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KİDR SÜRÜM 2.1 (ESKİ) KİDR SÜRÜM 3.0 (YENİ)

5 ana başlık, 22 ölçüt ve 56 alt ölçüt 4 ana başlık, 14 ölçüt ve 46 alt ölçüt

Kalite Güvencesi Sistemi, Eğitim ve Öğretim, Araştırma ve 
Geliştirme, Toplumsal Katkı, Yönetim Sistemi olmak üzere beş 
ana başlık yer alıyordu.

Kalite Güvencesi Sistemi ve Yönetim Sistemi ana başlıkları 
çıkarılarak; Liderlik, Yönetim ve Kalite ana başlığı getirilmiştir.



A. Liderlik, Yönetim ve Kalite
KİDR SÜRÜM 2.1 KİDR SÜRÜM 3.0

Rapor; Kalite Güvencesi Sistemi maddesi altında ‘misyon, vizyon, 
stratejik amaç ve hedefler’ ile başlıyordu. 

Rapor; Liderlik ve Kalite maddesi altında ‘yönetim modeli ve idari yapı’ 
ile başlıyor. 

Misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefler birlikte değerlendiriliyordu. Misyon, vizyon, politikalarla birlikte; stratejik amaç ve hedefler ayrı 
maddede değerlendiriliyor.

Misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefler Yeni bilgi notu:  ‘Stratejik Plan, vakıf yükseköğretim kurumları için 
stratejik amaç ve hedefleri ile performans göstergelerinin tanımlandığı
dokümandır.’

‘İç Kalite Güvencesi’ maddesi altında Kalite Komisyonu Kalite Komisyonu maddesi kaldırılarak ‘Liderlik’ maddesi eklendi. 

‘Kalite güvencesi bilinci’ ‘Değişim, belirsizlik ve karmaşıklığı dikkate alan bir kalite güvencesi 
sistemi ve kültürü’

Liderlik ve Kalite alt ölçütü altına yeni ‘Kurumsal dönüşüm kapasitesi’
alt ölçütü eklendi. 

Bilgi Yönetim Sistemi maddesinde ‘Bilgi güvenliği ve güvenilirliği, 
kişisel verilerin korunması’ gibi ibareler yer alıyordu.

Tamamen çıkarıldı.

Yönetim Sistemi başlığındaki Destek Hizmetleri maddesinde ‘Hizmet 
ve malların uygunluğu, kalitesi ve sürekliliği’ ile tedarik edilen 
hizmetlerin kalitesi irdeleniyordu.

Tamamen çıkarıldı.



B. Eğitim ve Öğretim
KİDR SÜRÜM 2.1 KİDR SÜRÜM 3.0

Akademik danışmanlık
Psikolojik danışmanlık ve kariyer hizmetleri

‘Akademik Destek Hizmetleri’ olarak adı değiştirilmiştir. ‘Psikolojik 
danışmanlık ve kariyer hizmetleri’ ve ‘akademik danışmanlık’ 
maddeleri birleştirilerek bu alt ölçüte ilave edilmiştir.

Öğrenci Kabulü ve Gelişimi
Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme

Programların Yürütülmesi (Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve 
Değerlendirme) iki alt ölçüt birleştirilmiştir.

Engelsiz Üniversite Dezavantajlı gruplar olarak adı değiştirilerek kapsamı genişletilmiştir.

Programların Tasarımı ve Onayı Alt ölçütün ismi ‘Program Tasarımı, Değerlendirmesi ve 
Güncellenmesi’ olarak değiştirilerek altına yeni ‘eğitim ve öğretim 
süreçlerinin yönetimi’ maddesi eklenmiştir.

Eğitim ve Öğretim Süreçlerinin Yönetimi Eğitim süreçlerinin yönetimi yeni bir alt ölçüt olarak eklenmiştir.

Öğrenci Geri Bildirimi Eğitim ve Öğretim başlığı altından Liderlik, Yönetim ve Kalite başlığı 
altındaki ‘paydaş katılımı’ alt ölçütüne alınmıştır.

Mezun İzleme Sistemi ‘Mezun ilişkileri yönetimi’ olarak ismi değiştirilerek Eğitim ve 
Öğretim başlığı altından Liderlik, Yönetim ve Kalite başlığı altındaki 
‘paydaş katılımı’ alt ölçütüne alınmıştır.



C. Araştırma ve Geliştirme
KİDR SÜRÜM 2.1 KİDR SÜRÜM 3.0

Araştırma Stratejisi Bu ölçüt kaldırılmış olmakla birlikte misyon ve stratejik amaçlar ölçütü 
altında tüm politikalarla birlikte değerlendirilecektir.

Araştırma-geliştirme süreçlerinin yönetimi
ve organizasyonel yapısı
Araştırma kaynakları

İki alt ölçüt birleştirilerek Araştırma Süreçlerinin Yönetimi ve Araştırma 
Kaynakları adında yeni bir ölçüt oluşturulmuştur.

Araştırma ve Geliştirme Yeni bilgi notu: Sanat alanları bulunan yükseköğretim kurumlarında 
Araştırma ve Geliştirme başlığı altında sanat faaliyetleri de bu kapsamda 
değerlendirilmelidir.
Daha önce sadece performans göstergelerinde ‘Sanatta Yeterlilik Program 
Sayısı’ isteniyordu, artık raporda da sanatsal süreçlere yer verildi.

Araştırma Yetkinliği ‘Araştırma Yetkinliği, İş birlikleri ve Destekler’ olarak değiştirildi.

Kurum, öğretim elemanlarının araştırma yetkinliğini sürdürmek ve 
iyileştirmek için olanaklar sunmalıdır.

Kurum, öğretim elemanları ve araştırmacıların bilimsel araştırma ve sanat 
yetkinliğini sürdürmek ve iyileştirmek için olanaklar sunmalıdır. Bilimsel 
araştırma ve sanatsal süreçlerin yönetiminin etkinliği ve başarısı izlenmekte 
ve iyileştirilmektedir.

Araştırma bütçe performansının değerlendirilmesi
Üniversite dışı kaynaklara yönelim (Destek birimleri, yöntemleri)
Üniversite içi kaynaklar (BAP)

Bu üç madde birleştirilerek ‘Araştırma Süreçlerinin Yönetimi ve Araştırma 
Kaynakları’ alt ölçütündeki ‘iç ve dış kaynaklar’ maddesine eklenmiştir.



D. Toplumsal Katkı
KİDR SÜRÜM 2.1 KİDR SÜRÜM 3.0

Toplumsal Katkı Stratejisi Bu ölçüt kaldırılmış olmakla birlikte misyon ve stratejik 
amaçlar ölçütü altında tüm politikalarla birlikte 
değerlendirilecektir.

Toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel
yapısı
Kaynaklar

İki alt ölçüt birleştirilerek Toplumsal Katkı Süreçlerinin 
Yönetimi ve Toplumsal Katkı Kaynakları adında yeni bir 
ölçüt oluşturulmuştur.

‘Toplumsal katkı politikası, hedefleri ve stratejisi’ maddesi 
altında üniversitenin toplumsal katkı süreçlerinde 
belirlenen öncelikli alanlarının listesi, fikri mülkiyet, 
patent, marka gibi konular irdeleniyordu.

Bu madde tamamen kaldırılmıştır. Sadece performans 
göstergelerinde patent ve sosyal sorumluluk projelerinin 
sayısı istenmektedir.


