güçlendirmek üzere
yenilikçi
uygulamaları
bulunmakta,

YÖKAK

A.4.
Uluslararasılaşma
(Kurum,
uluslararasılaşma
stratejisi ve
hedefleri
doğrultusunda
yürüttüğü
faaliyetleri
periyodik olarak
izlemeli ve
sürekli
iyileştirmelidir.)
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bu uygulamaların
sonuçları
izlenmemektedir.

göre önlem
alınmaktadır.

uygulamaların bir
kısmı diğer
kurumlar tarafından
örnek alınmaktadır.

A.4.1
Uluslararasılaşma
politikası

Kurumda tanımlı
bir
uluslararasılaşma
politikası
bulunmamaktadır.

Kurumun tanımlı
uluslararasılaşma
politikası
bulunmaktadır. Ancak
bu politika
doğrultusunda
gerçekleştirilmiş
uygulamalar
bulunmamaktadır.

Kurumun eğitim ve
öğretim, araştırma ve
geliştirme ve toplumsal
katkı fonksiyonlarının
tümünü dikkate alan
uluslararasılaşma
politikası doğrultusunda
bazı uygulamaları
bulunmaktadır ve bu
uygulamalardan bazı
sonuçlar elde edilmiştir.
Ancak bu
uygulamaların sonuçları
izlenmemektedir.

Kurumun
uluslararasılaşma
politikası
doğrultusunda
yapılan uygulamalar
sistematik ve
kurumun iç kalite
güvencesi sistemi ile
uyumlu olarak
izlenmekte ve
paydaşlarla birlikte
değerlendirilerek
önlemler
alınmaktadır.

Kurumun özgün
uluslararasılaşma
modeli kurumun
tamamında
benimsenmiştir;
kurumun
uluslararasılaşma
modeli kapsamında
yenilikçi
uygulamalar
bulunmakta,
uygulamaların bir
kısmı diğer kurumlar
tarafından örnek
alınmaktadır.

A.4.2
Uluslararsılaşma
süreçlerinin
yönetimi ve
organizasyonel
yapısı

Kurumun
uluslararasılaşma
süreçlerinin
yönetimi ve
organizasyonel
yapısına ilişkin
planlamalar
bulunmamaktadır.

Kurumun
uluslararasılaşma
süreçlerinin yönetim ve
organizasyonel yapısına
ilişkin planlamalar
bulunmaktadır. Ancak
bu planlar
doğrultusunda yapılmış
uygulamalar
bulunmamaktadır.

Kurumda
uluslararasılaşma
süreçlerinin yönetimi ve
organizasyonel yapısı
kurumsal tercihler
yönünde uygulamaya
konularak bazı sonuçlar
elde edilmiştir. Ancak
bu sonuçlar
izlenmemektedir.

Kurumda
uluslararasılaşma
süreçlerinin
yönetimi ile ilişkili
sonuçlar ve paydaş
görüşleri sistematik
olarak izlenmekte ve
paydaşlarla birlikte
değerlendirilerek
önlemler
alınmaktadır.

Kurumda tüm
birimleri/alanları
kapsayan
uluslararasılaşma
yönetimi, kurumsal
amaçlar
doğrultusunda
bütünleştirici,
sürdürülebilir ve
olgunlaşmış
uygulamalarla
YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU
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kurumun tamamında
benimsenmiş ve
güvence altına
alınmıştır; kurumun
kendine özgü ve
yenilikçi birçok
uygulaması
bulunmakta ve bu
uygulamaların bir
kısmı diğer
kurumlar tarafından
örnek alınmaktadır.

A.4.3
Uluslararasılaşma
kaynakları
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Kurumun
uluslararasılaşma
faaliyetlerini
sürdürebilmesi
için uygun nitelik
ve nicelikte fiziki,
teknik ve mali
kaynakları
bulunmamaktadır.

Kurumun
uluslararasılaşma
faaliyetlerini
sürdürebilmek için
uygun nitelik ve
nicelikte fiziki, teknik
ve mali kaynakların
oluşturulmasına
yönelik planlar
bulunmaktadır. Ancak
bu planlar
doğrultusunda yapılmış
uygulamalar
bulunmamaktadır veya
tüm birimleri
kapsamayan
uygulamalar
bulunmaktadır.

Kurumun
uluslararaslaşma
faaliyetlerini
sürdürebilmek için
uygun nitelik ve
nicelikte fiziki, teknik
ve mali kaynaklar
birimler arası denge
gözetilerek
sağlanmaktadır. Ancak
bu kaynakların
kullanımına yönelik
sonuçlar
izlenmemektedir.

Kurumda fiziki,
teknik ve mali
kaynaklar,
uluslararasılaşma
faaliyetlerini
destekleyecek ve
tüm birimleri
kapsayacak şekilde
yönetilmektedir.
Tüm bu
uygulamalardan elde
edilen bulgular,
sistematik olarak
izlenmekte ve izlem
sonuçları
paydaşlarla birlikte
değerlendirilerek
önlemler alınmakta
ve ihtiyaçlar/talepler
doğrultusunda
kaynaklar

Kurumda tüm
birimlerindeki
uygun nicelik ve
nitelikte fiziki,
teknik ve mali
kaynaklar, kurumsal
amaçlar
(uluslararasılaşma
politikası ve
stratejisi)
doğrultusunda ve
sürdürülebilir
şekilde
yönetilmektedir;
kurumun bu
kapsamda kendine
özgü ve yenilikçi
birçok uygulaması
bulunmakta ve bu
uygulamaların bir
kısmı diğer

YÖKAK

A.4.4
Uluslararasılaşma
performansının
izlenmesi ve
iyileştirilmesi

www.yokak.gov.tr

Kurumda
uluslararasılaşma
performansının
izlenmesine ve
değerlendirmesine
yönelik
planlamalar ve
tanımlı süreçler
bulunmamaktadır.

Kurumda
uluslararasılaşma
performansının
izlenmesine ve
değerlendirmesine
yönelik planlamalar ve
tanımlı süreçler
bulunmaktadır. Ancak
bu planlar ve süreçler
doğrultusunda yapılmış
uygulamalar
bulunmamaktadır veya
tüm birimleri
kapsamayan
uygulamalar
bulunmaktadır.

Kurumda
uluslararasılaşma
performansının
izlenmesine ve
değerlendirmesine
yönelik uygulamalar
tüm alanları ve
birimleri kapsar şekilde
yürütülmektedir. Ancak
bu uygulamaların
sonuçları
izlenmemektedir veya
karar alma süreçlerinde
kullanılmamaktadır.

çeşitlendirilmektedir
.

kurumlar tarafından
örnek alınmaktadır.

Kurumda
uluslararasılaşma
hedefleri
doğrultusunda
çalışma yapan
birimlerin
uluslararasılaşma
performansı
izlenerek
değerlendirilmekte
ve karar alma
süreçlerinde
kullanılmaktadır.
Buna ilişkin
uygulamalar düzenli
olarak izlenmekte ve
izlem sonuçları
paydaşlarla birlikte
değerlendirilerek
önlemler
alınmaktadır.

Kurumda, kurumsal
amaçlar
(uluslararasılaşma
politikası, hedefleri,
stratejisi) ve
uluslararasılaşma
hedefleri
doğrultusunda
çalışma yapan
birimlerin
uluslararasılaşma
performansının
izlenmesi ve
değerlendirilmesine
ilişkin sürdürülebilir
ve olgunlaşmış
uygulamalar
kurumun tamamında
benimsenmiş ve
güvence altına
alınmıştır. Kurumun
kendine özgü ve
yenilikçi birçok
uygulaması
bulunmakta ve bu
uygulamaların bir
kısmı diğer kurumlar
tarafından örnek
alınmaktadır.

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU
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EĞİTİM VE ÖĞRETİM

B.1
Programların
Tasarımı ve
Onayı
(Kurum,
yürüttüğü
programların
tasarımını,
öğretim
programlarının
amaçlarına ve
öğrenme
çıktılarına uygun
olarak yapmalıdır.
Programların
yeterlilikleri,
Türkiye
Yükseköğretim
Yeterlilikleri
Çerçevesi’ni esas
alacak şekilde
tanımlanmalıdır.
Ayrıca kurum,
program tasarım
ve onayı için
tanımlı süreçlere
sahip olmalıdır.)
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B.1.1.
Programların
tasarımı ve onayı

Kurumda
programların
tasarımı ve
onayına ilişkin
tanımlı ve
sistematik süreçler
bulunmamaktadır.

Kurumda programların
tasarımı ve onayına
ilişkin tanımlı ve
sistematik süreçler
bulunmaktadır. Ancak
bu süreçler tüm
alanları/programları
kapsamamaktadır.

Kurumda tüm
programların tasarımı
ve onayına ilişkin
tanımlı süreçler
doğrultusunda
uygulamalar
gerçekleştirilmiş ve bu
uygulamalardan bazı
sonuçlar elde
edilmiştir. Ancak bu
uygulamaların
sonuçlarının izlenmesi
yapılmamaktadır.

Paydaşların
katılımıyla
programların
tasarımı ve onayına
ilişkin uygulamalar
sistematik olarak
izlenmekte ve
paydaşlarla birlikte
değerlendirilerek
önlemler
alınmaktadır.

Paydaşların
katılımıyla
programların
tasarımı ve onayına
ilişkin sürdürülebilir
ve olgunlaşmış
uygulamalar
kurumun tamamında
benimsenmiştir; bu
kapsamda kurumun
kendine özgü ve
yenilikçi birçok
uygulaması
bulunmaktadır ve bu
uygulamaların bir
kısmı diğer kurumlar
tarafından örnek
alınmaktadır.

B.1.2.
Program amaçları,
çıktıları ve
programın TYYÇ
uyumu

Kurumdaki
programların
amaçları, çıktıları
ve TYYÇ uyumları
tanımlanmamıştır.

Kurumdaki
Tüm programların
programların amaçları, amaçları, çıktıları ve
çıktıları ve TYYÇ
bunların TYYÇ uyumu
uyumları
tanımlanmış, ilan
tanımlanmıştır. Ancak edilmiştir ve eğitimbu uygulama tüm
öğretimle ilgili
alanlarda/programlarda uygulamalarla
gerçekleştirilmemekted ilişkilendirilmiştir.
Ancak bu
ir.
uygulamaların
sonuçlarının izlenmesi
yapılmamaktadır.

Tüm programların
amaçları, çıktıları ve
bunların TYYÇ
uyumuna ilişkin tüm
alanları kapsayan
uygulamalar,
sistematik olarak
izlenmekte ve
paydaşlarla birlikte
değerlendirilerek
önlemler
alınmaktadır.

Tüm programların
amaçları, çıktıları ve
bunların TYYÇ
uyumuna ilişkin
sürdürülebilir ve
olgunlaşmış
uygulamalar
kurumun tamamında
benimsenmiştir; bu
kapsamda kurumun
kendine özgü,
yenilikçi ve diğer

YÖKAK

kurumlar tarafından
örnek alınan
uygulamalar
bulunmaktadır.

B.1.3.
Ders
kazanımlarının
program çıktıları
ile eşleştirilmesi

Kurumdaki hiçbir
programda, ders
kazanımları ile
program çıktıları
eşleştirilmemiştir.

Kurumdaki bazı
programlarda ders
kazanımları ile
program çıktıları
eşleştirilmiştir.

Tüm programlarda
dersin bilişsel
seviyesini (Bloom
seviyesini) açıkça
belirten ders
kazanımları ile
program çıktıları
eşleştirilmiş ve bu
eşleştirme ilan
edilerek, eğitimöğretimle ilgili
uygulamalara (ders
profilleri ve izlenceler
gibi) yansıtılmıştır.
Ancak bu
uygulamaların
sonuçlarının izlenmesi
yapılmamaktadır.

Tüm programların
ders kazanımları ile
program çıktıları
eşleştirilmesine
ilişkin tüm alanları
kapsayan
uygulamalar,
sistematik olarak ve
kurumun iç kalite
güvencesi sistemiyle
uyumlu olarak
izlenmekte ve izlem
sonuçları
paydaşlarla birlikte
değerlendirilerek
önlem alınmaktadır.

Ders kazanımları ile
program çıktıları
açık, anlaşılır,
gerçekçi ve
sürdürülebilir
şekilde eşleştirmiş
ve tüm
programlarda
içselleştirilmiştir; bu
kapsamda kuruma
özgü, yenilikçi ve
diğer kurumlar
tarafından örnek
alınan uygulamalar
bulunmaktadır.

B.1.4.
Programın yapısı
ve ders dağılım
dengesi

Kurumdaki hiçbir
programda,
programın yapısı
ve ders dağılım
dengesi dikkate
alınmamıştır.

Programların yapısı ve
ders dağılım dengesine
ilişkin planlamalar
bulunmaktadır. Ancak
bu uygulamalar tüm
programları
kapsamamaktadır.

Tüm programlarda
program ve ders bilgi
paketleri, yapı ve ders
dağılım dengesi (alan
ve meslek bilgisi ile
genel kültür dersleri
dengesi, kültürel

Program yapısı ve
dengesine ilişkin
uygulamalar tüm
programlarda,
sistematik olarak
izlenmekte ve izlem
sonuçları paydaşlarla

Program yapısı ve
dengesine ilişkin
kurumsal amaçlar
(eğitim-öğretim
politikası)
doğrultusunda,
sürdürülebilir ve

(Zorunlu-seçmeli
ders dağılım
www.yokak.gov.tr
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dengesi; alan ve
meslek bilgisi ile
genel kültür
dersleri dengesi,
kültürel derinlik
kazanma, farklı
disiplinleri tanıma
imkânları)

B.1.5.
Kurumdaki hiçbir
Öğrenci iş yüküne programda öğrenci
dayalı tasarım
iş yüküne dayalı
tasarım
bulunmamaktadır.

12
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Programlarda öğrenci
iş yüküne dayalı
tasarım planlamaları
bulunmaktadır. Ancak
bunlar tüm programları
kapsamamakta veya
eğitim ve öğretimle
ilgili tüm
uygulamalarda
kullanılmamaktadır.

derinlik kazanma, farklı
disiplinleri tanıma
imkânları vb.)
gözetilerek
hazırlanmıştır. Ancak
bu uygulamaların
sonuçlarının izlenmesi
yapılmamaktadır.

birlikte
değerlendirilerek
önlem alınmakta ve
sürekli olarak
güncellenmektedir.

olgunlaşmış
uygulamalar
kurumun tamamında
benimsenmiştir.
Kurumun kendine
özgü ve yenilikçi
birçok uygulaması
bulunmakta ve bu
uygulamaların bir
kısmı diğer
kurumlar tarafından
örnek alınmaktadır.

Tüm programlarda
tanımlanmış olan
öğrenci iş yükleri,
paydaşlarla
paylaşılmakta (program
ve ders bilgi paketleri
yoluyla) ve eğitimöğretimle ilgili tüm
uygulamalarda (öğrenci
hareketliliği, önceki
öğrenmelerin tanınması
vb.) kullanılmaktadır.
Ancak öğrenci iş yükü
ve bununla ilgili
uygulamaların
sonuçlarının izlenmesi
yapılmamaktadır.

Tüm programlarda
uygulanan öğrenci iş
yükü uygulaması,
sistematik olarak
izlenmekte ve izlem
sonuçları
paydaşlarla birlikte
değerlendirilerek
önlemler
alınmaktadır.

Öğrenci iş yükü
uygulaması,
kurumsal amaçlar
doğrultusunda ve
sürdürülebilir şekilde
kurumun tamamında
benimsenmiştir.
Kurumun bu hususta
kendine özgü ve
yenilikçi birçok
uygulaması
bulunmakta ve bu
uygulamaların bir
kısmı diğer kurumlar
tarafından örnek
alınmaktadır.

EK.2 RUBRİK DEĞERLENDİRME FORMU

B.2.
Öğrenci Kabulü
ve Gelişimi

(Kurum, öğrenci
kabullerine
yönelik açık
kriterler
belirlemeli;
diploma, derece
ve diğer
yeterliliklerin
www.yokak.gov.tr

B.1.6.
Ölçme ve
değerlendirme

Kurumdaki hiçbir
programda
yeterlilik temelli
ölçme ve
değerlendirme
yaklaşımı
bulunmamaktadır.

Programlarda yeterlilik
temelli ölçme ve
değerlendirme
sisteminin tasarımı
bulunmaktadır. Ancak
bu tüm programları
kapsamamaktadır.

Programlarda yeterlilik
temelli ölçme ve
değerlendirme
sisteminin tasarımı tüm
programları
kapsamaktadır ve
tasarımın
uygulanmasından bazı
sonuçlar elde edilmiştir.
Ancak tasarlanan bu
ölçme ve değerlendirme
sisteminin sonuçlarının
izlenmesi
yapılmamaktadır.

Tüm programlarda
tasarlanan ölçme ve
değerlendirme
sistemine ilişkin
uygulamalardan elde
edilen bulgular
sistematik olarak
izlenmekte ve izlem
sonuçları
paydaşlarla birlikte
değerlendirilerek
önlemler
alınmaktadır.

Tüm programlarda
kurumsal amaçlar
doğrultusunda ve
sürdürülebilir şekilde
tasarlanan ölçme ve
değerlendirme
sistemi, kurumun
tamamında
benimsenmiştir. Bu
kapsamda kurumun
kendine özgü,
yenilikçi ve diğer
kurumlar tarafından
örnek alınan bazı
uygulamaları
bulunmaktadır.

B.2.1
Öğrenci kabulü ve
önceki
öğrenmenin
tanınması ve
kredilendirilmesi

Kurumda öğrenci
kabulü, önceki
öğrenmenin
tanınması ve
kredilendirilmesine
ilişkin kriterler ve
süreçler
tanımlanmamıştır.

Kurumda öğrenci
kabulü, önceki
öğrenmenin
tanınmasına veya
kredilendirilmesine
ilişkin, yayımlanarak
kamuoyu erişimine
açılmış tanımlı kriterler
ve süreçler vardır.
Ancak bu durum ve
uygulamalar
kurumdaki tüm alanları
kapsamamaktadır.

Kurumda öğrenci
kabulü, önceki
öğrenmenin tanınması
ve kredilendirilmesine
ilişkin tanımlı kriterler
ve süreçler tüm
programlarda
uygulanmaktadır.
Ancak bu
uygulamaların
sonuçlarının izlenmesi
yapılmamaktadır.

Öğrenci kabulü,
önceki öğrenmenin
tanınması ve
kredilendirilmesine
ilişkin
uygulamalardan elde
edilen bulgular,
sistematik olarak
izlenerek
paydaşlarla birlikte
değerlendirilmekte
ve izlem sonuçlarına
göre önlem
alınmaktadır.

Kurumsal amaçlar
doğrultusunda ve
sürdürülebilir şekilde
yürütülen öğrenci
kabulü ve önceki
öğrenimin tanınması
ve kredilendirilmesi
uygulamaları
kurumun tamamında
benimsenmiştir;
kurumun bu
kapsamda kendine
özgü ve yenilikçi
birçok uygulaması

(Örgün eğitim,
yaygın eğitim ve
serbest öğrenme
yoluyla edinilen
bilgi ve beceriler)

YÖKAK
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tanınması ve
sertifikalandırılm
ası ile ilgili olarak
önceden
tanımlanmış ve
yayımlanmış
kuralları tutarlı ve
kalıcı bir şekilde
uygulamalıdır.)

bulunmakta ve bu
uygulamaların bir
kısmı diğer kurumlar
tarafından örnek
alınmaktadır.

B.2.2.
Diploma, derece
ve diğer
yeterliliklerin
tanınması ve
sertifikalandırılma
sı

14
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Kurumda diploma,
derece ve diğer
yeterliliklerin
tanınması ve
sertifikalandırılmas
ı kriterleri ve
süreçleri
tanımlanmamıştır.

Kurumda diploma,
derece ve diğer
yeterliliklerin tanınması
ve
sertifikalandırılmasına
ilişkin, yayımlanarak
kamuoyu erişimine
açılmış tanımlı kriterler
ve süreçler vardır.
Ancak bu durum ve
uygulamalar kurumdaki
tüm programları
kapsamamaktadır.

Diploma, derece ve
diğer yeterliliklerin
tanınması ve
sertifikalandırılmasına
ilişkin açık, anlaşılır,
kapsamlı ve tutarlı
şekilde tanımlanmış
kriterler ve süreçler tüm
programlarda
uygulanmaktadır.
Ancak bu
uygulamaların
sonuçlarının izlenmesi
yapılmamaktadır.

Diploma, derece ve
diğer yeterliliklerin
tanınması ve
sertifikalandırılması
na ilişkin
uygulamalardan elde
edilen bulgular,
sistematik olarak
izlenerek
paydaşlarla birlikte
değerlendirilmekte
ve izlem sonuçlarına
göre önlem
alınmaktadır.

Kurumsal amaçlar
doğrultusunda ve
sürdürülebilir şekilde
yürütülen diploma,
derece ve diğer
yeterliliklerin
tanınması ve
sertifikalandırılmasın
a ilişkin olgunlaşmış
uygulamalar
kurumun tamamında
benimsenmiştir;
kurumun bu
kapsamda kendine
özgü ve yenilikçi
birçok uygulaması
bulunmakta ve bu
uygulamaların bir
kısmı diğer kurumlar
tarafından örnek
alınmaktadır.
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B.3. Öğrenci
Merkezli
Öğrenme
Öğretme ve
Değerlendirme
(Kurum,
öğrencilerin
öğrenim süresince
programların
amaç ve öğrenme
çıktılarına
ulaşmasını
sağlamalı, bu
süreçte aktif
öğrenme strateji
ve yöntemleri
içeren
uygulamalar
yürütmelidir.
Ölçme ve
değerlendirme
süreçlerinde de
öğrenci merkezli
ve yeterlilik
temelli bir
yaklaşım
benimsenmelidir.)

B.3.1 Öğretim
yöntem ve
teknikleri
(Aktif,
disiplinlerarası
çalışma,
etkileşimli,
araştırma/öğrenme
odaklı)

B.3.2.
Ölçme ve
değerlendirme
(Öğrencilerin
özelliklerine ve
öğrenme
düzeylerine göre
farklılaştırılmış
alternatif ölçme
yöntem ve
tekniklerine yer
verme gibi)

www.yokak.gov.tr

Öğrenme-öğretme
süreçlerinde
öğrenci merkezli
yaklaşımlar
bulunmamaktadır.

Öğrenme-öğretme
süreçlerinde öğrenci
merkezli yaklaşımlar
uygulanmasına yönelik
planlamalar vardır.
Ancak bu planlar
doğrultusunda yapılmış
uygulamalar
bulunmamaktadır veya
tüm alanları
kapsamayan
uygulamalar vardır.

Tüm programlarda
öğrenme-öğretme
süreçlerinde aktif ve
etkileşimli öğrenci
katılımını sağlayan
güncel, disiplinlerarası
çalışmaya teşvik eden
ve araştırma/öğrenme
ve öğrenci odaklı
öğretim yöntem ve
teknikleri
uygulanmakta ve bu
uygulamalardan bazı
sonuçlar elde
edilmektedir. Ancak bu
uygulamaların
sonuçlarının izlenmesi
yapılmamaktadır.

Öğrenme-öğretme
süreçlerinde aktif ve
etkileşimli öğrenci
katılımını sağlayan
güncel,
disiplinlerarası
çalışmaya teşvik
eden ve
araştırma/öğrenme
ve öğrenci odaklı
öğretim yaklaşımı
uygulamalarından
elde edilen bulgular,
sistematik olarak
izlenerek
paydaşlarla birlikte
değerlendirilmekte
ve izlem sonuçlarına
göre önlem
alınmaktadır.

Kurumsal amaçlar
doğrultusunda ve
sürdürülebilir
şekilde yürütülen
öğretim yöntem ve
tekniklerine ilişkin
olgunlaşmış
uygulamalar
kurumun tamamında
benimsenmiştir;
kurumun bu
kapsamda kendine
özgü ve yenilikçi
birçok uygulaması
bulunmakta ve bu
uygulamaların bir
kısmı diğer
kurumlar tarafından
örnek alınmaktadır.

Programlarda
öğrenci merkezli
ölçme ve
değerlendirmeye
ilişkin planlamalar
veya tanımlı
süreçleri
bulunmamaktadır.

Programlarda
tasarlanmış olan öğrenci
merkezli ölçme ve
değerlendirmeye ilişkin
planlamalar ve tanımlı
süreçler vardır. Ancak
bu planlar
doğrultusunda yapılmış
uygulamalar
bulunmamaktadır veya
tüm programları
kapsamayan
uygulamalar vardır.

Tüm programlarda
öğrenci merkezli ölçme
ve değerlendirmeye
ilişkin uygulamalar
vardır ve bu
uygulamalardan bazı
sonuçlar elde edilmiştir.
Ancak bu ölçme ve
değerlendirme
sisteminin sonuçlarının
izlenmesi
yapılmamaktadır.

Tüm programlarda
öğrenci merkezli
ölçme ve
değerlendirmeye
ilişkin olgunlaşmış
uygulamalardan elde
edilen bulgular,
sistematik olarak
izlenmekte ve izlem
sonuçları paydaşlarla
birlikte
değerlendirilerek
önlemler
alınmaktadır.

Kurumsal amaçlar
doğrultusunda ve
sürdürülebilir şekilde
yürütülen öğrenci
merkezli ölçme ve
değerlendirmeye
ilişkin olgunlaşmış
uygulamalar
kurumun tamamında
benimsenmiştir;
kurumun bu
kapsamda kendine
özgü ve yenilikçi
birçok uygulaması

YÖKAK
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bulunmakta ve bu
uygulamaların bir
kısmı diğer kurumlar
tarafından örnek
alınmaktadır.

B.3.3.
Öğrenci geri
bildirimleri
(Ders-öğretim
üyesi-programgenel memnuniyet
anketler, talep ve
öneri sistemleri)

B.3.4.
Akademik
danışmanlık

16
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Kurumda öğrenci
geri
bildirimlerinin
alınmasına
yönelik
mekanizmalar
bulunmamaktadır.

Kurumda öğrencilerin
geri bildirimlerinin
(ders, dersin öğretim
elemanı, diploma
programı, hizmet ve
genel memnuniyet
seviyesi, vb.)
alınmasına ilişkin
mekanizmalar
oluşturulmuştur. Ancak
hiç uygulama yoktur
veya tüm birimleri
kapsamayan
uygulamalar vardır.

Öğrenci geri
bildirimleri (ders,
dersin öğretim
elemanı, diploma
programı, hizmet ve
genel memnuniyet
seviyesi, vb.)
sistematik olarak (her
yarıyıl ya da her
akademik yılsonunda)
alınmaktadır. Ancak
alınan geri bildirimler
iyileştirmeye yönelik
karar alma süreçlerinde
kullanılmamaktadır.

Tüm programlarda
tüm öğrenci
gruplarının geri
bildirimlerinin
alınmasına ilişkin
uygulamalardan
(geçerlilik ve
güvenirliği
sağlanmış, farklı
araçlar içeren) elde
edilen bulgular,
sistematik olarak
izlenmekte ve izlem
sonuçları
paydaşlarla birlikte
değerlendirilerek
önlemler
alınmaktadır.

Kurumsal amaçlar
doğrultusunda ve
sürdürülebilir
şekilde yürütülen
öğrenci geri
bildirimlerinin
alınmasına ilişkin
olgunlaşmış
uygulamalar
kurumun tamamında
benimsenmiştir;
kurumun bu
kapsamda kendine
özgü ve yenilikçi
birçok uygulaması
bulunmakta ve bu
uygulamaların bir
kısmı diğer
kurumlar tarafından
örnek alınmaktadır.

Kurumda tanımlı
bir akademik
danışmanlık süreci
bulunmamaktadır.

Kurumda tanımlı bir
akademik danışmanlık
süreci bulunmaktadır.
Ancak hiç uygulama
yoktur veya tüm alanları

Kurumda akademik
danışmanlık
uygulamaları vardır ve
bu uygulamalardan
bazı sonuçlar elde

Kurumda akademik
danışmanlığa ilişkin
yürütülen
uygulamalardan elde
edilen bulgular,

Kurumsal amaçlar
doğrultusunda ve
sürdürülebilir şekilde
yürütülen akademik
danışmanlığa ilişkin

EK.2 RUBRİK DEĞERLENDİRME FORMU

B.4.
Öğretim
Elemanları
(Kurum, öğretim
elemanlarının işe
alınması,
atanması,
yükseltilmesi ve
ders
görevlendirmesi
ile ilgili tüm
süreçlerde adil ve
açık olmalıdır.
Öğretim
elemanlarının
eğitim-öğretim
yetkinliklerini
sürekli

www.yokak.gov.tr

B.4.1.
Atama, yükseltme
ve görevlendirme
kriterleri

Kurumun atama,
yükseltme ve
görevlendirme
kriterleri ve
süreçleri
tanımlanmamıştır.

YÖKAK

kapsamayan
uygulamalar vardır.

edilmiştir. Ancak bu
sonuçların izlenmesi
yapılmamaktadır.

sistematik olarak
izlenmekte ve izlem
sonuçları paydaşlarla
birlikte
değerlendirilerek
önlemler
alınmaktadır.

olgunlaşmış
uygulamalar
kurumun tamamında
benimsenmiştir;
kurumun bu
kapsamda kendine
özgü ve yenilikçi
birçok uygulaması
bulunmakta ve bu
uygulamaların bir
kısmı diğer kurumlar
tarafından örnek
alınmaktadır.

Kurumun atama,
yükseltme ve
görevlendirme
kriterleri tanımlanmış;
ancak planlamada alana
özgü ihtiyaçlar
irdelenmemiştir.

Kurumun tüm alanlar
için tanımlı ve
paydaşlarca bilinen
atama, yükseltme ve
görevlendirme
kriterleri uygulanmakta
ve karar almalarda
(eğitim-öğretim
kadrosunun işe
alınması, atanması,
yükseltilmesi ve ders
görevlendirmeleri vb.)
kullanılmaktadır.
Ancak bu
uygulamaların
sonuçlarının izlenmesi
yapılmamaktadır.

Atama, yükseltme
ve görevlendirmeye
ilişkin uygulanan
kriterlerin sonuçları,
sistematik olarak
izlenmekte ve izlem
sonuçları
paydaşlarla birlikte
değerlendirilerek
önlemler
alınmaktadır.

Tüm alanlarda
atama, yükseltme ve
görevlendirmeye
ilişkin kurumsal
amaçlar
doğrultusunda,
sürdürülebilir ve
olgunlaşmış
uygulamalar
kurumun tamamında
benimsenmiştir;
kurumun bu
kapsamda kendine
özgü ve yenilikçi
birçok uygulaması
bulunmakta ve bu
uygulamaların bir
kısmı diğer
kurumlar tarafından
örnek alınmaktadır.

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU
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iyileştirmek için
olanaklar
sunmalıdır.)
B.4.2
Kurumun öğretim
Öğretim yetkinliği elemanlarının
öğretim
(Aktif öğrenme,
yetkinliğini
ölçme
geliştirmek üzere
değerlendirme,
planlamalar
yenilikçi
bulunmamaktadır.
yaklaşımlar,
materyal
geliştirme,
yetkinlik
kazandırma ve
kalite güvence
sistemi)

B.4.3
Eğitim
faaliyetlerine
yönelik teşvik ve
ödüllendirme

18
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Öğretim
kadrosuna yönelik
teşvik ve
ödüllendirilme
mekanizmaları
bulunmamaktadır.

Kurumun öğretim
elemanlarının yenilikçi
yaklaşımlar, materyal
geliştirme, yetkinlik
kazandırma ve kalite
güvence sistemi gibi
öğretim yetkinliklerinin
geliştirilmesine ilişkin
planlar bulunmaktadır.
Ancak bu planlar
doğrultusunda yapılmış
uygulamalar
bulunmamaktadır veya
tüm birimleri
kapsamayan bazı
uygulamalar
(eğiticilerin eğitimi
etkinlikleri)
bulunmaktadır.

Kurumun öğretim
elemanlarının öğretim
yetkinliğini geliştirmek
üzere uygulamalar
vardır ve bunlar tüm
birimleri
kapsamaktadır. Ancak
bu uygulamaların
sonuçlarının izlenmesi
yapılmamaktadır.

Kurumun öğretim
elemanlarının
öğretim yetkinliğini
geliştirmek üzere
gerçekleştirilen
uygulamalardan elde
edilen bulgular
sistematik olarak
izlenmekte ve izlem
sonuçları paydaşlarla
birlikte
değerlendirilerek
önlemler
alınmaktadır.

Öğretim
elemanlarının
kurumsal amaçlar
doğrultusunda
öğretim
yetkinliklerinin
gelişimine ilişkin
sürdürülebilir ve
olgunlaşmış
uygulamalar
kurumun tamamında
benimsenmiştir;
kurumun bu
kapsamda kendine
özgü ve yenilikçi
birçok uygulaması
bulunmakta ve bu
uygulamaların bir
kısmı diğer kurumlar
tarafından örnek
alınmaktadır.

Öğretim kadrosunu
teşvik ve ödüllendirme
mekanizmalarının
oluşturulmasına
yönelik planlar
bulunmaktadır. Ancak
bu planlar
doğrultusunda yapılmış
uygulamalar

Kurumun öğretim
kadrosunu teşvik etme
ve ödüllendirme
uygulamaları öğretim
elemanlarının
yetkinlikleri dikkate
alınarak adil ve şeffaf
şekilde
sürdürülmektedir ve

Kurumun öğretim
kadrosunun teşvik
etme ve
ödüllendirmeye
ilişkin
uygulamalardan elde
edilen bulgular
sistematik olarak
izlenmekte ve izlem

Kurumun tüm
birimlerinde öğretim
kadrosunu,
kurumsal amaçlar
doğrultusunda teşvik
etme ve
ödüllendirmeye
ilişkin,
sürdürülebilir ve

EK.2 RUBRİK DEĞERLENDİRME FORMU

B.5.
Öğrenme
Kaynakları
(Kurum, eğitim öğretim
faaliyetlerini
yürütmek için
uygun kaynaklara
ve altyapıya sahip
olmalı ve
öğrenme
olanaklarının tüm
öğrenciler için
yeterli ve
erişilebilir
olmasını güvence
altına almalıdır.)
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B.5.1
Öğrenme
kaynakları

Kurumun eğitimöğretim
faaliyetlerini
sürdürebilmek
için uygun nitelik
ve nicelikte
öğrenme kaynağı
(sınıf, laboratuvar,
kütüphane, stüdyo
gibi yapılar, ders
kitapları, insan
kaynakları,
öğrenme desteği
vb.)
bulunmamaktadır.

YÖKAK

bulunmamaktadır veya
tüm alanları
kapsamayan bazı
uygulamalar
bulunmaktadır.

bunlar tüm alanları
kapsamaktadır. Ancak
uygulama sonuçları
izlenmemektedir.

sonuçları
paydaşlarla birlikte
değerlendirilerek
önlemler
alınmaktadır.

olgunlaşmış
uygulamalar
kurumun tamamında
benimsenmiştir;
kurumun bu
kapsamda kendine
özgü ve yenilikçi
birçok uygulaması
bulunmakta ve bu
uygulamaların bir
kısmı diğer
kurumlar tarafından
örnek alınmaktadır.

Kurumun eğitimöğretim faaliyetlerini
sürdürebilmek için
uygun nitelik ve
nicelikte öğrenme
kaynaklarının
oluşturulmasına
yönelik planları vardır.
Ancak bu planlar
doğrultusunda yapılmış
uygulamalar
bulunmamaktadır veya
uygulamalar tüm
birimleri
kapsamamaktadır.

Kurumun eğitimöğretim faaliyetlerini
sürdürebilmek için
uygun nitelik ve
nicelikte öğrenme
kaynakları birimler
arası denge gözetilerek
sağlanmaktadır. Ancak
bu kaynakların
kullanımına yönelik
sonuçlar
izlenmemektedir.

Kurumda tüm
birimlerindeki
uygun nicelik ve
nitelikte, erişilebilir
öğrenme kaynakları
sağlamak üzere
öğrenme kaynakları
yönetilmektedir.
Tüm bu
uygulamalardan elde
edilen bulgular,
sistematik olarak
izlenmekte ve izlem
sonuçları
paydaşlarla birlikte
değerlendirilerek
önlemler alınmakta
ve ihtiyaçlar/talepler
doğrultusunda
kaynaklar

Kurumun tüm
birimlerindeki
uygun nicelik ve
nitelikte, erişilebilir
öğrenme kaynakları,
kurumsal amaçlar
doğrultusunda ve
sürdürülebilir
şekilde
yönetilmektedir;
kurumun bu
kapsamda kendine
özgü ve yenilikçi
birçok uygulaması
bulunmakta ve bu
uygulamaların bir
kısmı diğer
kurumlar tarafından
örnek alınmaktadır.

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU
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çeşitlendirilmektedir
.

B.5.2.
Sosyal, kültürel,
sportif faaliyetler

20
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Kurumda uygun
nitelik ve nicelikte
sosyal, kültürel ve
sportif faaliyetler
bulunmamaktadır.

Kurumda uygun nicelik
ve nitelikte sosyal,
kültürel ve sportif
faaliyetler
yürütülmesine ilişkin
(mekân, mali ve
rehberlik desteği
sağlamak gibi)
planlamalar
bulunmaktadır. Ancak
bu planlar
doğrultusunda yapılmış
uygulamalar
bulunmamaktadır veya
tüm birimleri
kapsamayan
uygulamalar
bulunmaktadır.

Kurumun tüm
birimlerinde uygun
nicelik ve nitelikte
sosyal, kültürel ve
sportif faaliyetler
birimler arası denge
gözetilerek
yürütülmektedir.
Ancak bu
uygulamaların ve
faaliyetlerin sonuçları
izlenmemektedir.

Kurumun tüm
birimlerinde uygun
nicelik ve nitelikte
sosyal, kültürel ve
sportif faaliyetler
kurumsal olarak
yönetilmektedir
(yürütmek üzere
destekler
sağlanmakta, idari
örgütlenme
bulunmakta vb.).
Tüm bu
uygulamalardan elde
edilen bulgular,
sistematik olarak
izlenmekte ve izlem
sonuçları
paydaşlarla birlikte
değerlendirilerek
önlemler alınmakta
ve ihtiyaçlar/talepler
doğrultusunda
kaynaklar
çeşitlendirilmektedir
.

Kurumun tüm
birimlerindeki
uygun nicelik ve
nitelikte sosyal,
kültürel ve sportif
faaliyetler, kurumsal
amaçlar
doğrultusunda ve
sürdürülebilir
şekilde
yönetilmektedir;
kurumun bu
kapsamda kendine
özgü ve yenilikçi
birçok uygulaması
bulunmakta ve bu
uygulamaların bir
kısmı diğer
kurumlar tarafından
örnek alınmaktadır.

EK.2 RUBRİK DEĞERLENDİRME FORMU

B.5.3 Tesis ve
altyapılar
(Yemekhane, yurt,
teknoloji
donanımlı çalışma
alanları, mediko
vs.)

B.5.4.
Engelsiz
üniversite
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Kurumda uygun
nitelik ve nicelikte
tesisler ve altyapı
(yemekhane, yurt,
teknoloji
donanımlı çalışma
alanları; sağlık,
ulaşım, bilişim
hizmetleri)
bulunmamaktadır.

Kurumda uygun nitelik
ve nicelikte tesis ve
altyapının kurulmasına
ilişkin planlamalar
bulunmaktadır. Ancak
bu planlar
doğrultusunda yapılmış
uygulamalar
bulunmamaktadır veya
tüm birimleri
kapsamamaktadır,
birimler arası denge
gözetilmemektedir.

Kurumda uygun nitelik
ve nicelikte tesis ve
altyapı birimler arası
denge gözetilerek
kurulmuştur. Ancak bu
tesis ve altyapının
kullanımına yönelik
sonuçlar
izlenmemektedir.

Kurumun tüm
birimlerinde uygun
nitelik ve nicelikteki
tesis ve altyapı
sağlamak üzere
fiziksel kaynaklar ve
mekânlar bütünsel
olarak
yönetilmektedir.
Tüm tesis ve
altyapıların
kullanımına ilişkin
sonuçlar sistematik
olarak izlenmekte ve
izlem sonuçları
paydaşlarla birlikte
değerlendirilerek
önlemler alınmakta
ve ihtiyaçlar/talepler
doğrultusunda
kaynaklar
çeşitlendirilmektedir
.

Kurumun tüm
birimlerindeki
uygun nicelik ve
nitelikte, erişilebilir
tesis ve altyapı
imkânları, kurumsal
amaçlar
doğrultusunda ve
sürdürülebilir
şekilde
yönetilmektedir;
kurumun bu
kapsamda kendine
özgü ve yenilikçi
birçok uygulaması
bulunmakta ve bu
uygulamaların bir
kısmı diğer
kurumlar tarafından
örnek alınmaktadır.

Kurumda engelsiz
üniversite
uygulamalarına
ilişkin planlamalar
bulunmamaktadır.

Engelsiz üniversite
uygulamalarına ilişkin
planlama vardır. Ancak
bu planlar
doğrultusunda yapılmış
uygulamalar
bulunmamaktadır veya

Kurumda engelsiz
üniversite uygulamaları
tüm birimleri
kapsamaktadır. Ancak
bu uygulamanın
sonuçları
izlenmemektedir

Kurumdaki tüm
birimlerde sağlanan
engelsiz üniversite
uygulamasından
elde edilen bulgular
sistematik olarak
izlenmekte ve izlem

Kurumdaki tüm
birimlerde sağlanan
engelsiz üniversite
uygulaması kurumsal
amaçlar
doğrultusunda ve
sürdürülebilir şekilde
YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU
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tüm birimleri
kapsamamaktadır.

B.5.5.
Rehberlik,
psikolojik
danışmanlık ve
kariyer hizmetleri

22
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Kurumda uygun
nitelik ve nicelikte
rehberlik,
psikolojik
danışmanlık ve
kariyer
hizmetlerinin
sağlanmasına
ilişkin planlama
bulunmamaktadır.

Kurumda uygun nitelik
ve nicelikte rehberlik,
psikolojik danışmanlık
ve kariyer hizmetlerinin
sağlanmasına ilişkin
planlama vardır. Ancak
bu planlar
doğrultusunda yapılmış
uygulamalar
bulunmamaktadır veya
tüm alanları
kapsamamaktadır.

Kurumda uygun nitelik
ve nicelikte rehberlik,
psikolojik danışmanlık
ve kariyer hizmetleri
tüm birimleri
kapsayacak şekilde
sağlanmaktadır. Ancak
bu uygulamanın
sonuçları
izlenmemektedir.

sonuçları
paydaşlarla birlikte
değerlendirilerek
önlemler
alınmaktadır.

yönetilmektedir;
kurumun bu
kapsamda kendine
özgü ve yenilikçi
birçok uygulaması
bulunmakta ve bu
uygulamaların bir
kısmı diğer kurumlar
tarafından örnek
alınmaktadır veya
kurum
ödüllendirilmiştir.

Kurumdaki tüm
birimlerde sağlanan
uygun nitelik ve
nicelikteki rehberlik,
psikolojik
danışmanlık ve
kariyer hizmetleri
bütünsel olarak
yönetilmektedir (bu
hizmetleri yöneten
bir merkezin olması
ve bu merkezi
yöneten idari
örgütlenme olması
vb.).
Bu hizmetlere ilişkin
sonuçlar sistematik
olarak izlenmekte ve
izlem sonuçları
paydaşlarla birlikte
değerlendirilerek
önlemler alınmakta

Kurumun tüm
birimlerindeki
sağlanan uygun
nitelik ve nicelikteki
rehberlik, psikolojik
danışmanlık ve
kariyer hizmetleri,
kurumsal amaçlar
doğrultusunda ve
sürdürülebilir
şekilde
yönetilmektedir;
kurumun bu
kapsamda kendine
özgü ve yenilikçi
birçok uygulaması
bulunmakta ve bu
uygulamaların bir
kısmı diğer
kurumlar tarafından
örnek alınmaktadır.
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ve ihtiyaçlar/talepler
doğrultusunda
kaynaklar
çeşitlendirilmektedir.

B.6.
Programların
İzlenmesi ve
Güncellenmesi
(Kurum,
programlarının
eğitim-öğretim
amaçlarına
ulaştığından,
öğrencilerin ve
toplumun
ihtiyaçlarına
cevap verdiğinden
emin olmak için
programlarını
periyodik olarak
gözden geçirmeli
ve
güncellemelidir.
Mezunlarını
düzenli olarak
izlemelidir.)
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B.6.1.
Program
çıktılarının
izlenmesi ve
güncellenmesi
*Hazırlık
okullarındaki dil
eğitim
programlarını da
kapsamaktadır.

B.6.2.
Mezun izleme
sistemi

Program
çıktılarının
izlenmesine ve
güncellenmesine
ilişkin herhangi bir
mekanizma
bulunmamaktadır.

Program çıktılarının
izlenmesine ve
güncellenmesine ilişkin
mekanizmalar (süreç ve
performans
göstergeleri)
oluşturulmuştur. Ancak
hiçbir uygulama
bulunmamaktadır veya
tüm programları
kapsamamaktadır.

Tüm programlarda
program çıktılarının
izlenmesine ilişkin
uygulamalar
gerçekleştirilmiş ve
bazı sonuçlar elde
edilmiştir. Ancak bu
sonuçların
değerlendirilmesi, karar
almalarda ve
güncellemelerde
kullanılması
gerçekleştirilmemiştir.

Kurumda tüm
programların çıktıları
sistematik olarak
(yıllık ve program
süresinin sonunda
periyodik olarak) ve
kurumsal amaçlar
doğrultusunda
(eğitim-öğretim
politikası ve
amaçları)
izlenmektedir. Bu
izleme sonuçları
paydaşlarla birlikte
değerlendirilerek
güncellemeler
yapılmaktadır.

Kurumda tüm
programların
çıktılarının, kurumsal
amaçlar
doğrultusunda ve
sürdürülebilir şekilde
izlenmesi güvence
altına alınmıştır;
kurumun bu
kapsamda kendine
özgü ve yenilikçi
birçok uygulaması
bulunmakta ve bu
uygulamaların bir
kısmı diğer kurumlar
tarafından örnek
alınmaktadır.

Kurumda
herhangi bir
mezun izleme
sistemi
bulunmamaktadır.

Mezun izleme
sistemine ilişkin
planlar bulunmaktadır.
Ancak bu planlar
doğrultusunda yapılmış
uygulamalar
bulunmamaktadır veya

Mezun izleme
sistemine ilişkin tüm
programları kapsayan
uygulamalar vardır ve
bunlardan bazı
sonuçlar elde
edilmiştir. Ancak bu
sonuçların

Kurumda tüm
programlarda
Sistematik olarak ve
kurumsal amaçlar
doğrultusunda
(eğitim-öğretim
politikası ve
amaçları) mezunlar

Kurum tüm
programlarında
mezunların
kurumsal amaçlar
doğrultusunda
izlenmesini güvence
altına almış,
mezunlar kurumun
YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU
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ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME

C.1. Araştırma
Stratejisi
(Kurum, stratejik
planı
çerçevesinde
belirlenen
akademik
öncelikleriyle
uyumlu, değer
üretebilen ve
toplumsal faydaya
dönüştürülebilen
araştırma ve
geliştirme
faaliyetleri
yürütmelidir.)

24
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C.1.1 Kurumun
araştırma
politikası,
hedefleri ve
stratejisi

Kurumun tanımlı
araştırma
politikası,
stratejisi ve
hedefleri
bulunmamaktadır.

tüm programları
kapsamamaktadır.

değerlendirilmesi ve
karar almalarda
kullanılması
gerçekleştirilmemiştir.

izlenmekte ve izlem
sonuçlarına göre
tüm birimleri ve
programları
kapsayan önlemler
alınmaktadır.

kalite güvence
sisteminin bir
parçası haline
gelmiştir; kurumun
bu kapsamda
kendine özgü ve
yenilikçi birçok
uygulaması
bulunmakta ve bu
uygulamaların bir
kısmı diğer
kurumlar tarafından
örnek alınmaktadır.

Kurumun, araştırmaya
bakış açısını, araştırma
faaliyetlerinde
izleyeceği ilkeleri,
araştırmadaki
önceliklerini ve
araştırma kaynaklarını
yönetmedeki
tercihlerini ifade eden
araştırma politikası,
stratejisi ve hedefleri
bulunmaktadır. Ancak
bunları hayata
geçirmek üzere
mekanizmalar veya
uygulamalar
bulunmamaktadır.

Kurumun tanımlı
araştırma politikası,
stratejisi ve hedefleri
doğrultusunda yapılan
uygulamalar
bulunmaktadır. Ancak
bu uygulamaların
sonuçları
değerlendirilmemekted
ir.

Kurumda tüm
birimler tarafından
benimsenmiş
araştırma politikası,
stratejisi ve hedefleri
ile ilgili
uygulamalar,
sistematik olarak
izlenmekte ve izlem
sonuçlarına göre
tüm alanları ve
programları
kapsayan önlemler
alınmaktadır.

Kurumda araştırma
alanındaki
faaliyetlerin,
araştırma politikası
doğrultusunda değer
üretebilmesi ve
toplumsal faydaya
dönüşebilmesi
güvence altına
alınmış ve
olgunlaşmış
uygulamalarla
paydaşlarca
benimsenmesi
sağlanmıştır;
kurumun kendine
özgü ve yenilikçi
birçok uygulaması
bulunmakta ve bu
uygulamaların bir
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kısmı diğer
kurumlar tarafından
örnek alınmaktadır.

C.1.2 AraştırmaGeliştirme
süreçlerinin
yönetimi ve
organizasyonel
yapısı
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Kurumun
araştırmageliştirme
süreçlerinin
yönetimi ve
organizasyonel
yapısına ilişkin bir
planlama
bulunmamaktadır.

Kurumun araştırmageliştirme süreçlerinin
yönetim ve
organizasyonel yapısına
ilişkin planlamalar
(karışmayan ile
müdahaleci spektrumun
neresinde
konumlandığı,
motivasyon ve
yönlendirme işlevinin
nasıl tasarlandığı, kısa
ve uzun vadeli
hedeflerin net ve kesin
nasıl tanımlandığı,
araştırma yönetimi ekibi
ve görev tanımları)
bulunmaktadır. Ancak
bu planlar
doğrultusunda yapılmış
uygulamalar
bulunmamaktadır veya
tüm alanları
kapsamayan
uygulamalar
bulunmaktadır.

Kurumunda tüm
alanları kapsayıcı
şekilde araştırmageliştirme süreçlerinin
yönetimi ve
organizasyonel yapısı
kurumsal tercihler
yönünde uygulamaya
konularak bazı sonuçlar
elde edilmiştir. Ancak
bu sonuçlar
izlenmemektedir.

Kurumda araştırmageliştirme
süreçlerinin
yönetimi ile ilişkili
sonuçlar ve paydaş
görüşleri sistematik
olarak izlenmekte ve
paydaşlarla birlikte
değerlendirilerek
önlemler
alınmaktadır.

Kurumda tüm
birimleri/alanları
kapsayan araştırmageliştirme yönetimi,
kurumsal amaçlar
(araştırma politikası,
hedefleri, stratejisi)
doğrultusunda
bütünleştirici,
sürdürülebilir ve
olgunlaşmış
uygulamalarla
kurumun tamamında
benimsenmiş ve
güvence altına
alınmıştır; kurumun
kendine özgü ve
yenilikçi birçok
uygulaması
bulunmakta ve bu
uygulamaların bir
kısmı diğer
kurumlar tarafından
örnek alınmaktadır.

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU
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C.2. Araştırma
Kaynakları
(Kurum,
araştırma ve
geliştirme
faaliyetleri için
26
YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU

C.1.3
Araştırmaların
yerel/ bölgesel/
ulusal kalkınma
hedefleriyle
ilişkisi

Kurum
araştırmaların
planlaması,
yürütülmesi veya
yönetilmesinde
yerel, bölgesel ve
ulusal kalkınma
hedeflerini ve
değişimleri
dikkate
almamaktadır.

Kurum, araştırmaların
planlamasında,
yürütülmesinde veya
yönetilmesinde yerel,
bölgesel ve ulusal
kalkınma hedeflerini ve
değişimleri dikkate
almaktadır. Ancak bu
uygulamalar tüm
alanları
kapsamamaktadır veya
kurumun araştırma
politikası, hedefleri,
stratejisine
yansıtılmamaktadır.

Kurum araştırma ile
ilişkili tüm alanlardaki
araştırmaların
planlamasında,
yürütülmesinde veya
yönetilmesinde yerel,
bölgesel ve ulusal
kalkınma hedeflerini
ve değişimleri dikkate
almaktadır. Ancak bu
uygulamalarla ilgili
sonuçlar
izlenmemektedir.

Kurumda araştırma
çıktıları; yerel,
bölgesel ve ulusal
kalkınma
hedefleriyle ilişkili
olarak sistematik ve
kurumun iç kalite
güvencesi sistemiyle
uyumlu olarak
izlenmekte ve izlem
sonuçlarını
paydaşlarla birlikte
değerlendirilerek
önlem alınmaktadır.

Kurumda
araştırmaların; yerel,
bölgesel ve ulusal
kalkınma
hedeflerine sosyoekonomik-kültürel
katkısı ile rekabet
düzeyinin
(ulusal/uluslararası)
değerlendirilmesi
kurumda tamamında
benimsenmiş ve
güvence altına
alınmıştır; kurumun
bu hususta kendine
özgü ve yenilikçi
birçok uygulaması
bulunmakta ve bu
uygulamaların bir
kısmı diğer
kurumlar tarafından
örnek alınmaktadır.

C.2.1 Araştırma
kaynakları: fiziki,
teknik, mali

Kurumun
araştırma ve
geliştirme
faaliyetlerini
sürdürebilmesi
için uygun nitelik
ve nicelikte fiziki,
teknik ve mali

Kurumun araştırma ve
geliştirme faaliyetlerini
sürdürebilmek için
uygun nitelik ve
nicelikte fiziki, teknik
ve mali kaynakların
oluşturulmasına
yönelik planları vardır.

Kurumun araştırma ve
geliştirme faaliyetlerini
sürdürebilmek için
uygun nitelik ve
nicelikte fiziki, teknik
ve mali kaynaklar
birimler arası denge
gözetilerek

Kurumda araştırma
kaynakları, öncelikli
araştırma alanlarını
destekleyecek ve
tüm
birimleri/alanları
kapsayacak şekilde
yönetilmektedir.

Kurumun tüm
birimlerindeki
uygun nicelik ve
nitelikte fiziki,
teknik ve mali
kaynaklar, kurumsal
amaçlar (araştırma
politikası, hedefleri,

EK.2 RUBRİK DEĞERLENDİRME FORMU

uygun fiziki
altyapı ve mali
kaynaklar
oluşturmalı ve
bunların etkin
şekilde
kullanımını
sağlamalıdır.
Kurumun
araştırma
politikaları, iç ve
dış paydaşlarla iş
birliğini ve kurum
dışı fonlardan
yararlanmayı
teşvik etmelidir.)

C.2.2.
Üniversite içi
kaynaklar
(BAP)
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kaynakları
bulunmamaktadır.

Ancak bu planlar
doğrultusunda yapılmış
uygulamalar
bulunmamaktadır veya
uygulamalar tüm
birimleri
kapsamamaktadır.

sağlanmaktadır. Ancak
bu kaynakların
kullanımına yönelik
sonuçlar
izlenmemektedir.

Tüm bu
uygulamalardan elde
edilen bulgular,
sistematik olarak
izlenmekte ve izlem
sonuçları
paydaşlarla birlikte
değerlendirilerek
önlemler alınmakta
ve ihtiyaçlar/talepler
doğrultusunda
kaynaklar
çeşitlendirilmektedir
.

stratejisi)
doğrultusunda ve
sürdürülebilir
şekilde
yönetilmektedir;
kurumun bu
kapsamda kendine
özgü ve yenilikçi
birçok uygulaması
bulunmakta ve bu
uygulamaların bir
kısmı diğer
kurumlar tarafından
örnek alınmaktadır.

Kurumun
araştırma ve
geliştirme
faaliyetleri için
üniversite içi
kaynakları
bulunmamaktadır.

Kurumun araştırma ve
geliştirme faaliyetlerini
sürdürebilmek için
üniversite içi
kaynakların
oluşturulmasına
yönelik planları/tanımlı
süreçleri (BAP
Yönergesi gibi) vardır.
Ancak bu planlar
doğrultusunda yapılmış
uygulamalar
bulunmamaktadır veya
uygulamalar tüm
birimleri
kapsamamaktadır.

Kurumun araştırma ve
geliştirme faaliyetlerini
sürdürebilmek için
uygun nitelik ve
nicelikte üniversite içi
kaynaklar birimler
arası denge gözetilerek
sağlanmaktadır. Ancak
bu kaynakların
kullanımına yönelik
sonuçlar
izlenmemektedir.

Kurumda üniversite
içi kaynaklar,
öncelikli araştırma
alanlarını
destekleyecek ve
erişilebilir şekilde
yönetilmektedir.
Tüm bu
uygulamalardan elde
edilen bulgular,
sistematik olarak
izlenmekte ve izlem
sonuçları
paydaşlarla birlikte
değerlendirilerek
önlemler alınmakta
ve ihtiyaçlar/talepler
doğrultusunda
kaynaklar

Kurumun tüm
birimlerini kapsayan
üniversite içi
kaynaklar, kurumsal
amaçlar (araştırma
politikası, hedefleri,
stratejisi)
doğrultusunda ve
sürdürülebilir
şekilde
yönetilmektedir;
kurumun bu
kapsamda kendine
özgü ve yenilikçi
birçok uygulaması
bulunmakta ve bu
uygulamaların bir
kısmı diğer
kurumlar tarafından
örnek alınmaktadır.

YÖKAK
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çeşitlendirilmektedir
.

C.2.3.
Üniversite dışı
kaynaklara
yönelim
(Destek birimleri,
yöntemleri)

28
YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU

Kurumun
araştırma ve
geliştirme
faaliyetleri için
üniversite dışı
kaynaklara
herhangi bir
yönelimi
bulunmamaktadır.

Kurumun üniversite
dışı kaynakların
kullanımına ilişkin
yöntem ve destek
birimlerin
oluşturulmasına ilişkin
planları bulunmaktadır.
Ancak bu planlar
doğrultusunda yapılmış
uygulamalar
bulunmamaktadır veya
tüm birimleri
kapsamayan
uygulamalar
bulunmaktadır.

Kurumun araştırma ve
geliştirme faaliyetlerini
kurumsal amaçlar
doğrultusunda
sürdürebilmek için
üniversite dışı
kaynakların
kullanımını
desteklemek üzere
yöntem ve destek
birimleri oluşturulmuş
ve tüm alanları
kapsayan uygulamalar
bulunmaktadır. Ancak
bu kaynakların
kullanımına ve
uygulamalara yönelik
sonuçlar
izlenmemektedir.

Kurumda, araştırma
ve geliştirme
faaliyetlerini
kurumsal amaçlar
doğrultusunda
sürdürebilmek için
üniversite dışı
kaynakların
kullanımını
destekleyen
uygulamalardan elde
edilen bulgular,
sistematik olarak
izlenmekte ve izlem
sonuçları
paydaşlarla birlikte
değerlendirilerek
önlemler
alınmaktadır.

Kurumda, araştırma
ve geliştirme
faaliyetlerini
kurumsal amaçlar
(araştırma politikası,
hedefleri, stratejisi)
doğrultusunda
sürdürebilmek için
üniversite dışı
kaynakların
kullanımına ilişkin
sürdürülebilir ve
olgunlaşmış
uygulamalar
kurumun tamamında
benimsenmiş ve
güvence altına
alınmıştır; kurumun
kendine özgü ve
yenilikçi birçok
uygulaması
bulunmakta ve bu
uygulamaların bir
kısmı diğer
kurumlar tarafından
örnek alınmaktadır.
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C.3.
Araştırma
Yetkinliği
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C.2.4.
Doktora
programları
(mezun sayıları,
eğilimler) ve postdoc imkânları

Kurumun
araştırma
politikası,
hedefleri, stratejisi
ile uyumlu
doktora ve postdoc programları
bulunmamaktadır.

Kurumun araştırma
politikası, hedefleri ve
stratejileri ile uyumlu
doktora ve post-doc
programlarına ilişkin
planlar ve tanımlı
süreçler bulunmaktadır.
Ancak bu planlar ve
süreçler doğrultusunda
yapılmış uygulamalar
bulunmamaktadır veya
tüm birimleri
kapsamayan
uygulamalar
bulunmaktadır.

Kurumda araştırma
politikası, hedefleri ve
stratejileri ile uyumlu
ve destekleyen doktora
ve post-doc
programları
yürütülmektedir.
Ancak bu
uygulamaların
sonuçları
izlenmemektedir.

Kurumda araştırma
politikası, hedefleri
ve stratejileri ile
uyumlu ve
destekleyen doktora
ve post-doc
programlarının
çıktıları düzenli
olarak izlenmekte ve
izlem sonuçları
paydaşlarla birlikte
değerlendirilerek
önlemler
alınmaktadır.

Kurumda, araştırma
ve geliştirme
faaliyetlerini
kurumsal amaçlar
(araştırma politikası,
hedefleri, stratejisi)
doğrultusunda
sürdürebilmek için
doktora ve post-doc
programlarına
ilişkin bütünleşik ve
olgunlaşmış
uygulamalar
kurumun tamamında
benimsenmiş ve
güvence altına
alınmıştır; kurumun
kendine özgü ve
yenilikçi birçok
uygulaması
bulunmakta ve bu
uygulamaların bir
kısmı diğer
kurumlar tarafından
örnek alınmaktadır.

C.3.1.
Öğretim
elemanlarının
araştırma
yetkinliği ve

Kurumda, öğretim
elemanlarının
araştırma
yetkinliğinin
(uzmanlıklar,

Kurumda, öğretim
elemanlarının araştırma
yetkinliğinin
değerlendirilmesine ve
geliştirilmesine yönelik

Kurumda, öğretim
elemanlarının
araştırma yetkinliğinin
değerlendirilmesine ve
geliştirilmesine yönelik

Kurumda, öğretim
elemanlarının
araştırma
yetkinliğinin
değerlendirilmesine

Kurumda, kurumsal
amaçlar (araştırma
politikası, hedefleri,
stratejisi)
doğrultusunda
YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU
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(Kurum, öğretim
elemanlarının
araştırma
yetkinliğinin
sürdürmek ve
iyileştirmek için
olanaklar
sunmalıdır.
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araştırma
yetkinliğinin
geliştirilmesi

birikim, sayı ve
dağılım)
değerlendirilmesin
e ve
geliştirilmesine
yönelik bir
mekanizma
bulunmamaktadır.

planlar ve tanımlı
süreçler bulunmaktadır.
Ancak bu planlar ve
süreçler doğrultusunda
yapılmış uygulamalar
bulunmamaktadır veya
tüm birimleri
kapsamayan
uygulamalar
bulunmaktadır.

uygulamalar tüm
alanları kapsayan
şekilde
yürütülmektedir.
Ancak bu
uygulamaların
sonuçları
izlenmemektedir.

ve geliştirilmesine
yönelik uygulamalar
düzenli olarak
izlenmekte ve izlem
sonuçları
paydaşlarla birlikte
değerlendirilerek
önlemler
alınmaktadır.

öğretim
elemanlarının
araştırma
yetkinliğinin
değerlendirilmesi ve
geliştirilmesine
ilişkin sürdürülebilir
ve olgunlaşmış
uygulamalar
kurumun tamamında
benimsenmiş ve
güvence altına
alınmıştır; kurumun
kendine özgü ve
yenilikçi birçok
uygulaması
bulunmakta ve bu
uygulamaların bir
kısmı diğer
kurumlar tarafından
örnek alınmaktadır.

C.3.2.
Ulusal ve
uluslararası ortak
programlar ve
ortak araştırma
birimleri

Kurumda ulusal
ve uluslararası
düzeyde kurum içi
ve kurumlar arası
ortak programlar
ve ortak araştırma
birimleri ile
araştırma ağlarına
katılım ve
işbirlikleri kurma
gibi çoklu
araştırma

Kurumda ulusal ve
uluslararası düzeyde
kurum içi ve kurumlar
arası ortak programlar
ve ortak araştırma
birimleri ile araştırma
ağlarına katılım ve
işbirlikleri kurma gibi
çoklu araştırma
faaliyetlerine yönelik
planlamalar ve tanımlı
süreçler bulunmaktadır.
Ancak bu planlar ve

Kurumda ulusal ve
uluslararası düzeyde
kurum içi ve kurumlar
arası ortak programlar
ve ortak araştırma
birimleri ile araştırma
ağlarına katılım ve
işbirlikleri kurma gibi
çoklu araştırma
faaliyetleri ve
uygulamalar tüm
alanları kapsayacak
şekilde

Kurumda ulusal ve
uluslararası düzeyde
kurum içi ve
kurumlar arası ortak
programlar ve ortak
araştırma birimleri
ile araştırma
ağlarına katılım ve
işbirlikleri kurma
gibi çoklu araştırma
faaliyetler ve
uygulamalar düzenli
olarak izlenmekte ve

Kurumda, kurumsal
amaçlar (araştırma
politikası, hedefleri,
stratejisi)
doğrultusunda
kurum içi ve
kurumlar arası,
ulusal ve
uluslararası düzeyde
ortak programlar ve
ortak araştırma
birimleri, işbirlikleri
ve araştırma ağlarına
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C.4. Araştırma
Performansı

(Kurum,
araştırma ve
geliştirme
faaliyetlerini
verilere dayalı ve
periyodik olarak
ölçmeli,
değerlendirmeli
ve sonuçlarını
yayımlamalıdır.
www.yokak.gov.tr

C.4.1.
Öğretim elemanı
performans
değerlendirmesi

YÖKAK

faaliyetleri
bulunmamaktadır.

süreçler doğrultusunda
yapılmış uygulamalar
bulunmamaktadır veya
uygulamalar tüm
birimleri
kapsamamaktadır.

yürütülmektedir.
Ancak bu
uygulamaların
sonuçları
izlenmemektedir.

izlem sonuçları
paydaşlarla birlikte
değerlendirilerek
önlemler
alınmaktadır.

katılım gibi çoklu
araştırma
faaliyetlerine ve
uygulamalarına
ilişkin sürdürülebilir
ve olgunlaşmış
uygulamalar
kurumun tamamında
benimsenmiş ve
güvence altına
alınmıştır; kurumun
kendine özgü ve
yenilikçi birçok
uygulaması
bulunmakta ve bu
uygulamaların bir
kısmı diğer
kurumlar tarafından
örnek alınmaktadır.

Kurumda öğretim
elemanlarının
araştırma
performansının
izlenmesine ve
değerlendirmesine
yönelik
uygulamalar
bulunmamaktadır.

Kurumda öğretim
elemanlarının araştırma
performansının
izlenmesine ve
değerlendirmesine
yönelik planlamalar ve
tanımlı süreçler
(yönetmelik, yönerge,
süreç tanımı, ölçme
araçları, rehber,
kılavuz, takdir-tanıma
sistemi, teşvik
mekanizmaları vb.)
bulunmaktadır. Ancak
bu planlar ve süreçler

Öğretim elemanlarının
araştırma-geliştirme
performansını izlemek
ve değerlendirmek
üzere tanımlı süreçler
(yönetmelik, yönerge,
süreç tanımı, ölçme
araçları, rehber,
kılavuz, takdir-tanıma
sistemi, teşvik
mekanizmaları vb.)
tüm alanları kapsar
şekilde
yürütülmektedir.
Ancak bu

Öğretim
elemanlarının
araştırma-geliştirme
performansını
izlemek ve
değerlendirmek
üzere tüm alanları
kapsayan
uygulamalar düzenli
olarak izlenmekte ve
izlem sonuçları
paydaşlarla birlikte
değerlendirilerek
önlemler
alınmaktadır.

Kurumda, kurumsal
amaçlar (araştırma
politikası, hedefleri,
stratejisi)
doğrultusunda
öğretim
elemanlarının
araştırma-geliştirme
performansının
izlenmesi ve
değerlendirilmesine
ilişkin sürdürülebilir
ve olgunlaşmış
uygulamalar
kurumun tamamında
YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU
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Elde edilen
bulgular,
kurumun
araştırma ve
geliştirme
performansının
periyodik olarak
gözden
geçirilmesi ve
sürekli
iyileştirilmesi için
kullanılmalıdır.)

C.4.2.
Araştırma
performansının
değerlendirilmesi
ve sonuçlara
dayalı
iyileştirilmesi
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Kurumda
araştırma
performansının
izlenmesine ve
değerlendirmesine
yönelik
uygulamalar
bulunmamaktadır.

doğrultusunda yapılmış
uygulamalar
bulunmamaktadır veya
tüm birimleri
kapsamayan
uygulamalar
bulunmaktadır.

uygulamaların
sonuçları
izlenmemektedir veya
karar almalarda
kullanılmamaktadır.

Kurumda araştırma
performansının
izlenmesine ve
değerlendirmesine
yönelik planlamalar ve
tanımlı süreçler
bulunmaktadır. Ancak
bu planlar ve süreçler
doğrultusunda yapılmış
uygulamalar
bulunmamaktadır veya
tüm birimleri
kapsamayan
uygulamalar
bulunmaktadır.

Kurumda araştırma
performansının
izlenmesine ve
değerlendirmesine
yönelik uygulamalar
tüm alanları ve
birimleri (araştırma
merkezleri de dâhil)
kapsar şekilde
yürütülmektedir.
Ancak bu
uygulamaların
sonuçları
izlenmemektedir veya
karar almalarda
kullanılmamaktadır.

benimsenmiş ve
güvence altına
alınmıştır; kurumun
kendine özgü ve
yenilikçi birçok
uygulaması
bulunmakta ve bu
uygulamaların bir
kısmı diğer
kurumlar tarafından
örnek alınmaktadır.

Kurumda tüm
birimlerin araştırma
performansı
izlenerek
değerlendirilmekte
ve karar almalarda
(performans temelli
teşvik-takdir
mekanizmaları vb.)
kullanılmaktadır.
Buna ilişkin
uygulamalar düzenli
olarak izlenmekte ve
izlem sonuçları
paydaşlarla birlikte
değerlendirilerek
önlemler
alınmaktadır.

Kurumda, kurumsal
amaçlar (araştırma
politikası, hedefleri,
stratejisi)
doğrultusunda tüm
birimlerin araştırma
performansının
izlenmesi ve
değerlendirilmesine
ilişkin sürdürülebilir
ve olgunlaşmış
uygulamalar
kurumun tamamında
benimsenmiş ve
güvence altına
alınmıştır; kurumun
kendine özgü ve
yenilikçi birçok
uygulaması
bulunmakta ve bu
uygulamaların bir
kısmı diğer
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kurumlar tarafından
örnek alınmaktadır.

C.4.3.
Araştırma bütçe
performansı
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Kurumun
araştırma bütçe
performansını
izlemeye yönelik
uygulamalar
bulunmamaktadır.

Kurumun araştırma
bütçe performansını
izlemeye ilişkin
planlamalar ve tanımlı
süreçler bulunmaktadır.
Ancak bu planlar ve
süreçler doğrultusunda
yapılmış uygulamalar
bulunmamaktadır veya
tüm birimleri
kapsamayan
uygulamalar
bulunmaktadır.

Kurumun araştırma
bütçe performansını
izlemeye ve
değerlendirmeye
ilişkin uygulamalar
bulunmaktadır. Ancak
bu uygulamaların
sonuçları
izlenmemektedir veya
karar almalarda
kullanılmamaktadır.

Kurumda tüm
birimlerin araştırma
bütçe performansı
izlenerek
değerlendirilmekte
ve karar almalarda
(bütçe dağılımı vb.)
kullanılmaktadır.
Buna ilişkin
uygulamalar düzenli
olarak izlenmekte ve
izlem sonuçları
paydaşlarla birlikte
değerlendirilerek
önlemler
alınmaktadır.

Kurumda, kurumsal
amaçlar (araştırma
politikası, hedefleri,
stratejisi)
doğrultusunda tüm
birimlerin araştırma
bütçe
performansının
izlenmesi ve
değerlendirilmesine
ilişkin sürdürülebilir
ve olgunlaşmış
uygulamalar
kurumun tamamında
benimsenmiş ve
güvence altına
alınmıştır; kurumun
kendine özgü ve
yenilikçi birçok
uygulaması
bulunmakta ve bu
uygulamaların bir
kısmı diğer
kurumlar tarafından
örnek alınmaktadır.
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TOPLUMSAL KATKI

D.1. Toplumsal
Katkı Stratejisi
(Kurum,
toplumsal katkı
faaliyetlerini
sahip olduğu
hedefleri ve
stratejisi
doğrultusunda
yerel, bölgesel ve
ulusal kalkınma
hedefleriyle
uyumlu bir
şekilde
yürütmelidir.)
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D.1.1.
Toplumsal katkı
politikası,
hedefleri ve
stratejisi

Kurumun tanımlı
toplumsal katkı
politikası,
hedefleri ve
stratejisi
bulunmamaktadır.

Kurumun, toplumsal
katkı faaliyetlerinde
izleyeceği ilkeleri,
öncelikleri ve
kaynaklarını
yönetmedeki
tercihlerini ifade eden
toplumsal katkı
politikası, hedefleri ve
stratejisi
bulunmaktadır. Ancak
bunları hayata
geçirmek üzere
mekanizmalar veya
uygulamalar
bulunmamaktadır.

Kurumun tanımlı
toplumsal katkı
politikası, hedefleri ve
stratejisi doğrultusunda
yapılan uygulamalar
bulunmaktadır. Ancak
bu uygulamaların
sonuçları
değerlendirilmemekted
ir.

Kurumda tüm
birimler tarafından
benimsenmiş
toplumsal katkı
politikası, hedefleri
ve stratejisi ile ilgili
uygulamalar,
sistematik olarak
izlenmekte ve izlem
sonuçlarına göre
tüm alanları ve
programları
kapsayan önlemler
alınmaktadır.

Kurumda toplumsal
katkı faaliyetlerinin,
toplumsal katkı
politikası
doğrultusunda değer
üretebilmesi ve
toplumsal faydaya
dönüşebilmesi
güvence altına
alınmış ve
olgunlaşmış
uygulamalarla
paydaşlarca
benimsenmesi
sağlanmıştır;
kurumun kendine
özgü ve yenilikçi
birçok uygulaması
bulunmakta ve bu
uygulamaların bir
kısmı diğer
kurumlar tarafından
örnek alınmaktadır.

D.1.2.
Toplumsal Katkı
Süreçlerinin
Yönetimi ve
Organizasyonel
Yapısı

Toplumsal katkı
süreçlerinin
yönetimi ve
organizasyonel
yapısına ilişkin bir
planlaması
bulunmamaktadır.

Kurumun toplumsal
katkı süreçlerinin,
yerel, bölgesel ve
ulusal kalkınma
hedefleri ile ilişkili ve
diğer süreçlerle
(eğitim- öğretim, ar-ge)
bütünleşik olarak
yönetimi ve
organizasyonel
yapılanması (süreçler

Kurumunda toplumsal
katkı süreçlerinin
yönetimi ve
organizasyonel
yapılanması
Kurumsal tercihler
yönünde ve tüm
alanları kapsayıcı
şekilde uygulamaya
konularak bazı
sonuçlar elde

Kurumda toplumsal
katkı süreçlerinin
yönetimi ile ilişkili
sonuçlar ve paydaş
görüşleri sistematik
ve kurumun iç kalite
güvence sistemiyle
uyumlu olarak
izlenmekte ve
paydaşlarla birlikte

Kurumda tüm
birimleri/alanları
kapsayan toplumsal
katkı süreçlerinin
yönetimi kurumsal
amaçlar
doğrultusunda
bütünleştirici,
sürdürülebilir ve
olgunlaşmış
uygulamalarla
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D.2. Toplumsal
Katkı Kaynakları
(Kurum,
toplumsal katkı
faaliyetlerini
sürdürebilmek
için uygun nitelik
ve nicelikte fiziki,
teknik ve mali
kaynaklara sahip
olmalı ve bu
kaynakların etkin
şekilde
kullanımını
sağlamalıdır.)
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D.2.1.
Kaynaklar

Kurumun
toplumsal katkı
faaliyetlerini
sürdürebilmesi
için uygun nitelik
ve nicelikte fiziki,
teknik ve mali
kaynakları
bulunmamaktadır.

ve görev tanımları vb.)
yönelik planlar
bulunmaktadır. Ancak
bu planlar
doğrultusunda yapılmış
uygulamalar
bulunmamaktadır veya
tüm birimleri
kapsamayan
uygulamalar
bulunmaktadır.

edilmiştir. Ancak bu
sonuçlar
izlenmemektedir.

değerlendirilerek
önlem alınmaktadır.

kurumun tamamında
benimsenmiş ve
güvence altına
alınmıştır; kurumun
kendine özgü ve
yenilikçi birçok
uygulaması
bulunmakta ve bu
uygulamaların bir
kısmı diğer
kurumlar tarafından
örnek alınmaktadır.

Kurumun toplumsal
katkı faaliyetlerini
sürdürebilmek için
uygun nitelik ve
nicelikte fiziki, teknik
ve mali kaynakların
oluşturulmasına
yönelik planlar
bulunmaktadır. Ancak
bu planlar
doğrultusunda yapılmış
uygulamalar
bulunmamaktadır veya
tüm birimleri
kapsamayan
uygulamalar
bulunmaktadır.

Kurumun toplumsal
katkı faaliyetlerini
sürdürebilmek için
uygun nitelik ve
nicelikte fiziki, teknik
ve mali kaynaklar
birimler arası denge
gözetilerek
sağlanmaktadır. Ancak
bu kaynakların
kullanımına yönelik
sonuçlar
izlenmemektedir.

Kurumda fiziki,
teknik ve mali
kaynaklar, toplumsal
katkı faaliyetlerini
destekleyecek ve
tüm birimleri
kapsayacak şekilde
yönetilmektedir.
Tüm bu
uygulamalardan elde
edilen bulgular,
sistematik olarak
izlenmekte ve izlem
sonuçları
paydaşlarla birlikte
değerlendirilerek
önlemler alınmakta
ve ihtiyaçlar/talepler
doğrultusunda
kaynaklar
çeşitlendirilmektedir
.

Kurumda tüm
birimlerindeki
uygun nicelik ve
nitelikte fiziki,
teknik ve mali
kaynaklar, kurumsal
amaçlar (toplumsal
katkı hedefleri ve
stratejisi)
doğrultusunda ve
sürdürülebilir
şekilde
yönetilmektedir;
kurumun bu
kapsamda kendine
özgü ve yenilikçi
birçok uygulaması
bulunmakta ve bu
uygulamaların bir
kısmı diğer
kurumlar tarafından
örnek alınmaktadır.
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D.3. Toplumsal
Katkı Performansı

YÖNETİM
SİSTEMİ

(Kurum,
toplumsal katkı
stratejisi ve
hedefleri
doğrultusunda
yürüttüğü
faaliyetleri
periyodik olarak
izlemeli ve
sürekli
iyileştirmelidir.)
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E.1. Yönetim ve
İdari Birimlerin
Yapısı
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D.3.1.
Toplumsal Katkı
Performansının
İzlenmesi ve
İyileştirilmesi

Kurumda
toplumsal katkı
performansının
izlenmesine ve
iyileştirilmesine
yönelik
uygulamalar
bulunmamaktadır.

Kurumda toplumsal
katkı performansının
izlenmesine ve
iyileştirilmesine
yönelik planlamalar ve
tanımlı süreçler
bulunmaktadır. Ancak
bu planlar ve süreçler
doğrultusunda yapılmış
uygulamalar
bulunmamaktadır veya
tüm birimleri
kapsamayan
uygulamalar
bulunmaktadır.

Kurumda toplumsal
katkı performansının
izlenmesine ve
iyileştirilmesine
yönelik uygulamalar
tüm alanları ve
birimleri kapsar
şekilde
yürütülmektedir.
Ancak bu
uygulamaların
sonuçları
izlenmemektedir veya
karar almalarda
kullanılmamaktadır.

Kurumda tüm
birimlerin toplumsal
katkı performansı
izlenerek
değerlendirilmekte
ve karar almalarda
kullanılmaktadır.
Buna ilişkin
uygulamalar düzenli
olarak izlenmekte ve
izlem sonuçları
paydaşlarla birlikte
değerlendirilerek
önlemler
alınmaktadır.

Kurumda, kurumsal
amaçlar (toplumsal
katkı politikası,
hedefleri, stratejisi)
doğrultusunda tüm
birimlerin toplumsal
katkı performansının
izlenmesi ve
değerlendirilmesine
ilişkin sürdürülebilir
ve olgunlaşmış
uygulamalar
kurumun tamamında
benimsenmiş ve
güvence altına
alınmıştır; kurumun
kendine özgü ve
yenilikçi birçok
uygulaması
bulunmakta ve bu
uygulamaların bir
kısmı diğer
kurumlar tarafından
örnek alınmaktadır.

E.1.1.
Yönetim modeli
ve idari yapı

Kurumun
misyonuyla
uyumlu ve
stratejik
hedeflerini
gerçekleştirmeyi

Kurumun misyon ve
stratejik hedeflerine
ulaşmasını güvence
altına alan yönetim
modeli ve idari
yapılanması; tüm

Kurumun misyon ve
stratejik hedeflerine
ulaşmasını güvence
altına alan yönetim
modeli ve idari
yapılanması, süreçlerle

Kurumunda tüm
birimleri ve alanları
kapsayan yönetim
modeli ve idari
yapılanması ile
ilişkili

Kurumda çok
sesliliği, etkin karar
vermeyi, değişime
uyum sağlamayı ve
paydaşların temsil
edilmesini güvence
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(Kurum, stratejik
hedeflerine
ulaşmayı nitelik
ve nicelik olarak
güvence altına
alan yönetsel ve
idari yapılanmaya
sahip olmalıdır.
Yönetim kadrosu
gerekli yapıcı
liderliği
üstlenebilmeli,
idari kadrolar
gerekli yetkinliğe
sahip olmalıdır.)

E.1.2.
Süreç yönetimi

www.yokak.gov.tr

YÖKAK

sağlayacak bir
yönetim modeli ve
organizasyonel
yapılanması
bulunmamaktadır.

süreçler tanımlanarak,
süreçlerle uyumlu
yetki, görev ve
sorumluluklar
belirlenerek
tanımlanmıştır. Ancak
bu model
doğrultusunda yapılmış
uygulamalar
bulunmamaktadır veya
uygulamalar tüm
birimleri
kapsamamaktadır.

uyumlu olarak ve tüm
birimleri/alanları (vakıf
yükseköğretim
kurumlarında mütevelli
heyet ve tüm
yükseköğretim
kurumlarında rektör
yardımcıları ve
danışmanlar dâhil
olmak üzere)
kapsayacak şekilde
oluşturulmuştur ve bu
doğrultuda yapılan
uygulamalardan bazı
sonuçlar elde
edilmiştir. Ancak bu
sonuçların izlenmesi
yapılmamaktadır.

uygulamalardan elde
edilen bulgular,
sistematik olarak
izlenmekte,
paydaşların
görüşleri alınmakta
ve izlem sonuçları
paydaşlarla birlikte
değerlendirilerek
önlemler alınmakta
ve ihtiyaçlar/talepler
doğrultusunda
güncellemeler
gerçekleştirilmekted
ir.

altına alan ve
kurumsal amaçların
gerçekleştirilmesi
için gerekli ortamı
sağlayan yönetim
modeli ve idari
yapılanması (yasal
düzenlemeler
çerçevesinde
kurumsal yaklaşım,
gelenekler, tercihler)
kurumun tamamında
benimsenmiştir;
kurumun kendine
özgü ve yenilikçi
birçok uygulaması
bulunmakta ve bu
uygulamaların bir
kısmı diğer
kurumlar tarafından
örnek alınmaktadır.

Kurumda eğitimöğretim,
araştırmageliştirme,
toplumsal katkı ve
yönetim sistemine
ilişkin süreçler
tanımlanmamıştır.

Kurumda eğitimöğretim, araştırmageliştirme, toplumsal
katkı ve yönetim
sistemine ilişkin
süreçler tanımlanmıştır.
Ancak uygulamalar bu
süreçlerle uyumlu
değildir veya tüm
birimleri kapsamayan
uygulamalar
bulunmaktadır.

Kurumda tüm birimleri
ve alanları kapsayacak
şekilde tüm süreçler
tanımlanmıştır ve tüm
uygulamalar süreçler
doğrultusunda
uygulamalar
gerçekleştirilmektedir.
Ancak süreç
performans sonuçları
izlenmemekte veya
süreç performans
sonuçları karar

Kurumda tüm
birimleri ve alanları
kapsayacak şekilde
yönetilen süreçler
ilişkin sonuçlar,
performans
göstergeleriyle
sistematik olarak
izlenmekte,
paydaşların
görüşleri alınmakta
ve izlem sonuçları
paydaşlarla birlikte

Kurumda stratejik
hedeflerle uyumlu
ve tüm alanları
kapsayan süreç
yönetim modeli
sürdürülebilir ve
olgunlaşmış
uygulamalarla
kurumun tamamında
benimsemiş ve
güvence altına
alınmıştır; bu
hususta kurumun
YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU
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E.2. Kaynakların
Yönetimi
(Kurum, insan
kaynakları, mali
kaynakları ile
taşınır ve
taşınmaz
kaynaklarının
tümünü etkin ve
verimli
kullandığını
güvence altına
almak üzere bir
yönetim sistemine
sahip olmalıdır.)
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E.2.1.
İnsan kaynakları
yönetimi

Kurumda insan
kaynakları
yönetimine ilişkin
tanımlı bir politika
ve süreçler
bulunmamaktadır.

Kurumda insan
kaynakları yönetimi
politikası ile bununla
uyumlu olarak
tanımlanmış süreçleri
bulunmaktadır. Ancak
bunları hayata
geçirmek üzere
mekanizmalar veya
uygulamalar
bulunmamaktadır.

almalarda
kullanılmamaktadır.

değerlendirilerek
önlemler alınmakta
ve ihtiyaçlar/talepler
doğrultusunda
güncellemeler
gerçekleştirilmekted
ir.

kendine özgü ve
yenilikçi birçok
uygulaması
bulunmakta ve bu
uygulamaların bir
kısmı diğer
kurumlar tarafından
örnek alınmaktadır.

Kurumun insan
kaynakları politikası ve
stratejik hedefleri ile
uyumlu olarak, insan
kaynakları süreçleri
doğrultusunda
uygulamalar
bulunmaktadır ve bu
uygulamalardan bazı
sonuçlar elde
edilmiştir. Ancak bu
uygulamaların
sonuçları
izlenmemekte veya
karar almalarda
kullanılmamaktadır.

Kurumda tüm
birimleri kapsayan
insan kaynakları
yönetimi
uygulamalarına
ilişkin sonuçlar
sistematik olarak
izlenmekte, paydaş
görüşleri alınmakta
ve izlem sonuçları
paydaşlarla birlikte
değerlendirilerek
önlemler
alınmaktadır.

Kurumda stratejik
hedeflerle uyumlu
ve tüm alanları
kapsayan insan
kaynakları yönetim
modeli
sürdürülebilir ve
olgunlaşmış
uygulamalarla
kurumun tamamında
benimsemiş ve
güvence altına
alınmıştır; bu
hususta kurumun
kendine özgü ve
yenilikçi birçok
uygulaması
bulunmakta ve bu
uygulamaların bir
kısmı diğer
kurumlar tarafından
örnek alınmaktadır.
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E.3. Bilgi
Yönetim Sistemi
(Kurum, yönetsel
ve operasyonel
faaliyetlerinin
etkin yönetimini
güvence altına
alabilmek üzere
gerekli bilgi ve
verileri periyodik
olarak topladığı,
www.yokak.gov.tr
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E.2.2.
Finansal
kaynakların
yönetimi

Kurumda finansal
kaynakların
yönetimine ilişkin
tanımlı süreçler
bulunmamaktadır.

Kurumda finansal
kaynakların yönetimine
ilişkin tanımlı süreçler
bulunmaktadır. Ancak
bu süreçler
doğrultusunda yapılmış
uygulamalar
bulunmamaktadır veya
mevcut uygulamalar
tüm alanları
kapsamamaktadır.

Kurumun stratejik
hedefleri ile uyumlu
olarak, tanımlı
süreçlere göre finansal
kaynakların
yönetimine ilişkin
uygulamalar
bulunmaktadır ve bu
uygulamalardan bazı
sonuçlar elde
edilmiştir. Ancak bu
uygulamaların
sonuçları
izlenmemekte veya
karar almalarda
kullanılmamaktadır.

Kurumda tüm
alanları kapsayacak
şekilde yürütülen
finansal kaynakların
yönetimi
uygulamalarına
ilişkin sonuçlar
sistematik olarak
izlenmekte, paydaş
görüşleri alınmakta
ve izlem sonuçları
paydaşlarla birlikte
değerlendirilerek
önlemler
alınmaktadır.

Kurumda stratejik
hedeflerle uyumlu
ve tüm alanları
kapsayan finansal
kaynakların
yönetimi
sürdürülebilir ve
olgunlaşmış
uygulamalarla
kurumun tamamında
benimsemiş ve
güvence altına
alınmıştır; bu
hususta kurumun
kendine özgü ve
yenilikçi birçok
uygulaması
bulunmakta ve bu
uygulamaların bir
kısmı diğer
kurumlar tarafından
örnek alınmaktadır.

E.3.1.
Entegre bilgi
yönetim sistemi

Kurumda bilginin
edinimi,
saklanması ve
kullanılmasına
destek olacak
herhangi bir
bilişim sistemi
bulunmamaktadır.

Kurumda kurumsal
bilginin edinimi,
saklanması ve
kullanılmasına destek
olacak bilgi yönetim
sistemleri
bulunmaktadır. Ancak
bu sistemler
birbirleriyle bütünleşik
değildir veya tüm
alanları
kapsamamaktadır.

Kurumda tüm alanları
kapsayan, tüm
süreçleri destekleyen
(eğitim-öğretim,
araştırma-geliştirme,
toplumsal katkı, kalite
güvencesi) ve entegre
bilgi yönetim sistemi
bulunmaktadır ve bu
sistemin kullanılması
yönünde bazı
uygulamalar

Kurumda tüm
süreçleri
destekleyen entegre
bilgi yönetim
sistemine ve
kullanımına ilişkin
sonuçlar sistematik
olarak izlenmekte,
paydaş görüşleri
alınmakta ve izlem
sonuçları
paydaşlarla birlikte

Kurumsal amaçlar
doğrultusunda
sürdürülebilir ve
olgunlaşmış entegre
bilgi yönetim
sistemi kurumun
tamamında
benimsenmiş ve
güvence altına
alınmıştır; bu
hususta kurumun
kendine özgü ve
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sakladığı, analiz
ettiği ve
süreçlerini
iyileştirmek üzere
kullandığı entegre
bir bilgi yönetim
sistemine sahip
olmalıdır.)

E 3.2.
Bilgi güvenliği ve
güvenilirliği
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Kurumda bilgi
güvenliği ve
güvenirliğinin
sağlanmasına
ilişkin
uygulamalar
bulunmamaktadır.

Kurumda bilgi
güvenliği ve
güvenirliğinin
sağlanmasına yönelik
tanımlı süreçler ve
planlamalar
bulunmaktadır. Ancak
bu süreçler
doğrultusunda yapılmış
uygulamalar
bulunmamaktadır veya
uygulamalar tüm
alanları
kapsamamaktadır.

bulunmaktadır. Ancak
bilgi sistemi karar
almalarda
kullanılmamaktadır ve
sistemin kullanımıyla
ilgili sonuçlar
izlenmemektedir.

değerlendirilerek
önlemler alınmakta
ve ihtiyaçlar/talepler
doğrultusunda
güncellemeler
gerçekleştirilmekted
ir.

yenilikçi birçok
uygulaması
bulunmakta ve bu
uygulamaların bir
kısmı diğer
kurumlar tarafından
örnek alınmaktadır.

Kurumda bilgi
güvenliği ve
güvenirliğinin
sağlanmasına yönelik
bütünleşik uygulamalar
bulunmakta ve bu
uygulamalardan bazı
sonuçlar elde
edilmektedir. Ancak bu
uygulamaların
sonuçları
izlenmemekte veya
karar almalarda
kullanılmamaktadır.

Kurumda bilgi
güvenliği ve
güvenirliğinin
sağlanmasına
yönelik uygulamalar
sistematik olarak
izlenmekte ve izlem
sonuçları
paydaşlarla birlikte
değerlendirilerek
önlemler
alınmaktadır.

Kurumsal bilginin
güvenliği ve
güvenirliği
sürdürülebilir ve
olgunlaşmış
uygulamalarla
kurumun tamamında
benimsenmiş ve
güvence altına
alınmıştır; bu
hususta kurumun
kendine özgü ve
yenilikçi birçok
uygulaması
bulunmakta ve bu
uygulamaların bir
kısmı diğer
kurumlar tarafından
örnek alınmaktadır.
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E.4. Destek
Hizmetleri
(Kurum, dışarıdan
aldığı destek
hizmetlerinin
uygunluğunu,
kalitesini ve
sürekliliğini
güvence altına
almalıdır.)

E.5. Kamuoyunu
Bilgilendirme ve
Hesap
Verebilirlik
(Kurum, eğitim öğretim
programlarını ve
araştırmageliştirme
faaliyetlerini de
içerecek şekilde
tüm faaliyetleri
hakkındaki
www.yokak.gov.tr
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E 4.1.
Hizmet ve
malların
uygunluğu,
kalitesi ve
sürekliliği

Kurumda,
dışarıdan temin
edilen malların ve
destek
hizmetlerinin
uygunluğunu ve
kalitesini
değerlendirmek
üzere tanımlı
kriterler ve
süreçler
bulunmamaktadır.

Kurumda, dışarıdan
temin edilen destek
hizmetlerinin ve
malların uygunluğunu,
kalitesini ve
sürekliliğini güvence
altına almak üzere bazı
tanımlı süreçler ve
mekanizmalar (tedarik
süreci, uygunluk ve
kalite kriterleri gibi)
bulunmaktadır. Ancak
bu süreçler
doğrultusunda yapılan
uygulamalar
bulunmamaktadır veya
uygulamalar tüm
alanları
kapsamamaktadır.

Kurumda, dışarıdan
temin edilen tüm
mallardan ve destek
hizmetlerinden
beklenen kalite
düzeylerinin iç kalite
güvence sistemi
kapsamında
planlanması,
değerlendirilip
iyileştirilmesi yönünde
uygulamalar
gerçekleştirilmektedir.
Ancak bu
uygulamaların
sonuçları
izlenmemekte veya
karar almalarda
kullanılmamaktadır.

Kurumda, dışarıdan
tedarik edilen tüm
hizmetlerin ve
malların kalitesini
güvence altına
almak üzere
tedarikçilerle yakın
işbirlikleri
yürütülmekte,
tedarikçilerin
performansı ve
memnuniyetleri
sistematik olarak
izlenerek
paydaşlarla birlikte
değerlendirilmekte
ve gerekli önlemler
alınmaktadır.

Kurumda dışarıdan
temin edilen mal ve
hizmetlerin kalite
düzeylerini,
kurumsal amaçlar
doğrultusunda
güvence altına
almak üzere tedarik
zinciri
yönetilmektedir; bu
hususta kurumun
kendine özgü ve
yenilikçi birçok
uygulaması
bulunmakta ve bu
uygulamaların bir
kısmı diğer
kurumlar tarafından
örnek alınmaktadır.

E.5.1.
Kamuoyunu
bilgilendirme

Kurumun
faaliyetlerine
ilişkin kamuoyunu
bilgilendirmemek
üzere tanımlı
ilkeleri ve
mekanizmaları
bulunmamaktadır.

Kurum, faaliyetlerine
ilişkin kamuoyunu
bilgilendirmeyi ilkesel
olarak benimsemek
üzere bir politika
tanımlamış,
kamuoyunu
bilgilendirme yöntem
ve süreçlerini
belirlemiştir. Ancak bu
politika ve süreçler
doğrultusunda yapılmış
uygulamalar
bulunmamaktadır veya

Kurumun kamuoyunu
bilgilendirmek üzere
belirlediği ilkeler ve
süreçler doğrultusunda,
tüm alanları kapsayan
kamuoyunu
bilgilendirme
uygulamalarından bazı
sonuçlar elde
edilmiştir. Ancak bu
uygulamaların
sonuçları
izlenmemekte veya

Kurumun
kamuoyunu
bilgilendirme
faaliyetlerine ilişkin
bulgular izlenmekte,
paydaş görüşleri
alınmakta ve izlem
sonuçları
paydaşlarla birlikte
değerlendirilerek
önlemler
alınmaktadır.

Kurumun
kamuoyunu
bilgilendirme
faaliyetleri kurumsal
amaçlar ve değerler
doğrultusunda,
sürdürülebilir ve
olgunlaşmış
uygulamalarla
güvence altına
alınmış ve kurumun
tamamında
benimsenmiştir; bu
hususta kurumun
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bilgileri açık,
doğru, güncel ve
kolay ulaşılabilir
şekilde
yayımlamalı ve
kamuoyunu
bilgilendirmelidir.
Kurum, yönetim
ve idari
kadroların
verimliliğini
ölçüp
değerlendirebilen
ve hesap
verebilirliklerini
sağlayan
yaklaşımlara
sahip olmalıdır.
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E.5.2.
Hesap verme
yöntemleri

Kurumun hesap
verme yöntemleri
ve mekanizmaları
bulunmamaktadır.

uygulamalar tüm
alanları
kapsamamaktadır.

karar almalarda
kullanılmamaktadır.

Kurum hesap vermeyi
ilkesel olarak
benimsemiş, yöntem ve
süreçlerini
belirlemiştir. Ancak bu
ilkeler ve süreçler
doğrultusunda yapılmış
uygulamalar
bulunmamaktadır veya
uygulamalar tüm
alanları
kapsamamaktadır.

Kurumun hesap
vermek üzere
benimsemiş olduğu
ilkeler ve süreçler
doğrultusunda yaptığı
uygulamalardan bazı
sonuçlar elde
edilmiştir. Ancak bu
uygulamaların
sonuçları
izlenmemekte veya
karar almalarda
kullanılmamaktadır.

kendine özgü ve
yenilikçi birçok
uygulaması
bulunmakta ve bu
uygulamaların bir
kısmı diğer
kurumlar tarafından
örnek alınmaktadır.

Kurumun hesap
verme faaliyetleri
sonucunda elde
edilen bulgular
izlenmekte, paydaş
görüşleri alınmakta
ve izlem sonuçları
paydaşlarla birlikte
değerlendirilerek
önlemler
alınmaktadır.

Kurumun hesap
verme ilkeleri,
kurumsal amaçlar ve
değerler
doğrultusunda,
sürdürülebilir ve
olgunlaşmış
uygulamalarla
güvence altına
alınmış ve kurumun
tamamında
benimsenmiştir; bu
hususta kurumun
kendine özgü ve
yenilikçi birçok
uygulaması
bulunmakta ve bu
uygulamaların bir
kısmı diğer
kurumlar tarafından
örnek alınmaktadır.

