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❑ YÖKAK Dereceli Değerlendirme 
Anahtarı’nda her bir alt ölçüt için 
kalite güvencesi süreç ya da 
mekanizmaları; planlama, 
uygulama, kontrol etme ve 
önlem alma (PUKÖ) 
basamaklarının olgunluk 
düzeyleri dikkate alınarak 
tanımlanmış olup, 1-5 arasındaki 
bir ölçekle derecelendirilmiştir.

❑  Bu anahtarla olgunluk düzeyi 
belirlenen alt ölçütler, ilgili 
ölçütlerin karşılanma düzeyini 
ortaya koymaktadır.



KİDR Yazımında Başlık, Ölçüt Ve Alt Ölçütlerin İlişkilendirilmesi Örneği

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

Ölçüt B.1 Program Tasarımı, Değerlendirmesi ve 
Güncellenmesi Ölçütler, alt ölçütlerle detaylandırılmaktadır.

Alt Ölçüt
B.1.5. Programların izlenmesi ve 
güncellenmesi

Rapor yazımı alt ölçütler bazında gerçekleştirilecektir. 
Planlama, Uygulama, Kontrol Etme, Önlem Alma 
süreçleri ve Örnek Gösterilebilir Uygulamalar 
aktarılmalıdır. Olgunluk Düzeyi, Dereceli 
Değerlendirme Anahtarındaki açıklamalar ve raporda 
sunulan kanıtlar çerçevesinde belirlenmelidir.

ÖNEMLİ
Alt ölçütlerin olgunluk düzeyinin 
değerlendirilmesinde kullanılan YÖKAK 
Dereceli Değerlendirme Anahtarı, 1-5 
arasında derecelendirilen basamaklardan
oluşmaktadır. 
Bir olgunluk düzeyine geçmek için önceki 
basamakların tamamlanması gerekir.



LİDERLİK VE KALİTE



A1.1. Yönetim Modeli ve İdari Yapı

Kurumdaki; yönetim modeli ve idari yapı (yasal düzenlemeler çerçevesinde kurumsal yaklaşım, gelenekler, 
tercihler); karar verme mekanizmaları, kontrol ve denge unsurları; kurulların çok sesliliği ve bağımsız hareket 
kabiliyeti, paydaşların temsil edilmesi; öngörülen yönetim modeli ile gerçekleşmenin karşılaştırılması, 
modelin kurumsallığı ve sürekliliği yerleşmiş ve benimsenmiştir. 

Rektör yardımcıları ve danışmanlarının (üst yönetimin) çalışma tarzı, yetki ve sorumlulukları, kurumun 
akademik camiasıyla iletişimi; üst yönetim tarzının hedeflenen kurum kimliği ile uyumu yerleşmiş ve 
benimsenmiştir. 

Organizasyon şeması ve bağlı olma/rapor verme ilişkileri; görev tanımları, iş akış süreçleri vardır ve gerçeği 
yansıtmaktadır; ayrıca bunlar yayımlanmış ve işleyişin paydaşlarca bilinirliği sağlanmıştır.



Örnek Kanıtlar

YÖNETIŞIM MODELI VE ORGANIZASYON ŞEMASI 

KURUMUN YÖNETIM VE IDARI ALANLARLA ILGILI POLITIKASINI VE STRATEJIK AMAÇLARINI 
UYGULADIĞINA DAIR UYGULAMALAR/KANITLAR 

YÖNETIM VE ORGANIZASYONEL YAPILANMA UYGULAMALARINA ILIŞKIN IZLEME VE 
IYILEŞTIRME KANITLARI 

STANDART UYGULAMALAR VE MEVZUATIN YANI SIRA; KURUMUN IHTIYAÇLARI 
DOĞRULTUSUNDA GELIŞTIRDIĞI ÖZGÜN YAKLAŞIM VE UYGULAMALARINA ILIŞKIN KANITLAR 



MGÜ ve Örnek Üniversite Kanıtları
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ 
DEĞERLENDİRME RAPORU: 
https://api.yokak.gov.tr/Storage/msgsu/2020/ProofFiles/1.1.Kan%C4%B1
t%202020%20Y%C4%B1l%C4%B1%20%C4%B0%C3%A7%20Kontrol%20Sis
temi%20De%C4%9Ferlendirme%20Raporu.pdf 

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK VE İDARİ TEȘKİLAT 
ȘEMASI: 
https://api.yokak.gov.tr/Storage/sdu/2020/ProofFiles/Kan%C4%B1t%201.
%20Organizasyon%20%C5%9Eemas%C4%B1..pdf 

https://api.yokak.gov.tr/Storage/msgsu/2020/ProofFiles/1.1.Kan%C4%B1t%202020%20Y%C4%B1l%C4%B1%20%C4%B0%C3%A7%20Kontrol%20Sistemi%20De%C4%9Ferlendirme%20Raporu.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/msgsu/2020/ProofFiles/1.1.Kan%C4%B1t%202020%20Y%C4%B1l%C4%B1%20%C4%B0%C3%A7%20Kontrol%20Sistemi%20De%C4%9Ferlendirme%20Raporu.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/msgsu/2020/ProofFiles/1.1.Kan%C4%B1t%202020%20Y%C4%B1l%C4%B1%20%C4%B0%C3%A7%20Kontrol%20Sistemi%20De%C4%9Ferlendirme%20Raporu.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/sdu/2020/ProofFiles/Kan%C4%B1t%201.%20Organizasyon%20%C5%9Eemas%C4%B1..pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/sdu/2020/ProofFiles/Kan%C4%B1t%201.%20Organizasyon%20%C5%9Eemas%C4%B1..pdf


A1.2. Liderlik

Kurumda rektörün ve süreç liderlerinin yükseköğretim ekosistemindeki değişim, belirsizlik ve 
karmaşıklığı dikkate alan bir kalite güvencesi sistemi ve kültürü oluşturma konusunda sahipliği ve 
motivasyonu yüksektir. Bu süreçler çevik bir liderlik yaklaşımıyla yönetilmektedir. 
Birimlerde liderlik anlayışı ve koordinasyon kültürü yerleşmiştir. Liderler kurumun değerleri ve 
hedefleri doğrultusunda stratejilerinin yanı sıra; yetki paylaşımını, ilişkileri, zamanı, kurumsal 
motivasyon ve stresi de etkin ve dengeli biçimde yönetmektedir. 



Örnek Kanıtlar

Kalite güvencesi kültürünü 
geliştirmek üzere yapılan 
planlamalar ve uygulamalar 

Kurumun yöneticilerinin liderlik 
özelliklerini ve yetkinliklerini 
ölçmek ve izlemek için 
kullanılan yöntemler, elde 
edilen izleme sonuçları ve bağlı 
iyileştirmeler 

Kurumdaki kalite kültürünün 
gelişimini ölçmek ve izlemek 
için kullanılan yöntemler, elde 
edilen izleme, sonuçları ve bağlı 
iyileştirmeler 

•Standart uygulamalar ve 
mevzuatın yanı sıra; kurumun 

ihtiyaçları doğrultusunda 
geliştirdiği özgün yaklaşım ve 
uygulamalarına ilişkin kanıtlar 



A1.3. Kurumsal Dönüşüm Kapasitesi
Yükseköğretim ekosistemi içerisindeki değişimleri, küresel eğilimleri, ulusal hedefleri ve paydaş beklentilerini 
dikkate alarak kurumun geleceğe hazır olmasını sağlayan çevik yönetim yetkinliği vardır. 
Geleceğe uyum için amaç, misyon ve hedefler doğrultusunda kurumu dönüştürmek üzere değişim yönetimi, 
kıyaslama, yenilik yönetimi gibi yaklaşımları kullanır ve kurumsal özgünlüğü güçlendirir. 



Örnek Kanıtlar

•Değişim yönetim modeli •Değişim planları, yol haritaları •Çevre analizi raporu •Gelecek senaryoları 

•Kıyaslama raporları •Yenilik yönetim sistemi •Değişim ekipleri belgeleri 

•Standart uygulamalar ve 
mevzuatın yanı sıra; kurumun 

ihtiyaçları doğrultusunda 
geliştirdiği özgün yaklaşım ve 
uygulamalarına ilişkin kanıtlar 



A1.4. İç Güvencesi Mekanizmaları

PUKÖ çevrimleri itibarı ile takvim yılı temelinde hangi işlem, süreç, 
mekanizmaların devreye gireceği planlanmış, akış şemaları belirlidir. 
Sorumluluklar ve yetkiler tanımlanmıştır. Gerçekleşen uygulamalar 
değerlendirilmektedir. 

Takvim yılı temelinde tasarlanmayan diğer kalite döngülerinin ise tüm katmanları 
içerdiği kanıtları ile belirtilmiştir, gerçekleşen uygulamalar değerlendirilmektedir.
Kuruma ait kalite güvencesi rehberi gibi, politika ayrıntılarının yer aldığı erişilebilen 
ve güncellenen bir doküman bulunmaktadır. 



Örnek Kanıtlar

Kalite güvencesi rehberi gibi 
tanımlı süreç belgeleri 

İş akış şemaları, takvim, görev 
ve sorumluluklar ve 

paydaşların rollerini gösteren 
kanıtlar 

Bilgi Yönetim Sistemi Geri bildirim yöntemleri 

Paydaş katılımına ilişkin 
belgeler 

Yıllık izleme ve iyileştirme 
raporları 

Standart uygulamalar ve 
mevzuatın yanı sıra; kurumun 

ihtiyaçları doğrultusunda 
geliştirdiği özgün yaklaşım ve 
uygulamalarına ilişkin kanıtlar 



A1.5. Kamuoyunu Bilgilendirme ve Hesap 
Verebilirlik

Kamuoyunu bilgilendirme ilkesel olarak benimsenmiştir, hangi kanalların nasıl kullanılacağı tasarlanmıştır, 
erişilebilir olarak ilan edilmiştir ve tüm bilgilendirme adımları sistematik olarak atılmaktadır. 
Kurum web sayfası doğru, güncel, ilgili ve kolayca erişilebilir bilgiyi vermektedir; bunun sağlanması için 
gerekli mekanizma mevcuttur.
İçe ve dışa hesap verme yöntemleri kurgulanmıştır ve uygulanmaktadır. Sistematiktir, ilan edilen takvim 
çerçevesinde gerçekleştirilir, sorumluları nettir. 
Alınan geri beslemeler ile etkinliği değerlendirilmektedir. 
Kurumun bölgesindeki dış paydaşları, ilişkili olduğu yerel yönetimler, diğer üniversiteler, kamu kurumu 
kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, sanayi ve yerel halk ile ilişkileri değerlendirilmektedir. 



Örnek Kanıtlar

•Kamuoyunu bilgilendirme ve 
hesap verebilirlik ile ilişkili 

olarak benimsenen ilke, kural 
ve yöntemler 

•Kamuoyunu bilgilendirme ve 
hesap verebilirliğe ilişkin 

uygulama örnekleri 

•İç ve dış paydaşların 
kamuoyunu bilgilendirme ve 

hesap verebilirlikle ilgili 
memnuniyeti ve geri 

bildirimleri

•Kamuoyunu bilgilendirme ve 
hesap verebilirlik 

mekanizmalarına ilişkin 
izleme ve iyileştirme kanıtları 

•Standart uygulamalar ve 
mevzuatın yanı sıra; kurumun 

ihtiyaçları doğrultusunda 
geliştirdiği özgün 

uygulamalarına ilişkin 
kanıtlar 



MGÜ ve Örnek Üniversite Kanıtları

Kamuoyu Bilgilendirme Kaynakları: 

EGE ÜNİVERSİTESİ MEDYA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 
YÖNETMELİĞİ: 
https://api.yokak.gov.tr/Storage/ege/2020/ProofFiles/E.5.1-1%20EGE
MM%20Y%C3%B6netmelik.pdf 

ÜNİVERSİTE FAALİYETLERİNİN KAMUOYU İLE İÇ VE DIŞ PAYDAŞLARIN 
BİLGİLENDİRİLMESİNE YÖNELİK YÜRÜTÜLMEKTE OLAN İYİ UYGULAMA 
ÖRNEKLERİ: 
https://api.yokak.gov.tr/Storage/sdu/2020/ProofFiles/Kan%C4%B1t%2
01.%20Kimer%202020%20Kamuoyu%20Faaliyetleri..pdf 

https://api.yokak.gov.tr/Storage/ege/2020/ProofFiles/E.5.1-1%20EGEMM%20Y%C3%B6netmelik.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/ege/2020/ProofFiles/E.5.1-1%20EGEMM%20Y%C3%B6netmelik.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/sdu/2020/ProofFiles/Kan%C4%B1t%201.%20Kimer%202020%20Kamuoyu%20Faaliyetleri..pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/sdu/2020/ProofFiles/Kan%C4%B1t%201.%20Kimer%202020%20Kamuoyu%20Faaliyetleri..pdf


MİSYON VE 
STRATEJİK 
AMAÇLAR



A.2.1. Misyon, Vizyon ve Politikalar 

Misyon ve vizyon ifadesi tanımlanmıştır, kurum çalışanlarınca bilinir ve paylaşılır. Kuruma özeldir, 
sürdürülebilir bir gelecek yaratmak için yol göstericidir. 
Kalite güvencesi politikası vardır, paydaşların görüşü alınarak hazırlanmıştır. Politika kurum çalışanlarınca 
bilinir ve paylaşılır. Politika belgesi yalın, somut, gerçekçidir. Sürdürülebilir kalite güvencesi sistemini ana 
hatlarıyla tarif etmektedir. Kalite güvencesinin yönetim şekli, yapılanması, temel mekanizmaları, merkezi 
kurgu ve birimlere erişimi açıklanmıştır. 
Aynı şekilde eğitim ve öğretim (uzaktan eğitimi de kapsayacak şekilde), araştırma ve geliştirme, toplumsal 
katkı, yönetim sistemi ve uluslararasılaşma politikaları vardır ve kalite güvencesi politikası için sayılan 
özellikleri taşır. Bu politika ifadelerinin somut sonuçları, uygulamalara yansıyan etkileri vardır; örnekleri 
sunulabilir. 



Örnek Kanıtlar

Misyon ve vizyon 

Politika belgeleri (Eğitim 
ve öğretim politika belgesi 
uzaktan eğitimi de 
içermelidir) 

Politika belgelerinin ilgili 
paydaş katılımıyla 
hazırlandığını kanıtlayan 
belgeler 

Politika belgelerinde bütüncül ilişkiyi 
gösteren ifadeler ve uygulama 
örnekleri (Eğitim programlarında 
araştırma vurgusu, araştırma 
süreçlerinde topluma hizmet vurgusu, 
uzaktan eğitim vurgusu) 

Politikaların izlendiğine ve 
değerlendirildiğine ilişkin 
kanıtlar 

Standart uygulamalar ve 
mevzuatın yanı sıra; kurumun 
ihtiyaçları doğrultusunda 
geliştirdiği özgün yaklaşım ve 
uygulamalarına ilişkin kanıtlar 



Örnek Kanıtlar

• Performans Programı Hazırlama Süreci İşlemi İş Akışı

• Paydaş Önceliklendirme Tablosu ve Paydaş-Ürün/Hizmet Matrisi: 
https://api.yokak.gov.tr/Storage/mgu/2020/ProofFiles/mg%C3%BC-payda%C5
%9F%20analizi.pdf 

• Kalite Güvence Yönergesi: 
https://api.yokak.gov.tr/Storage/mgu/2020/ProofFiles/Kalite%20G%C3%BCve
ncesi%20Y%C3%B6nergesi.pdf 

• Stratejik Plan: 
https://api.yokak.gov.tr/Storage/mgu/2020/ProofFiles/Kalite%20G%C3%BCve
ncesi%20Y%C3%B6nergesi.pdf 

• 2020 Faaliyet Raporu: 
https://api.yokak.gov.tr/Storage/mgu/2020/ProofFiles/2020%20faaliyet%20ra
poru%20imzal%C4%B1.pdf 

https://api.yokak.gov.tr/Storage/mgu/2020/ProofFiles/mg%C3%BC-payda%C5%9F%20analizi.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/mgu/2020/ProofFiles/mg%C3%BC-payda%C5%9F%20analizi.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/mgu/2020/ProofFiles/Kalite%20G%C3%BCvencesi%20Y%C3%B6nergesi.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/mgu/2020/ProofFiles/Kalite%20G%C3%BCvencesi%20Y%C3%B6nergesi.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/mgu/2020/ProofFiles/Kalite%20G%C3%BCvencesi%20Y%C3%B6nergesi.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/mgu/2020/ProofFiles/Kalite%20G%C3%BCvencesi%20Y%C3%B6nergesi.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/mgu/2020/ProofFiles/2020%20faaliyet%20raporu%20imzal%C4%B1.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/mgu/2020/ProofFiles/2020%20faaliyet%20raporu%20imzal%C4%B1.pdf


A.2.2. Stratejik Amaç ve Hedefler

Stratejik Plan* kültürü ve geleneği vardır, mevcut dönemi kapsayan, kısa/orta uzun vadeli 
amaçlar, hedefler, alt hedefler, eylemler ve bunların zamanlaması, önceliklendirilmesi, 
sorumluları, mali kaynakları bulunmaktadır, tüm paydaşların görüşü alınarak (özellikle 
stratejik paydaşlar) hazırlanmıştır. 

Mevcut stratejik plan hazırlanırken bir öncekinin ayrıntılı değerlendirilmesi yapılmış ve 
kullanılmıştır; yıllık gerçekleşme takip edilerek ilgili kurullarda tartışılmakta ve gerekli 
önlemler alınmaktadır. 



Örnek Kanıtlar

Stratejik plan ve geliştirilme 
süreci 

Performans raporları 

Kurumun stratejik planına 
planlama, uygulama, kontrol 
etme ve önlem alma 
aşamalarında iç ve dış 
paydaş katılımını gösteren 
kanıtlar 

Stratejik plan ve hedeflerin, Birleşmiş 
Milletler Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçları’yla uyumunu gösteren kanıtlar 

Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; 
kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği 
özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 



A.2.3. Performans Yönetimi 

Kurumda performans yönetim sistemleri bütünsel bir yaklaşımla ele alınmaktadır. Bu sistemler kurumun 
stratejik amaçları doğrultusunda sürekli iyileşmesine ve geleceğe hazırlanmasına yardımcı olur. Bilişim 
sistemleriyle desteklenerek performans yönetiminin doğru ve güvenilir olması sağlanmaktadır. Kurumun 
stratejik bakış açısını yansıtan performans yönetimi süreç odaklı ve paydaş katılımıyla sürdürülmektedir.

 
Tüm temel etkinlikleri kapsayan kurumsal (genel, anahtar, uzaktan eğitim vb.) performans göstergeleri 
tanımlanmış ve paylaşılmıştır. Performans göstergelerinin iç kalite güvencesi sistemi ile nasıl 
ilişkilendirildiği tanımlanmış ve yazılıdır. Kararlara yansıma örnekleri mevcuttur. 

 
Kurumda performans yönetim sistemleri bütünsel bir yaklaşımla ele alınmaktadır. Bu sistemler kurumun 
stratejik amaçları doğrultusunda sürekli iyileşmesine ve geleceğe hazırlanmasına yardımcı olur. Bilişim 
sistemleriyle desteklenerek performans yönetiminin doğru ve güvenilir olması sağlanmaktadır. Kurumun 
stratejik bakış açısını yansıtan performans yönetimi süreç odaklı ve paydaş katılımıyla sürdürülmektedir. 



Örnek Kanıtlar

PERFORMANS GÖSTERGELERI 
VE ANAHTAR PERFORMANS 

GÖSTERGELERI 

PERFORMANS YÖNETIMINDE 
KULLANILAN MEKANIZMALAR 

PERFORMANS PROGRAMI 
RAPORU 

PERFORMANS YÖNETIMI 
MEKANIZMALARININ 

IYILEŞTIRILDIĞINE DAIR 
KANITLAR 

STANDART UYGULAMALAR VE 
MEVZUATIN YANI SIRA; 
KURUMUN IHTIYAÇLARI 

DOĞRULTUSUNDA 
GELIŞTIRDIĞI ÖZGÜN 

YAKLAŞIM VE 
UYGULAMALARINA ILIŞKIN 

KANITLAR 



MGÜ ve Örnek Üniversite Kanıtları

2020 İdare Faaliyet Raporu: 
https://api.yokak.gov.tr/Storage/sdu/2020/ProofFiles/Kan%C4%B1t%2018%20-%20
2020%20%C4%B0dare%20Faaliyet%20Raporu.pdf 

2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu: 
https://api.yokak.gov.tr/Storage/sdu/2020/ProofFiles/Kan%C4%B1t%2020%20-%20
2020%20Kurumsal%20Mali%20Durum%20ve%20Beklentiler%20Raporu.pdf 

MGÜ Performans Yönetim Sistemi

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ İŞLEMİ İŞ AKIŞI: 
https://api.yokak.gov.tr/Storage/mgu/2020/ProofFiles/performans_programi_izlem
e_islemi_is_akisi_183539.pdf 

Temel Perfomans Göstergesi: 
https://api.yokak.gov.tr/Storage/mgu/2020/ProofFiles/perf.g%C3%B6str.tablosu.pdf 

https://api.yokak.gov.tr/Storage/sdu/2020/ProofFiles/Kan%C4%B1t%2018%20-%202020%20%C4%B0dare%20Faaliyet%20Raporu.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/sdu/2020/ProofFiles/Kan%C4%B1t%2018%20-%202020%20%C4%B0dare%20Faaliyet%20Raporu.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/sdu/2020/ProofFiles/Kan%C4%B1t%2020%20-%202020%20Kurumsal%20Mali%20Durum%20ve%20Beklentiler%20Raporu.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/sdu/2020/ProofFiles/Kan%C4%B1t%2020%20-%202020%20Kurumsal%20Mali%20Durum%20ve%20Beklentiler%20Raporu.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/mgu/2020/ProofFiles/performans_programi_izleme_islemi_is_akisi_183539.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/mgu/2020/ProofFiles/performans_programi_izleme_islemi_is_akisi_183539.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/mgu/2020/ProofFiles/perf.g%C3%B6str.tablosu.pdf


YÖNETİM 
SİSTEMLERİ



A.3.1. Bilgi Yönetim Sistemi 

Kurumun önemli etkinlikleri ve süreçlerine ilişkin veriler toplanmakta, analiz edilmekte, 
raporlanmakta ve stratejik yönetim için kullanılmaktadır. 
Akademik ve idari birimlerin kullandıkları Bilgi Yönetim Sistemi entegredir ve kalite yönetim 
süreçlerini beslemektedir. 



Örnek Kanıtlar

Bilgi Yönetim Sistemi ve bu sistemin fonksiyonları 

Bilginin elde edilmesi, kayıt edilmesi, güncellenmesi, işlenmesi, 
değerlendirilmesi ve paylaşılmasına ilişkin tanımlı süreçler 

Bilgi Yönetim Sistemi’nin izlenmesi ve iyileştirilmesine ilişkin kanıtlar 

Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları 
doğrultusunda geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 



Örnek Kanıtlar

• Öğrenci Otomasyon Sistemi

• Personel Sistemi

• Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Hizmet Standartları Tablosu: 
https://api.yokak.gov.tr/Storage/mgu/2020/ProofFiles/Bilgi%20i%C5%
9Flem%20hizmet_standartlari_tablosu.pdf 

• EBYS Son Kullanıcı Eğitim Dokümanı: 
https://api.yokak.gov.tr/Storage/mgu/2020/ProofFiles/ebys_son_kulla
nici_egitim_dokumani.pdf  

https://api.yokak.gov.tr/Storage/mgu/2020/ProofFiles/Bilgi%20i%C5%9Flem%20hizmet_standartlari_tablosu.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/mgu/2020/ProofFiles/Bilgi%20i%C5%9Flem%20hizmet_standartlari_tablosu.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/mgu/2020/ProofFiles/ebys_son_kullanici_egitim_dokumani.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/mgu/2020/ProofFiles/ebys_son_kullanici_egitim_dokumani.pdf


A.3.2. İnsan Kaynakları Yönetimi 

Insan kaynakları yönetimine ilişkin kurallar ve süreçler bulunmaktadır. Şeffaf şekilde yürütülen bu süreçler 
kurumda herkes tarafından bilinmektedir. Eğitim ve liyakat öncelikli kriter olup, yetkinliklerin arttırılması 
temel hedeftir. 
 
Çalışan (akademik-idari) memnuniyet, şikayet ve önerilerini belirlemek ve izlemek amacıyla 
geliştirilmiş olan yöntem ve mekanizmalar uygulanmakta ve sonuçları değerlendirilerek 
iyileştirilmektedir. 
 



Örnek Kanıtlar

İnsan kaynakları politikası ve 
hedefleri ve bunlara ilişkin 
uygulamalar (Yetkinlik, işe 
alınma, hizmet içi eğitim, teşvik 
ve ödüllendirme vb.) 

Çalışan (akademik ve idari) 
memnuniyeti anketleri, 
uygulama sistematiği ve anket 
sonuçları 

İnsan kaynakları yönetimi 
uygulamalarına ilişkin izleme ve 
iyileştirme kanıtları 

Standart uygulamalar ve 
mevzuatın yanı sıra; kurumun 
ihtiyaçları doğrultusunda 
geliştirdiği özgün yaklaşım ve 
uygulamalarına ilişkin kanıtlar 



MGÜ ve Örnek Üniversite Kanıtları

• İdari İş Akış Süreçleri: İdari İş Akış Süreçleri.docx
• Hizmet İçi Eğitim Planlamaları
• Akademik Personel Memnuniyet Anketi: 
https://api.yokak.gov.tr/Storage/msgsu/2020/ProofFiles/2.1%20Kan%C4%B1t%20
1%20Akademik%20Personel%20Memnuniyet%20Anketi.pdf 

• İdari Personel memnuniyet Anketi: 
https://api.yokak.gov.tr/Storage/msgsu/2020/ProofFiles/2.1%20Kan%C4%B1t%20
2%20%C4%B0dari%20Personel%20Memnuniyet%20Anketi.pdf 

• SDÜ Yıllık Eğitim Planı: 
https://api.yokak.gov.tr/Storage/sdu/2020/ProofFiles/Kan%C4%B1t%205.%20202
3%20E%C4%9Fitim%20Plan%C4%B1.pdf 

https://api.yokak.gov.tr/Storage/msgsu/2020/ProofFiles/2.1%20Kan%C4%B1t%201%20Akademik%20Personel%20Memnuniyet%20Anketi.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/msgsu/2020/ProofFiles/2.1%20Kan%C4%B1t%201%20Akademik%20Personel%20Memnuniyet%20Anketi.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/msgsu/2020/ProofFiles/2.1%20Kan%C4%B1t%202%20%C4%B0dari%20Personel%20Memnuniyet%20Anketi.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/msgsu/2020/ProofFiles/2.1%20Kan%C4%B1t%202%20%C4%B0dari%20Personel%20Memnuniyet%20Anketi.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/sdu/2020/ProofFiles/Kan%C4%B1t%205.%202023%20E%C4%9Fitim%20Plan%C4%B1.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/sdu/2020/ProofFiles/Kan%C4%B1t%205.%202023%20E%C4%9Fitim%20Plan%C4%B1.pdf


A.3.3. Finansal Yönetim 

Temel gelir ve gider kalemleri tanımlanmıştır ve yıllar içinde izlenmektedir. 

Toplam Cari Bütçe (gelir) = Devlet eğitim katkısı (merkezi bütçeden gelen ve araştırma-geliştirme 
kategorisindeki faaliyetlere ait olmayan tüm gelirler) + öğrenci gelirleri (kaynağı öğrenci olan tüm gelirler: 1. ve 
2. öğretim, tezsiz yüksek lisans, yaz okulu, hizmetler/harçlar, yemek-barınma ücreti vb.) + araştırma gelirleri 
(devletten merkezi bütçe içinde gelen + ulusal tahsis -yarışmasız projeler-) + ulusal yarışmacı araştırma 
destekleri + uluslararası araştırma destekleri [özel hesap, döner sermaye, vakıftan gelen veya başkaca 
muhasebeleştirilen] + toplumsal katkı gelirleri (tıp, dişçilik vb.) fakültelerin sağlık hizmeti geliri [döner sermaye 
veya başkaca muhasebeleştirilen] + mühendislik, mimarlık vb fakültelerinin bilgi ve teknoloji 
transferi/projeler/uygulamalar geliri [döner sermaye veya başkaca muhasebeleştirilen] + erişkin 
eğitimi/yaşam boyu eğitim gelirleri + kira gelirleri + laboratuvar/deney/ölçüm vb gelirler [özel hesap, döner 
sermaye, vakıftan gelen veya başkaca muhasebeleştirilen] + bağışlar (devlet dışı, şartlı veya şartsız olarak 
üniversiteye aktarılan kaynak) ayrıntısında izlenmektedir ve kurum profiliyle ilişkilendirilmektedir. 



Örnek Kanıtlar

Finansal kaynakların yönetimine 
ilişkin tanımlı süreçler ve 
uygulamalar (Kaynak dağılımı, 
kaynakların etkin ve verimli 
kullanılması, kaynak çeşitliliği) 

Finansal kaynakların planlama, 
kullanım ve izleme 
uygulamalarının kurumun 
stratejik planı ile uyumu 

Finansal kaynakların yönetimi 
süreçlerine ilişkin izleme ve 
iyileştirme kanıtları 

Standart uygulamalar ve 
mevzuatın yanı sıra; kurumun 
ihtiyaçları doğrultusunda 
geliştirdiği özgün yaklaşım ve 
uygulamalarına ilişkin kanıtlar 



MGÜ ve Örnek Üniversite Kanıtları

Mali Durum Beklentiler Raporu 2020: 
https://api.yokak.gov.tr/Storage/mgu/2020/ProofFiles/2020_mali_du
rum_ve_beklentiler_raporu.pdf 

Mali Faaliyet Gerçekleşme: 
https://api.yokak.gov.tr/Storage/mgu/2020/ProofFiles/mali%20faaliy
et-ger%C3%A7ekle%C5%9Fme.pdf 

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ Bilanço: 
https://api.yokak.gov.tr/Storage/msgsu/2020/ProofFiles/2.2%20Kan
%C4%B1t%202020%20Bilan%C3%A7o.pdf 

https://api.yokak.gov.tr/Storage/mgu/2020/ProofFiles/2020_mali_durum_ve_beklentiler_raporu.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/mgu/2020/ProofFiles/2020_mali_durum_ve_beklentiler_raporu.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/mgu/2020/ProofFiles/mali%20faaliyet-ger%C3%A7ekle%C5%9Fme.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/mgu/2020/ProofFiles/mali%20faaliyet-ger%C3%A7ekle%C5%9Fme.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/msgsu/2020/ProofFiles/2.2%20Kan%C4%B1t%202020%20Bilan%C3%A7o.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/msgsu/2020/ProofFiles/2.2%20Kan%C4%B1t%202020%20Bilan%C3%A7o.pdf


A.3.4. Süreç yönetimi 

Tüm etkinliklere ait süreçler ve alt süreçler (uzaktan eğitim dahil) tanımlıdır. 
Süreçlerdeki sorumlular, iş akışı, yönetim, sahiplenme yazılıdır ve kurumca 
içselleştirilmiştir. Süreç yönetiminin başarılı olduğunun kanıtları vardır. Sürekli süreç 
iyileştirme döngüsü kurulmuştur. 



Örnek Kanıtlar

Süreç Yönetimi El Kitabı 

Süreç yönetimi modeli ve 
uygulamaları, ilgili sistemler, 

yönetim mekanizmaları 
(Uzaktan eğitim dahil) 

Paydaş katılımına ilişkin 
kanıtlar 

Süreç yönetim 
mekanizmalarının izlenmesi 

ve iyileştirilmesine ilişkin 
kanıtlar 

Standart uygulamalar ve 
mevzuatın yanı sıra; kurumun 

ihtiyaçları doğrultusunda 
geliştirdiği özgün yaklaşım ve 

uygulamalarına ilişkin 
kanıtlar 



MGÜ Örnek Kanıt

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Mevzuat Komisyonu 
Yönergesi: 
https://api.yokak.gov.tr/Storage/mgu/2020/ProofFiles/ankara_muzik_ve
_guzel_sanatlar_universitesi_mevzuat_komisyonu_yonergesi.pdf 

Etik Kurul Yönergesi: 
https://api.yokak.gov.tr/Storage/mgu/2020/ProofFiles/ankara_muzik_ve
_guzel_sanatlar_universitesi_etik_kurul_yonergesi.pdf

Eğitim Yönergesi Komisyonu: 
https://api.yokak.gov.tr/Storage/mgu/2020/ProofFiles/ankara_muzik_ve
_guzel_sanatlar_universitesi_etik_kurul_yonergesi.pdf  

MGÜ İş Akış Süreçleri: 

https://api.yokak.gov.tr/Storage/mgu/2020/ProofFiles/ankara_muzik_ve_guzel_sanatlar_universitesi_mevzuat_komisyonu_yonergesi.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/mgu/2020/ProofFiles/ankara_muzik_ve_guzel_sanatlar_universitesi_mevzuat_komisyonu_yonergesi.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/mgu/2020/ProofFiles/ankara_muzik_ve_guzel_sanatlar_universitesi_etik_kurul_yonergesi.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/mgu/2020/ProofFiles/ankara_muzik_ve_guzel_sanatlar_universitesi_etik_kurul_yonergesi.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/mgu/2020/ProofFiles/ankara_muzik_ve_guzel_sanatlar_universitesi_etik_kurul_yonergesi.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/mgu/2020/ProofFiles/ankara_muzik_ve_guzel_sanatlar_universitesi_etik_kurul_yonergesi.pdf


PAYDAŞ KATILIMI



A.4.1. İç ve Dış Paydaş Katılımı 

İç ve dış paydaşların karar alma, yönetişim ve iyileştirme süreçlerine katılım mekanizmaları 
tanımlanmıştır. Gerçekleşen katılımın etkinliği, kurumsallığı ve sürekliliği irdelenmektedir. 
Uygulama örnekleri, iç kalite güvencesi sisteminde özellikle öğrenci ve dış paydaş katılımı ve 
etkinliği mevcuttur. Sonuçlar değerlendirilmekte ve bağlı iyileştirmeler gerçekleştirilmektedir. 



Örnek Kanıtlar

Kurumun süreçlerine özgü 
oluşturulmuş iç ve dış paydaş 
listesi ile paydaşların 
önceliklendirilmesine ilişkin 
kanıtlar 

Paydaş görüşlerinin alınması 
sürecinde kullanılan veri toplama 
araçları ve yöntemi (Anketler, odak 
grup toplantıları, çalıştaylar, bilgi 
yönetim sistemi vb.) 

Karar alma süreçlerinde paydaş 
katılımının sağlandığını gösteren 
belgeler 

Paydaş katılım mekanizmalarının 
işleyişine ilişkin izleme ve 
iyileştirme kanıtları 

Standart uygulamalar ve 
mevzuatın yanı sıra; kurumun 
ihtiyaçları doğrultusunda 
geliştirdiği özgün yaklaşım ve 
uygulamalarına ilişkin kanıtlar 



MGÜ Örnek Kanıt

Paydaş Önceliklendirme Tablosu ve Paydaş-Ürün/Hizmet Matrisi: 
https://api.yokak.gov.tr/Storage/mgu/2020/ProofFiles/payda%C5%9F%20ta
blosu.pdf 
Paydaş Katılımı: 
https://api.yokak.gov.tr/Storage/mgu/2020/ProofFiles/payda%C5%9F%20ta
blosu.pdf 
Öğrenci Memnuniyet Anketi: 
https://api.yokak.gov.tr/Storage/mgu/2020/ProofFiles/%C3%B6%C4%9Frenc
i%20memnuniyet%20anketi-mg%C3%BC.pdf 
Öğrencilere Yönelik Uzaktan Eğitim Değerlendirme Anketi: 
https://api.yokak.gov.tr/Storage/mgu/2020/ProofFiles/%C3%96%C4%9EREN
C%C4%B0LERE%20Y%C3%96NEL%C4%B0K%20kurumsal%20memnuniyet%20
ANKET%C4%B0.pdf 

https://api.yokak.gov.tr/Storage/mgu/2020/ProofFiles/payda%C5%9F%20tablosu.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/mgu/2020/ProofFiles/payda%C5%9F%20tablosu.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/mgu/2020/ProofFiles/payda%C5%9F%20tablosu.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/mgu/2020/ProofFiles/payda%C5%9F%20tablosu.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/mgu/2020/ProofFiles/%C3%B6%C4%9Frenci%20memnuniyet%20anketi-mg%C3%BC.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/mgu/2020/ProofFiles/%C3%B6%C4%9Frenci%20memnuniyet%20anketi-mg%C3%BC.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/mgu/2020/ProofFiles/%C3%96%C4%9ERENC%C4%B0LERE%20Y%C3%96NEL%C4%B0K%20kurumsal%20memnuniyet%20ANKET%C4%B0.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/mgu/2020/ProofFiles/%C3%96%C4%9ERENC%C4%B0LERE%20Y%C3%96NEL%C4%B0K%20kurumsal%20memnuniyet%20ANKET%C4%B0.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/mgu/2020/ProofFiles/%C3%96%C4%9ERENC%C4%B0LERE%20Y%C3%96NEL%C4%B0K%20kurumsal%20memnuniyet%20ANKET%C4%B0.pdf


A.4.2. Öğrenci Geri Bildirimleri 

Öğrenci görüşü (ders, dersin öğretim elemanı, diploma programı, hizmet ve genel memnuniyet 
seviyesi, vb) sistematik olarak ve çeşitli yollarla alınmakta, etkin kullanılmakta ve sonuçları 
paylaşılmaktadır. 

Kullanılan yöntemlerin geçerli ve güvenilir olması, verilerin tutarlı ve temsil eder olması 
sağlanmıştır. 

Öğrenci şikayetleri ve/veya önerileri için muhtelif kanallar vardır, öğrencilerce bilinir, bunların adil 
ve etkin çalıştığı denetlenmektedir. 



Örnek Kanıtlar

Öğrenci geri bildirimi elde etmeye ilişkin ilke ve kurallar 

Tanımlı öğrenci geri bildirim mekanizmalarının tür, yöntem ve çeşitliliğini gösteren kanıtlar (Uzaktan/karma eğitim 
dahil) 

Öğrenci geri bildirimleri kapsamında gerçekleştirilen iyileştirmelere ilişkin uygulamalar 

Öğrencilerin karar alma mekanizmalarına katılımı örnekleri 

Öğrenci geri bildirim mekanizmasının izlenmesi ve iyileştirilmesine yönelik kanıtlar 

Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün yaklaşım ve 
uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

* 2015 AKTS Kullanıcı Kılavuzu’ndaki anahtar prensipleri taşımalıdır. 



MGÜ Örnek Kanıtlar

• Öğrencilere Yönelik Uzaktan Eğitim Değerlendirme Anketi: 
https://api.yokak.gov.tr/Storage/mgu/2020/ProofFiles/Ogrencilere%20y
onelik%20uzaktan%20e%C4%9Fitim%20degerlendirme%20anketi..pdf 

• MGÜ Öğrenci Memnuniyet Anketi: ANKARA MGÜ ÖĞRENCİ 
MEMNUNİYET ANKETİ (Responses)-çözümü.xlsx

• Öğrenci Memnuniyet Anket Sonuçları: 
https://api.yokak.gov.tr/Storage/mgu/2020/ProofFiles/%C3%96%C4%9F
renci%20Memnuniyet%20Anketi%20Sonu%C3%A7lar%C4%B1.pdf 

https://api.yokak.gov.tr/Storage/mgu/2020/ProofFiles/Ogrencilere%20yonelik%20uzaktan%20e%C4%9Fitim%20degerlendirme%20anketi..pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/mgu/2020/ProofFiles/Ogrencilere%20yonelik%20uzaktan%20e%C4%9Fitim%20degerlendirme%20anketi..pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/mgu/2020/ProofFiles/%C3%96%C4%9Frenci%20Memnuniyet%20Anketi%20Sonu%C3%A7lar%C4%B1.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/mgu/2020/ProofFiles/%C3%96%C4%9Frenci%20Memnuniyet%20Anketi%20Sonu%C3%A7lar%C4%B1.pdf


A.4.3. Mezun İlişkileri Yönetimi 

Mezunların işe yerleşme, eğitime devam, gelir düzeyi, işveren/ mezun 
memnuniyeti gibi istihdam bilgileri sistematik ve kapsamlı olarak toplanmakta, 
değerlendirilmekte, kurum gelişme stratejilerinde kullanılmaktadır. 



Örnek Kanıtlar

MEZUN IZLEME SISTEMININ ÖZELLIKLERI MEZUNLARIN SAHIP OLDUĞU 
YETERLILIKLER VE PROGRAMIN AMAÇ VE 

HEDEFLERINE ULAŞILMASINA ILIŞKIN 
MEMNUNIYET DÜZEYI 

MEZUN IZLEME SISTEMI KAPSAMINDA 
PROGRAMLARDA GERÇEKLEŞTIRILEN 

GÜNCELLEME ÇALIŞMALARI 

STANDART UYGULAMALAR VE 
MEVZUATIN YANI SIRA; KURUMUN 

IHTIYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA 
GELIŞTIRDIĞI ÖZGÜN YAKLAŞIM VE 

UYGULAMALARINA ILIŞKIN KANITLAR 



ULUSLARARASILAŞMA 



A.5.1. Uluslararasılaşma Süreçlerinin Yönetimi 

Uluslararasılaşma süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısı 
kurumsallaşmıştır. 
Kurumun uluslararasılaşma politikası ile uyumludur. 
Yönetim ve organizasyonel yapının işleyişi ve etkinliği irdelenmektedir. 



Örnek Kanıtlar

Uluslararasılaşma 
süreçlerinin yönetimi ve 

organizasyonel yapısı 

Yönetim ve organizasyonel 
yapıya ilişkin izleme ve 

iyileştirme kanıtları 

Standart uygulamalar ve 
mevzuatın yanı sıra; kurumun 

ihtiyaçları doğrultusunda 
geliştirdiği özgün yaklaşım ve 

uygulamalarına ilişkin 
kanıtlar 



MGÜ Örnek Kanıt

Dış İlişkiler Yönergesi: 
https://api.yokak.gov.tr/Storage/mgu/2020/ProofFiles/d%C4%B1%C5%
9F%20ili%C5%9Fkiler%20y%C3%B6nergesi.pdf 

https://api.yokak.gov.tr/Storage/mgu/2020/ProofFiles/d%C4%B1%C5%9F%20ili%C5%9Fkiler%20y%C3%B6nergesi.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/mgu/2020/ProofFiles/d%C4%B1%C5%9F%20ili%C5%9Fkiler%20y%C3%B6nergesi.pdf


A.5.2. Uluslararasılaşma Kaynakları 

Uluslararasılaşmaya ayrılan kaynaklar (mali, fiziksel, insan gücü) belirlenmiş, paylaşılmış, 
kurumsallaşmıştır, bu kaynaklar nicelik ve nitelik bağlamında izlenmekte ve değerlendirilmektedir. 

Uluslararası çalışmalar için ayrılan kaynaklarının yönetimine ilişkin belgeler 
(Erasmus vb. bütçelerin kulanım oranı, AB proje bütçelerinin yönetimi ve ikili 
protokoller kapsamında gerçekleşen kaynakların yönetimine ilişkin belgeler 
gibi) 

Uluslararasılaşma kaynakların dağılımının izlenmesi ve iyileştirilmesine 
ilişkin kanıtlar 

Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları 
doğrultusunda geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin 
kanıtlar 



A.5.3. Uluslararasılaşma performansı 

Uluslararasılaşma performansı izlenmektedir. İzlenme mekanizma 
ve süreçleri yerleşiktir, sürdürülebilirdir, iyileştirme adımlarının 
kanıtları vardır. 



MGÜ Örnek Kanıtlar

Bütçe Maaliyet: 
https://api.yokak.gov.tr/Storage/mgu/2020/ProofFiles/b%C3%BCt%C3
%A7e%20maliyet.pdf 

ULUSAL ve ULUSLARARASI FONLAR: 
https://api.yokak.gov.tr/Storage/mgu/2020/ProofFiles/mg%C3%BC.pro
jeler_ve_fonlar_sunum.pdf 

Dış İlişkiler Mali Akış: 
https://api.yokak.gov.tr/Storage/mgu/2020/ProofFiles/u.a.proje%20m
ali%20ak%C4%B1%C5%9F.pdf 

https://api.yokak.gov.tr/Storage/mgu/2020/ProofFiles/b%C3%BCt%C3%A7e%20maliyet.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/mgu/2020/ProofFiles/b%C3%BCt%C3%A7e%20maliyet.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/mgu/2020/ProofFiles/mg%C3%BC.projeler_ve_fonlar_sunum.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/mgu/2020/ProofFiles/mg%C3%BC.projeler_ve_fonlar_sunum.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/mgu/2020/ProofFiles/u.a.proje%20mali%20ak%C4%B1%C5%9F.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/mgu/2020/ProofFiles/u.a.proje%20mali%20ak%C4%B1%C5%9F.pdf

