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1. Giriş

Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR);

Kurumun yıllık iç değerlendirme süreçlerini 
izlemek ve

• Kurumsal Dış Değerlendirme Programı

• Kurumsal Akreditasyon Programı

• İzleme Programı

süreçlerinde esas alınmak üzere kurum 
tarafından her yıl hazırlanır.



2. KİDR Amaç ve İçeriği
Amaç

KİDR’nin amacı, kurumun güçlü ve gelişmeye açık yönlerini tanımasını sağlamaktır. Ayrıca 
iyileştirme süreçlerine katkı sunmak gibi bir amacı daha vardır.

KİDR, kurumun öz değerlendirme çalışmalarının en önemli çıktısıdır. 

Olgunluk düzeyi yüksek bir KİDR ancak yıl içerisinde iç kalite güvencesi sistemi ve iç 
değerlendirme çalışmalarının etkin ve etkili gerçekleştirilmesi ile mümkündür.



İçerik

• KİDR’de yükseköğretim kurumunun iç kalite 
güvencesi sisteminin olgunluk düzeyi 
irdelenmektedir.

• Bu kapsamda şu soruların kanıta dayalı 
olarak yanıtlanması beklenmektedir:



• Kurum; kalite güvencesi sistemi, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal 
katkı ve yönetim sistemi süreçlerinde sahip olduğu kaynakları ve yetkinlikleri nasıl 
planlıyor ve yönetiyor?

• Kurumun genelinde ve süreçler bazında izleme ve iyileştirmeler nasıl gerçekleştiriliyor?

• Planlama, uygulama, izleme ve iyileştirme süreçlerine paydaş katılımı ve kapsayıcılık nasıl 
sağlanıyor?



• Kurumun iç kalite güvencesi sisteminde güçlü ve iyileşmeye açık alanlar neler?

• Gerçekleştirilemeyen iyileştirmelerin nedenleri neler?

• Kurum, rekabet avantajını koruyabilmek için kalite güvencesi sisteminde sürdürülebilirliği nasıl 
sağlıyor?



3. KİDR Şablonu

• Özet (amaç, kapsam ve hazırlanma süreci bilgileri)

• Kurum Hakkında Bilgiler (iletişim bilgileri, tarihsel gelişim, misyon, vizyon vb.)

• Kalite Güvencesi Sistemi

• Eğitim ve Öğretim

• Araştırma ve Geliştirme

• Toplumsal Katkı

• Yönetim Sistemi

• Sonuç ve Değerlendirme (kurumun güçlü ve iyileşmeye açık yönlerinin özetlenmesi)

YÖKAK Dereceli Değerlendirme Anahtarı (Rubrik) kullanılarak 
yazılmaktadır.



4. YÖKAK Dereceli Değerlendirme Anahtarı (Rubrik) ve Kullanımı

• YÖKAK’ın kurumsal değerlendirme süreçleri, 
bütüncül bir bakış açısıyla; Kalite Güvencesi Sistemi, 
Eğitim ve Öğretim, Araştırma ve Geliştirme, 
Toplumsal Katkı, Yönetim Sistemi başlıkları altında 
toplam 22 ölçüt ve 56 alt ölçüt ile 
gerçekleştirilmektedir.

• YÖKAK Dereceli Değerlendirme Anahtarı, alt 
ölçütlerin olgunluk düzeylerinin 
değerlendirilmesinde kullanılmaktadır.





KİDR yazımında başlık, ölçüt ve alt ölçütlerin ilişkilendirilmesi örneği

* Sunulan kanıtlar rapor 
içeriği ve seçilen olgunluk 
düzeyiyle tutarlı olmalı; aynı 
zamanda yapılan açıklamaları 
destekleyecek şekilde 
çeşitlendirilmelidir.

Başlık B. Eğitim ve Öğretim Başlıklar altında ölçütler 
ve alt ölçütler yer 
almaktadır.

Ölçüt B.1 Programların 
Tasarımı ve Onayı 

Rapor yazımı ölçütler 
bazında gerçekleştirilir. 

Alt Ölçüt B.1.5. Ölçme ve 
değerlendirme sistemi

Alt ölçütler, ölçütlerin 
yazımında esas alınır ve 
kanıtlarla desteklenen* 
olgunluk düzeyi 
derecelendirilir. 





5. Raporun Hazırlanması ve Yayımlanması

KİDR, Kalite Güvencesi Yönetim Bilgi Sistemi (KGYBS)
üzerinden hazırlanır.

Raporda yer alan bilgiler; çeşitli belgeler ve kanıtlarla
desteklenir.

Yükseköğretim kurumları tarafından sisteme yüklenen
KİDR’ler www.yokak.gov.tr internet sayfasından yayımlanır.

Yükseköğretim kurumları KİDR’lerini kendi internet
sayfalarından da yayımlarlar.
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