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EĞİTİM VE 
ÖĞRETİM

LİDERLİK, YÖNETİM 
VE KALİTE

ARAŞTIRMA VE 
GELİŞTİRME

TOPLUMSAL KATKI

YÖKAK DERECELİ DEĞERLENDİRME 
ANAHTARI



❑ 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 
değerlendirmesinde kullanılan YÖKAK 
Dereceli Değerlendirme Anahtarı 1-5 
arasında derecelendirilen basamaklardan
oluşmaktadır. 
Bir olgunluk düzeyine geçmek için önceki 
basamakların tamamlanması gerekir.



D.1. TOPLUMSAL KATKI 
SÜREÇLERİNİN YÖNETİMİ VE 

TOPLUMSAL KATKI KAYNAKLARI 
D.2. TOPLUMSAL KATKI 

PERFORMANSI 



D.1.1. Toplumsal Katkı Süreçlerinin Yönetimi 

Kurumun toplumsal katkı politikası kurumun toplumsal katkı süreçlerinin 
yönetimi ve organizasyonel yapısı kurumsallaşmıştır. 

Toplumsal katkı süreçlerinin yönetim ve organizasyonel yapısı kurumun 
toplumsal katkı politikası ile uyumludur, görev tanımları belirlenmiştir. Yapının 
işlerliği izlenmekte ve bağlı iyileştirmeler gerçekleştirilmektedir. 



Örnek Kanıtlar

Toplumsal katkı süreçlerinin 
yönetimi ve organizasyon yapısı 

Toplumsal katkı yönetişim 
modeli 

Toplumsal katkı faaliyetlerini 
yürüten birimler ve uygulama 
örnekleri 

Toplumsal katkı süreçlerinin 
yönetimi ve organizasyonel 
yapısının işlerliğine ilişkin 
izleme ve iyileştirme kanıtları 

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



D.1.2. Kaynaklar 

• Toplumsal katkı etkinliklerine ayrılan kaynaklar (mali, fiziksel, insan gücü) 
belirlenmiş, paylaşılmış ve kurumsallaşmış olup, bunlar izlenmekte ve 
değerlendirilmektedir. 



Örnek Kanıtlar

Toplumsal katkı faaliyetlerini 
yürüten araştırma ve 

uygulama merkezleri ve diğer 
birimler 

Toplumsal katkı çalışmalarına 
ayrılan bütçe ve yıllar içinde 

değişimi 

Toplumsal katkı kaynaklarının 
toplumsal katkı stratejisi 

doğrultusunda yönetildiğini 
gösteren kanıtlar 

Toplumsal katkı kaynaklarının 
çeşitliliği ve yeterliliğinin 

izlendiğine ve iyileştirildiğine 
ilişkin kanıtlar 

Standart uygulamalar ve 
mevzuatın yanı sıra; kurumun 

ihtiyaçları doğrultusunda 
geliştirdiği özgün yaklaşım ve 

uygulamalarına ilişkin 
kanıtlar 



D.2. TOPLUMSAL KATKI 
PERFORMANSI 



D.2.1.Toplumsal Katkı Performansının İzlenmesi ve 
Değerlendirilmesi 

• Kurum, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyumlu, dezavantajlı gruplar 
dahil toplumun ve çevrenin ihtiyaçlarına cevap verebilen ve değer yaratan 
toplumsal katkı faaliyetlerinde bulunmaktadır. 

• Ulusal ve uluslararası düzeyde kurumsal iş birlikleri, çeşitli kamu kurum ve 
kuruluşlarına yapılan görevlendirmeler ile kurumun bünyesinde yer alan 
birimler aracılığıyla yürütülen eğitim, hizmet, araştırma, danışmanlık vb. 
toplumsal katkı faaliyetleri izlenmektedir. 

• İzleme mekanizma ve süreçleri yerleşik ve sürdürülebilirdir. İyileştirme 
adımlarının kanıtları vardır. 



Örnek Kanıtlar

Kurumun hedefleriyle uyumlu 
toplumsal katkı faaliyetleri 

Toplumsal katkı performansını 
izlemek üzere geçerli olan 

tanımlı süreçler 

Toplumsal katkı hedeflerine 
ulaşılıp ulaşılmadığını 

izlemek üzere oluşturulan 
mekanizmalar 

Paydaş geri bildirimleri 

Toplumsal katkı 
performansının izlenmesine 

ve iyileştirilmesine ilişkin 
kanıtlar 

Standart uygulamalar ve 
mevzuatın yanı sıra; kurumun 

ihtiyaçları doğrultusunda 
geliştirdiği özgün yaklaşım ve 

uygulamalarına ilişkin 
kanıtlar 



MGÜ Örnek Kanıtlar 

Bilimsel, Sanatsal ve Kültürel Etkinlikler Düzenleme Kurulu Yönergesi: 
https://api.yokak.gov.tr/Storage/mgu/2020/ProofFiles/bisak_yonerge.pdf 

Sürekli Eğitim Merkezi Programlar: 

Öğrencilere Servis Sağlanması: 

2020 SKS Faaliyet Raporu: 
https://api.yokak.gov.tr/Storage/mgu/2020/ProofFiles/2020%20Y%C4%B1l%C4%B1%20
Faaliyet%20Raporu-SKS.pdf 

MGÜ Faaliyet Raporu: 
https://api.yokak.gov.tr/Storage/mgu/2020/ProofFiles/2020%20faaliyet%20raporu.pdf 

https://api.yokak.gov.tr/Storage/mgu/2020/ProofFiles/bisak_yonerge.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/mgu/2020/ProofFiles/2020%20Y%C4%B1l%C4%B1%20Faaliyet%20Raporu-SKS.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/mgu/2020/ProofFiles/2020%20Y%C4%B1l%C4%B1%20Faaliyet%20Raporu-SKS.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/mgu/2020/ProofFiles/2020%20faaliyet%20raporu.pdf


MGÜ Örnek Kanıtlar 

Toplumsal Katkı Kurs Faaliyetleri: 
https://api.yokak.gov.tr/Storage/mgu/2020/ProofFiles/toplumsal%20katk%C4%B1-kurs
%20ve%20faaliyetleri.pdf 

Toplumsal Katkı Hedeflenen Faaliyetler: 
https://api.yokak.gov.tr/Storage/mgu/2020/ProofFiles/toplumsal%20katk%C4%B1%20h
edeflenen.pdf 

Toplumsal Katkı Etkinlikleri: 
https://api.yokak.gov.tr/Storage/mgu/2020/ProofFiles/toplumsal%20katk%C4%B1%20fa
aliyet.pdf 

https://api.yokak.gov.tr/Storage/mgu/2020/ProofFiles/toplumsal%20katk%C4%B1-kurs%20ve%20faaliyetleri.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/mgu/2020/ProofFiles/toplumsal%20katk%C4%B1-kurs%20ve%20faaliyetleri.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/mgu/2020/ProofFiles/toplumsal%20katk%C4%B1%20hedeflenen.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/mgu/2020/ProofFiles/toplumsal%20katk%C4%B1%20hedeflenen.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/mgu/2020/ProofFiles/toplumsal%20katk%C4%B1%20faaliyet.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/mgu/2020/ProofFiles/toplumsal%20katk%C4%B1%20faaliyet.pdf

