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1 GĠRĠġ VE PROGRAM  
 

1.1 GiriĢ 

Kurumsal Değerlendirme Programı (KuDeP) (Institutional Evaluation Programme – IEP); Avrupa 

Üniversite Birliği’nin (European University Association – EUA) bağımsız bir üyelik hizmetidir.  

Yükseköğretim Kurumları, Avrupa Yükseköğretim liderlerinden oluşan ekibin kapsamlı 

değerlendirmelerinden yüksek derecede  yararlanırlar.  Bu değerlendirmelerden amaç, kurumların 

stratejik yönetim ve iç kalite kültürlerinin sürekli gelişmelerine destek olmaktır.   

 

Kurumsal Değerlendirme Programının farklılık yaratan özellikleri şunlardır: 

 Öz-değerlendirme aşamasına güçlü bir vurgudur.  

 Avrupa ve uluslararası bakış açısıdır. 

 tarafından değerlendirme yaklaşımıdır 

 Gelişmeye odaklıdır 

 

KUDEP’in odak noktası ayrı çalışma programları veya birimlerden daha çok bütün olarak kurumdur 

ve şunlara odaklanır: 

 Karar-alma  süreçleri ve kurumsal yapılara ve stratejik planlamanın etkinliğine  

 İç kalite süreçlerinin uygunluğuna ve çıkarılan sonuçların iç mekanizmalarda oluşacağı 

öngörülen açıklıklarda kullanımı yanında karar alma,  ve stratejik planlamada kullanılma 

derecesine 

 

Buna ek olarak, daha derin analiz ve öneriler için  katılımcı üniversitelerin stratejik öncelik alanı 

seçme olanağı verilir. Bu alan kurumsal bağlamda değerlendirilerek, değerlendirme raporunda ayrı 

bir başlık oluşturacaktır.  

1.2 Değerlendirme ekipleri 

KUDEP değerlendirme ekipleri deneyimli ve bilgili yüksek öğrenim liderlerinden oluşmaktadır. Ekip 

üyeleri Kurumsal Değerlendirme Programı Yürütme Komitesi tarafından seçilirler ve katılımcı 

kurumlara gerekli oranda bilgi, beceri, tarafsızlık ve uluslararası bir bakış açısı sunabilecek 

kapasitededirler. Ekip üyelerinin sayısı değerlendirilecek katılımcı kurumun büyüklüğüyle orantılı 

olarak belirlenir. Ekip, genellikle 5 üyeden oluşur ancak 2000’den az öğrencisi bulunan kurumlar  

için ekip 4 kişiliktir.  

 

Ekipler; rektörler veya rektör yardımcıları (yeni ya da eski), bir öğrenci ve akademik sekreterlik 

yapmak üzere bir kıdemli yüksek öğretim üyesinden oluşur.  Her ekip üyesi farklı bir ülkeden 

belirlenir, değerlendirilecek katılımcı kurumla aynı ülkeden üye belirlenmez. 

1.3 Belirlenen Zaman Çizelgesi 

Aşağıda sunulan zaman çizelgesi KUDEP’e ilkbaharda gerçekleşen olağan kayıt zamanında 

başvuran kurumlara uygulanır. KUDEP sekretaryası; her kurumla, sözü edilen zaman çizelgesini 

onların özel koşulları ve gerekliliklerine uygun şekilde çalışma planı hazırlar. 

 

1. Evre: Haziran – Ekim 2008 

 Kurum, Kurumsal Değerlendirme Programına Haziran ayının sonunda belirlenmiş olan bir 

tarihe kadar başvurur.   

 KUDEP, tüm değerlendirme ekip üyelerinin katıldığı KUDEP yıllık seminerinde, başvuran 

her kurum için bir değerlendirme ekibi oluşturur 

 Başvuran üniversiteler; KUDEP’in organize ettiği değerlendirme hedeflerini tartışmak ve 

sürecin planlanması ile ilgili kılavuz bilgilerini almak için seminere katılabilirler.  
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2. Evre: Ekim 2008 – Mart 2009 

 Öz-değerlendirme aşaması; katılımcı kurumlar bir öz-değerlendirme sürecinden geçip 

KUDEP’e, KUDEP’in ana esaslarına uygun olarak hazırlanmış, bir öz-değerlendirme raporu 

sunarlar. (Önemli unsur: Öz-değerlendirme raporu ilk kurum ziyaret tarihinden dört hafta 

önce gönderilmelidir.)  

 Dış değerlendirme aşaması başlar: Değerlendirme ekibi ilk kurum ziyaretini gerçekleştirir 

ve gerekli gördüğü ek bilgileri ister. 

 

3. Evre: Nisan – Mayıs 2009 

 Kurum, değerlendirme ekibi tarafından istenen ek bilgileri sağlar. 

4. Evre: Mayıs – Temmuz 2009 

 Değerlendirme ekibi kuruma ikinci ziyaretini gerçekleştirir 

5. Evre: Temmuz – Ekim 2009 

 KUDEP; fiili hatalar üzerine yorumlar için kuruma yazılı raporunu sunar. 

 KUDEP; son raporunu kuruma gönderir 

 KUDEP; değerlendirme raporunu web sitesinde yayımlar (www.eua.be/IEP) 
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 2 ÖZ-DEĞERLENDĠRME: ĠġLEYĠġ SÜRECĠ VE RAPOR 
 

 

KUDEP; öz-değerlendirmeyi değerlendirme sürecinin kritik bir aşaması olarak vurgular. Öz-

değerlendirme aşamasının eş değer önemde olan iki bölümü vardır: öz-değerlendirme süreci ve 

öz-değerlendirme raporu: 

 Öz-değerlendirme süreci toplu kurumsal bir yansıma olup kurumun herhangi bir yönünün 

kalitesinin iyileştirilip geliştirilmesi için bir fırsattır. 

 Öz-değerlendirme raporu öz-değerlendirme sürecinin sonucudur, değerlendirme ekibine 

kurumun stratejik ve kalite yönetim etkinliklerinin vurgulandığı bilgileri sağlar. 

Hem sürecin hem de raporun amacı; öz-yansıtma yoluyla gelişmek ve değişmek için kurumsal 

kapasiteyi güçlendirmektir. Bu; bütün kurumun katılımını en yüksek dereceye çıkarmak için kritik 

bir aşama olup, dikkate alınması zorunlu bir unsurdur. 

Kurum, bu temel ilkeler kılavuzunu alır almaz öz-değerlendirme sürecini başlatmak için öz- 

değerlendirme grubunu oluşturmalıdır (Bölüm 2.1). Öz-değerlendirme grubu Bölüm 2.2’de verilen 

kontrol listesini temel alarak çalışmalarda bulunacak ve öz-değerlendirme raporunu yazacaktır 

(Bölüm 2.3).  

 

2.1 Öz-değerlendirme grubu 

Kurum; öz-değerlendirmenin başarısını sağlamak için, kurumun geniş kapsamlı görüşünü temsil 

eden bir öz-değerlendirme grubu oluşturacaktır. Öz-değerlendirme grubu aşağıdaki özellikleri 

taşımalıdır: 

 Grup üyeleri; kurumun güçlü ve zayıf yönlerini, fırsat ve tehditleri algılayabilecek kapasitede  

 Verimli olabilmesi için grup üye sayısı küçük tutulur (10 kişiden fazla olmamalı) 

 Grup; ana paydaşların (akademik ve idari personel ile birlikte öğrenciler) katılımını en 

yüksek dereceye çıkarmak için kurumdaki temel oluşumları temsil eder. Başlıca 

paydaşların katılımını yükseltmek için grup, kurumdaki temel unsurları temsil eder.  

 Grup; başkanın sorumluluğu altında rapor yazmak için akademik bir sekreter seçer 

(aşağıya bakınız) 

Öz-değerlendirme grubuna iletişim sorumlusu liderlik (başkanlık) yapar. İletişim sorumlusunun 

sorumlulukları aşağıda belirtilmektedir:  

 Öz-değerlendirmenin kurum içinde tüm paydaşlar arasında müzakeresini sağlamak. Bu 

şekilde rapor kurumu bütünsel olarak tanıtabilecektir. 

 KUDEP (IEP) Değerlendirme Takımı ve KUDEP (IEP) sekreteryası ile iletişimi sağlayan 

İletişim Sorumlusu (contact person) olarak görev yapmak 

 Kurum ziyaretlerini ziyaret ilişkileri sorumlusu (liaison person) görevlendirmek veya bu 

görevi yerine getirmek 

Kurumsal liderlik: 

 Öz-değerlendirme grubunun, grup dışındaki personele karşı sorumluluklarını net olarak 

belirler, diğer deyişle öz-değerlendirme grubu izole bir şekilde çalışmamalı, ancak kurumu 

mümkün olan en geniş şekilde temsil edecek şekilde geniş-yayılımlı görüşmelerle 

yürütmelidir.  

 Süreç süresince, sürecin amacını kurum içinde açıklayarak, süreci destekler ve katılımı 

artırır.  

Öz-değerlendirme; dış değerlendirme ekibine rektörün sorumluluğunda sunulan rapor ile 

sonuçlanır. Bu, rektörün ya da kurumdaki tüm kişilerin öz-değerlendirme raporunda yazılan 

ifadelerin hepsi üzerinde aynı kanıyı paylaştıkları anlamını taşımaz ancak rektörün hem öz-

değerlendirme süreci hem de öz-değerlendirme rapor sorumluluğunu üstlenmesi gerekmektedir. 
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Öz-değerlendirmenin başarılı olması için Kurumsal Değerlendirme Programının prosedürleri, 

hedefleri ve yararları hakkında bilgilerin tüm kurumda yaygın bir şekilde dağıtılması gerekmektedir. 

Elinizde bulunan Temel İlkeler Kılavuzunun Ek 1’inde bu amaç için kurumlar tarafından 

kullanılabilecek örnek bir metin bulunmaktadır. 

2.2 Öz-değerlendirme raporunun hazırlanması: Ne tür bilgiler toplanıp analiz 
edilmelidir? 

Değerlendirme çalışmasının önemli bir basamağı olarak, öz-değerlendirme raporunun üç ana 

hedefi vardır: 

 Kurumun; kalite yönetimi ve stratejik planlama hakkındaki görüşünü analitik ve anlaşılır 

kapsamda öz bir ifadeyle sunmak 

 Kurumun güçlü ve zayıf yönlerini analiz etmek, karşılaştığı fırsatları ve tehditleri 

tanımlamak ve bunları sonuca bağlamak için belirli eylemler önermek 

 Kurumun KUDEP ekibi tarafından değerlendirileceği ana hatları gösteren bir çerçeve 

çalışması sağlamak 

 Kurumun kendisini göstermesi için temel araç olarak öz-değerlendirme raporu kurumun 

stratejik karar almasında merkezi bir süreç olarak kaliteyi ele alması ve yönetmesi yolunu 

kritik olarak yansıtan bir fırsatı da sağlar.  

 Bu nedenle; öz-değerlendirme raporu sadece tanımlayıcı olmamalı; analitik, değerlendirici 

ve senteze dayanmalıdır. Rapor SWOT analizini temel alır, (güçlülükleri ve zayıflıkları 

değerlendir, tehditleri ve fırsatları belirler) stratejik düşünmenin ve kalite yönetiminin farklı 

unsurlarının birbirleriyle nasıl bağlantılı olduklarını gösterir. 

Dört ana soru SWOT Analizini yapılandırır:  

 Kurum ne yapmaya çalışıyor? Standartları ve değerleri,misyonu ve hedefleri nelerdir? 

 Kurum bunu nasıl yapmaya çalışıyor? Kurumun örgütsel karakteristikleri ve anahtar 

etkinlikleri nelerdir? Bunlar standartları ve değerleriyle nereye kadar örtüşmektedir? 

 Kurum; var olan sisteminin işliyor olduğunu nasıl biliyor? Kurum; etkinliklerinin ve örgütsel 

yapısının amaçlarını karşılayıp karşılamadığını ne dereceye kadar biliyor? 

 Kurum; ilerlemek için nasıl değişim gösteriyor? 

2.3 Kontrol listesi 

Aşağıda verilen kontrol listesi öz-değerlendirme raporuna hazırlık için veri toplanması ve 

analizinde yol gösterecektir. Listedeki her maddenin öz-değerlendirme gurubu tarafından ele 

alınması önem taşımaktadır ancak her kurum kendisine özgü bir içerikle çalıştığı için, öz-

değerlendirme grubu çalışmaya başlamadan önce bu listeyi kendi özel durumuna uygun hale 

getirmek isteyebilir. Bazı sorular uygun olmadığı takdirde ya da belirli bilgilerin sağlanması 

olanaksız olduğu takdirde, sorularla ilişkili olarak not edilmelidir.  

Kontrol listesi yukarıda belirtilen dört ana soruyu yansıtan yine dört ana bölümden oluşturulmuştur. 

İsteğe bağlı beşinci bir bölüm kurum tarafından daha derin olarak değerlendirilmeye alınmak için 

seçilebilecek olan bir özel odaklanma alanını içerir.   

 

I. Standartlar ve değerler: Kurum ne yapmaya çalışıyor? 

 

Bu bölüm kurumsal standartları ve değerleri ele alır. Kurumun misyonunu ve hedeflerini analiz 

eder. KUDEP değerlendirme ekibi; özellikle kurumun kendi içerik ve profiline göre yaptığı stratejik 

seçimlerle ilgilenecektir. 

 Yönetişim ve yönetim
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 Kurumun amaçladığı merkezileşme ve merkezileşmemenin derecesi nedir? 

 Kurumun insan kaynakları ve cinsiyet politikaları var mıdır? 

 Akademik profil 

 Kurum; öğretim, araştırma ve diğer hizmetleri arasında hangi dengeyi 

amaçlıyor?  

 Kurumun akademik öncelikleri nelerdir? Örneğin hangi öğretim programları ve 

araştırma alanları vurgulanmaktadır?  

 Kurumun belirli didaktik yaklaşımlara yönelik bir tercihi ya da bir politikası var 

mıdır? 

 Akademi ile ilişkili etkinlikler: Kurumun çevre ile olan ilişkisine yönelik amacı (dış ortaklar, 

yerel ve bölgesel hükümet) ve kamu müzakerelerine katılımı nedir? 

 Fon sağlama: Kurumun fon temin eden işletmelerle ilişkisi nasıl olmalıdır (kamu ve 

diğerleri, araştırma girişimcileri gibi)?  

 Kurum; yerel, bölgesel, ulusal, uluslararası konumlandırmasında nasıl bir denge sağlamak 

istiyor? 

 Başka kurumsal hedefler var mıdır?  

II. Organizasyon ve etkinlikler: Kurum bunu nasıl yapmaya çalışıyor? 

Gerçek hayatta, kurum; etkinliklerini, (öğretim, araştırma ve topluma hizmet) karşılaştığı belirli 

fırsatların ve kısıtlamaların bilinciyle, misyonu ve hedeflerine göre yönetir.. Olması gerekenler 

(standartlar ve değerler) ve gerçekte var olanlar (organizasyon ve etkinlikler) arasındaki kaçınılmaz 

açıklık kurumun güçlü ve zayıf yönlerinin göstergesidir. Güçlü ve zayıf yönlerin analizi öz-

değerlendirmenin bir sonraki aşamasını oluşturur. 

Bölüm 1’de belirtilen  konular hedeflere odaklanılmadan tekrar gözden geçirilmelidir,  Bölüm II, bu 

konuların her biri özelinde kurumun stratejisini ve onlara nasıl ulaşıldığını yansıtacaktır ve kurumun 

özerkliğinin avantajını ne kadar kullandığını analiz edecektir. Bunlara ek olarak, bu bölümdeki her 

alt başlık belirlenmiş olan zayıflıkların nasıl giderileceği ve güçlü yönlerin daha nasıl geliştirileceği 

hakkında somut öneriler sunmalıdır.  

 Yönetişim ve Yönetim: Bölüm I’deki sorular aşağıdaki noktalar göz önünde bulundurularak 

tekrar gözden geçirilmelidir: 

 Yönetim uygulamalarının analizi: Merkezdeki idarecilerin, ofislerin ve 

fakültelerin/enstitülerin göreli rolleri nelerdir? Fakülteler/enstitüler arasında koordinasyon 

var mıdır? Eğer varsa nasıl gerçekleşmektedir? Kurumsal liderlik neyi kontrol eder ve ne 

hakkında karara varır? Aşağıda belirtilenlere yönelik olarak fakülte1 dekanları neyi 

kontrol edip, hakkında karar verirler: 

 Akademik etkinlikler ve politikalar (öğretim ve öğrenim, araştırma) 

 Fon sağlama unsurları 

 Akademik ve idari kadronun seçimi ve yükseltilmesi 

 Öğrencilerin seçimi 

 Girişimci faaliyetlerin geliştirilmesi 

 Kurum, öğrencilerin ve dış paydaşların kurumsal yönetişime katılımlarını nasıl sağlar? 

 Kurumun insan kaynakları, insan kaynakları politikası ve uygulaması bugünkü ve 

gelecekteki ihtiyaçlar için ne kadar yeterlidir? (örn, Yaş profili, iş alımı, terfi, yeniden 

düzenleme ve personel kadrosu mesleksel gelişimi); 

 Kurumun cinsiyet politikası var mıdır? Uygulanışı ne kadar başarılıdır? 

                                                 
1
 Fakülte tanımı bu yazıda kurumun ana yapısının alt-ünitelerini tanımlamak için genelleyici bir anlamda 

kullanılmıĢtır 
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 Kurumun kurumlararası işbirliğine (bölgesel, ulusal ya da uluslararası düzeyde) katılımı; 

Bölüm I’de belirlenen pozisyonunu nasıl yansıtmaktadır? 

 Mevcut yönetim politikaları kurumun misyon ve hedeflerini nasıl yansıtmakta ve 

hedefleriyle gerçekler arasındaki çelişki nasıl giderilir ve güçlülükler nasıl pekiştirilir? 

 Akademik profil: Aşağıda belirtilenler göz önünde bulundurarak Bölüm I’deki noktalar 

gözden geçirilmeli: 

 Araştırma ve eğitim yaklaşımların analizi: Bu analiz; kurumun akademik profilini (örn, 

özel didaktik uyaklaşımlar, benzersiz ve/veya çok büyük araştırma enstitüsü, e-öğrenim 

vb.) yansıttığı için özellikle özel dikkat gerektiren bazı programlar veya yaklaşımlar, 

öğretim ve araştırma birimleri bulunmadıkça  kısa olabilir. 

 Eğitici program tasarımları ve araştırma etkinliklerinin organizasyonunun analizi 

 Çalışma programları ve araştırma etkinlikleri misyon ve hedefleri nasıl yansıtmaktadır ve 

hedeflerle gerçekler arasındaki açıklık giderilebilirdi ve belirlenmiş güçlü yönler nasıl 

yeniden kuvvetlendirilir? 

 Kurumun dil politikası var mıdır? 

 Akademik ve ilişkili faaliyetler: Aşağıdaki noktalar göz önünde bulundurarak Bölüm I’deki 

noktalar tekrar gözden geçirilmeli: 

 Araştırma ve teknoloji transferi, sürekli eğitim, bölgesel ve kamu hizmeti vb. analizi. Bu, 

özellikle özel dikkat gerektiren programlar yoksa kısa olabilir. 

 Öğrenci destek servisinin analizi: Çeşitli akademik bağlantılı etkinlikler kurumun misyon 

ve hedeflerini nasıl yansıtmaktadır ve hedeflerle gerçekler arasındaki açıklıklar nasıl 

belirtilmekte ve güçlü yönler nasıl desteklenmektedir?  

 Fon temini: Aşağıdaki noktaları göz önünde bulundurarak Bölüm I’deki sorular tekrar 

gözden geçirilmelidir: 

 Maaşlar ve sözleşmeler vb. de dâhil kurumun toplam bütçesi nedir? 

 Bunun yüzde kaçı devlet ya da başka yetkili kuruluşlar tarafından, öğrenci harçları 

tarafından, özel kaynaklar (araştırma anlaşmaları, kuruluşlar, vb.) tarafından 

karşılanmaktadır? 

 Devlet ödeneği toplu olarak mı ödenir veya ödenmiyorsa, bu ödeneğin yüzde kaçı tahsis 

edilir? Bütçenin hangi bölümü merkezden kontrol edilmektedir? 

 Fakültelere ve bölümlere ayrılan ödeneklerin miktarı nedir ve hangi kriterlere göre 

paylaştırılır? Bu miktarlara kurum tarafından mı karar verilmektedir? 

 Kurum içindeki ödenek prosedürleri nedir? Kim neye nasıl karar vermektedir?  

 Bütçenin yüzde kaçı kurumsal liderlik tarafından girişimlerin yürürlüğe konulması için 

kullanılabilinir?  

 Kurum; araştırma öğretim etkinliklerinin toplam maliyetini hesaplayabiliyor mu? 

 Kurum; fon anlamında neleri güçlü ve zayıf yönler  olarak görmektedir, bu zayıflıklar 

nasıl giderilip, güçlü yönler daha nasıl geliştirilebilir? 

III. Kalite değerlendirme uygulamaları: Kurum bu uygulamaların işlediğini nasıl biliyor? 

“Kurum bu uygulamaların işlediğini nasıl biliyor?” sorusu kurumda mevcut ve çalışır iç kalite 

süreçleri ve uygulamalarını kastetmektedir.  

Bu kalite süreçleri, kurumun etkinlikleri hakkında veri toplama ve değerlendirmeye dayalı kararlar 

alınmasını kapsar. Öğretim ve öğrenme ile ilişkili süreçler, Bergen’de bakanlar tarafından kabul 
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edilen “Avrupa Yükseköğrenim Alanında Kalite Güvencesi için Standartlar ve Kılavuzlar” (2005)2  

(Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area -

ESG)’de anayasa olarak belirtilmiş olup, aşağıda belirtilmektedir:    

 İç kalite süreçleri, halka açık ve kesin kalite strateji ve politikalarına mı dayalı mıdır? Bu 

kalite politikaları kurum içinde genel olarak bilinip kabul görmekte midir? Paylaşılmakta olan 

bir kalite kültürü var mıdır? 

 Öğrencilerin ve paydaşların rolü nedir? 

 Kurum; programlarının kabulü, periyodik olarak gözden geçirilmesi ve izlenmesi için resmî 

mekanizmalara sahip midir? 

 Öğrenci sınavları sürekli olarak uygulanan yayımlanmış kriterlere, mevzuata ve 

prosedürlere dayalı mıdır? 

 Kurumun öğretim kadrosunun yetkin ve vasıflı olmasını sağlamak için prosedürleri var 

mıdır? 

 Öğrenci öğrenmesini desteklemek için mevcut olan olanaklar sunulan her program için 

yeterli midir?  

 Kurum öğretimin yanısıra diğer etkinlikleri denetlemek için düzenli kalite prosedürüne sahip 

midir? 

 Araştırma etkinlikleri 

 İdari süreçler 

 Dış ilişkiler (yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası) 

 Kurum, kalite prosedürleri aracılığıyla toplanan verilerin geniş kapsamlı olduğunu, analiz 

edildiğini ve aktivitelerin yönetiminde etkin olarak kullanıldığından nasıl emin oluyor?  

 İç kalite süreçlerinin sonuçları karar verme ve stratejik gelişmede ne derecede 

kullanılmaktadır? Örneğin, öğrenci ders değerlendirilmeleri yapılıyorsa, ve sonuçlar birimler 

tarafından açıklanan standartların altına düşerse ilgili birimler (program, bölüm, vb.) bu 

ortaya çıkan durumu nasıl çözümler? Ya da, örneğin, araştırma birimlerinin dış 

değerlendirme sonuçları ne olmaktadır? 

 Kurum, etkinlikleri hakkında düzenli olarak tarafsız ve objektif bilgiler yayımlar ve sürekli 

günceller mi? 

IV. Stratejik yönetim ve değişim için kapasite: Gelişme göstermek için kurum nasıl değişir? 

Öz-değerlendirme grubu, yukarıda belirtilen tüm soruları ele aldıktan sonra, kurumun gelişmek için 

değişim kapasitesini değerlendirecek SWOT analizini ele alır: 

  Kurum, dış çevresindeki isteklere, beklentilere, tehditlere ve fırsatlara ne kadar cevap 

verebilir niteliktedir?  

 Dış çevre temsilcileri kurumun stratejik yönetimine nasıl katılırlar? 

 Kurum; özerkliğinin tüm avantajının ne kadarını kullanmaktadır? 

 Kurumun amaçlarına ulaşabilmesi  ne gibi değişiklikler beklenebilir? 

 Şimdi ve gelecekteki misyon ve hedefler ile etkinlikler (çalışma programları, araştırma, 

kamu hizmeti) birbirleriyle nasıl daha uyumlu bir hale getirilebilirler?  

 Bu gelişmelerde kalite izleme ve kalite yönetimi nasıl bir rol oynamaktadır? 

V. Stratejik Öncelik 

 Kurumların değerlendirme sürecinde bir veya iki stratejik öncelik seçme hakkına sahiptirler. Bu 

alanlar araştırma stratejisi, öğretim ve öğrenme, Bologna ilkelerinin uygulanması vb. gibi konularda 

                                                 
2
 http://www.enqa.eu/pubs.lasso  

http://www.enqa.eu/pubs.lasso
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olabilir. Seçilen konu kurumsal içerik kapsamında ee alınacaktır ve özel öneri alınacaktır. Seçilen 

konu, kurum tarafından, hem öz-değerlendirme aşamasında hem de öz-değerlendirme raporunda 

özel olarak ilgi görmelidir. 

2.4 Öz-değerlendirme raporunun yapısı 

Öz-değerlendirme grubu yukarıda ana hatları çizilen verileri toplayıp analiz ettikten sonra, 

toplanılan bilgileri sentezleyerek ulaştığı bulguları öz-değerlendirme raporuyla sunar. Aşağıda 

belirtilenler bu rapor için yapı önerirler. Rapor oldukça kısa, analitik, yansıtıcı ve eleştirel nitelikte 

olmalıdır. 

 

GiriĢ 

Öz-değerlendirme işleyiş sürecinin kısa bir analizi: 

 Öz-değerlendirme ekibinin üyeleri kimlerdir? 

 Bu ekip kimlerle beraber çalıştı? 

 Rapor kurum içinde ne dereceye kadar tartışıldı? 

 Öz-değerlendirme sürecinde karşılaşılan zorluklar kadar pozitif görüntüler nelerdi?  

Kurumsal içerik 

Kurumsal içerik bağlamında: 

 Kurumun tarihine kısa bir genel bakış 

 Kurumun coğrafik konumu (örn, Başkentte, önde gelen bölgesel merkezde, bir kampüste 

yoğunlaşmış, bir şehre dağılmış gibi) 

 Mevcut bölgesel ve ulusal iş piyasasının durumunun kısa bir analizi  

 Fakültelerinin, araştırma enstitülerinin/laboratuvarlarının, akademik ve idari kadrosunun 

yanısıra öğrencilerinin sayısı 

 Aşağıdakiler bağlamında özerklik:  

 İnsan kaynakları ve mali kaynaklar 

 Öğretim, araştırma ve yenilikçilikte kendi profilini belirleme kapasitesi 

 Kendi yönetişim yapısını belirleme kapasitesi 

Raporun ana gövdesi 

Öz-değerlendirme raporunun ana gövdesi; tanımlayıcı ve eleştirel analiz arasında bir denge 

sağlamaya çalışır (diğer deyişle güçlü ve zayıf yönlerin, fırsatların ve tehditlerin tanımlanması) ve 

kontrol listesindeki dört bölümü izlemekte olan aşağıdaki bölümleri içermelidir:  

 Bölüm I: Kurum ne yapmak istiyor? 

 Bölüm II: Organizasyon ve etkinlikler: Kurum bunu nasıl yapmaya çalışıyor? 

 Bölüm III: Kalite uygulamaları: Kurum bu uygulamanın işlediğini nasıl bilmektedir?  

 Bölüm IV: Stratejik yönetim ve değişim için kapasite: İlerleme kaydetmek için kurum nasıl 

değişmektedir? 

İsteğe bağlı bölüm: Kurum tarafından seçilen özel stratejik önceliğin analizi 

 Yukarıda 2.2’de de bahsedildiği gibi, öz-değerlendirme raporunun ana gövdesi sadece 

tanımlayıcı değil analitik, değerlendirici ve sentezlenmiş olmalıdır. Güçlü ve zayıf yönler 

değerlendirilmeli, fırsatlar ve tehditler saptanmalı, stratejik düşünce ve kalite yönetiminin farklı 

unsurlarının birbirleriyle nasıl bağlantılı olduklarını göstermelidir. Buna ek olarak analiz; yakın 

geçmişte gerçekleşmiş değişikliklerle birlikte gelecekte beklenen değişiklikleri de göz önünde 

bulundurmalıdır.  

Sonuç 
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Sonuç bölümü; güçlü ve zayıf yönleri, fırsatları, tehditleri özetler ve zayıflıkların üstesinden gelmek, 

güçlü yönleri daha da geliştirmek için özel bir eylem planı sunar. 

Yararlı bir sonuç bölümü aşağıda sıralanan özellikleri içerir: 

 Değerlendirmenin hedefi yürütülmekte olan kalite ve stratejik gelişimi teşvik etmek 

olduğundan, rapor dürüst ve öz yansıtımsal olmalıdır. Bu nedenle, güçlü ve zayıf yönlerin 

açıkça belirtilmesi gerekmektedir; özellikle zayıflıkları alttan almak ya da gizlemekten 

kaçınılmalıdır. 

 Raporun ana gövdesinde değinilmeyen güçlü ve zayıf yönlere sonuçta yer verilmemelidir, 

çünkü onlar doğrulanmış olmamaktadır.  

 Raporun ana bölümünde sözedilen güçlü ve zayıf yönler sonuç bölümünde tekrar 

özetlenmelidir. 

 Sonuç bölümünde; zayıflıkların nasıl üstesinden gelineceği belirli bir eylem planı olarak 

sunulur. 

Ekler 

Ekler aşağıdakileri kapsamalıdır: 

 Kurum fakültelerinin organizasyon şeması (ya da diğer var olan öğretim/ araştırma 

birimlerinin) 

 Merkezi idari ve destek hizmetlerinin organizasyon şeması (rektör ofisinin kadrosu, 

kampüsün bakımı, kütüphaneler, vb) 

 Yönetim yapısının organizasyon şeması (rektör, konsey/senato, fakülte dekanları ve 

konseyleri, ana komiteler, vs.) 

 Kurumun tüm öğrencilerinin, fakültelere ayrılmış olarak, son 3 – 5 yıl içindeki sayısı; 

öğrenci/kadro oranı (en düşüğü, en yükseği ve ortalama oranı); mezuniyete kadar olan 

zaman; okulu bırakma oranı; fakültelere göre cinsiyet dağılımı; geniş hedef kitlesinin 

demografik eğilimleri 

 Son 3 – 5 yıl içinde tüm kurumdaki akademik kadro sayısı (akademik ünvan ve fakülteye 

göre) – derece, disiplinlere, cinsiyet ve yaşa göre ayrılmış olarak 

 Fon temini: devlet tarafından sağlanan finansal ödenek (toplam bütçeye göre miktarı ve 

oranı), başka fon kaynakları (çeşidi ve toplam bütçeye göre oranı) ve araştırma fonu 

(toplam bütçeye göre oranı); son 3 – 5 yıl içinde öğretim ve araştırma için her fakülteye 

düşen kurumsal fon miktarı 

 Öğrenci ve kadro sayısına göre altyapı: binaların, olanakların, laboratuvarların ve 

kütüphanelerin sayısı ve büyüklüğü; konumları (örneğin Büyük coğrafik bir alana dağılmış 

ya da tek bir kampüste yoğunlaşmış gibi), yaşları ve olanakların durumu  

Bu veriler ulusal ve kurumsal bağlamda analiz edilmelidirler. 

Bu eklerin ötesinde kurum istediği başka bilgileri eklemekte hürdür ancak bu eklerin sayıları ve 

uzunlukları, sadece öz-değerlendirme raporunda sunulan demeçlerin ve müzakerelerin anlaşılması 

için gerekli olan bilgilerle sınırlanmalıdır.  

Pratik öneriler  

 Öz-değerlendirme raporunun, ekleri dışında kalan maksimum uzunluğu 20–25 sayfadır. Bu 

kısa denilebilir nitelikte olan raporun nedeni; fakültelerin ve tüm etkinliklerin ayrıntılarına 

fazla girmeksizin kurumsal yönetime odaklanmanın sürdürülmesidir. Kurumlar var olan 

verilerini ve dokümanlarını kullanmaya teşvik edilirler.  

 Öz-değerlendirme raporu kısmen iç unsurlar içindeki tüm personel (kurumun kadro üyeleri 

ve öğrencileri) kısmen de değerlendirme ekibi için yazılmaktadır. Değerlendirme ekibi genel 

olarak yükseköğrenim hakkında bilgili olmakla beraber, uluslararası yapıda olduklarından, 

belirli ulusal durumlar hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olmayabilirler. Öz-değerlendirme 

grubu raporlarını yazarken bunu göz önünde bulundurmalıdır. 
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 KUDEP ve değerlendirme grupları; öz-değerlendirme raporunu gizli olarak değerlendirirler 

ve rapor hakkında herhangi bir bilgiyi üçüncü şahıslarla paylaşmayacaktırlar.  

 Öz-değerlendirme raporu KUDEP ve değerlendirme ekibine gönderilmeden önce rektör r 

okunup imzalanmalıdır. Bu tutum; kurumsal liderliğin uygun olarak bilgilendirilmiş olduğunu 

gösterir.  

 Öz-değerlendirme raporu, kurum ziyaretlerinde değerlendirme ekibi ile tanışacak olan tüm 

kurum üyelerinin rahatça ulaşabilmeleri için hazır bulundurulmalıdır. 

 Rapor, KUDEP Sekreterliğine ve her ekip üyesine ayrı ayrı olarak ilk kurum ziyaretinden en 

az dört hafta önce gönderilmelidir. 

 

 

 

Son teslim tarihlerine uyulması; bu projenin ve özellikle kurum ziyaretlerinin işleyişi için son derece 

önemlidir. Bunun sağlanması ve ilerleme kaydetmek için, öz-değerlendirme grubunun her hafta 

birkaç saatliğine buluşması önerilir. Öz-değerlendirme sürecini yürütmek ve raporu yazmak 

neredeyse üç aya varan gibi azımsanmayacak bir zaman dilimini gerektiren iddialı bir görevdir. 
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3 KURUM ZĠYARETLERĠ 

 
 

3.1 Kurum ziyaretlerine hazırlık 

KUDEP süreç amacının üniversitenin değişim için gereken kapasitesinin gelişimini artırmaya 

destek olmak olduğunu vurgulamıştık. Bu nedenle, ziyaretler için verilen kılavuzlar ve örnek 

programlar kurumun ihtiyaçları ve koşullarına göre düzenlenmelidir. Aşağıda ayrıntıları belirtildiği 

gibi her kurum iki kere ziyaret edilecektir. 

3.2 Ġlk ziyaret: Gündem ve önerilen program 

Katılımcı kurum için ilk ziyaret aşağıda belirtilen amaçları yerine getirir: 

 Değerlendirme süreci ve ana amacının kurum genelinde daha çok farkındalığının 

sağlanması için katkıda bulunmak: iç kalite düzenlemelerinin incelenmesi yoluyla kurumun 

stratejik gelişiminin ve değişim yönetimini güçlendirmek 

 İkinci ziyaret için konuları belirlemek ve uygun atmosferi sağlamak. “Halkla ilişkiler” 

yaklaşımından ziyade kurum tarafında açık ve öz-eleştirel bir yaklaşım çok daha yararlıdır.  

İlk ziyaret değerlendirme ekibinin aşağıda belirtilenler hakkındaki anlayışlarının gelişmesini sağlar: 

 Ulusal yükseköğrenim içeriği 

 Öğrencileri, kadrosu, bütçesi, çalışnaları, sahip oldukları (tesisleri) ve yerleşimi hakkındaki 

kurumsal uygulamalar/girişimleri 

 Stratejik karar almanın  yapıları ve süreçleri (planlama, öğretim ve araştırma, finansal 

dalgalanmalar ve personel politikası)  

 Stratejik yönetimle ilintili önemli yerel konular 

 Var olan kalite güvencesi prosedürleri 

İlk ziyaret öz-değerlendirme raporunun geçerliliği ile sonuçlanmalıdır. Değerlendirme ekibi kurumun 

işleyişi hakkında geniş bir izlenim edinmelidir. (yetki ve sorumluluğun dağıtılması, koordinasyon, 

vb.) 

Bu nedenle, değerlendirme ekibi ile tanışacak olan kişilerin seçimi çok önemlidir. Hem kurumun 

hem de ekibin yararı için, ilk ziyarette, toplumu temsil eden çeşitli kesimlerden kişiler olmalıdır. 

Bunlar, akademik ve akademik olmayan kadro ile birlikte çeşitli kurumsal birimlerden öğrenciler ve 

dış paydaş temsilcilerini kapsar. Değerlendirme ekibi “ortalama sayıda” öğrenciler ve ”ortalama 

sayıda” akademik personel ile tanışmayı ister, yani bu kişilerin hepsi resmi birimlerden (senato ya 

da konsey) ya da birliklerden olmamalıdır. 

Değerlendirme ekibinin görüşmesi gereken kişiler ya da birimler aşağıda belirtildiği gibi 

düzenlenmelidir:   

 Rektör ile beraber rektörlük ekibinin diğer üyeleri  

 Öz-değerlendirme grubu ve varsa bu grubun alt grupları 

 Merkezi kadronun temsilcileri: temel olarak kalite ofisi, uluslararası ilişkiler ofisi, finans 

birimleri, personel ofisi, planlama birimi, araştırma faaliyetlerini koordine eden birim, halka 

ilişkiler ofisi, vb. 

 Dış paydaşların ve ortakların temsilcileri (kamu otoriteleri özel sektör, toplumdan diğer 

aktörler, vb.) 

 Senato / konsey delegasyonu 

 Dekanlar / dekanlar konseyi 

 Öğrenciler ( lisans, yüksek lisans ve doktora kademeleri) 
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 Bir ya da iki fakülte, bir ya da iki özel merkez (eğer varsa) 

Tartışmanın verimliliğinin sağlanması için: 

 Her toplantının katılımcı sayısı sekizi geçmemelidir. Büyük gruplardaki öğrenciler için sayı 

10–12 kişiye kadar artırılabilir. 

 Ekip her grup ile özel olarak görüşmelidir (örn, Öğrenciler toplantısında sadece öğrenciler 

yer almalıdır, bu toplantıya akademik personel katılmamalıdır). Değerlendirme ekibi 

toplantılara “gizli” muamelesi uygulayacaktır: bireysel görüşler rapor edilmeyecektir. 

 Değerlendirme ekibi hiçbir kişiyle iki defadan fazla görüşmemelidir. 

 Tüm toplantılar enteraktif olacaktır: Değerlendirme ekibi, diyalogu başlatmak için, soruları 

hazır olarak gelecektir. Katılımcılar resmi sunumlar hazırlamamalıdırlar. 

İlk ziyaret 2 gün sürmektedir. İlk ziyaret için program önerisinde bulunmak kurumun sorumluluğudur. 

Önerilen programın değerlendirme ekibi tarafından onaylanması gerekmektedir. Aşağıda ilk ziyaret için 

örnek bir çizelge verilmiştir, Değerlendirme Ekibi Sekreteri ile müzakere edilerek farklı opsiyonlar da kabul 

edilebilir. 

Örnek çizelge fakültelere ve diğer birimlere yapılacak paralel (eş-zamanlı) ziyaretleri kapsamaktadır. Lütfen 

aşağıdaki hususlara dikkat ediniz: 

 Fakülte sözcüğü burada “yapısal birim” anlamında kullanılmaktadır. Bazı kurumlar sadece 

fakültelerden oluşmaktayken, bazı kurumlar fakülte toplulukları, araştırma birimleri ve diğer 

farklı yapıların birleşiminden oluşmaktadır. Değerlendirme ekibi yukarıda bahsed ilen 

birimleri ikişer kişilik gruplar halinde ziyaret edecektir. 

 Ziyaret edilecek birimlerin sayısı ve niteliği kurumun yapısı ve büyüklüğü baz alınarak 

düzenlenmelidir: bazı kurumlar az sayıda büyük ölçekli birimlerden, bazı diğer kurumlar da 

çok sayıda küçük ölçekli birimlerden oluşmaktadır. 

Lütfen çizelgeyi kurumunuzun özelliklerine göre uyarlayınız ve değerlendirme ekibinin birinci ziyaret 

sırasında görüşmedikleri birimleri ikinci gelişlerinde ziyaret edecekleri hususunu göz önünde bulundurunuz. 

 

Ġlk Ziyaret için Örnek Program 

 

Zaman Ne ve kim? Neden? 

0. GÜN 

Öğleden sonra Değerlendirme ekibinin kuruma geliĢi 

90 dakika 
Bilgilendirme toplantısı 

Sadece değerlendirme ekibi 

Görev dağılımı; öz-değerlendirmenin 

görüşülmesi; ön ziyaretle ilgili konuların 

görüşülmesi 

Akşam 

AkĢam yemeği 

Değerlendirme ekibi, rektör, ziyaret 

ilişkileri sorumlusu 

Hoş geldiniz, tanışma; ön programın gözden 

geçirilmesi; kurumun bakışı açısıyla 

değerlendirmenin anahtar konularının 

görüşülmesi (öz-değerlendirmeden ve/veya 

rektörün deneyimlerinden ortaya çıkan) 

1. GÜN 

9.00-10.00 
Rektör’le toplantı 

Değerlendirme ekibi, rektör 

Değerlendirme ekibinin ziyaretinde ve 

raporunda üzerinde durulmasının önemli 

olduğu düşünülen konuların özel olarak 



 

16 

 

tartışılması 

10.15-11.00 

Giriş toplantısı 

Değerlendirme ekibi, ziyaret 

ilişkileri sorumlusu 

Kurumun tanıtımı: birimler, kalite yönetimi ve 

stratejik yönetim; ulusal yükseköğretim ve 

araştırma politikaları; öğrencilerle ilgili konular 

(örn. kayıt ücretleri, devlet bursları ve 

yardımlar) 

11.00-12.30 

Öz-değerlendirme grubu ile 

toplantı 

Öz-değerlendirme grubu, 

değerlendirme ekibi, ziyaret-

ilişkileri sorumlusu, (varsa) 

görev ekipleri 

Öz-değerlendirme sürecinin ve kurumsal 

katılımın boyutunun kavranması; öz-

değerlendirme kurum için ne kadar yararlı oldu 

(ortaya çıkan konular, stratejik planlama 

süreçleri)? Öz-değerlendirme verileri halen 

mevcut durumu yansıtıyor mu? İkinci ziyaret 

için güncellenecekler mi? 

12.30-14.00 

Öğle yemeği 

Değerlendirme ekibi, ziyaret 

ilişkileri sorumlusu 

İlk görüşmelerden elde edilen izlenimlerin 

detaylı olarak değerlendirilmesi ve gerekli 

bilgilerin tamamlanması 

14.10-14.40 

Değerlendirme Ekibi 

ikiye ayrılır ve eş-

zamanlı olarak iki 

fakülteyi ziyaret 

eder 

A ve B fakültelerinin ziyaretleri 

 

 

Dekan 

Fakültenin tanıtımı: birimler, kalite yönetimi ve 

stratejik yönetim; merkezi yönetim ile 

fakültelerin ilişkileri, öz-değerlendirme girdileri 

ve fakültedeki kalite kontrol aktivitelerinin rolü 

14.40-15.40 

Değerlendirme Ekibi 

ikiye ayrılır ve eş-

zamanlı olarak iki 

fakülteyi ziyaret 

eder 

A ve B fakültelerinin ziyaretleri 

 

 

Akademik personel temsilcileri,  

Merkezi yönetim ile fakültelerin ilişkilerinin 

tartışılması; öz-değerlendirme girdileri; kalite 

kontrol faaliyetlerinin fakültedeki rolü; yeni 

personel alımı; personel gelişimi; motivasyon 

politikaları. Bu toplantıda dekan veya dekan 

yardımcıları yer almamalıdır: Toplantı üst 

yönetim dışındaki kadrolu akademik personele 

yöneliktir. 

15.50-16.40 

Değerlendirme Ekibi 

ikiye ayrılır ve eş-

zamanlı olarak iki 

fakülteyi ziyaret 

eder 

A ve B fakültelerinin ziyaretleri 

 

 

Öğrenciler 

Öğrencilerin bakış açısından tecrübe (eğitim ve 

öğretim, kalite kontrolünde ve stratejik karar 

vermede öğrenci girdisi) 

17.00-18.00 

Dış paydaşlarla toplantı 

 

(Sanayi, toplum ve/veya yerel 

otorite) 

Kurumun özel ve kamu sektörlerinde faaliyet 

gösteren dış paydaşlarla ilişkilerinin 

görüşülmesi 

18.30-19.30 

Değerlendirme toplantısı 

 

Değerlendirme ekibi (yalnız) 

İzlenimlerin ayrıntılı olarak değerlendirilmesi; 2. 

gün için hazırlıklar 
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Uygulamaya yönelik unsurlar: 

 Ekibin değerlendirme toplantıları için yeterli zamanın ayrılmış olması gerekmektedir. 

 Toplantılar arasında, grupların girip çıkması ve değerlendirme ekibinin birkaç dakika 

boyunca önceki toplantı hakkında değerlendirme yapabilmesi veya sonraki toplantı 

planlarında değişiklik yapabilmesi için, on dakikalık aralar verilmesi gerekmektedir. Kahve 

2. GÜN 

09.00-09.30 

Değerlendirme 

Ekibi ikiye 

ayrılır ve eş-

zamanlı olarak 

ziyaret 

C ve D fakültelerinin 

ziyaretleri 

Dekan 

A ve B fakülteleri ile aynı (uyarlanacak) 

09.30-10.15 

Değerlendirme 

Ekibi ikiye 

ayrılır ve eş-

zamanlı ziyaret 

C ve D fakültelerinin 

ziyaretleri 

Akademik personel 

temsilcileri 

A ve B fakülteleri ile aynı (uyarlanacak) 

10.15-11.00 

Değerlendirme 

Ekibi ikiye 

ayrılır ve eş-

zamanlı ziyaret 

C ve D fakülteleri ziyaretleri 

Öğrenciler 

A ve B fakülteleri ile aynı (uyarlanacak) 

11.00-12.00 Yerleşke turu 

Değerlendirme ekibi, 

ziyaret ilişkileri sorumlusu 

Örnek laboratuvar, sınıf ve kütüphanelerin 

gezilmesi 

12.00-12.30 Değerlendirme toplantısı 

Değerlendirme ekibi 

(yalnız) 

İzlenimlerin ayrıntılı değerlendirilmesi; öz-

değerlendirme raporuna ve ana ziyarete 

eklenecek hususların listelenmesi 

12.30-13.00 Değerlendirme ekibi, 

ziyaret ilişkileri sorumlusu 

İkinci ziyaret çizelgesi planlanır (fakülte veya 

birimler ve özellikle veya ek olarak görüşülecek 

kişiler seçilir); ziyaret için veya ziyaret 

esnasında lojistik destek; ekibin toplantı ve 

çalışma odalarına ziyaret (Ekibin sözlü rapor 

üzerinde çalışabileceği mekânlar) 

13.00 Öğle Yemeği 

Değerlendirme ekibi, 

rektör, ziyaret ilişkileri 

sorumlusu 

Ek dokümantasyon gerektiren konuların 

karşılıklı uzlaşma ile belirlenmesi için sonuç 

oturumu 

Öğleden sonra Değerlendirme ekibinin kurumdan ayrılması 
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molaları gibi kısa aralar, beklenenden uzun süren toplantıların programı aksatmalarını 

engelleyecektir. 

 Değerlendirme ekibinin yer değiştirmesi (örn. başka bir fakülteye geçmek gerektiğinde) için 

gereken zamanın gerçek koşullar göz önüne alınarak belirlenmesi gerekmektedir.  

 Kurumun birden fazla yerleşkeye sahip olması durumunda, birkaç farklı yerin ziyaretinin 

gerekliliğinin dikkatlice düşünülmesi gerekir. Seyahat ederek geçirilen zamanın asgariye 

indirgenmesi açısından, gereksiz ziyaretlerden kaçınılmalıdır. 

 Kurum ziyaret ilişkileri sorumlusu ilk ziyaret kapsamında, değerlendirme ekibinin 

havaalanından kuruma ve kurumdan havaalanına taşınması, otel rezervasyonları ve 

toplantı programının yapılması ile ilgili düzenlemeleri yapacaktır. 

 Kurum ziyaret ilişkileri sorumlusu toplantılarda kullanılacak isimliklerin sağlanması, 

Değerlendirme ekibi üyelerinin biyografilerinin ziyaretlerinden önce dağıtımı, katılımcıların 

ilk ziyaretin genel amaçları ve katılacakları toplantılar hakkında bilgilendirilmesinden 

sorumludur. 

İlk ziyaretin sonucunda değerlendirme ekibi: 

 Ek, yazılı bilgi talebinde bulunacaktır. Bu ek dokümanlar, talep edilen diğer tüm bilgilerle 

birlikte, ekibin tüm üyelerine ve Kurumsal Değerlendirme Programı sekretaryasına, ana 

kurum ziyaretinden en az dört hafta önce gönderilmelidir. 

 İkinci ziyaretin tarihlerine karar verecektir. 

 Ziyaret edilecek kişiler, topluluk/gruplar veya birimleri belirleyecektir. 

3.3 Ġkinci Kurum Ziyareti 

İkinci ziyaret;, kurum hakkında neyin spesifik olduğunun anlaşılması değil; kurumsal strateji ve iç 

kalite politika ve prosedürlerinin kurum içinde tutarlı bir şekilde uygulanıp uygulanmadığı, nasıl 

uygulandığı ve hangi sonuçların alındığına odaklanır.  

Birinci ziyaretin organize edilmesi ile ilgili uygulamaya yönelik hususlar ikinci ziyaret için de, önemli 

bir farkla, geçerlidir: ikinci ziyaretin programının hazırlanmasından değerlendirme ekibi sorumludur. 

Aşağıda ikinci ziyaret için örnek bir çizelge verilmiştir. Ziyaretin programı ve ilgili çizelge, ziyaretten 

önce, kurum ziyaret ilişkileri sorumlusu ve ekip sekreteri tarafından kesinleştirilmelidir. Aşağıdaki 

çizelgeden de anlaşılacağı gibi, ziyaret programı, daha geniş kapsamda daha çok belge 

toplanması amacıyla, eşzamanlı faaliyetlerden oluşabilmektedir. Bu bağlamda, Değerlendirme 

Ekibi planlarını ziyaretten önce yeterince erken bir zamanda kuruma bildirecektir.  

Kuruma yapılan ikinci ziyaretin süresi genellikle 3 gündür (aşağıdaki örnek çizelgeye 

bakınız). Değerlendirme ekibi, uygun bulduğu takdirde, küçük ölçekli kurumların (2000’den az 

öğrencisi olan kurumlar) ziyaretini 2 günde tamamlayabilir veya çok büyük ölçekli kurumların 

ziyaretini azami 4 güne kadar uzatabilir. 

Özel durumlara göre, değerlendirme ekibi başkanı gerekli gördüğünde ikinci ziyaretin süresini 

azami bir gün uzatabilir. Bu durum, örneğin, 25 000’in üzerinde öğrencisi olan büyük kurumlar 

veya karmaşık yapılanmaları olan daha küçük kurumlar için uygulanabilir. Olağan ziyaret süresini 

aşan herhangi bir süre uzatmaya değerlendirme ekibi başkanı (değerlendirme ekibi üyelerinin 

onaylarıyla) karar verebilir ve, böyle bir durumda, kurumu en geç ilk ziyaret sırasında bilgilendirir. 

Ġkinci Ziyaret için Örnek Çizelge 

 

Zaman Ne ve kim? Neden? 

0. GÜN 

Öğleden  

sonra 

Değerlendirme ekibinin kuruma gelişi 

60 dakika Bilgilendirme toplantısı Görev dağılımı, değerlendirme raporunun 

yapısı ve ilgili hususlar hakkında ön görüşme 
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Değerlendirme ekibi 

Akşam Akşam yemeği 

Değerlendirme ekibi, rektör,  

ziyaret ilişkileri sorumlusu ile 

Hoş geldiniz, tanışıklığın yenilenmesi; ziyaret 

programının gözden geçirilmesi 

1. GÜN 

9:00-10:00 Rektör ile toplantı 

Değerlendirme ekibi, rektör 

Değerlendirme ekibinin ziyaretinde ve 

raporunda üzerinde durulması gereken 

konuların özel olarak görüşülmesi 

10:10-11:00 Öz-değerlendirme grubu ile 

toplantı 

Öz-değerlendirme grubu, 

değerlendirme ekibi, ziyaret 

ilişkileri sorumlusu, görev 

ekipleri 

İlk ziyaretten sonra içerikte ve iç durumdaki 

varsa değişikliklerin tartışılması, ilk ziyaretin 

etkisinin analiz edilmesi, ekibe gönderilen ek 

bilgilerin gözden geçirilmesi, soruların 

açıklanması 

11:10-12:30 Dekanlar ile toplantı 

 

Dekanlar konseyi veya 

fakülte dekanları, 

değerlendirme ekibi 

Fakültelerin merkezi yönetim ile ilişkilerinin 

stratejik gelişim ve kalite yönetimi açısından 

görüşülmesi; öz-değerlendirme girdilerinin ve 

rektörle yapılan toplantıda ve/veya birinci ve 

ikinci öz-değerlendirmelerin sonucunda 

ortaya çıkan hususların görüşülmesi 

12:40-14:00 Öğle yemeği 

Değerlendirme ekibi, ziyaret 

ilişkileri sorumlusu 

İlk toplantılardan edinilen izlenimlerin detaylı 

olarak değerlendirilmesi ve eksik bilgilerin 

tamamlanması 

14:00-15:00 Merkezi ofis personeli ile 

toplantı 

Kurumsal stratejik dokümanların (gelişim 

raporları, vb.) kurumun gelişimindeki 

öneminin ve; rektörle yapılan toplantıda 

ve/veya birinci ve ikinci öz-değerlendirmelerin 

sonucunda ortaya çıkan hususların 

görüşülmesi 

15:10-16:00 Senato ile toplantı 

 

Senato temsilcileri 

Senatonun veya demokratik temsil biriminin 

Rektörlükle olan ilişkilerinin stratejik yönetim 

ve kalite yönetimi açısından görüşülmesi 

16:00-16:45 Öğrenci konseyi ile 

toplantı  

 

Öğrenci temsilcileri 

Öğrencilerin; kuruma ve Rektörlükle 

ilişkilerine ve kalite yönetimi ve (stratejik) 

karar alma mekanizmalarına öğrenci 

katkısına bakışları  

17.00-18.,00 Dış paydaşlar ile toplantı 

(Sanayi, toplum ve/veya 

yerel otoriteler) 

Kurumun özel ve kamu sektörlerindeki dış 

paydaşlarıyla ilişkilerinin görüşülmesi 

18:00-19:00 Değerlendirme toplantısı 

Değerlendirme ekibi 

İzlenimlerin paylaşılması, günün 

değerlendirilmesi 

Akşam Akşam yemeği 

 

Değerlendirme ekibi (yalnız) 

İzlenimlerin ayrıntılı olarak değerlendirilmesi 

ve sözlü raporun hazırlanması 
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2. GÜN 

09.00-10.00 

EĢ zamanlı 

Değerlendirme 

ekibi ikiye ayrılır 

E ve F fakültelerinin 

ziyaretleri 

 

Dekan 

Fakülte tanıtımı: birimler, kalite yönetimi ve 

stratejik yönetim; merkezi yönetim ile 

fakültelerin ilişkileri, öz-değerlendirme girdileri 

ve fakültedeki kalite kontrol faaliyetlerinin 

görüşülmesi 

10.00-11.00 

Eş zamanlı 

Değerlendirme 

ekibi ikiye ayrılır 

E ve F fakültelerinin 

ziyaretleri 

 

Akademik personel  

Merkezi yönetim ile fakültelerin ilişkilerinin 

tartışılması; öz-değerlendirmeye katkıları; kalite 

kontrol faaliyetlerinin fakültedeki rolü; yeni 

personel alımı; personel gelişimi; motivasyon 

politikaları. Bu toplantıda dekan veya dekan 

yardımcıları yer almamalıdır: toplantı üst 

yönetim dışındaki akademik personele 

yöneliktir. 

11.15-12.15 

Eş zamanlı 

Değerlendirme 

ekibi ikiye ayrılır 

E ve F fakültelerinin 

ziyaretleri 

 

Öğrenciler 

Öğrencilerin bakış açısından tecrübe (öğretim 

ve öğrenme, kalite kontrolünde ve stratejik 

karar almada öğrenci katılımı) 

12.30–14.00 Öğle yemeği 

Sadece değerlendirme 

ekibi 

Sadece değerlendirme ekibinin birbirleriyle 

izlenimlerini paylaşması 

14.00–15.00 Uluslararası 

araştırmacılar ve 

uluslararası mezun 

öğrenciler ile toplantı 

Kurumda elde edilen tecrübelerin görüşülmesi 

15.30–20.00 Değerlendirme toplantısı 

 

Değerlendirme ekibi 

(yalnız) 

İzlenimlerin paylaşılması, günün 

değerlendirmesi ve sözlü raporun taslağına 

başlanması 

[Değerlendirme ekibine bu görev için otelde 

uygun bir çalışma odası sağlanmalıdır] 

20.00 AkĢam yemeği 

Değerlendirme ekibi 

(yalnız) 

Değerlendirme toplantısının devamı 

21.00-23.00 Sözlü rapor taslağının 

hazırlanması 

Değerlendirme ekibi 

(yalnız) 

[Değerlendirme ekibine bu görev için otelde 

uygun bir çalışma odası sağlanmalıdır] 

3. GÜN  

09.00-10.00 Sonuç toplantısı 

 

Rektör, değerlendirme 

ekibi 

Ekibin bulgularının kurumun gelecekte 

gelişmesi için rektörün ihtiyaçlarını 

yansıttığından emin olunması için szölü rapor 

yalnız rektörle tartışılır.  

10.00-10.30 Sözlü raporun 

uyarlanması 

 

Değerlendirme ekibi 

Sözlü raporun rektörle yapılan toplantının 

sonuçlarına uyarlanması 

10.30-12.00 Sözlü raporun sunulması 

Değerlendirme ekibi, rektör ve üniversite yetkilileri (davetliler rektör 

tarafından belirlenecek, rektör yardımcıları, ziyaret ilişkileri sorumlusu, öz-

değerlendirme grubu, senato, vb.) 

Öğleden sonra Öğle yemeği ve değerlendirme ekibinin kurumdan ayrılması 
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4  DEĞERLENDĠRME RAPORU 
 

Bu ziyaretin sonunda Değerlendirme Ekibi, sözlü sunumu temel alan yazılı bir taslak rapor ver ir.Bu 

taslak rapor daha sonra Rektöre aktarılır.Rektör, gerçeğe dayanmayan hataları düzeltecek ve en 

önemlisi, bu raporun kurumun izleme sürecine yararı hakkında yorum yapacaktır. 

 

Kurumun reaksiyonu Kurumsal Değerlendirme Programı (KUDEP) sekretaryasına gönderilmelidir. 

KUDEP Sekreteryası da ekip sekreteryasına gönderir. Sonra rapor sonlandırılacak ve resmi olarak 

rektöre gönderilir, böylece değerlendirem süreci resmen sonlanmış olur.    

 

Kurumsal Değerlendirme Programı , 2008-2009 döneminden sonra raporların son kendi web 

sitesinde (www.eua.be/IEP) yayımlayacaktır. Bunu not ediniz.  

   

Aşağıdaki Tablo ana aşamaları ve rapor yazımı sırasındaki iş bölümü basamaklarını 

özetlemektedir.   

 

Öngörülen Süre ve ĠĢ Bölümü 

Görev Ana sorumluluk Süre 

Taslak rapor yazılır Ekip sekreteri İkinci ziyaretten sonra altı 

hafta  

Rapor üzerinde yorum yapılır Değerlendirme ekibi İki hafta içinde 

Yeni taslak KUDEP personeline 

gönderilir 

Ekip sekreteri İki hafta içinde 

Redakt edilir EUA editörü Bir hafta içinde 

Yeni taslağa öneriler alınır Ekip sekreteri (eğer 

gerekliyse ekip başkanına 

danışarak) 

İki hafta içinde 

Rapor kuruma gönderilir KUDEP personeli Mümkün olduğunca çabuk 

Kurumun gerçeğe uymayan 

yerleri düzeltir 

Rektör Üç hafta içinde 

DEğişiklik yapılması 

gerekiyorsa yapılır+son rapor 

kuruma gönderilir+ rapor 

KUDEP web sayfasında 

yayımlanır(www.eua.be/IEP) 

KUDEP personeli (eğer 

gerekliyse ekip başkanına ve 

sekretere danışarak) 

İki hafta içinde 

 

 

 

 

http://www.eua.be/
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Ek 1: 

Avrupa Üniversite Birliği  (EUA) Değerlendirme Programı 

 

Ek 1, programa katılan kurumlar tarafından öz-değerlendirme süreci veya kurum ziyaretlerinde yer 

alan herkese dağıtılabilir.  

 

Kurumsal Değerlendirme Programı (KUDEP) (Institutional Evaluation Program-IEP) Avrupa 

Üniversite Derneği (European University Association-EUA)’nin kendi üyelerine sunduğu bağımsız 

bir üyelik hizmetidir. Bu hizmet Avrupa Yükseköğretim liderlerinden oluşan deneyimli bir ekip 

tarafından yapılan bir değerlendirme programıdır. Programa katılan yükseköğretim kurumlarının en 

yüksek derecede yararlanabilmelerini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu şekilde katılımcı 

yükseköğretim kurumları kendi prosedür ve süreçlerini uluslararası en iyi örneklere göre gözden 

geçirebilecekler ve yenileyebileceklerdir. Temel amaç, bu değerlendirmeler katılımcı kurumların 

stratejik yönetimlerini ve iç kalite kültürünü sürekli geliştirmelerine destek olmaktır.  

 

KUDEP; kurumsal karar-alma süreçlerine ve yapılarına ve stratejik gelişmenin etkinliğine 

odaklanır. İç kalite süreçlerinin uygunluğunu ve onların kurumlarda stratejik yapılanmadaki 

kullanımlarını değerlendirir. KUDEP değerlendirmeleri gelişime katkı sağlayıcıdır, örn. Kurumların 

gelişmeleri ve güçlenmelerine katkıyı amaçlar. KUDEP; kurumlarla ilgili kararlar almak, kurumları 

sınıflandırmak veya karşılaştırmak gibi amaçları kesinlikle taşımaz. 

 

Değerlendirme, kurumun bütününü kapsar ve kurumsal bütünlüğün anlaşılmasını ve iç yönetişim 

ve yönetim ve kalite düzenlemelerinin etkinliğinin artırılması için öneriler sunar. Böylelikle, 

değerlendirme kurumun ihtiyaçlarına, misyonuna, kültür ve konumuna cevap vermeye hazırdır ve 

kurumun gelişimini vurguladığından geleceğe yöneliktir.  

 

KUDEP değerlendirme ekibi Rektör veya Rektör yardımcıları (aktif ya da eski), bir öğrenci ve 

akademik sekreter olarak görev yapan kıdemli bir yüksek öğretim üyesinden oluşur. Ekip üyeleri 

uluslararası ve Avrupalı bakış açısını taşır; her biri farklı ülkelerden gelirler ve hiç biri katılımcı 

kurumun ülkesinden değildir.   

 

İlk ziyaret sırasında Değerlendirme ekibi kurumu ve onun çevresini tanır. İkinci ziyarette, genellikle 

iki ay sonra, kurumun stratejik politikaları ve kalite süreçlerinin uygulanma durumuna, etkili olup 

olmadıklarına, nasıl ve ne kadar etkili olduğunu bulmaya odaklanılır.  

Ekibin öncelikli işinin yardımcı ve yapıcı olmak olduğu vurgulanmalıdır. Ekip üyeleri tartışmaları 

yönlendirebilecek dikkatli hazırlanmış sorularla hazırlıklı geleceklerdir. Oturumların interaktif olması 

amaçlanır. Kurum üyelerince resmi olmayan sunumlar yapılmalıdır. Değerlendirme Ekibinin 

sonuçları ve önerileri kurumda sunulacak ve sonrasında yayımlanacak olan bir raporda toplanır. 

 

1994’ten itibaren, 39 ülkeden (genellikle Avrupa ama aynı zamanda Latin Amerika ve Güney 

Afrika) 250’nin üzerinde değerlendirme KUDEP tarafından yürütülmüştür. Bu değerlendirmeler, 

kamu ve özel üniversiteler ve teknik okullar, kapsamlı ve uzmanlaşmış kurumları ve sanat ve 

müzik okulları dilde birlikte her tipten ve ölçekten yükseköğretim kurumlarını kapsamaktadır.  
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Ek 2 
 

2008/2009 Kurumsal Değerlendirme Programına Katılım için SözleĢme ve 
KoĢulları 

 

Katılım Ücreti:  

 

2008–2009 Kurumsal değerlendirme programı katılım ücreti EUA üyeleri için 31 500 Avro (üye 

olmayanlar için 34 000) olup bu ücret değerlendirme sürecinin başında ödenir. Ek olarak, katılımcı 

kurumlar Değerlendirme Ekibindeki üyelerinin konaklama (otel ve yiyecekler) ve yerel ulaşım 

(havaalanı transferi) giderlerini karşılamak durumundadır. Katılım ücreti ekip üyelerinin ve KUDEP 

program yöneticilerinin havuz üyelerinin eğitimi dâhil uluslar arası seyahatleri için kullanılır. Ekip 

üyelerinin hizmetleri için hiçbir ödeme almadıklarını lütfen göz önünde bulundurunuz.     

 

Kurum ziyaretleri arasındaki süre: 

 

İlk ve ikinci ziyaretler arasında sıkıcı uzun aralar bırakılmamasına özen gösterilmelidir. Kural olarak 

normal ara 2 ile 4 ay arasında olmalıdır.  9 ayı aşan aralardan kaçınılmalıdır. Çünkü bu süre öz-

değerlendirme raporunun yeniden güncellemesini gerektirir ve tüm değerlendirme süreci yeniden 

başlatılır. Bunun yanında ikinci ziyarete kadar ekip üyelerinin ilk ziyarette edindikleri kurum 

izleniminin silinmemesi önemlidir.  

Bu nedenle, KUDEP, kurumla işbirliği yaparak ikinci kurum ziyaretinin birincisinden sonra dokuz ay 

içinde gerçekleştirilmesi için çaba harcamalıdır. Eğer bu zaman çerçevesi kurumun neden olduğu 

ertelemeler yüzünden gerçekleştirilemezse; kurum ile KUDEP arasında başlangıçta veya 

değerlendirme sürecinde değerlendirme için farklı bir zaman planlaması yapılmadıkça KUDEP 

devam eden değerlendirmeyi sonlandırılmış kabul edecektir. Sonlandırma durumunda, 

değerlendirmenin tam ücreti alınacaktır.  

Eğer kurum değerlendirme sürecine sonlandırmadan sonra tekrar başlamak isterse ücrette 

anlaşmalı bir değişiklik olabilir. Bu ücret; başlanmış uygulamaların derecesine ve sonlandırılmış 

değerlendirmenin sonuçlarına bağlıdır.  Dolayısıyla toplam bedeli azaltacaktır.  
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Ek  3 

Ġzleme AĢaması 

 

Bir kurum kurumsal değerlendirme programına katıldıktan sonra aşağıdaki faaliyetler ve hizmetler 

için uygun hale gelir: 

 

 Sonraki 2 – 4 yıl arasında izleme değerlendirmesi: Kurum isterse ilk değerlendirmeden 

itibaren yapılan değişiklikler üzerine izleme değerlendirmesini yürütmek için KUDEP 4 

kişilik bir değerlendirme grubu (2 si orijinal değerlendirmeye katılmış) oluşturur. 

 Mezun forumuna katılım: Forum yılda iki kez temel EUA konferansları dolayısıyla kaliteye 

ilişkin güncel konuları tartışmak için buluşur. 

 

 

KUDEP’in izleme değerlendirme etkinliğiyle ilgileniyorsanız lütfen KUDEP personeliyle bağlantıya 

geçiniz (IEP@eua.be). 

 

 

mailto:IEP@eua.be
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