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1. Giriş 

Yükseköğretim sistemlerindeki eğilimler kurumlar için rekabeti artırırken bir yandan da kurumlar 

arasındaki sınırları ortadan kaldırmıştır. Bu ise yükseköğretim kurumlarını daha şeffaf, iş birliğine uygun ve 

kalite odaklı olmaya zorunlu kılmıştır. Uluslararası yükseköğretim sistemleriyle bütünleşik olan Türk 

yükseköğretim sistemi de aynı eğilimler etkisinde benzer gelişmeler yaşamaktadır. Ulusal düzeyde özellikle 

2001 yılında başlayan Bologna Süreci uygulamaları Türkiye’de yükseköğretimin kalite güvencesi alanında 

son birkaç yılda ciddi gelişmelerin elde edilmesini sağlamıştır. Bu gelişmelerden en önemlisi;  yükseköğretim 

sistemini düzenleyen ve yönlendiren önemli kurumlardan biri olarak kurulan Yükseköğretim Kalite 

Kurulu’dur.  

İlk kuruluşundan itibaren uluslararası kalite güvence sistemlerini, metodolojilerini ve modellerini referans 

alan Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) için en önemli kurumsal hedeflerden birisi ENQA’ya tam üye 

olarak uluslararası tanınırlığını güçlendirmektir. Aynı zamanda kurumsal öğrenme fırsatı olan bu süreç 

kapsamındaki önemli aşamalardan birisi ise Kurul bünyesinde yürütülen öz değerlendirme çalışmasıdır. Bu 

rapor, YÖKAK’ın ENQA tam üyelik süreci kapsamında yürütmüş olduğu öz değerlendirme çalışmasının 

sonuçlarını içermektedir. Raporun içerik ve yazımında ENQA tarafından yayımlanan “ENQA Ajansların 

Gözden Geçirilmesi Rehberi” (Guidelines for ENQA Agency Review) esas alınmıştır.  
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2. Öz Değerlendirme Raporunun Geliştirilmesi  

YÖKAK’ın 13 Aralık 2018 tarihli Kurul toplantısında ENQA üyelik işlemlerine başlanması kararı alınması 

sonrasında öz değerlendirme ekibi oluşturulmuştur. Ekip öncelikli olarak YÖKAK metodolojisi ile Avrupa 

Yükseköğretim Alanında Kalite Güvencesi Standartları ve Yönergeleri (ESG) arasındaki uyumu 

değerlendirerek çalışmalarına başlamıştır. Aynı tarihlerde kurulun stratejik planlama işlemleri de yürütülmüş 

olup, bu kapsamda gerçekleştirilen öz değerlendirme çalışmaları ile ENQA öz değerlendirme raporunun 

hazırlanması çalışmaları bütünleştirilmiştir.   

Öz değerlendirme ekibi üyeleri şöyledir: 

 Prof. Dr. Muzaffer ELMAS, Başkan 

 Prof. Dr. Sibel AKSU YILDIRIM, Başkan Yardımcısı 

 Prof. Dr. Aslıhan NASIR, YÖKAK Üyesi 

 Prof. Dr. Tuncay DÖĞEROĞLU, YÖKAK Üyesi 

 Prof. Dr. Tuğba YANPAR YELKEN, YÖKAK Üyesi 

 Prof. Dr. Sina ERCAN, YÖKAK Üyesi 

 Mehmet YILMAZ, YÖKAK Genel Sekreteri 

 Doç. Dr. Dilek AVŞAROĞLU ERKAN, Akademik Uzman 

 Doç. Dr. Enes GÖK, Danışman 

 Dr. Öğr. Üyesi Tuba CANVAR KAHVECİ, Danışman 

 Dr. Öğr. Üyesi Kazım KARABOĞA, Danışman 

 Dr. Öğr. Üyesi M. Deniz KOZANOĞLU, Danışman 

 Dr. Öğr. Üyesi Gonca ULUDAĞ, Akademik Uzman  

 Ayhan KOÇER, Uzman  

 Funda ÇANKAYA, Çevirmen  

 

Öz değerlendirme raporunun ilk taslağı oluşturulurken, öz değerlendirme ekibi stratejik planlama hazırlık 

çalışmaları ile birlikte gerekli veriler için araştırma süreçlerini kullanarak verileri toplamış ve analiz etmiştir.  

Yükseköğretim ve yükseköğretimde kalite güvencesi bağlamında ajansın geçmişi, profili ve faaliyetleri ile 

kuruluşundan bu yana yasal görev ve sorumlulukları ile ilgili yapılan çalışmalar özetlenmiştir. Bu kapsamda, 

kuruluşundan bu yana görev alan kurul üyeleri ve uzmanlar birlikte çalışmışlardır. Kurulun süreçleri ve 

metodolojileri, iç kalite güvencesi çalışmaları ve uluslararası faaliyetleri kanıtlarla açıklanmıştır. ESG ile 

uyum kısmında kurul yönetmelik ve yönergeleri, kurumsal dış değerlendirme ölçütleri vb. ile ESG’de bulunan 

benzer ölçütler tablolarla açıklanmıştır. Paydaş bilgisi ve görüşleri ile SWOT analizi ise stratejik planlamada 
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görev alan ekip tarafından paydaşlardan alınan verilerle oluşturulmuştur. Mevcut zorluklar ve gelecek 

iyileştirme alanları Kurul üyeleri, Kurul danışmanları ve öz değerlendirme ekibi tarafından aktif katılımlı 

toplantılarla tamamlanmıştır. Öz değerlendirme raporunun yazım sürecinde paydaş katılımı, stratejik plan 

kapsamında paydaş görüşleri alınarak, ayrıca Kurul üyelerinden, danışmanlarından ve uzmanlardan öneriler 

alınarak sağlanmıştır.  

İlk taslağı Şubat 2019 tarihinde hazırlanan rapora sonrasında yapılan değerlendirmelerle 01.06.2019 

tarihinde son hali verilmiştir. Nihai rapor, 19.06.2019 tarihinde YÖKAK tarafından onaylandıktan sonra 

31.08.2019 tarihinde ENQA sekretaryasına iletilmiştir.  
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3. Ajans Bağlamında Yükseköğretim ve Yükseköğretimde Kalite Güvencesi  

3.1 Türk Yükseköğretim Sistemi 

Türkiye’de yükseköğretim sistemi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 2809 sayılı Yükseköğretim 

Kurumları Teşkilat Kanunuyla yapılandırılmış olan yükseköğretim kurumlarından oluşmaktadır. 2547 sayılı 

yasa kapsamında yükseköğretimi düzenleyecek üst kuruluşlar olarak Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve 

Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) belirlenmiştir. YÖK, tüm yükseköğretimi düzenleyen ve yükseköğretim 

kurumlarının faaliyetlerine yön veren, özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip bir kurumdur. Bu Kurula 

Yükseköğretim Denetleme Kurulu’nun yanı sıra gerekli planlama, araştırma, geliştirme, değerlendirme, bütçe, 

yatırım ve koordinasyon faaliyetleri ile ilgili birimler bağlıdır. Kurulun temel görevleri, eğitim-öğretim 

etkinliklerinin gerçekleştirilmesini sağlamak, gereksinim duyulan öğretim elemanlarını yetiştirmek, 

üniversitelere ayrılan kaynakların etkili biçimde kullanılmasını sağlanmasını gözetim ve denetim altında 

bulundurmak ve yükseköğretim kurumları arasında belirlenen ilke ve hedefler doğrultusunda birleştirici, 

bütünleştirici, sürekli, ahenkli ve geliştirici iş birliği ve koordinasyonu sağlamak olarak özetlenebilir. Yasa ile 

oluşturulan ÜAK ise akademik bir organdır. ÜAK’ın görevleri; yükseköğretimin planlanması çerçevesinde, 

üniversitelerin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini koordine etmek, uygulamaları 

değerlendirmek, YÖK’e ve üniversitelere önerilerde bulunmak, üniversitelerin öğretim üyesi ihtiyacını 

karşılayacak önlemleri teklif etmek, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleriyle ilgili 

çalışmalar yapmaktır. Yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanlarıyla ilgili düzenlemeler ise 2914 

sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve öğretim elemanlarına ilişkin personel rejimi ile belirlenmiştir.  

Türkiye’deki yükseköğretim kurumları; devlet üniversiteleri, vakıf üniversiteleri ile vakıf meslek 

yüksekokullarıdır. Devlet veya vakıf yükseköğretim kurumları; üniversite ile yüksek teknoloji enstitüleri ve 

bunların bünyesinde yer alan fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, konservatuvarlar, araştırma ve uygulama 

merkezleri ile bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne bağlı meslek yüksekokulları ile bir üniversite 

veya yüksek teknoloji enstitüsüne bağlı olmaksızın ve kazanç amacına yönelik olmamak şartı ile vakıflar 

tarafından kurulan meslek yüksekokullarıdır. Tablo 1’de yıllar itibarıyla Türkiye’deki üniversite sayılarındaki 

değişim yer almaktadır.  
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Tablo 1. Eğitim-öğretim yılları itibarıyla Türkiye’deki üniversite sayılarındaki değişim 

 2018-2019 2017-2018 2016-2017 2015-2016 

Yükseköğretim Kurumu Sayısı 207 206 183 193 

Devlet Üniversiteleri  129 129 112 109 

Vakıf Üniversiteleri 73 72 65 76 

Vakıf Meslek Yüksekokulları 5 5 6 8 

 

Tablo 1 incelendiğinde 2018-2019 dönemi itibarıyla Türk yükseköğretim sisteminde; 129 devlet 

üniversitesi, 73 vakıf üniversitesi ve 5 vakıf meslek yüksekokulu olmak üzere toplam 207 yükseköğretim 

kurumunun bulunduğu görülmektedir. Bu üniversiteler bünyesinde 26.198 program, 12.628 yüksek lisans 

programı ve 5.539 doktora programı yürütülmektedir. 2018-2019 akademik yılı itibarıyla toplam 7.740.502 

öğrencinin; 7.134.674 adedi devlet üniversitelerinde, 595.116 adedi vakıf üniversitelerinde eğitim görmekte 

olup, bunların 2.829.430 adedi ön lisans, 4.420.699 adedi lisans, 394.174 adedi yüksek lisans ve 96.199 adedi 

doktora programı öğrencileridir (Bkz. https://istatistik.yok.gov.tr/). Türkiye’de yükseköğretim kurumlarına 

öğrenci yerleşimleri, ön lisans ve lisans düzeyindeki programlar için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 

(ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan sınavların sonucuna göre ve öğrenci tercihleri yapıldıktan sonra 

gerçekleştirilmektedir. Lisansüstü eğitim kabulleri ise YÖK tarafından ilan edilen yönetmelikler çerçevesinde 

yükseköğretim kurumları tarafından yürütülmektedir. 

Türk yükseköğretim sisteminin mevcut yapısı Bologna Sürecinde öngörülen 3 düzeyli (lisans, yüksek 

lisans ve doktora) sistemle uyumludur. Ayrıca, her iki Avrupa Üst Yeterlilikler Çerçevesinde öngörülen ve 

ara yeterlilikler olarak nitelendirilen “kısa düzey” (Kısa Düzey -QF-EHEA ve 5. Düzey-EQF-LLL), Türk 

yükseköğretim sisteminde "ön lisans" derecesi olarak verilmektedir. Bu nedenle, TYYÇ'nin mevcut hali ile 

ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerini kapsayacak şekilde dört düzey ile tanımlanması 

yapılmıştır (http://tyyc.yok.gov.tr/?pid=20). Türk yükseköğretim sistemi Şekil 1’de özetlenmiştir.  

https://istatistik.yok.gov.tr/
http://tyyc.yok.gov.tr/?pid=20)
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Şekil 1. Türk Yükseköğretim Sistemi 

Yükseköğretim sistemindeki önemli diğer kurumlar ve görev alanları şöyledir: 

 Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu: Türkiye'nin hedefleri doğrultusunda eğitim 

ve öğretim faaliyetleri ile ilgili politika önerilerinde bulunmak, yükseköğretim strateji ve amaçlarının 

belirlenmesi ve geliştirilmesi ile ilgili politika önerilerinde bulunmak, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin 

uygulanmasına yönelik çalışmaları izlemek, ihtiyaç analizi geliştirerek faaliyetlerin geliştirilmesi için politika 

önerileri oluşturmak, kalite, eşitlik ve etkililik ilkeleri ile milli ve toplumsal değerlere dayalı bir eğitim sistemi 

oluşturmak amacıyla politika önerileri geliştirmek, üniversitelerde açılacak fakülte ve bölümlerle ilgili ihtiyaç 

analizi yaparak stratejik planlamayla ilgili öneriler sunmak, ülkenin işgücü planlamasını dikkate alarak eğitim 

ve öğretim konusunda politika önerileri oluşturmak, Avrupa Birliği eğitim ve gençlik programlarının 

uygulanması ile ilgili genel politikaların belirlenmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla çalışmalar 

yapmak, mesleki ve teknik eğitim programlarının uygulandığı her tür ve derecedeki örgün, yaygın ve çıraklık 

eğitimi, mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları ile işletmelerde yapılacak mesleki eğitimin; planlanması, 

geliştirilmesi ve değerlendirilmesi konularında politika önerileri geliştirmek üzere Temmuz 2018 tarihinde 

Cumhurbaşkanı’na bağlı olarak kurulmuş üst kuruldur.  

 Milli Eğitim Bakanlığı (MEB): Türkiye Cumhuriyeti’nde ulusal düzeyde eğitim ve öğretimin her 

kademesi için (okul öncesi (ISCED 0), ilköğretim (ISCED 1), ortaöğretim (ISCED 2, ISCED 3)’dir) politika 

ve stratejilerin belirlenmesi amacıyla gerekli çalışmaları yapmak, uygulamak, uygulanmasını izlemek ve 

denetlemek, ortaya çıkan yeni hizmet modellerine göre güncelleyerek geliştirmekten sorumlu bir kurumdur. 
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 Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM): Ortaöğretim (ISCED 3) kademesinden 

yükseköğretim (ISCED 5/6) kademesine geçişte gerekli olan sınav ve yerleştirme hizmetlerini sunar. 

 Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK): Avrupa Birliği ile uyumlu, uluslararası düzeyde kalite güvencesi 

sağlanmış ulusal yeterlilik sistemini kurmak ve işletmek amacıyla teknik ve mesleki alanlarda ulusal meslek 

standartlarının hazırlanması, ulusal ve uluslararası meslek standartlarını temel alarak Ulusal Yeterliliklerin 

geliştirilmesi, uygulanması, bunlara ilişkin yetkilendirme, denetim, ölçme ve değerlendirme, belgelendirme 

ile Europass belgelerinin koordinasyonunun sağlanmasında iş birliği yapar. 
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3.2 Kalite Güvence Sistemi 

Türkiye yükseköğretim sisteminde 1981 yılında 2547 sayılı yükseköğretim kanunu ile YÖK’ün 

yükseköğretimde kalite güvencesi konusundaki rolü ve sorumlulukları kanun maddelerinde vurgulanmıştır. 

Daha sonra kalite güvencesi ile ilgili olarak ABET 1994 yılında bazı mühendislik programlarını 

değerlendirme çalışmaları başlatmıştır. 1997 yılında Türkiye’de üniversitelerde kalite değerlendirme projesi 

gerçekleştirilmiştir. 1998 yılında Öğretmen Yetiştirme Programlarında akreditasyon ve kalite iyileştirme 

çalışmaları yapılmıştır. 

Türkiye yükseköğretim sisteminde kalite güvencesi alanındaki ilk sistemli çalışmalar Türkiye’nin 2001 

yılında Bologna Sürecine dahil olmasıyla başlamıştır. O tarihten itibaren bu süreç içerisindeki çalışmalarda 

aktif olarak yer alan Türkiye’nin son iki dönemdeki Bologna Karnesi Tablo 2’de karşılaştırmalı olarak 

sunulmuştur.  

Tablo 2. Türkiye’nin Bologna Karnesi (2015-2018 karşılaştırması) 

 2015* 2018* 

AKTS sistemi uygulama düzeyi    

Diploma eki uygulama düzeyi   

Ulusal yeterlilikler çerçeveleri uygulama düzeyi   

Dış kalite güvence sistemine öğrenci katılım düzeyi   

Dış kalite güvence sistemine uluslararası katılım düzeyi   

EQAR kaydı bulunan kuruluşların sınır ötesi kalite güvencesi faaliyetlerine açık olma    

Dış kalite güvencesi sisteminin gelişim düzeyi   

Dezavantajlı grupların yükseköğretime erişimini desteklemede alınan tedbirler    

Önceki öğrenmelerin tanınırlığı     

Dezavantajlı öğrenci gruplarının eğitim-öğretime devamını ve mezuniyetini destekleyen 

tedbirler 
yeni  

Devlet destekli burs ve kredilerin taşınabilirliği    

Dezavantajlı öğrenci gruplarının değişimini destekleme    

* Tablo 2’deki renk göstergelerinin açıklamaları aşağıdaki gibidir (Detaylı bilgi için bkz. Avrupa Yükseköğretim Alanı Bologna Süreci 

Uygulama Raporu 2015 ve Avrupa Yükseköğretim Alanı Bologna Süreci Uygulama Raporu 2018):  

 

 Tüm ölçütler karşılanmaktadır.  

 Ölçütlerin çoğu karşılanmaktadır.  

 Bazı ölçütler karşılanmaktadır.  

 Ölçütlerin yalnızca biri karşılanmaktadır.  

 Ölçütlerin hiçbiri karşılanmamaktadır. / Veri mevcut değildir.  
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Bologna Süreci kapsamında ilk olarak, eğitim-öğretim programlarının Avrupa Yükseköğretim Alanı’na 

(AYA) uyum çalışmaları tüm üniversitelerde yürütülmüştür. EUA-IEP Türkiye’de ilk değerlendirmelerini 

1999 yılında yapmaya başlamıştır. Ayrıca mühendislik programlarının akreditasyonu ilk olarak 2002 yılında 

MÜDEK tarafından yapılmaya başlanmıştır. Sonrasında 2005 yılında Yükseköğretim Kurumları Akademik 

Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2005/09/20050920-

9.htm) yayımlanarak Yükseköğretim Kurumları Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu 

(YÖDEK) kurulmuştur. Bu kapsamda üniversitelerde Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme 

Kurulları (ADEK) oluşturulmuş ve üniversitelerin her yıl hazırladıkları ADEK raporları yoluyla kalite 

süreçlerinin değerlendirilmesi sağlanmıştır. Türk yükseköğretim sistemindeki ilk girişim olan YÖDEK yapısı 

2015 yılına kadar varlığını sürdürmüştür. Bu süreçte 2006 yılında 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanunu ile Kamu İdarelerinde Stratejik Planlama İlke ve Esasları düzenlenmiştir. 2009 yılından itibaren çeşitli 

programlara özgü yeni değerlendirme ve akreditasyon kuruluşları da kurulmuştur. Ayrıca, 2010 yılında 

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi’nin geliştirilmesi ve onaylanması YÖK tarafından yapılmıştır. 

2009 yılı itibarıyla, çeşitli disiplinlere ve programlara odaklanan yeni akreditasyon kuruluşları kurulmuştur.  

2011 yılında 6111 sayılı yeni bir kanun maddesi 2547 sayılı Yükseköğretim kanununa eklenerek 

yükseköğretim kurumlarında kalite güvencesi faaliyetlerine ilişkin değişiklikler belirtilmiştir. Örneğin mezun 

yeterlilikleri için gereken toplam AKTS kredileri çeşitli seviyelerde tanımlanmıştır. 2009 ve 2013 yılları 

arasında Türkiye’de 73 (tüm alanların %22,5’i) yükseköğretim kurumu Diploma Eki Etiketi ve 31 (tüm 

alanların % 35’i) yükseköğretim kurumu AKTS Etiketi almıştır. Bologna projeleri kalite güvencesi için 

gerekli süreçlerin temelini oluşturmuştur. Ayrıca, 2015 yılına kadar kalite ve akreditasyon ile ilgili 

komisyonlar aracılığıyla bu alandaki çalışmalar YÖK tarafından devam ettirilmiştir.  

YÖK tarafından 23.07.2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 

“Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği” ile YÖKAK kurulmuş ve yükseköğretim alanında kalite 

güvencesi çalışmaları aktiflik kazanmıştır. Ardından 01.07.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7033 

sayılı "Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na eklenen Ek 

Madde 35 hükümleri ile YÖKAK, yeniden düzenlenmiş ve bağımsız niteliğini güçlendirmiştir (Bkz. Ek 1). 

Böylece YÖKAK, Türkiye yükseköğretim sisteminde kalitenin güvence altına alınmasını sağlayacak ulusal 

bir kalite güvencesi kuruluşu halini almıştır. YÖKAK’ın bağımsız bir kuruluş olarak kalite güvencesi 

faaliyetlerine başlaması Türkiye’nin AYA bünyesindeki kalite güvencesi süreçlerine uyumu açısından bir 

dönüm noktası niteliğindedir.   

İlgili Kanun ile tanımlanan Türk Yükseköğretim Kalite Güvence Sistemi; yükseköğretim kurumlarının 

eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin iç ve dış kalite güvencesi, bağımsız dış 

değerlendirme ve akreditasyon kuruluşlarının yetkilendirilmesi ve tanınması süreçlerine ilişkin esasları 
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içermektedir. Türk Yükseköğretim Kalite Güvence Sisteminin yapısı ile YÖKAK’ın teşkilat yapısı, çalışma 

usulleri ile yükseköğretim kurumlarındaki kalite komisyonu yapılanmalarına ilişkin usul ve esaslar ise 

23.11.2018 tarihli 30604 sayılı "Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu 

Yönetmeliği" hükümleri doğrultusunda düzenlenmiştir (Bkz. Ek 2). Bu yönetmelik gereği Türkiye’deki tüm 

yükseköğretim kurumlarının (devlet, vakıf ve vakıf MYO) iç değerlendirme raporlarını yıllık olarak 

hazırlayarak YÖKAK’a sunması ve beş yılda en az bir defa olmak üzere YÖKAK tarafından dış 

değerlendirmeden geçmesi gerekmektedir. Şekil 2’de Türkiye Yükseköğretim Sisteminde Kalite Güvence 

Sistemi şematik olarak yer almaktadır.  

 

Şekil 2. Türkiye Yükseköğretim Kalite Güvence Sistemi 

 

Türkiye Yükseköğretim Kalite Güvence Sistemi’nde faaliyet gösteren diğer kuruluşlar ise programlar 

bazında akreditasyon faaliyetleri yürüten akreditasyon kuruluşlarıdır. Yükseköğretim kurumlarında program 

akreditasyonuna yönelik dış değerlendirme hizmeti, YÖKAK tarafından program akreditasyonu alanında 

yetkilendirilen veya tanınan bağımsız dış değerlendirme ve akreditasyon kuruluşlarınca 

gerçekleştirilebilmektedir. Program akreditasyonu süreci Türkiye’de yükseköğretim kurumlarının isteğine 

bağlı olarak yürütülmektedir.  
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2001 yılında Bologna Süreci ile başlayan Türkiye Yükseköğretim Kalite Güvence Sistemi çalışmaları 

sonucundaki birikimler 2018 yılı itibarıyla şöyle özetlenebilir: 

 Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) ile Alan Yeterlilikleri çalışmalarının 

yapılması: TYYÇ ile Alan Yeterlilikleri belirlenmiş ve TYYÇ Komisyonu kurulmuştur.  

 Akreditasyon kuruluşlarının sayısında önemli bir artış meydana gelmiştir. Program akreditasyonu 

alanında ilk kurulan ajans 2002 yılında kurulmuş olan MÜDEK olup sonrasında sırasıyla FEDEK, TEPDAD, 

VEDEK, EPDAD, TPD, HEPDAK, ECZAKDER, SABAK, TUADER-TURAK, İLAD-İLEDAK 

kurulmuştur.   

 Akredite olan program sayılarında yıllar itibarıyla artış olmuştur. Akredite program sayısı 2019 yılında 

670 (tüm programların % 7,37’si), 2018 yılında 529 (% 6,03), 2017 yılında 504 (% 5,91) ve 2016 yılında 433 

(%5,56) olarak gerçekleşmiştir.   

 Yükseköğretim Kanunu’na eklenen madde ve Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği ile 

YÖKAK kurulmuş ve ulusal kalite güvence sistemi ortaya konmuştur. 

 4 yıllık bir süreç içerisinde -mezun veren- tüm yükseköğretim kurumları YÖKAK Kurumsal Dış 

Değerlendirme Programı’ndan faydalanmıştır. 2016 yılında 20, 2017 yılında 50, 2018 yılında 45 ve 2019 

yılında 45 yükseköğretim kurumu YÖKAK Kurumsal Dış Değerlendirme Programı’ndan faydalanmıştır.  

 YÖKAK’ın kurulması ve yükseköğretim sistemine yönelik kalite güvencesi faaliyetlerinin artması ile 

yükseköğretim kurumlarının kalite farkındalıkları artmıştır. Tüm yükseköğretim kurumları bünyelerinde 

kalite komisyonları oluşturulmuştur.  
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4. Ajansın Geçmişi, Profili ve Faaliyetleri  

4.1 Ajansın Geçmişi 

YÖKAK, ilk olarak 2015 yılında Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği kapsamında; 

yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalite düzeylerine 

ilişkin ulusal ve uluslararası kalite standartlarına göre değerlendirmeler yapmak, iç ve dış kalite güvencesi, 

akreditasyon süreçleri ve bağımsız dış değerlendirme kuruluşlarının yetkilendirilmesi süreçlerini yürütmek 

üzere kurulmuştur. Kurul, söz konusu Yönetmelik kapsamında YÖK’e bağlı bir yapı olarak 1 Temmuz 2017 

tarihine kadar faaliyetlerini yürütmüştür.  

Kurul, 01.07.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7033 sayılı "Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin 

Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun" ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na eklenen Ek Madde 35 hükümlerine göre yeniden 

yapılandırılmıştır. Söz konusu yasal düzenleme ile YÖKAK, idari ve mali özerkliğe sahip, kamu tüzel 

kişiliğini haiz ve özel bütçeli bir yapı haline gelmiştir. Daha önce 21 üyesi bulunan YÖKAK’ın üye sayısı 

azaltılmış olup ilgili kurul ve kurumlar tarafından seçilen 13 üyeden oluşur hale gelmiştir.   

YÖKAK, yükseköğretim kalite güvencesi alanındaki faaliyetlerini 30604 sayılı ve 23.11.2018 tarihli 

Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği 

kapsamında tanımlanmış olan süreçlere göre gerçekleştirmektedir. Bu yönetmelikte; “Yükseköğretim Kalite 

Kurulu’nun Teşkilatı, Görev ve Yetkileri”, “Yükseköğretim Kurumu Kalite Komisyonunun Oluşturulması, 

Görev ve Yetkileri”, “Yükseköğretim Kurumlarında İç ve Dış Kalite Güvence Sistemi” ve “Program 

Akreditasyonu, Akreditasyon Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi ve Tanınması” ile ilgili süreçlerin uygulama 

ve yürütülmesine ilişkin maddeler yer almaktadır.  

İlgili yönetmeliğe göre yükseköğretim kurumlarında iç ve dış kalite güvence sistemlerinin oluşturulmasını 

destekleyen YÖKAK, yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesini gerçekleştirmeye kanunla 

yetkilendirilmiş tek ulusal otoritedir. Ayrıca YÖKAK, yine aynı kanunla yetkilendirilerek Türkiye’de faaliyet 

gösteren ulusal veya uluslararası akreditasyon kuruluşlarının yürüttükleri akreditasyon faaliyetlerini izlemekte 

ve kuruluşların yetkilendirilmesi ve tanınması süreçlerini yürütmektedir.  
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4.2. Ajansın Organizasyonel Yapısı 

YÖKAK’ın çalışma usul ve esasları ile yükseköğretim kurumlarında kalite güvence sistemlerinin 

kurulması, iç ve dış değerlendirme süreçleri, yükseköğretim kurumlarında kurulacak kalite komisyonları, 

Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi’nin alınması, Genel Sekreterliğin görev ve yetkileri, Genel Sekreterlik 

bünyesinde oluşturulacak birimlerin görevleri ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar 

Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği ile belirlenmiştir.  

YÖKAK’ın idari yapılanması Kurul ile Genel Sekreterlikten oluşmaktadır. Genel Sekreterlik; Kurumsal 

Dış Değerlendirme ve Dış Değerlendirme Kuruluşları Tescil Birimi, Tanıtım ve Paydaş İlişkileri Birimi ve 

Yönetim Hizmetleri Birimi’nden oluşmaktadır. Şekil 3, YÖKAK’ın teşkilat şemasını göstermektedir.  

 
Şekil 3. YÖKAK Teşkilat Şeması (parantez içindeki sayılar birimlerdeki personel sayısını ifade etmektedir.)  

Kurul birimleri ile Kurul Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreterinin görev ve sorumlulukları Ek 

2’de detaylı olarak açıklanmakta, Komisyonların görevleri ise Tablo 4’te belirtilmektedir.  

YÖKAK, biri Başkan olmak üzere on üç üyeden oluşmaktadır. Tablo 3’te bilgileri bulunan Kurul 

üyelerinin ilgili kurumlar bazında dağılımı şöyledir; 

a) YÖK Genel Kurulu tarafından seçilen üç üye (www.yok.gov.tr), 

b) ÜAK tarafından seçilen üç üye (www.uak.gov.tr), 

c) MEB tarafından seçilen bir üye (www.meb.gov.tr),  

http://www.yok.gov.tr/
http://www.meb.gov.tr/
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d) MYK’yı temsilen bir üye (www.myk.gov.tr),  

e) TÜRKAK’ı temsilen bir üye (web.turkak.org.tr),  

f) TÜBİTAK’ı temsilen bir üye (www.tubitak.gov.tr),  

g) TÜSEB’i temsilen bir üye (www.tuseb.gov.tr),  

h) TOBB’u temsilen bir üye (www.tobb.org.tr),  

i) Öğrenci temsilcisi olan bir üye (öğrenci üye seçimine ilişkin esaslar için bkz. Ek 3). 

 

Tablo 3. YÖKAK Üyeleri (2019) 

Temsil Ettiği/ Seçildiği Kurum Ad Soyad 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 

Prof. Dr. Sina ERCAN 

Prof. Dr. Tuğba YANPAR YELKEN 

Prof. Dr. Tuncay DÖĞEROĞLU 

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı 

Prof. Dr. Aslıhan NASIR 

Prof. Dr. Muzaffer ELMAS 

Prof. Dr. Sibel AKSU YILDIRIM 

Milli Eğitim Bakanlığı Prof. Dr. Çetin EROL 

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 

Kurumu 
Prof. Dr. İlker Murat AR 

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Prof. Dr. Figen ÇİZMECİ ŞENEL 

Mesleki Yeterlilik Kurumu Adem CEYLAN 

Türk Akreditasyon Kurumu Orbay EVRENSEVDİ 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Hakan ÜLKEN 

Öğrenci Üye Berk ER  

 

YÖKAK, üye seçiminde Yönetmelikle tanımlanmış olan şu ilkeleri izlemektedir:  

 YÖK ve ÜAK tarafından seçilen üyeler, her birisi farklı yükseköğretim kurumlarında görev yapmakta 

olan, yükseköğretim yapısı, işleyişi ve yönetimi ile kalite değerlendirme ve geliştirme uygulamaları 

konusunda deneyimli, yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında en az on yıl görev 

yapmış̧, farklı alanlardaki öğretim üyeleri arasından seçilir. Bu üyelerin seçimi için YÖK ve ÜAK alan 

dağılımı eşitliğini gözeterek başvuru ilanı açmaktadır. Özgeçmişleri ile başvuru yapan adaylarla 

gerçekleştirilen mülakatlar sonucunda her iki kurumun genel kurulu,  yukarıda belirtilen ölçütler 

doğrultusunda üç kişiyi YÖKAK üyesi olarak görevlendirilmek üzere seçmektedir. 

 MEB tarafından seçilen üyenin yükseköğretim kurumunda görev yapmakta olan, yükseköğretim 

yapısı, işleyişi ve yönetimi ile kalite değerlendirme ve geliştirme uygulamaları konusunda deneyimli, yurt 

içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında en az on yıl görev yapmış̧ öğretim üyesi şartlarını 

http://www.myk.gov.tr/
http://www.tubitak.gov.tr/
http://www.tuseb.gov.tr/
http://www.tobb.org.tr/
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taşıması gerekir. MEB ve Tablo 3’te belirtilen diğer kurumları temsil edecek üyelerin seçimi için, YÖKAK 

ilgili her kurumdan Kurul üyeliği için bir isim önerilmesini talep etmekte ve Kurul üyelerini bu öneriler 

doğrultusunda görevlendirmektedir. Söz konusu kurumlar, Kurul üyesi seçimi sürecinde kendi iç 

prosedürlerini belirleme hakkına sahiptir.  

 Öğrenci üye, Yükseköğretim Kalite Kuruluna Öğrenci Üye Belirlenmesine İlişkin İlke ve Esaslar 

kapsamında belirlenir (Bkz. Ek 3). Öğrenci üye seçimi için YÖKAK, her yükseköğretim kurumuna kurumsal 

öğrenci üye adayı sunması yönünde çağrıda bulunmuştur. Kurumlar adaylarının isimlerini ve özgeçmişlerini 

YÖKAK’a iletmişlerdir. Özgeçmişler Kurumsal Dış Değerlendirme Komisyonu (KDDK) tarafından 

incelendikten sonra 200 aday arasından 6 aday seçilerek, bu 6 aday ile YÖKAK Başkanı ve Başkan Yardımcısı 

tarafından mülakat gerçekleştirilmiştir. YÖKAK, bu adaylar arasından bir kişiyi kalite güvencesi konusundaki 

bilgi ve tecrübesine dayanarak seçmiş ve öğrenci üye olarak görevlendirmiştir.  

 YÖKAK üyelerinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel 

şartları taşıması gerekir.   

 

YÖKAK’ın karar alma ve çalışma esasları ise şöyledir: 

 YÖKAK, üyeleri arasından salt çoğunlukla Başkan ve Başkan Yardımcısı seçer. YÖKAK Başkanı ve 

Başkan Yardımcısı sürekli görev yaparlar.   

 YÖKAK üyelerinden öğrenci üyenin görev süresi bir yıl, diğer üyelerin görev süresi dört yıldır. İki 

dönemden fazla üyelik yapılamaz. 

 YÖKAK, üye tam sayısının en az üçte iki çoğunluğu ile toplanır ve üye tamsayısının salt çoğunluğu 

ile karar alır.  

 YÖKAK Başkanı ve Başkan Yardımcısı, görevleri süresince, Cumhurbaşkanınca verilecek geçici 

görevler dışında herhangi bir kamu kuruluşunda ve özel kuruluşlarda ücretli veya ücretsiz çalışamazlar, görev 

alamazlar.  

 

YÖKAK, raporun 5. bölümünde detaylı olarak açıklanan faaliyetlerini, Tablo 4’te görev tanımları ve üye 

bilgileri verilen üç ana komisyon yoluyla yürütmektedir:  

1. Kurumsal Dış Değerlendirme Komisyonu (KDDK),  

2. Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kuruluşlarının Tanınması ve Yetkilendirilmesi Komisyonu,  

3. Tanıtım ve Paydaş İlişkileri Komisyonu.  
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Tablo 4. YÖKAK Komisyonları  

Komisyonlar Görev Tanımları Üyeleri 
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 Kurumsal Dış Değerlendirme Programı takvimini 

belirlemek. 

 Değerlendirici eğitimleri vermek. 

 Değerlendirme takımlarını oluşturmak. 

 KİDR ve KGBR raporlarını inceleyerek Kurula sunmak. 

 İtirazları değerlendirerek Kurula sunmak. 

 İlgili kılavuz ve dokümanları hazırlayarak Kurula sunmak. 

Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu (Başkan) 

Prof. Dr. Aslıhan Nasır 

Prof. Dr. Sibel Aksu Yıldırım 

Prof. Dr. Tuğba Yanpar Yelken 

Prof. Dr. İlker Murat Ar 
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 Tescil başvurularını değerlendirerek Kurula sunmak. 

 Tanınma başvurularını değerlendirerek Kurula sunmak. 

 Kurumların akreditasyon bilgilerini YÖK’e sunmak. 

 İtirazları değerlendirerek Kurula sunmak. 

 İlgili kılavuz ve dokümanları hazırlayarak Kurula sunmak. 

Prof. Dr. Sibel Aksu Yıldırım (Başkan) 

Prof. Dr. Sina Ercan 

Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu 

Prof. Dr. Figen Çizmeci Şenel 

Prof. Dr. İlker Murat Ar 
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 Yükseköğretim kalite güvence sistemini yaygınlaştırmak. 

 İç ve dış paydaşlarla toplantılar düzenleyerek görüş almak. 

 Tanıtım amaçlı dokümanlar ve resmi internet sitesi 

aracılığı ile kamuoyunu bilgilendirmek. 

Prof. Dr. Tuğba Yanpar Yelken 

(Başkan) 

Prof. Dr. Aslıhan Nasır 

Prof. Dr. Çetin Erol 

Hakan Ülken 

Orbay Evrensevdi 

 

 

Kurul bünyesinde çalışan tüm personel 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak 

çalışmaktadırlar. YÖKAK’ın gelirleri ise genel bütçeden yapılacak yardımlar, faaliyet gelirleri, her türlü bağış 

ve yardımlar ile diğer gelirlerden oluşmaktadır.   
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5. Ajansın Yükseköğretim Kalite Güvencesi Faaliyetleri  

YÖKAK’ın kuruluş amacı; yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari 

hizmetlerinin kalite düzeylerine ilişkin ulusal ve uluslararası kalite standartlarına göre değerlendirmeler 

yapmak, iç ve dış kalite güvencesi, akreditasyon süreçleri ve bağımsız dış değerlendirme kuruluşlarının 

yetkilendirilmesi ve tanınması süreçlerini yürütmektir.  

YÖKAK’ın temel amacı, yapısı, görevleri, yetkileri ve faaliyet alanları önceki bölümlerde belirtilen 

23.11.2018 tarihli 30604 sayılı Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu 

Yönetmeliği hükümlerinde açıkça belirtilmiştir. Bu yönetmeliğe göre YÖKAK’ın görev ve yetkileri şunlardır:  

a) Yükseköğretim sisteminde kalite güvencesine ilişkin ulusal politika ve stratejileri belirlemek ve 

kamuoyu ile paylaşmak. 

b) Yükseköğretim sisteminde kalite kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için faaliyetlerde 

bulunmak. 

c) Yükseköğretim kurumlarında iç kalite güvence sistemlerinin kurulmasını teşvik etmek ve bu konuda 

yükseköğretim kurumlarına rehberlik etmek. 

d) Ulusal ve uluslararası düzeyde yükseköğretim kalite güvence sistemleri ile ilgili çalışmaları izlemek, 

ulusal ve uluslararası düzeyde ortak çalışmalar gerçekleştirmek, 

e) Dış değerlendirmede ve akreditasyonda uygulanacak ilkeleri, kalite göstergelerini ve bunlara ilişkin 

kuralları belirlemek. 

f) Yükseköğretim kurumlarının; eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı ve idari 

hizmetlerinin kalite düzeylerine ilişkin beş yılda en az bir defa dış değerlendirmesini yapmak ve ihtiyaç 

durumunda yükseköğretim programlarının değerlendirmesini yapmak. 

g) Misyon farklılaşması ve ihtisaslaşma programı kapsamında yer alan yükseköğretim kurumlarının 

faaliyetlerini değerlendirmek, izlemek ve buna ilişkin sonuçları YÖK’e sunmak. 

h) Dış değerlendirme ve akreditasyonda uygulanacak süreçlerle ilgili yükseköğretim kurumlarını 

bilgilendirmek üzere etkinlikler gerçekleştirmek ve yayınlar yapmak. 

i) Yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirme süreci sonrası, kurumsal geri bildirim raporlarını 

değerlendirerek kalite iyileştirmelerine yönelik tavsiyeleri içerecek şekilde Yükseköğretim Kalite 

Güvencesi Durum Raporunu her yıl hazırlamak, yayımlamak ve başta YÖK olmak üzere ilgili 

paydaşların bilgisine sunmak. 

j) Dış değerlendirme ve akreditasyon alanlarında faaliyet göstermek amacıyla, belirlenmiş ilke ve 

kurallar çerçevesinde tescil almak üzere müracaat eden özel hukuk tüzel kişilerinin tescil 

müracaatlarını değerlendirerek karar vermek, bu kuruluşların faaliyetlerini izlemek ve gerekli 

gördüğünde bilgi almak, gerektiğinde uyarmak veya tescillerini iptal etmek. 
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k) Yükseköğretimde kalite güvencesi konusunda uluslararası kuruluşlar nezdinde Türkiye’yi temsil 

etmek. 

l) Yükseköğretim kalite güvence sistemine ilişkin konularda Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Kuruluyla 

iş birliği yapmak. 

m) Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinde Yer Alacak Yeterliliklerin Kalite Güvencesinin Sağlanmasına 

İlişkin Usul ve Esaslarda yer alan hükümlerin yükseköğretim kurumlarında uygulanma düzeyini 

değerlendirmektir. 

 

YÖKAK’ın kuruluş amacı doğrultusunda tüm görevlerini yerine getirebilmesi adına belirlenmiş olan 

faaliyet alanları şöyledir:  

1. Yükseköğretim sistemindeki iç ve dış kalite güvencesi mekanizmalarının oluşturulması ve etkin 

işleyişlerinin sağlanması,  

2. Yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetleri ile idari 

hizmetlerinin kalite düzeylerine ilişkin ulusal ve uluslararası kalite standartlarına göre 

değerlendirmeler yapılması,  

3. Bağımsız dış değerlendirme ve akreditasyon kuruluşlarının tanınması ve yetkilendirilmesi, 

4. Yükseköğretim sisteminde kalite güvencesi kültürünün yaygınlaştırılması ve güçlendirilmesi.    

 

YÖKAK, Türk yükseköğretim sistemindeki iç ve dış kalite güvencesi mekanizmalarının oluşturulması ve 

etkin işleyişlerinin sağlanması amacıyla; yükseköğretim kurumlarının iç kalite güvence sistemlerinde referans 

alacakları ilkeleri, kalite göstergelerini ve bunlara ilişkin süreçlerden oluşan Ulusal Kalite Güvence Sistemini 

geliştirmekte ve uygulanmasını desteklemektedir. Bunun yanı sıra yükseköğretim kurumları tarafından yıllık 

hazırlanan Kurum İç Değerlendirme Raporları (KİDR) ile kurumların sahip olduğu iç kalite güvence 

sistemlerinin değerlendirilmesini sağlamaktadır (Bkz. Bölüm 6.1). Bu doğrultuda YÖKAK tarafından 

yürütülen diğer süreçler ise, kalite güvencesi konusunda yükseköğretim kurumlarının ihtiyaç duyduğu eğitim 

hizmetlerini organize etmektir.  

İlgili mevzuat gereği beş yılda en az bir defa dış değerlendirme sürecine dahil olmak zorunda olan 

yükseköğretim kurumlarının bu kapsamda eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetleri ile idari 

hizmetlerinin kalite düzeylerine ilişkin ulusal ve uluslararası kalite standartlarına göre değerlendirmelerin 

yapılması da YÖKAK’ın faaliyet alanlarından bir diğeridir. YÖKAK, bu amaçla Kurumsal Dış Değerlendirme 

Programı’nı (Bkz. Bölüm 6.2) yürütmektedir. Bunun yanı sıra YÖK’ün “yükseköğretim kurumlarında misyon 

farklılaşması ve ihtisaslaşma programı” kapsamında yer alan yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesi 

de YÖKAK tarafından yürütülmektedir. YÖKAK’ın temel paydaşlarından biri olan YÖK tarafından 

gerçekleştirilen proje kapsamına 10 bölgesel kalkınma odaklı devlet üniversitesi ve 15 araştırma odaklı devlet 
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üniversitesi dahil edilmiştir. YÖKAK, proje kapsamındaki kurumların dış değerlendirmesini yaparken, 

standart kalite güvencesi prosedürüne ilave olarak bir dizi alt ölçüt ve detaylı performans göstergelerinden 

yararlanmaktadır. Değerlendirme takımının, bu ilave ölçütleri de göz önünde bulundurarak değerlendirme 

yapması beklenmektedir. YÖK, dış değerlendirme sonuçlarını ilgili üniversitelere fon ve destek sağlamak 

üzere kullanmaktadır.  

YÖKAK’ın kalite güvencesi kapsamındaki bir diğer faaliyeti ise, İngilizce Hazırlık Okulları Dış 

Değerlendirme Pilot Programı’dır. YÖK’ün talebi üzerine gerçekleştirilen pilot program kapsamında seçilen 

İngilizce hazırlık okulları, önceden belirlenen birtakım ölçütler ve kılavuzlar doğrultusunda 

değerlendirilmiştir (Bkz. Ek 9). Bu program kapsamındaki değerlendirme süreci, yükseköğretimde eğitim-

öğretim ile ilgili unsurların değerlendirildiği bir akran değerlendirme sürecini kapsamaktadır. Türkiye’de 

henüz yabancı dil öğretimi alanında faaliyet gösteren ulusal ve bağımsız bir akreditasyon kuruluşu 

bulunmadığı için, İngilizce hazırlık okulları kendi kalite güvence sistemlerini geliştirebilmek için ulusal bir 

kuruluş tarafından dış değerlendirmeye tabi tutulmayı talep etmektedirler. Hem bu talep doğrultusunda hem 

de YÖK’ün İngilizce hazırlık okullarının öğrenme çıktılarındaki kaliteyi geliştirmek üzere uyguladığı ulusal 

politikalar sebebiyle bu program gönüllülük esasına dayanmaktadır. Dış değerlendirme süreci kapsamında 

YÖKAK aynı zamanda dış değerlendiricilerin seçimi, görevlendirilmesi, eğitimi ve performanslarının 

değerlendirilmesi gibi faaliyetleri de gerçekleştirmektedir (Bkz. Bölüm 10.4).  

YÖKAK’ın bir diğer faaliyet alanı ise yükseköğretim kurumlarının program düzeyinde akreditasyonunu 

gerçekleştirmek üzere faaliyet gösteren ve/veya gösterecek olan ulusal ve uluslararası kuruluşların 

yetkilendirilmesi ve tanınması süreçlerini yürütmektir. Bu amaçla değerlendirmede referans alınacak 

ölçütlerin belirlenmesi ile yetkilendirilen kuruluşların izlenmesi de YÖKAK tarafından gerçekleştirilmektedir 

(Bkz. Bölüm 6.4).  

Kuruluş amaçlarından bir diğeri yükseköğretim sisteminde kalite güvencesi kültürünün yaygınlaştırılması 

ve güçlendirilmesi olan YÖKAK, bu amaçla yükseköğretim kurumlarına yönelik rehberlik hizmetleri 

sunmakta, etkinlikler organize etmekte ve çeşitli yayın faaliyetleri gerçekleştirmektedir. Eğitim, çalıştay ve 

toplantı sunumları ile e-bülten ve diğer dokümanlar Kurulun resmi internet sitesinde yer almaktadır. Ayrıca 

YÖKAK tarafından; yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirme süreci sonrası, kurumsal geri bildirim 

raporları değerlendirilerek kalite iyileştirmelerine yönelik tavsiyeleri içerecek şekilde Yükseköğretim Kalite 

Güvencesi Durum Raporu her yıl hazırlanmakta, yayımlanmakta ve başta YÖK olmak üzere ilgili paydaşların 

bilgisine sunulmaktadır. Yükseköğretimde kalite güvencesi konusunda uluslararası kuruluşlar nezdinde 

Türkiye’nin temsil edilmesi ile yükseköğretim kalite güvence sistemine ilişkin konularda YÖK, Türkiye 

Yeterlilikler Çerçevesi Kurulu, uluslararası kalite güvencesi ajansları, yükseköğretim kurumları gibi kurum, 

kurul ve kuruluşlarla gerçekleştirilen işbirliklerinin yürütülmesi de YÖKAK’ın diğer faaliyetleridir.  
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2015 yılından günümüze kadar geçen sürede YÖKAK’ın yürüttüğü faaliyetler aşağıda özetlenmektedir: 

 YÖKAK, 2015 yılında YÖK’e bağlı bir kurul olarak teşkilat yapılanmasını tamamlamış, 2017 yılında 

ise yukarıda belirtilen Ek Madde 35 hükümleri doğrultusunda yeniden yapılandırılarak bağımsız bir kuruluş 

statüsü kazanmıştır.  

 YÖKAK, 2016 yılında 20 yükseköğretim kurumunun kurumsal dış değerlendirme sürecini kalite 

güvencesi alanında tecrübeli uzman değerlendiriciler aracılığıyla tamamlamış ve bir ulusal akreditasyon 

kuruluşunu yetkilendirmiştir. Aynı yıl içinde kurumlardan kendi bünyelerinde kalite komisyonları ve iç kalite 

güvencesi sistemleri oluşturmaları ve kurum iç değerlendirme raporu (KİDR) yazmaları istenmiştir.  Ayrıca, 

tüm yükseköğretim kurumlarının 2015 yılına ait KİDR’lerini resmi internet sayfaları aracılığıyla paydaşlarına 

duyurmaları istenmiştir. Değerlendirici takımları tarafından ziyaret edilen 20 kurum için hazırlanan kurumsal 

geri bildirim raporları (KGBR) da ilk kez 2016’da yayımlanmıştır. (Tüm KGBR’lere bu link üzerinden 

ulaşılabilir: http://yokak.gov.tr/raporlar/kurumsal-geri-bildirim-raporlari ).   

 2016 yılında, YÖKAK resmi internet sitesinden paylaştığı duyuru ve kurumlara gönderdiği e-postalar 

aracılığıyla ilk dış değerlendirici başvurularını açmıştır. Oluşturulan dış değerlendirici havuzunda yer alan 

değerlendirici adayları arasına akademik ve idari personel de dahil edilmiştir. Bu kapsamda, tüm adaylara ilk 

kez kurumsal dış değerlendirici eğitimi verilmiş, akabinde adayların yükseköğretimde kalite güvencesi 

alanındaki tecrübeleri ve ilgi düzeyleri doğrultusunda değerlendirici takımları oluşturulmuştur. Eğitimin 

sonunda, katılımcıların memnuniyetini ölçen anketler gerçekleştirilmiştir. YÖKAK, bu anketlerin sonuçları 

doğrultusunda daha sonra düzenlediği eğitimleri iyileştirmeye gayret etmiştir.   

 2017 yılında, 50 yükseköğretim kurumunun kurumsal dış değerlendirmesi yapılmış, iki ulusal 

akreditasyon ajansı ise 5 yıl süre ile yetkilendirilmiştir. Tüm kurumların KİDR’leri YÖKAK’ın ve ilgili 

kurumların resmi internet sitelerinde her yıl yayımlanmıştır. Değerlendirilen 50 kuruma ait KGBR’ler dış 

değerlendirme takımları tarafından yazılmış ve YÖKAK ile ilgili kurumların resmi internet sitelerinde 

paylaşılmıştır.  

 YÖKAK, 2017 yılında ilk Yükseköğretim Kalite Güvencesi Çalıştayı’nı düzenlemiştir. Bunun yanı 

sıra, YÖKAK ve faaliyetleri hakkındaki farkındalığı artırmak için farklı yükseköğretim kurumlarında 15 

sunum gerçekleştirilmiştir.  

 2018 yılından itibaren, YÖKAK’ın dış değerlendirme takımlarına öğrenci değerlendiriciler de dahil 

olmuştur.  

 2018 yılında 45 yükseköğretim kurumunun kurumsal dış değerlendirmesi tamamlanmış, aynı zamanda 

7 ulusal akreditasyon kuruluşu 5 yıl süre ile yetkilendirilmiştir. 

 2018 yılında, YÖK’ün talebi üzerine İngilizce Hazırlık Okulları Dış Değerlendirme Pilot Programı 

düzenlenmiştir. Bu program kapsamında 10 yükseköğretim kurumunun İngilizce hazırlık okulları 

değerlendirilmiştir. Programın sonuçları 2019 yılında YÖK ile paylaşılmıştır ve mevcut durumda YÖK 
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tarafından incelenmektedir. Programa dahil edilen kurumlar, İngilizce hazırlık eğitimi veren ulusal 

yükseköğretim kurumlarının %5’ine tekabül etmektedir.  

 2018 itibariyle YÖKAK’ın faaliyetlerinin sayısı ve kapsamı artmıştır. YÖKAK, kurumlara yönelik 

olarak KİDR yazımına dair dört adet bölgesel çalıştay gerçekleştirmiştir. Ayrıca kurumlar için “Bütünleşik 

Kalite Yönetimi Uygulamaları” etkinliği düzenlemiştir. Akademik ve idari personele yönelik düzenli olarak 

organize edilen dış değerlendirici eğitiminin yanı sıra, öğrenci değerlendiricilere yönelik ayrı bir eğitim de 

düzenlenmiştir. Buna ek olarak çeşitli interaktif çalıştaylar ve eğitim programları da YÖKAK bünyesinde 

düzenlenmiştir. Bu etkinliklere dair detaylar YÖKAK’ın resmi internet sitesinde mevcuttur. Aynı yıl içinde 

YÖKAK, İngilizce Hazırlık Okulları Dış Değerlendirme Programı kapsamında da ayrı bir değerlendirici 

eğitimi yürütmüştür.  

 2018 itibariyle YÖKAK, Kalite Güvencesi Yönetim Bilgi Sistemi’ni (KGYBS) geliştirmiştir. Bu 

sistem, talepler doğrultusunda eklenen ve eklenmeye devam eden yeni modülleriyle halen gelişim 

aşamasındadır. KGYBS’nin farklı kullanıcılar için (yükseköğretim kurumları, dış değerlendirme takımları, 

akreditasyon kuruluşları, YÖKAK çalışanları ve üyeleri vb.) ayrı arayüzleri bulunmaktadır. KGYBS 

sayesinde değerlendirme süreçleri yönetilmekte, kurumların yıllar içerisinde kaydettikleri gelişmeler 

izlenmekte ve sonuç olarak kullanıcıların iş yükü azalmaktadır. Bu sistem aynı zamanda değerlendiriciler ve 

kurumların kalite komisyon üyeleri için online bir platform oluşturmaktadır.  

 2018’in sonunda YÖKAK, akreditasyon kuruluşlarının yetkilendirme ve tescil başvurularına yönelik 

geliştirdiği online başvuru sistemini (AKSİS) geliştirmiştir.  

 Geriye kalan 45 kurumun kurumsal dış değerlendirmesi ise 2019 yılında gerçekleştirilmiştir. Böylece, 

mezun veren tüm yükseköğretim kurumları (206 kurumdan 160’ı) Kurumsal Dış Değerlendirme Programı’na 

dahil olmuştur. Bu yıl içerisinde bir ulusal akreditasyon kuruluşu (TPD) yetkilendirilmiştir.  

 2019 yılında YÖKAK üç uluslararası akreditasyon kuruluşu ile iş birliğine yönelik mutabakata 

varmıştır. Bu gelişmeler, ulusal ölçüt ve ilkelere uyumluluğun yanı sıra Kurul’un ESG ile uyumluluğunu 

göstermesi açısından önemli bir kanıttır. Bunun Türkiye’de faaliyet gösteren diğer uluslararası akreditasyon 

kuruluşları için herhangi bir sınırlandırma getirmeyeceği de belirtilmelidir.  

 YÖKAK, 2018 ve 2019 yıllarında dış değerlendirmeye dahil olan kurumlar için mentörlük programı 

uygulamıştır. Bu program kapsamında, uzman değerlendiriciler dış değerlendirme sürecine dair rehberlik 

hizmeti almak isteyen kurumlara bu hizmeti sunmaktadırlar.  

 YÖKAK, uluslararasılaşma vizyonu kapsamında yükseköğretimde kalite güvencesi alanında bu alanın 

önde gelen kuruluşları tarafından farklı ülkelerde düzenlenen çeşitli etkinlik ve organizasyonlara katılmıştır.  

 YÖKAK, her yılın sonunda, önceki yılın KİDR ve KGBR’lerini esas alan Yükseköğretim 

Değerlendirme ve Kalite Güvencesi Durum Raporu’nu yayımlamaktadır. Bu zamana dek üç durum raporu 

yayımlanmıştır. Bu raporlar, yükseköğretim sisteminin paydaşları için politika oluşturma ve strateji geliştirme 

faaliyetleri konusunda değerli bilgiler ve fikirler sunmaktadır.   
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 YÖKAK, her yılın sonunda ziyaret edilen kurumların rektörleriyle toplantılar düzenleyerek 

kurumlarına gerçekleştirilen saha ziyaretleri ve kurumsal dış değerlendirme sürecindeki genel tecrübeleriyle 

ilgili rektörlerin fikirlerini almaktadır. Rektörlerin tüm yorumları, şikâyetleri, takdir ettikleri noktalar ve 

önerileri durum raporuna yansıtılmakta ve kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Ayrıca YÖKAK bu geribildirimler 

doğrultusunda bazı faaliyetlerini gözden geçirerek yeniden düzenlemiş, buna bağlı olarak kurumların 

değerlendirme sürecinden duydukları memnuniyet düzeyi her sene artış göstermiştir.  

 YÖKAK, her yılın sonunda dış değerlendirme takım başkanları ile toplantılar düzenleyerek onların 

değerlendirdikleri kurumlarla ilgili tecrübelerini, fikirlerini ve yorumlarını dinlemektedir. Tüm bu fikirler, 

yorumlar ve öneriler ilgili yılın durum raporuna yansıtılmakta, bu sayede dış değerlendirme sürecinin sürekli 

iyileştirilmesi sağlanmaktadır.  

 YÖKAK, PUKÖ döngüsünün tamamlanması doğrultusunda iç ve dış paydaşlarının fikir ve 

yorumlarına önem vermektedir. Bu amaçla, üniversite yöneticileri, dış değerlendirme takım başkanları, 

öğrenciler ve YÖKAK personeli ile toplantı ve mülakatlar gerçekleştirilmektedir. Her etkinliğin sonunda, 

paydaşlardan sistemin güçlü ve gelişmeye açık yönlerini belirtmelerinin istendiği anketler düzenlenmektedir. 

Bu görüşme ve anketlerin sonuçlarına göre ve Türkiye’deki kalite güvencesi sisteminin sürekli iyileştirilmesi 

amacını gözeterek gerekli adımlar atılmaktadır.  

 

YÖKAK’ın kuruluşundan bu yana ve özellikle son iki yıl içinde, paydaşlarıyla gerçekleştirdiği faaliyet ve 

toplantıların sayısı, yükseköğretim kurumlarının, kalite komisyonlarının ve diğer paydaşların talepleri 

doğrultusunda artış göstermiştir. Yükseköğretim kurumları, kalite ekiplerinin yanı sıra başka ekipleri ve 

personel grupları (yöneticiler, diğer çalışanlar vs.) için de eğitimler talep etmektedirler. YÖKAK, düzenlediği 

eğitimlerin, bilgi paylaşım toplantılarının ve kurumsal ziyaretlerinin sayısını artırarak bu talebi karşılamaya 

çalışmaktadır. Ayrıca, Bilgi Portalı ve KGYBS gibi uygulamalar üzerinden bilgiye erişim desteklenmektedir. 

Bu gibi faaliyetler, Kurulun ulusal düzeydeki tanınırlığının artmasına katkıda bulunmuştur. Kurul üyeleri ve 

Kurul çalışanları ulusal ve uluslararası kalite güvencesi etkinliklerine de katılım göstermektedirler.  
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6. Ajansın Süreçleri ve Metodolojileri  

Önceki bölümde açıklandığı üzere YÖKAK’ın faaliyet alanları dört grupta toplanmaktadır: 

1. Yükseköğretim sistemindeki iç ve dış kalite güvencesi mekanizmalarının oluşturulması ve etkin 

işleyişlerinin sağlanması,  

2. Yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetleri ile idari 

hizmetlerinin kalite düzeylerine ilişkin ulusal ve uluslararası kalite standartlarına göre 

değerlendirmeler yapılması,  

3. Bağımsız dış değerlendirme ve akreditasyon kuruluşlarının tanınması ve yetkilendirilmesi, 

4. Yükseköğretim sisteminde kalite güvencesi kültürünün yaygınlaştırılması ve güçlendirilmesi.  

 

Bu faaliyetler kapsamında YÖKAK tarafından gerçekleştirilen değerlendirme süreçleri ise şunlardır: 

1. Yükseköğretim kurumlarının yıllık iç değerlendirmeleri, 

2. Yükseköğretim kurumlarının periyodik dış değerlendirmeleri, 

3. Tematik değerlendirme (İngilizce hazırlık okullarının dış değerlendirmesi), 

4. Dış değerlendirme ve akreditasyon kuruluşlarının yetkilendirilmek ve tanınmak üzere 

değerlendirilmesi. 

 

Yükseköğretim kurumlarının kalite düzeylerini değerlendirmek üzere YÖKAK, ulusal (TYÇ ve TYYÇ) ve 

uluslararası (ESG ve AYA) standartları baz alarak ve kalite çevrimlerini (PUKÖ) göz önünde bulundurarak 

oluşturduğu kendine özgü değerlendirme ölçütlerini esas almaktadır. Tüm bu değerlendirme süreçleri ve 

ölçütler ilgili kılavuzlarla yazılı hale getirildiği gibi YÖKAK tarafından geliştirilen Kalite Güvencesi Yönetim 

Bilgi Sistemi (KGYBS) ile de desteklenmektedir.  

Öz değerlendirme raporunun 10. bölümünde (ESG Standart 2.1) ESG ile uyumu detaylı olarak açıklanan 

ulusal kalite güvencesi modelinin özünü oluşturan değerlendirme boyutları Şekil 4’te özetlenmiştir. 
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Şekil 4. YÖKAK Kalite Güvence Sistemi Değerlendirme Boyutları 

 

YÖKAK Kalite Güvencesi Ölçütleri ile ESG Ölçütleri arasındaki ilişki Tablo 5’te özetlenmiştir.   

Tablo 5. YÖKAK Değerlendirme Ölçütleri ve ESG ile ilişkisi 

YÖKAK Kurumsal Dış Değerlendirme Ölçütleri ESG Bölüm 1 Standartları 

1
. 

K
a

li
te

 

G
ü

v
en

ce
 

S
is

te
m

i 

1.1. Kalite Politikası 

1.2. Yükseköğretim Kalite Komisyonlarının Görev, 

Sorumluluk ve Faaliyetleri 

1.3. Paydaş Katılımı 

1.1. Kalite güvencesi politikası 

 

1.10. Dönemsel dış kalite güvencesi 

2
. 

E
ğ

it
im

-Ö
ğ

re
ti

m
 2.1. Programların Tasarımı ve Onayı 

2.2. Programların Sürekli İzlenmesi ve Güncellenmesi 

2.3. Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme 

2.4. Öğrencinin Kabulü ve Gelişimi, Tanıma ve 

Sertifikalandırma 

2.5. Eğitim-Öğretim Kadrosu 

2.6. Öğrenme Kaynakları, Erişilebilirlik ve Destekler 

1.2. Programların tasarımı ve onaylanması 

1.3. Öğrenci merkezli öğrenme, öğretme ve 

değerleme 

1.4. Öğrenci kabulü, ilerleme, tanınma ve 

sertifikalandırma 

1.5. Öğretim Elemanları 

1.6. Öğrenme kaynakları ve öğrenci desteği 

1.9. Sürekli izleme ve programların periyodik 

gözden geçirilmesi 

3
. 

A
ra

şt
ır

m
a

, 

G
el

iş
ti

rm
e 

v
e 

T
o

p
lu

m
sa

l 

K
a

tk
ı 

3.1. Kurumun Araştırma Stratejisi ve Hedefleri 

3.2. Kurumun Araştırma Kaynakları 

3.3. Kurumun Araştırma Kadrosu 

3.4. Kurumun Araştırma Performansının İzlenmesi ve 

İyileştirilmesi 

 

5
. 

Y
ö

n
et

im
 

S
is

te
m

i 

5.1. Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı 

5.2. Kaynakların Yönetimi 

5.3. Bilgi Yönetimi Sistemi 

5.4. Kurum Dışından Tedarik Edilen Hizmetlerin Kalitesi 

5.5.Yönetimin Etkinliği ve Hesap Verebilirliği, Kamuoyunu 

Bilgilendirme 

1.7. Bilgi yönetimi 

1.8. Kamuoyunu bilgilendirme 

YÖKAK 
KGS 

Boyutları

Kalite 
Güvence 
Sistemi

Eğitim-
Öğretim

Araştırma-
Geliştirme

Yönetim 
Sistemi
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YÖKAK İngilizce Hazırlık Okulları Dış Değerlendirme Ölçütleri ESG Bölüm 1 Standartları 
1

. 
Ö

ğ
re

n
m

e 
Ç

ık
tı

la
rı

 

Öğrenme çıktıları ve B1+ öğrenci tanımlaması hazırlık 

okulunu yönlendirir ve öğrenci B1+ çıktı kanıtları 

1.1.  Eğitim programı hedeflerinde,  

1.2.  Öğretme materyallerinde, 

1.3.  Öğrenci ölçme değerlendirmelerinde açıkça 

görülebilir. 

 

1.4. Öğrenci kabulü, ilerleme, tanınma ve 

sertifikalandırma 

1.10. Dönemsel dış kalite güvencesi 

 

 

2
. 

E
ğ

it
im

 P
ro

g
ra

m
ı 

T
a

sa
rı

m
ı 

v
e 

A
k

ta
rı

m
ı 

2.1. İhtiyaç analizi yapılmıştır ve eğitim programı 

analize uygun tasarlanmıştır.   

2.2. Öğretim prensipleri açıkça ifade edilmiş ve 

paydaşlarla paylaşılmıştır.  

2.3. Öğretim prensipleri sınıf içi uygulamalarda hayata 

geçirilir.  

2.4. Güncel öğretim teknolojileri eğitim programının 

uygulanması ile birleştirilmiştir.   

2.5. Bir düzeyden diğerine geçiş Ortak Avrupa Dil 

Referans Çerçevesi ’ne (CEFR) göre açıkça tanımlanır ve 

ifade edilir 

2.6. Uygun, zorlayıcı ve motive edici öğretim 

materyallerinin seçimi ve kullanımına yönelik sistemler 

vardır.  

2.7. Öğrenci özerkliği teşvik edilir.  

2.8. Öğrencilere gelişimleri hakkında sistematik sözlü 

ve yazılı geri bildirim yapılır.  

2.9. Eğitim programları değerlendirmesi için çeşitli 

biçimlendirici ve belgeleyici kanıtlara dayandırılır.   

1.2. Programların tasarımı ve onaylanması 

1.3. Öğrenci merkezli öğrenme, öğretme ve 

değerleme 

1.4. Öğrenci kabulü, ilerleme, tanınma ve 

sertifikalandırma 

1.6. Öğrenme kaynakları ve öğrenci desteği 

1.8. Kamuoyunu bilgilendirme 

1.9. Sürekli izleme ve programların periyodik 

gözden geçirilmesi  

 

3
. 

Ö
ğ

re
n

ci
 Ö

lç
m

e 
v

e 

D
eğ
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n
d
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m

e
 

3.1.  Sınavların hazırlanması ve uygulanmasından 

sorumlu bir birim vardır.  

3.2.  Sınavların ‘Teknik Özellikleri’ dokümanı vardır.  

3.3.  Çeşitli öğrenci değerlendirmelerinin güvenirliğini 

ve geçerliliğini ölçecek sistemler vardır.  

3.4.  Öğrencilerin güvenilir şekilde notlandırılması için 

gerekli önlemler alınır. 

3.5.  Sınavların güçlük derecesinin farklı 

dönemler/yıllar arasında tutarlılığını sağlamak için gerekli 

önlemler alınır.   

1.3. Öğrenci merkezli öğrenme, öğretme ve 

değerleme 

1.4. Öğrenci kabulü, ilerleme, tanınma ve 

sertifikalandırma 
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4
. 

Ö
ğ

re
ti

m
 E

le
m

a
n
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rı

 
4.1. Anadili İngilizce olmayan tüm öğretim 

elemanlarına ait 4 beceriyi ölçen B2+ düzeyinde sınav 

sonucu vardır  

4.2. Anadili İngilizce olan tüm öğretim elemanlarının 

ilgili bir alandan (İngilizce Öğretimi, İngiliz/Amerikan 

edebiyatı, Dilbilimi) lisans/yüksek lisans derecesi ve/veya 

öğretmenlik sertifikası veya diploması vardır (Tüm tam ve 

yarı zamanlı öğretim elemanları için geçerlidir).  

4.3. Tüm yarı zamanlı Türk öğretim elemanlarının ilgili 

bir alandan lisans veya yüksek lisans derecesi / öğretmenlik 

sertifikası veya diploması vardır.   

4.4. Yeni öğretim elemanları için bir oryantasyon 

programı vardır.   

4.5. Özel bir alanda ilave sorumluluklar verilen tüm 

öğretim elemanları ilgili alanda hizmet içi eğitim alır.   

4.6. Tüm öğretim elemanlarına sistematik, örgün ve 

yaygın mesleki gelişim olanakları sunulur.  

4.7. Açık ve şeffaf bir performans değerlendirme 

sistemi vardır. 

1.5. Öğretim Elemanları 

 

 

5
. 

Y
ö

n
et

im
se

l 
S

ü
re

çl
er

 

5.1. Üniversitenin açıkça tanımlanmış bir dil politikası 

vardır.  

5.2. Hazırlık Okulu misyonu Üniversitenin dil politikası 

ile uyumludur.  

5.3. Misyona uygun bir örgütsel yapı vardır.  

5.4. Fiziksel koşullar ve imkanlar hedeflenen öğretim 

prensipleri ile uyumlu eğitim öğretimin 

gerçekleştirilebilmesine uygundur.  

5.5. Örgütsel yapıda bulunan tüm pozisyonlar için 

açıkça tanımlanmış iş tanımları bulunmaktadır.  

5.6. Öğretim elemanlarının haftalık ders yükleri en fazla 

25 ders saatidir.   

5.7. Sınıf mevcudu en fazla 25 ile sınırlıdır.  

5.8. Hazırlık okulu, fakülteler ve üniversite yönetimi 

arasında iletişim ve işbirliğini sağlayacak sistemler vardır.  

5.9. Öğretim elemanı işe alma süreçleri açıkça 

tanımlanmıştır.  

5.10.  İç ve dış paydaşlar ile iletişim ve geri bildirimi 

sağlayacak sistemler vardır.   

5.11.  Hazırlık Programını bitirmiş öğrencilerin 

performansları takip edecek sistemler mevcuttur. 

1.1. Kalite güvencesi politikası 

1.4. Öğrenci kabulü, ilerleme, tanınma ve 

sertifikalandırma 

1.5. Öğretim Elemanları 

1.7. Bilgi yönetimi 

1.8. Kamuoyunu bilgilendirme 

1.9. Sürekli izleme ve programların periyodik 

gözden geçirilmesi   
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YÖKAK bünyesinde yürütülen bir diğer değerlendirme süreci ise dış değerlendirme ve akreditasyon 

kuruluşlarının yetkilendirilmek ve tanınmak üzere değerlendirmesi olup bu değerlendirmenin ölçütleri (Bkz. 

Ek 10) ve ESG ile uyumu ise Tablo 6’da özetlenmiştir.  

 

Tablo 6. YÖKAK Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Tanınması Ölçütleri ile ESG 

uyumu 

YÖKAK Ölçütleri ESG Bölüm 3 Standartları 

Ölçüt 1.1 : 1.1.1. / 1.1.4./1.1.6./1.1.7. 

Ölçüt 1.2: 1.2.1./1.2.2. 
3.1. Kalite Güvencesi Faaliyetleri, Politikası ve Süreçleri 

Ölçüt 1.1.: 1.1.1. / 1.1.2./ 1.1.3. 

Ölçüt 1.2.: 1.2.1. 
3.2. Resmi statü 

Ölçüt 1.1.: 1.1.1./ 1.1.3./ 1.1.7. 

Ölçüt 1.2.: 1.2.1. 
3.3. Bağımsızlık 

Ölçüt 1.1.: 1.1.1./ 1.1.4./ 1.1.6. 

Ölçüt 1.2.: 1.2.1./ 1.2.2. 
3.4. Tematik Analiz 

Ölçüt 1.1.: 1.1.1./ 1.1.2./ 1.1.5. 

Ölçüt 1.2.: 1.2.1. 
3.5. Kaynaklar 

Ölçüt 1.1.: 1.1.1./1.1.4./1.1.5./1.1.6. 

Ölçüt 1.2.: 1.2.1./1.2.2. 
3.6. İç Kalite Güvencesi ve Profesyonel Yönetim 

Ölçüt 1.1.: 1.1.7. 

Ölçüt 1.2.: 1.2.1. 
3.7. Ajansların Dönemsel Dış Değerlendirmeye Tabi Tutulması 
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6.1. Kurum İç Değerlendirme Süreci ve Takvimi  

Yükseköğretim kurumlarının iç değerlendirme süreci, YÖKAK tarafından yayımlanan Yükseköğretim 

Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği’ne uygun olarak yürütülmektedir. YÖKAK, 

yükseköğretim kurumlarından beklentileri Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu (Bkz. Ek 8) 

ile tanımlamakta ve resmi internet sitesinde yayımlamaktadır. Özel olarak geliştirilmiş olan bilişim sistemi 

desteğinde yürütülen süreçte kurum tarafından hazırlanacak iç değerlendirme raporunun aşağıdaki soruların 

cevabını içerecek şekilde hazırlanması beklenmektedir: 

 Kurum ne yapmaya çalışıyor?  

 Kurum misyon ve hedeflerine nasıl ulaşmaya çalışıyor?                                        

 Kurum misyon ve hedeflerine ulaştığına nasıl emin oluyor?                                                    

 Kurum geleceğe yönelik süreçlerini nasıl iyileştirmeyi planlıyor? 

 

YÖKAK tarafından yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetleri 

ile idari hizmetlerinin kalite düzeylerini değerlendirmek üzere yürütülen iç değerlendirme süreci şu 

aşamalardan oluşmaktadır: 

a) İç değerlendirme süreciyle ilgili olarak yükseköğretim kurumlarının bilgilendirilmesi ve takvimin ilan 

edilmesi,  

b) Her yılın Ocak-Mart ayları arasında yükseköğretim kurumları tarafından Kurum İç Değerlendirme 

Raporu Hazırlama Kılavuzu’ndan yararlanarak kurum iç değerlendirme raporlarını YÖKAK bilgi 

sistemine kanıtlarıyla birlikte yüklenmesi, 

c) Kurum iç değerlendirme raporlarının ilgili yükseköğretim kurumunun ve YÖKAK’ın resmi internet 

sayfasından yayımlanması. 

 

Yükseköğretim kurumlarının stratejik plan, yıllık performans programı ve kurumsal faaliyet raporu ile 

bütünleşik yapıda eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetlerini ve bunları destekleyen idarî 

hizmetlerin tümünü içine alacak şekilde Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu’na göre 

hazırlanan KİDR’ler, yıllık gösterge değerleri ve kanıtlarla birlikte YÖKAK’a sunulmaktadır. KİDR yazım 

kılavuzunda yer alan bilgiler 2018 yılında web-tabanlı bilişim sistemine taşınarak paydaş görüşleri 

çerçevesinde yenilenmiştir.  

Yükseköğretim kurumlarının ve diğer paydaşların değerlendirme ve geribildirimleri sonucunda KİDR 

yazım sürecini somut verilere dayandırma ve süreci kurumların yararına olacak şekilde geliştirme ihtiyacının 

arttığı gözlemlenmiştir. Bu nedenle YÖKAK tarafından 2018 yılında kurumların kanıta dayalı KİDR’lerini 
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yazmaları için “KİDR Web-tabanlı Yazım Sistemi” geliştirilmiştir 

(https://yonetim.yokak.gov.tr/account/login). Kurumlar ilgili kanıtları sisteme çeşitli doküman formatlarında 

ya da web adreslerini yazarak yükleyebilmektedirler. KİDR hazırlama sürecinde yükseköğretim kurumları 

tarafından kullanılan bilgi sistemine kanıt ekleme seçeneği de eklenerek rapordaki değerlendirmelerin 

kanıtlarla desteklenmesine imkân verilmiştir. Rapor yazım sürecinde, kurumlar her bir kurumsal dış 

değerlendirme ölçütünü ana başlık olarak görüntüleyebilmektedirler. Kurumların her başlık altına ilgili konu 

hakkındaki raporlarını yükleyerek ölçütler doğrultusunda açıklama sağlamaları beklenmektedir. Ayrıca, ana 

başlıklar altında yer alan 18 alt ölçüt KGYBS aracılığıyla raporlara yansıtılmakta ve ilgili ölçütün 

karşılandığına dair mevcut kanıtlar sisteme yüklenmektedir. Buna ek olarak, kurumlardan performans 

göstergelerini sunmaları da beklenmektedir. Yükseköğretim kurumları, 5’li likert ölçeği yardımı ile her kriteri 

1 ile 5 arası puanlayarak ilgili ölçütlere dair olgunluk düzeylerini ölçebilmektedirler. Raporlar arası tutarlılık 

bu yolla sağlanmaktadır. Bu mekanizmaları kullanarak kurumların yıllık gelişmeleri de sistem üzerinden 

izlenebilmektedir. 2019 yılında paydaş görüşleri doğrultusunda yapılan bir başka yeni düzenleme ile 

kurumların raporlamalarında kullanabilecekleri kanıtlar sistemde örneklendirilerek raporlamada kolaylık 

sağlanmıştır. Kanıtlar yapılan güncelleme ile “Kuruma ait belgeler” ve “İyileştirme kanıtları” olmak üzere 

gruplandırılarak kurumun gelişimi hakkındaki değerlendirme daha somut hale getirilmiştir.  

Yükseköğretim kurumları ve diğer paydaşlardan alınan geribildirimlerin çoğunda sistemin sadeleştirilmesi 

gerektiği vurgulandığı için, YÖKAK KGYBS’yi geliştirerek uygulama sürecini güvence altına almış ve 

yardım, açıklama ve örnek gibi ek bilgiler ile tüm sistemin daha anlaşılır olmasını sağlamıştır. Aynı zamanda, 

bu sistem üzerinden tüm yıllara ait raporlara erişilebildiği için kurumların zaman içinde kaydettikleri 

gelişmeleri izlemek mümkündür.  

Yükseköğretim kurumlarının kalite komisyonları da özellikle iç kalite yönetimi açısından YÖKAK’ın 

önemli paydaşları arasındadır. Bu nedenle komisyonların ihtiyaç ve beklentileri paydaş görüşleri çerçevesinde 

özellikle dikkate alınmaktadır. Kurumlardaki iç kalite güvence sistemlerinden sorumlu kalite komisyonlarının 

yapısal sürdürülebilirliği yönetmelik tarafından güvence altına alınsa da, değerlendirme ve geribildirimler 

sonucunda bu komisyonların sürdürülebilirliğini, etkinliğini ve yetkinliğini sağlama ihtiyacı öne çıkmıştır. 

YÖKAK, bu ihtiyaçları karşılamak ve kalite komisyonlarını güçlendirmek amacıyla eğitimlerinin ve 

bilgilendirme toplantılarının sayısını artırırken, aynı zamanda Kurul tarafından geliştirilen Bilgi Portalı ile 

sürekli erişilebilir bir platform oluşturmuştur. Öte yandan, kurumlar kendi iç kalite güvencesi sitemlerini 

oluştururken çeşitli destek ve teşvik mekanizmalarına ihtiyaç duyduklarını belirtmektedirler. YÖKAK, bu 

talepler doğrultusunda destek mekanizmaları yaratmak ve işbirliği oluşturmak üzere stratejik hedef (Hedef 

1.4) belirlemiştir (Bkz. Ek 4).  
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6.2. Kurumsal Dış Değerlendirme Programı 

YÖKAK Kurumsal Dış Değerlendirme Programı kapsamında yükseköğretim kurumlarının 

değerlendirilmesi süreci, YÖKAK tarafından yayımlanan Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve 

Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği ile tanımlanmıştır. Sürecin işletilmesine yönelik olarak, YÖKAK 

Kurumsal Dış Değerlendirme Ölçütleri ve Kurumsal Dış Değerlendirme Kılavuzu (Bkz. Ek 6 ve Ek 7) 

mevcuttur. Bu programın temel amacı, kurumların sürekli gelişimine katkıda bulunurken aynı zamanda 

kurumlarda sürdürülebilir iç kalite güvencesi sistemlerini temin etmektir. Akran değerlendirme uzmanları 

tarafından hazırlanan KGBR’ler kurumlara kalite güvencesi sistemlerini geliştirme yönünde rehberlik 

sağlamaktadır. Yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirme takvimi YÖKAK tarafından hazırlanarak ilân 

edilir ve YÖKAK tarafından görevlendirilen bağımsız akran dış değerlendiriciler tarafından (Bkz. Bölüm 

10.4)  yürütülür. YÖKAK Kurumsal Dış Değerlendirme faaliyetleri kurum iç değerlendirme süreci ile entegre 

bir biçimde yürütülmektedir. 

YÖKAK tarafından yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetleri 

ile idari hizmetlerinin kalite düzeylerini değerlendirmek üzere yürütülen kurumların dış değerlendirilmesi 

süreci şu aşamalardan oluşmaktadır: 

a) Kurumsal dış değerlendirme süreciyle ilgili olarak yükseköğretim kurumlarının bilgilendirilmesi ve 

dış değerlendirme takviminin ilan edilmesi,  

b) Yükseköğretim kurumunun dış değerlendirme talebini bildirmesi veya kuruluş yılına göre dış 

değerlendirme zamanı gelmiş olan yükseköğretim kurumlarının programa dahil edilmesi, 

c) Değerlendirici adayları için başvuruların alınması ve değerlendirilmesi, 

d) Değerlendirici adaylarına eğitimler verilmesi ve sonuçlarının değerlendirilmesi,  

e) Değerlendirme takımlarının oluşturulması, 

f) Dış değerlendirmeden geçecek olan yükseköğretim kurumlarına dış değerlendirme süreciyle ilgili 

bilgilendirme yapılması, 

g) Değerlendirilecek kurumlara mentör atanması, 

h) Değerlendirme takımı tarafından yükseköğretim kurumlarının KİDR’leri üzerinden ön 

değerlendirmenin yapılması,  

i) Değerlendirme takımı tarafından ön ziyaret (saha ziyareti planının kararlaştırıldığı 1 günlük ziyaret) 

ve saha ziyareti (2.5 gün süren değerlendirme ziyareti) yoluyla kurumun değerlendirilmesi (Ziyaret 

detayları için bkz. Ek 4),  

j) Değerlendirme takımı tarafından KGBR’lerin bilişim sistemi yoluyla taslak olarak hazırlanması ve 

değerlendirilen kurumun görüşüne sunulması, 

k) Değerlendirme takımı ve değerlendirilen kurumun rapor üzerinde mutabakata varmasının ardından 

raporun takım tarafından nihai hale getirilerek YÖKAK’a iletilmesi, 
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l) Değerlendirme ekiplerinin ve değerlendirilen kurumların süreçle ilgili geri bildirimlerini almak üzere 

bilişim sistemi yoluyla anketlerin uygulanması, 

m) KDDK tarafından raporların incelenerek Kurula sunulması,  

n) KGBR’lerin YÖKAK tarafından yayımlanması, 

o) Takım başkanları ve değerlendirilen kurumların rektörleri ile ayrı ayrı değerlendirme toplantıları 

yapılması.  

 

Dış değerlendirme takımlarının saha ziyaretleri öncesinde kurumları incelemesine imkân sağlayan 

KİDR’ler takvim yılını esas alacak şekilde yükseköğretim kurumları tarafından ilgili kılavuz kullanılarak 

hazırlanmakta ve bilişim sistemi yoluyla YÖKAK’a iletilmektedir. KİDR yazım sistemi aynı zamanda dış 

değerlendirmeye katılacak olan takımlara yönelik yine 2018 yılında kullanılmaya başlanan web-tabanlı 

“Değerlendirici Sistemi” ile birebir uyumludur 

(http://yokak.gov.tr/ApplicantAccount/Login?returnUrl=%2F). KGBR başlıkları sistemdeki KİDR 

başlıklarıyla uyumludur. Değerlendirme takımları, KİDR’leri ve kanıtlarını inceleyerek, ilgili kuruma saha 

ziyaretinde bulunarak ve her başlığın olgunluk düzeyini derecelendirerek ilgili ölçütün kurumda karşılanıp 

karşılanmadığını sistemden yazılı olarak KGBR’ye yansıtabilmektedirler. Dış değerlendirici takım üyeleri, 

YÖKAK tarafından, dış değerlendirici başvurusunda bulunan yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve 

idari personel, öğrenciler ve sektör temsilcileri arasından seçilir. YÖKAK tarafından görevlendirilen bağımsız 

akran değerlendiricilerin niteliği, takımların niteliği, verilen eğitimler vb. hususlar Standart 2.4’e ilişkin 

açıklamada detaylı olarak ifade edilmektedir (Bkz. Bölüm 10.4).   

İlgili mevzuat gereğince;  yükseköğretim kurumları, KGBR'lerin ilan tarihinden itibaren 60 gün içinde 

raporun tamamına veya bazı bölümlerine itiraz edebilirler. İtirazlar en geç 60 gün içinde Komisyonun görüşü 

alınarak Kurul tarafından sonuçlandırılır ve ilgili kuruma yazılı olarak bildirilir (Bkz. Bölüm 10.7).   

Mevcut ulusal yükseköğretim sistemi mevzuatına göre dış değerlendirmenin en az beş yılda bir yapılması 

gerekmektedir. İzleme sistemi ilk olarak saha ziyaretleri sonundaki geribildirim toplantılarında kurumlara iç 

değerlendirme raporlarının kolektif bir analizinin yıllık olarak sunulmasıyla başlamıştır. Daha sonra, KGYBS 

sistemine farklı izleme modüllerinin eklenmesiyle online izleme fonksiyonu geliştirilmiştir. Kurumlar her yıl 

bu sistem üzerinden kurumun yıllık gelişimi ve iyileştirmeleri hakkında bilgiler içeren KİDR’lerini 

oluşturmaktadırlar. Kurumlardan KİDR’lerinde gelişmeye açık yönlerine değinmeleri de istenmektedir. Bu 

sayede YÖKAK her yıl KİDR’ler ve KGBR’ler doğrultusunda kurumlarda kaydedilen gelişmeleri kayıt altına 

almaktadır. Her yıllık çevrimin sonunda, kurumların iç kalite güvence sistemlerinin olgunluk düzeyleri yıllık 

durum raporları ile paylaşılmaktadır.  

http://yokak.gov.tr/ApplicantAccount/Login?returnUrl=%2F
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Buna ek olarak, Kurul yükseköğretim kurumlarının yapısını ve iç kalite güvencesi sistemlerinin olgunluk 

düzeylerini dikkate alan bir izleme modeli üzerinde çalışmalarını sürdürmektedir.   Bu sistemde, her kuruma 

farklı zaman aralıklarında ayrı ayrı geribildirim verilecektir. Sistem çerçevesinde iki yıl içinde online 

izlemenin yerinde ziyaret ve izleme raporu ile desteklenmesi tasarlanmaktadır.  

  



2018 YILI ÖZ DEĞERLENDİRME RAPORU YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU 

 

 
33 

6.3. Tematik Değerlendirme (İngilizce Hazırlık Okulları Dış Değerlendirme Pilot Programı)  

 İngilizce Hazırlık Okulları Dış Değerlendirme Programı, YÖKAK tarafından YÖK’ün talebi 

doğrultusunda 2018 yılında pilot olarak yürütülen bir programdır. Program, okulların iç değerlendirme 

sürecinden de yararlanılarak YÖKAK tarafından oluşturulan bir değerlendirme takımı aracılığıyla 10 İngilizce 

hazırlık okulunun değerlendirilmesi sürecini kapsamaktadır. Programdan elde edilen sonuçlar 2019 yılında 

YÖK’e sunulmuştur. Bu program eğitim-öğretim programlarının değerlendirilmesi üzerine odaklanmakta 

olup temel özellikleri aşağıda verilmektedir:  

 Uluslararası kabul görmüş bir bakış açısıyla İngilizce öğretimini ulusal değerlendirme sürecidir.  

 İngilizce Hazırlık Okulunun iç değerlendirmesini (öz değerlendirme) esas alan bir değerlendirmedir.  

 İngilizce Hazırlık Okulunun, YÖKAK tarafından belirlenmiş Alanlar ve Minimum Değerlendirme 

Ölçütleri ile buluşma düzeylerini dış değerlendirme programı çerçevesinde niteliksel ve niceliksel 

değerlendirir.  

 Kurumun iç ve dış paydaşlarının görüşlerinin de alındığı bir akran değerlendirme sürecidir.  

 

İngilizce Hazırlık Okulları Dış Değerlendirme Programında genel olarak aşağıdaki beş temel sorunun 

cevabını aramaya yönelik bir yaklaşım izlenir:  

 İngilizce Hazırlık Okulunun program sonunda hedeflediği öğrenme çıktıları nedir? (Öğrenme çıktıları)  

 İngilizce Hazırlık Okulunun eğitim programı hedeflenen öğrenme çıktılarına ulaşmak için nasıl 

tasarlanmıştır ve nasıl aktarılır? (Eğitim programı tasarımı ve aktarımı)  

 Öğrenme çıktıları nasıl ölçülür ve değerlendirilir? (Öğrenci ölçme ve değerlendirme)  

 Öğretim elemanları hangi yetkinliklere sahiptir ve İngilizce Hazırlık Okulu tarafından nasıl 

desteklenir? (Öğretim elemanları)  

 Hedeflenen öğrenme çıktılarına ulaşmayı sağlamak için kurumda hangi yönetimsel süreçler 

bulunmaktadır? (Yönetimsel süreçler) 

 

Program, İngilizce Hazırlık Okulları Dış Değerlendirme Pilot Programı Kılavuzu’nda belirtildiği gibi üç 

temel evreden oluşur (http://yokak.gov.tr/degerlendirme-sureci/ingilizce-hazirlik-okullari-degerlendirme-

pilot-programi): 

 İngilizce Hazırlık Okulları İç Değerlendirme Formu aracılığı ile hazırlanacak İç Değerlendirme 

Raporu üzerinden ön değerlendirme, 

http://yokak.gov.tr/degerlendirme-sureci/ingilizce-hazirlik-okullari-degerlendirme-pilot-programi
http://yokak.gov.tr/degerlendirme-sureci/ingilizce-hazirlik-okullari-degerlendirme-pilot-programi
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 İngilizce Hazırlık Okulunun ziyareti (Saha ziyareti: biri yabancı olmak üzere dört uzman değerlendirici 

ve bir öğrenci değerlendiriciden oluşan değerlendirme takımı tarafından gerçekleştirilen iki günlük ziyaret), 

 İngilizce Hazırlık Okulları Geri Bildirim Formu aracılığı ile değerlendirme takımı tarafından 

hazırlanacak İngilizce Hazırlık Okulları Geri Bildirim Raporu’nun okula ve YÖKAK’a iletilmesiyle 

sonuçlanan ziyaret sonrası faaliyetler. 

 

YÖKAK’ın ana hedeflerinden biri ulusal yükseköğretim kalite güvence sistemini geliştirmek, 

güçlendirmek ve uygulamak olduğu için, Kurul faaliyetlerinin birinci amacı bütüncül bir ulusal kalite 

güvencesi metodolojisinin geliştirilmesi ve benimsenmesidir. Bu metodolojinin geliştirilmesinin ardından 

YÖKAK, yükseköğretim alanındaki farklı politikalar doğrultusunda metodolojisini çeşitlendirmeyi ve buna 

stratejik hedefleri arasında yer vermeyi planlamaktadır (Hedef 1.2) (Bkz. Ek 4). İngilizce Hazırlık Okulları 

Dış Değerlendirme Pilot Programı da bu bağlamda örnek teşkil etmektedir.  
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6.4. Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kuruluşları 

2547 sayılı Kanun’un Ek Madde 35 çerçevesinde ve Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim 

Kalite Kurulu Yönetmeliği doğrultusunda dış değerlendirme ve akreditasyon kuruluşlarından ulusal 

kuruluşların yetkilendirilmesi ve uluslararası kuruluşların tanınması YÖKAK tarafından 

gerçekleştirilmektedir. Bu amaçla, YÖKAK üyelerinden oluşan Dış Değerlendirme ve Akreditasyon 

Kuruluşlarının Tanınması ve Yetkilendirilmesi Komisyonu görevlendirilmiştir. Ocak 2019 tarihinde Dış 

Değerlendirme ve Akreditasyon Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi ve Tanınmasına İlişkin Kılavuz 

yayımlanmış ve süreci yürütmek üzere web-tabanlı Akreditasyon Kuruluşları Sistemi (AKSİS) geliştirilmiştir. 

Kılavuza uygun olarak dış değerlendirme ve akreditasyon kuruluşlarının yetkilendirilmesi ve tanınması süreci 

şu aşamalardan oluşmaktadır: 

a) Başvurunun yapılması, 

b) Başvuru ön değerlendirilmesinin yapılması, 

c) Değerlendirme raporunun hazırlanması ve kararın verilmesi,  

d) Kuruluşların karara itiraz etmesi durumunda itiraz sürecinin işletilmesi. 

 

Türkiye’de faaliyet gösteren akreditasyon kuruluşları ulusal ve uluslararası olarak farklılık gösterdiğinden 

ulusal kuruluşlar için yetkilendirme süreci, uluslararası kuruluşlar için ise tanınma süreci olmak üzere iki farklı 

süreç işletilmektedir. Her iki süreç ilgili kılavuzda ayrı ayrı ele alınmaktadır. Ancak karar almada işletilen 

temel süreç her iki durumda da çıktı odaklı akreditasyonun güvence altına alınması ile ulusal ve uluslararası 

(özellikle ESG) standartlara uyumun gözetilmesidir. Bu noktada, ilgili kuruluşun ENQA üyeliği ya da EQAR 

kaydının bulunup bulunmaması bu sürece etki etmemektedir.  

Başvuru Aşaması: Ulusal ve uluslararası kuruluşlar için ayrı şekilde yürütülen başvuru aşaması şöyledir; 

a) Ulusal Kuruluşlar için: Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi almak üzere başvuru yapacak kuruluşlar 

başvurularını, hazırladıkları başvuru dosyası ile birlikte yazılı veya Akreditasyon Kuruluşları Sistemi 

(AKSİS) üzerinden elektronik olarak yaparlar. Ayrıca “ıslak veya elektronik imzalı başvuru dilekçesi”, 

“kuruluş tarihçesi ve faaliyetleri” ve “öz değerlendirme raporları” gibi belgelerin sunulması 

gerekmektedir. Kuruluşlar faaliyet göstermek istedikleri alan ve program isimlerini açıkça 

belirtmelidir. 

b) Uluslararası Kuruluşlar için: Bu kuruluşların tanınma süreci için başvurular iki şekilde yapılabilir; 

kuruluş bizzat kendisi YÖKAK’a başvuru yapabilir veya Türkiye’de akreditasyonu 

gerçekleştirilen/gerçekleştirilecek programın bulunduğu yükseköğretim kurumu tarafından başvuru 

yapılabilir. Uluslararası kuruluşlar aşağıdaki faaliyetleri elektronik ortamda YÖKAK ile paylaşırlar:  

 Akreditasyon faaliyetlerinin yürütülmesi istenilen programların isimleri ve düzeyleri, 
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 Uluslararası dış değerlendirme ve akreditasyon kuruluşlarının tanınmasına ilişkin ölçütlerin 

kuruluş tarafından karşılandığına ilişkin kanıtlar. 

 

Değerlendirme Aşaması: Kuruluşların başvurularına ilişkin değerlendirme aşaması; ön değerlendirme, 

değerlendirme raporunun hazırlanması ve karar olmak üzere üç adımdan oluşur: 

 Ön değerlendirme: Şekil şartları bakımından sunulan belgelerin doğru ve yeterliliklerine ilişkindir. 

YÖKAK’a sunulan belgeler 15 gün içinde değerlendirilir ve eksik belgelerin kuruluşlarca 30 gün içinde 

tamamlanması istenir. 

 Değerlendirme raporunun hazırlanması: Ön değerlendirme aşamasında uygun görülen başvuru 

dosyası, Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kuruluşlarının Tanınması ve Yetkilendirilmesi Komisyonu’na 

iletilir. Başvuru dosyası, Komisyon tarafından 30 günlük süre içerisinde incelenir ve oluşturulan 

değerlendirme raporu Komisyonun kanaatini de içerecek şekilde hazırlanarak Kurula sunulur. Ölçütlerin 

karşılanma düzeyine göre bir karar değerlendirmesi yapılır.  

 Karar: Değerlendirme raporu, Kurul üyeleriyle Kurul toplantısı öncesinde paylaşılır ve Kurul 

gündemine alınır. Ulusal kuruluşların yetkilendirilmesine ilişkin karar alma yetkisi YÖKAK’a aittir. Kurul; 

kararını Komisyonun kanaatini de dikkate alarak verir. Ulusal kuruluşlara ilişkin yetkilendirilme; beş yıl 

yetkilendirme, iki yıl yetkilendirme veya ret şeklinde karara bağlanır. YÖKAK tarafından uluslararası dış 

değerlendirme ve akreditasyon kuruluşlarının tanınmasına ilişkin; “tanıma” veya “tanımama” kararları verilir. 

Söz konusu kararlarda kuruluşun ne kadar süreyle tanındığına ilişkin bilgi de yer alır. Tanınan uluslararası 

kuruluşlara ilişkin bilgiler Kurulun resmi internet sitesinde yayımlanır. 

 

İtiraz Süreci: Ulusal veya uluslararası kuruluşlar, Kurulun tanınma ve yetkilendirme kararlarına ilişkin 

itirazlarını, kararın kendilerine tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde yazılı veya elektronik olarak Kurula 

yaparlar. İtiraz dilekçesinde itiraz edilen ölçüt ve bu ölçütün karşılandığına ilişkin kanıtların yer alması 

gerekir. İtirazlar, Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kuruluşlarının Tanınması ve Yetkilendirilmesi 

Komisyonu tarafından incelenir. Komisyon, Kurula itiraza ilişkin kanaatlerini de içeren İtiraz Değerlendirme 

Raporu’nu sunar. Kurul tarafından söz konusu rapor dikkate alınarak itiraza ilişkin karar verilir ve kuruluşa 

bildirilir. 

Paydaş geribildirimleri ve süreç değerlendirmeleri dikkate alınarak 2019 yılında AKSİS geliştirilmiştir. 

Sürecin kısaltılması ve etkinliğinin artırılması amacıyla tüm başvurular bu sistem üzerinden alınmakta, 

değerlendirmeler de sistem desteğiyle yapılmaktadır. AKSİS aynı zamanda başvuru ve değerlendirme 

sürelerinin takibini mümkün kılmaktadır. Tüm başvuru belgelerinin ön değerlendirme sürecinde sunulması 

durumunda değerlendirme raporunun yazımının ve Kurul kararına sunulmasının 30 gün içinde tamamlanması 
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gerektiğinden süre takibi önem arz etmektedir. Bunun yanı sıra, Komisyonun akreditasyon kuruluşlarına saha 

ziyareti gerçekleştirmesi hususu Komisyonun tanıma veya yetkilendirme sürecinde tanımlanmaktadır. Ancak 

uygulama yalnızca Kurul kararı ile başlayabilmektedir. 

6.5. Yükseköğretim Değerlendirme ve Kalite Güvencesi Durum Raporu 

YÖKAK, KİDR ve KGBR raporlarının değerlendirilmesi gibi çalışmalarla elde edilen verileri 

değerlendirerek her yıl hazırladığı Yükseköğretim Değerlendirme ve Kalite Güvencesi Durum Raporu’nda 

sonuçları tüm paydaşları ve kamuoyu ile paylaşmaktadır. Detaylı olarak bu raporun “9.4 ESG Standart 3.4. 

Tematik Analiz” kısmında açıklanan ilgili raporda her yıla ait kalite güvencesi çalışmalarının çıktıları ortaya 

konmakta olup; YÖKAK, kendisi, yükseköğretim kurumları ve YÖK için önerilerde bulunmaktadır (Bkz. 

Bölüm 9.4).  

  



YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU 2018 YILI ÖZ DEĞERLENDİRME RAPORU 

 

 
38 

7. Ajansın İç Kalite Güvencesi  

YÖKAK, iç kalite güvence sistemini kalite çevrimini (PUKÖ) dikkate alarak oluşturmuştur. YÖKAK, 

stratejik planlama ile misyon, vizyon ve stratejilerini belirleyerek planladığı hedeflerine ulaşmak üzere 

faaliyetlerini düzenli periyotlarla izlemektedir. Her aşamada paydaş görüşleri ve değerlendirmesi ile gözden 

geçirilen uygulamalarını sürekli olarak iyileştirmektedir. Şekil 5, YÖKAK İç Kalite Güvencesini 

göstermektedir. 

 

 
Şekil 5. YÖKAK İç Kalite Güvencesi 

 

Kurulun ilk stratejik planı 2018 yılında hazırlanan ve 2019-2023 yıllarını kapsayan Strateji Planı’dır.  Bir 

kamu kuruluşu olarak YÖKAK, stratejik planının hazırlığında 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanunu gereği Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu’nu esas almıştır. Kılavuza göre süreç mevzuat 

analizi ve üst politika belgelerinin analizi ile başlamış ve sonrasında paydaş analizi (Bkz. Bölüm 11) ve durum 

analizi ile devam etmiştir.  

Kurul, paydaş analizi yaparak faaliyetleriyle ilişkili olan iç ve dış paydaşlarını belirlemiş ve paydaşlarını 

önem-etki derecelerine göre önceliklendirmiştir (Bkz. Bölüm 11-Tablo 9). Bu kapsamda YÖKAK, iç ve dış 

paydaşlarının görüşlerini toplamış ve sonuçlarını analiz ederek Paydaş Analizi Raporu’nu hazırlamıştır. 

Bunun yanı sıra kurum içi ve dışı analiz edilerek SWOT analizi gerçekleştirilmiştir (Bkz. Bölüm 12 ve 13). 

Tüm bu analizler temel alınarak YÖKAK’ın misyonu, vizyonu, temel değerleri, politikaları ile stratejik 

amaçları ve hedefleri belirlenmiştir. YÖKAK misyonunu ve vizyonunu şöyle tanımlamış ve ilan etmiştir; 

•Stratejik plan performans 
izlemesi,

•Değerlendirme Anketleri,

•Paydaşlarla Yapılan 
Değerlendirme Toplantıları

•Metodolojide ve Süreçlerde 
Yapılan İyileştirmeler

•Ölçütlerin, Kılavuzların ve 
Bilgi Sisteminin 
Güncellenmesi

•Süreçler,

•Kalite Güvence Sistemi 
(Metodolojisi)

•Ölçütler ve Kılavuzlar

•Bilgi Sistemi

•Değerlendirici Sistemi Eğitim 
Modülü

•Bilgilendirme Platformu

•Stratejik Planlama

•Paydaş Analizi 

•SWOT Analizi

Planlama Uygulama

Kontrol 
Etme

Önlem 
Alma
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Misyon: “Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarının sürekli gelişimine ve bireylerin evrensel yeterliliklere 

ulaşmasına katkı sağlamak üzere yükseköğretim alanında kalite güvence sistemini güçlendirmektir.” 

Vizyon: “Yükseköğretimde kalite güvencesi alanında etkin ve uluslararası düzeyde tanınan bir kurum 

olmaktır.” 

YÖKAK’ın, belirlemiş olduğu vizyonunu gerçekleştirmek üzere beş stratejik amacı bulunmaktadır: 

1. Yenilikçi uygulamalar ile yükseköğretimde bürokratik yükü azaltılmış kalite güvence sistemini 

yapılandırmak, yaygınlaştırmak ve sistemin sürekli iyileştirilmesini sağlamak. 

2. Yükseköğretim kurumlarında kalite güvence sistemini geliştirmek. 

3. Kalite kültürünün yaygınlaşmasını teşvik etmek ve tüm paydaşlar arasında iş birliğine dayalı ilişkiler 

kurmak. 

4. Yükseköğretim kalite güvencesinin değerlendirilmesinde bağımsız, güvenilir, uzman ve 

kurumsallaşmasını tamamlamış bir kurum olmak. 

5. YÖKAK’ın uluslararasılaşma düzeyini arttırarak tanınırlığını yükseltmek. 

 

Her bir stratejik amaç kendine özgü hedeflerden ve projelerden oluşmakta ve kendine özgü performans 

göstergeleri ile planlanarak izlenmektedir (Bkz. Ek 4). Kurum, tüm paydaşlarının görüşleri ile kurumsal 

analizleri dikkate alarak temel değerlerini; Tarafsızlık, Şeffaflık, Etik davranış, Bağımsızlık, İşbirliğine 

açıklık, Rehberlik, Yenilikçilik, Çeşitliliğe saygı olarak belirlemiştir. YÖKAK, faaliyetlerinde esas teşkil 

edecek olan ilkelerinden oluşan politikaları Kalite ve Kurumsal Yönetim alanlarında tanımlanmıştır.  

Kurulun Kalite Politikası aşağıda belirtilmektedir:  

 Sunulan hizmetleri paydaşların beklentileri doğrultusunda sürekli geliştirmek. 

 Kurum içi ve dışında kalite kültürünü güçlendirecek iklimi ve ortamı sağlamak. 

 Güçlü bir iç kalite güvence sistemi ile hizmet kalitesini güvence altına almak.  

 

YÖKAK’ın Kurumsal Yönetim Politikası ise: 

 Yürütülen faaliyetlerde temel değerleri koruyarak evrensel etik ilkeleri benimsemek ve uygulamak. 

 Tüm paydaşların katılımını sağlayarak yönetimde temsil edilmelerini güvence altına almak.  

 Çalışanların gelişimini kurumsal gelişim hedefleri doğrultusunda desteklemek.  

 Kaynak planlamasını ve kullanımını kurumsal sorumluluk bilinciyle sürdürmek olarak ifade 

edilmektedir.  
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YÖKAK, Kalite ve Kurumsal Yönetim Politikaları doğrultusunda faaliyet ve süreçlerinin kalitesini tüm 

paydaşlarını bu faaliyet ve süreçlere dahil ederek sağlamaktadır. YÖKAK, tüm bu geri bildirimler sonucunda 

ilgili süreçlerini, kılavuzlarını ve bilişim sistemini güncellemektedir. Kurulun paydaşlarını süreçlere dahil 

etmek üzere başvurduğu yöntemler; değerlendirme toplantıları, odak grup görüşmeleri ile anketler olup bu 

amaçla YÖKAK tarafından düzenli olarak yapılan değerlendirmeler şöyledir: 

 Dış değerlendirmeden geçen yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirme sürecini ve 

değerlendiricileri değerlendirdiği anket uygulaması, 

 Dış değerlendirme takımının birbirini değerlendirdiği anket uygulaması,  

 Dış değerlendirme öncesinde ve sonrasında yükseköğretim kurumlarının temsilcileri ile birlikte 

yapılan değerlendirme toplantıları, 

 Yükseköğretim kurumlarının kalite komisyonları ile yapılan bilgilendirme ve değerlendirme 

toplantıları, 

 Yükseköğretim kurumlarının senatoları ile yapılan bilgilendirme ve değerlendirme toplantıları, 

 Değerlendirme eğitimleri sonunda yapılan anketler, 

 Stratejik plan kapsamında yapılan paydaş görüşleri anketi.  

 

YÖKAK, temel değerleri doğrultusunda faaliyetlerinin şeffaf ve hesap verebilir olması amacıyla etik 

kuralları benimsemiştir (Bkz. Ek 5). Etik kurallara YÖKAK üyeleri, komisyon üyeleri, danışma kurulu 

üyeleri, mentörler ve değerlendiriciler uymak zorundadır. Etik Kuralların son bölümünde “Gizlilik ve Etik 

Kuralları Beyanı” bulunmakta olup; etik kurallardan sorumlu olanlar bu beyanı imzalamaktadır.  

YÖKAK, Kalite Politikası doğrultusunda faaliyetlerini sürekli izlemekte ve bu faaliyetlerin çıktılarını 

kamuoyu ile paylaşmaktadır. YÖKAK tarafından her yıl Yükseköğretim Değerlendirme ve Kalite Güvencesi 

Durum Raporu yayımlanmaktadır.  

YÖKAK bir kamu kuruluşu olması nedeniyle mali olarak Sayıştay denetimine tabi olup bu denetim ile 

finansal kaynakların kullanımı denetlenmektedir. Bu kapsamda 2018 yılında Sayıştay denetimi 

gerçekleştirilmiş olup denetim raporu beklenmektedir.  
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8. Ajansın Uluslararası Faaliyetleri  

2019 yılının Şubat ayından itibaren ENQA’ya afiliye üye olan YÖKAK, ulusal kalite güvencesi kurumu 

olarak yapılandırılmış olup, kalite güvencesi faaliyetlerini kurulduğu günden bu yana yalnızca Türkiye’de 

yürütmüştür. YÖKAK’ın uluslararası faaliyetleri açısından 2019-2023 Stratejik Planı kapsamında belirlemiş 

olduğu amacı; “Yükseköğretim Kalite Kurulu'nun uluslararasılaşma düzeyini arttırarak tanınırlığını 

yükseltmek”tir. Kurul, bu amacı başarabilmek üzere şu hedefleri ve projeleri belirlemiştir: 

 Hedef 5.1. Uluslararası iş birliği ağlarında aktif olarak yer almak. 

 Hedef 5.2. YÖKAK’ın uluslararası tanınırlığını arttırmak. 

 Proje 5.1. YÖKAK’ın ENQA, EQAR üyelik işlemlerini Mart 2019 tarihine kadar tamamlamak. 

 Proje 5.2. Kalite güvencesi konusunda Aralık 2020 tarihine kadar uluslararası katılımlı bir etkinlik 

organize etmek.   

 Proje 5.3. YÖKAK’ın süreçlerinde kullanılan bilgi sisteminin uluslararası değerlendiricilerin 

kullanımına da uygun hale getirilmesi için İngilizce versiyonunu Aralık 2020 tarihine kadar kurmak. 

 

Uluslararası kuruluşlarla işbirlikleri YÖKAK için öncelikli alanlardan olduğundan 2019 yılı içerisinde şu 

iş birliği anlaşmaları gerçekleştirilmiştir:  

 YÖKAK ile HCERES (Fransa) İşbirliği: YÖKAK ile Fransız “Araştırma ve Yükseköğretim 

Değerlendirme Yüksek Kurulu (HCERES)” arasında 9 Ocak 2019 tarihinde yükseköğretimde kalite güvencesi 

ve değerlendirme alanında iş birliği protokolü imzalandı. 

 YÖKAK ile QAA İşbirliği: YÖKAK ile İngiltere Yükseköğretim Kalite Güvence Ajansı (QAA) 

arasında 18 Şubat 2019 tarihinde yükseköğretimde kalite güvencesi ve değerlendirme alanında iş birliği 

anlaşması yapılmasına yönelik mutabakata varıldı. 

 

Ayrıca Türkiye’de akreditasyon faaliyetleri yürüten kuruluşlarla bilgi paylaşımı toplantıları 

düzenlenmiştir: 

 30 Ocak 2019 tarihinde AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business) ile,  

 15 Şubat 2019 tarihinde AQAS (Agency for Quality Assurance) ile,  

 19 Şubat 2019 tarihinde FIBAA (Foundation for International Business Administration Accreditation) 

ile,  
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YÖKAK tarafından Kalite Güvencesi alanında takip edilen uluslararası organizasyonlar ise şunlardır: 

 ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education) 

 INQAAHE (International Network for Quality Assurance Agencies) 

 APQN (Asia Pacific Quality Network) 

 

Kurul, uluslararası alanda tanınırlığını ve işbirliklerini artırmak için kalite güvencesi alanında düzenlenen 

uluslararası etkinliklere katılmaya, uluslararası ağlara üye olmaya, uluslararası kuruluşlarla işbirliği kurmaya 

ve değerlendirme toplantıları düzenlemeye gayret etmektedir. Bu doğrultuda, stratejik hedefler arasında 2020 

yılının Aralık ayına kadar uluslararası bir etkinlik düzenleme hedefi (Hedef 5.2) yer almaktadır (Bkz. Ek 4).  
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9. Avrupa Standartları ve Yönergeleri (ESG) ile Uyum – Kısım 3  

9.1 ESG Standart 3.1. Kalite güvencesi faaliyetleri, politikası ve süreçleri  

Ajanslar düzenli olarak ESG İkinci Bölümde tanımlandığı şekilde dış kalite güvencesi faaliyetlerini 

yürütmelidir. Ajanslar, kamuya açık misyon beyanlarının bir parçası olan net ve açık amaçlara ve hedeflere 

sahip olmalıdır. Bunlar, ajansların günlük çalışmasına yansıtılmalıdır. Ajanslar, yönetim ve çalışmalarına 

paydaşların katılımını sağlamalıdır.  

Standardın karşılandığının kanıtları şunlardır: 

 YÖKAK’ın kuruluş amacı içerisinde dış kalite güvencesinin yer alması,  

 Kurulun teşkilinde paydaş katılımının dikkate alınmış olması ve kurul üyeleri arasında paydaş 

kurumların temsilcileri ile bir öğrenci üyenin bulunması,  

 YÖKAK’ın tanımlı ve resmi internet sitesinde ilan edilmiş misyonunda kalite güvencesi amacının yer 

alması,  

 YÖKAK’ın Kalite Politikasında ve Kurumsal Yönetim Politikası’nda paydaşlarla iş birliğinin ifade 

edilmesi, 

 Misyonun, YÖKAK’ın faaliyetleriyle ilişkili olarak stratejik amaçlara ve hedeflere dönüştürülmüş 

olması,  

 Yıllar itibarıyla YÖKAK tarafından gerçekleştirilen dış değerlendirmeler: 2016 yılında 20 

yükseköğretim kurumu, 2017 yılında 50 yükseköğretim kurumu, 2018 yılında 45 yükseköğretim kurumudur. 

2019 yılında 45 yükseköğretim kurumunda gerçekleştirilecek olan dış değerlendirmeler ile Türkiye’deki 

mezun veren tüm yükseköğretim kurumları dış değerlendirme sürecine katılmış olacaklardır.  

 

Türkiye’de yükseköğretim sisteminde kalite güvencesinin uygulanmasından sorumlu kurul olarak 

YÖKAK’ın ilgili mevzuatla (Bkz. Bölüm 5) belirlenen temel görev alanları: 1-Yükseköğretim kurumlarının 

eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalite düzeylerine ilişkin ulusal ve 

uluslararası kalite standartlarına göre değerlendirmeler yapmak; 2-İç ve dış kalite güvencesi süreçlerini 

yürütmek; 3-Bağımsız dış değerlendirme ve akreditasyon kuruluşlarının yetkilendirilmesini veya tanınmasını 

gerçekleştirmek. YÖKAK bu temel görevlerini, kendine özgü kalite güvencesi metodolojisini (Bkz. Bölüm 6) 

ve süreçlerini uygulayarak yerine getirmektedir.   

YÖKAK, stratejik planlama kapsamında misyonunu, vizyonunu, temel değerlerini, politikalarını ve 

stratejik amaçlarını belirlemiştir. Misyonunu “Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarının sürekli gelişimine 

ve bireylerin evrensel yeterliliklere ulaşmasına katkı sağlamak üzere yükseköğretim alanında kalite güvence 

sistemini güçlendirmek” vizyonunu ise “Yükseköğretimde kalite güvencesi alanında etkin ve uluslararası 
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düzeyde tanınan bir kurum olmak” şeklinde tanımlayan YÖKAK, vizyonunu başarmak üzere temel görevleri 

ile uyumlu olarak beş alanda stratejik amaçlarını belirlemiştir (Bkz. Bölüm 7). Her bir stratejik amaç, hedefler 

ve projeler ile alt hedeflere indirgenmiş ve böylece eylem planlaması yapılmıştır (Bkz. Ek 4). Paydaş 

katılımının YÖKAK faaliyetlerindeki rolü YÖKAK 2019-2023 Stratejik Planı’nda yer alan YÖKAK Paydaş 

ve Faaliyet İlişki Matrisi’nde detaylı olarak açıklanmaktadır (Bkz. Ek 4).  

YÖKAK, misyonu ve temel görev alanları doğrultusunda yükseköğretim kalite güvence kapsamında üç 

temel faaliyeti geliştirmekte ve uygulamaktadır:  

1. Yükseköğretim kurumlarının kurumsal dış değerlendirmelerinin yapılması, 

2. Akreditasyon kuruluşlarının yetkilendirilmesi ve tanınması süreçlerinin yürütülmesi, 

3. Yükseköğretim kurumlarında kalite güvencesi kültürünün içselleştirilmesinin ve yaygınlaştırılmasının 

sağlanması. 

 

YÖKAK’ın yukarıda belirtilen faaliyetler içerisindeki tüm değerlendirmelerle ilgili süreçler kılavuzlarla 

tanımlanmış olup bu raporun 6. bölümünde detaylı olarak anlatılmıştır. Tüm bu değerlendirmelerde YÖKAK, 

sürece doğrudan katılan yükseköğretim kurumlarının yöneticilerinden/temsilcilerinden, kurumsal dış 

değerlendirme takımlarında yer alan uzmanlardan ve akreditasyon kuruluşlarının 

yöneticilerinden/temsilcilerinden oluşan paydaşlarından devamlı geri bildirim almaktadır. Tüm bu geri 

bildirimler dikkate alınarak geliştirilen kalite güvence sisteminin tüm boyutları kurul tarafından sürekli 

geliştirilmektedir (Bkz. Bölüm 7).  

YÖKAK tarafından yürütülen diğer kalite güvencesi faaliyetleri ise; yükseköğretim sisteminde kalite 

güvencesi kültürünün yaygınlaştırılması ve güçlendirilmesi amacıyla rehberlik hizmeti (mentörlük programı, 

bilgi portalı vs.), yayın ve etkinlik düzenleme faaliyetleri (yıllık durum raporları, geribildirim toplantıları vs.), 

YÖKAK’ın kendi kurumsal iç kalite güvencesine yönelik faaliyetler ve “misyon farklılaşması ve ihtisaslaşma 

projesi” kapsamında yükseköğretim kurumlarının değerlendirilmesi ile İngilizce hazırlık okullarının dış 

değerlendirmesi gibi paydaşların talepleri doğrultusunda gerçekleştirilen diğer faaliyetlerdir.  

İlgili dokümanlar: 

 Yükseköğretim Kanunu Ek Madde 35. 

 Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği 

 YÖKAK 2019-2023 Stratejik Planı 

 YÖKAK Paydaş Analizi Raporu 
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9.2 ESG Standart 3.2. Resmi Statü 

Ajanslar resmiyet kazanmış yasal bir dayanağa sahip olmalı ve yetkili kamu otoriteleri tarafından kalite 

güvencesi ajansı olarak resmen tanınmalıdır. 

Standardın karşılandığının kanıtları şunlardır: 

 YÖKAK’ın, Kanunla yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesini gerçekleştirmeye yetkili 

ulusal tek otorite olarak tanımlanmış olması, 

 YÖKAK’ın teşkilat yapısı, çalışma usullerinin ve faaliyet alanlarının yayımlanmış olan 

Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği ile resmi olarak tanımlanmış 

olması,  

 Faaliyetlerin mali açıdan Sayıştay Denetimleri ile düzenli olarak denetleniyor olması. 

YÖKAK, 23 Temmuz 2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 

Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği kapsamında oluşturulmuş olmakla birlikte; daha sonra 1 

Temmuz 2017 tarihli 7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun 

ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu'na eklenen Ek Madde 35 hükümleri ile idari ve mali özerkliğe sahip, kamu tüzel kişiliğini haiz ve 

özel bütçeli bir kurum haline gelmiştir. 23 Kasım 2018 tarihli 30604 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliğinde” ile de 

YÖKAK’ın temel amacı, yapısı, görevleri, yetkileri ve faaliyet alanları açıkça belirlenmiştir. Bu yönetmelik 

ile aynı zamanda yükseköğretim kurumlarında iç ve dış kalite güvence sistemlerinin oluşturulması ile ilgili 

düzenlemeler de tanımlamıştır.  

Tüm bu kanun ve yönetmeliklerle faaliyetleri sağlam yasal bir zemine sahip olmakla birlikte; 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na eklenen Ek Madde 35 hükümleri ile Yükseköğretim Kalite 

Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği’nin Madde 1 ve Madde 6 hükümleri YÖKAK’ın, 

Türkiye’deki yükseköğretim kalite güvence sisteminin mekanizmalarını oluşturmak ve uygulamak için 

Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı ile yetkilendirilmiş tek kurum olduğunu ortaya koymaktadır. Yönetmelik 

gereği YÖKAK, Türkiye’de faaliyet gösteren ulusal veya uluslararası akreditasyon kuruluşlarının 

yetkilendirilmesi ve tanınması süreçlerini gerçekleştirmekte ve yürüttükleri akreditasyon faaliyetlerini 

izlemektedir.  

İlgili dokümanlar: 

 Yükseköğretim Kanunu Ek Madde 35   

 Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği 
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9.3 ESG Standart 3.3. Bağımsızlık 

Ajanslar bağımsız olmalı ve özerk olarak hareket etmelidir. Gerçekleştirdikleri tüm faaliyetler ve üçüncü 

tarafların etkisi olmaksızın gerçekleştirdikleri faaliyetlerin çıktıları için tam sorumluluğa sahip olmalıdır. 

Standardın karşılandığının kanıtları şunlardır: 

 YÖKAK’ın operasyonel ve organizasyonel bağımsızlığının YÖKAK mevzuatı ile garanti altına 

alınmış olması, 

 YÖKAK’ın organizasyonel yapılanmasının Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim 

Kalite Kurulu Yönetmeliği ile tanımlanmış ve çalışma ilkeleri ile güvence altına alınmış olması,  

 YÖKAK tarafından yürütülen değerlendirme süreçlerinin ve ölçütlerinin YÖKAK tarafından 

onaylandıktan sonra yayımlanması ve uygulanması, 

 YÖKAK üyelerinin birçok paydaşı temsil edecek şekilde seçiliyor olması, 

 YÖKAK Başkanı’nın ve Başkan Yardımcısı’nın kurul üyeleri arasından üyeler tarafından seçiliyor 

olması,  

 Dış değerlendiricilerin, YÖKAK tarafından bağımsız olarak belirleniyor olması,  

 YÖKAK’ın bağımsız bütçesi olan bir kurul olması,  

 Kararların bağımsız olarak alınıyor olması ve kararların herhangi bir dış kuruluştan etkilenmiyor 

olması.  

 

Organizasyonel bağımsızlık 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na eklenen Ek Madde 35 hükümlerinde ifade edildiği gibi YÖKAK, 

idari ve mali bağımsızlığa sahip, kamu tüzel kişiliğini haiz ve özel bütçeli bir Kurul olarak kurulmuştur. 23 

Kasım 2018 tarihli Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği’nin 5. 

Maddesi hükümleri uyarınca YÖKAK Başkanı ve Başkan Yardımcısı, YÖKAK üye tam sayısının salt 

çoğunluğu ile seçilmektedir. Aynı maddenin hükümleri doğrultusunda Kurul, üye tam sayısının en az üçte iki 

çoğunluğu ile toplanmakta ve üye tamsayısının salt çoğunluğu ile karar almaktadır. Alınacak kararlara ilişkin 

oyların eşit olması halinde Başkanın oyu yönünde karar verilmiş sayılmaktadır. Kurul üyeleri, görev yapmakta 

oldukları yükseköğretim kurumlarına ilişkin kararların görüşüldüğü toplantılara katılamamaktadır. 

Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği’nin 7. Maddesi’nde yer alan 

hükümlere göre Başkan ve Başkan Yardımcısı, görevleri süresince, Cumhurbaşkanınca verilecek geçici 

görevler dışında herhangi bir kamu kuruluşunda ve özel kuruluşlarda ücretli veya ücretsiz 

çalışamamakta, görev alamamaktadır. 

Ek Madde 35 hükümleri ile Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu 

Yönetmeliği’nin Madde 1 ve Madde 6 hükümleri, bağımsız karaktere sahip bir kamu kuruluşu olarak 
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YÖKAK’ın görevlerini; kamu kurumlarının, kuruluşlarının veya yetkililerinin, değerlendirilen yükseköğretim 

kurumlarının, yetkilendirilmiş yahut tanınmış bağımsız dış değerlendirme ve akreditasyon kuruluşlarının ve 

hiçbir diğer paydaşın etkisi veya müdahalesi olmadan gerçekleştirmekte olduğunu öngörmektedir. 

Ek Madde 35 hükümleri YÖKAK’ın idari ve mali bağımsızlığa sahip olduğunu öngördüğünden YÖKAK, 

kendi hazırlayacağı ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek olan yönetmelikler aracılığıyla 

teşkilatında doğrudan değişiklikler meydana getirebilme hakkına sahiptir. 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu’nda yapılacak olan değişikliklerin Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilmesi 

gerekmektedir. 

Organizasyonel bağımsızlık konusunda daha detaylı bilgi, YÖKAK’ın yasal çerçevesinin işlendiği Bölüm 

9.2’de ve YÖKAK’ın teşkilatı ile yönetim yapısının ele alındığı Bölüm 4’te yer almaktadır. 

 Operasyonel bağımsızlık 

YÖKAK’ın yasal çerçevesinin ve resmi statüsünün açıklandığı Bölüm 9.2’de belirtildiği gibi 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanunu'na eklenen Ek Madde 35 hükümleri ile Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve 

Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği hükümleri uyarınca kalite güvencesi için gereksinimleri belirleyen 

düzenlemelerin kabul edilmesi YÖKAK’ın yetki alanı içerisindedir. Tüm yükseköğretim kurumlarının kalite 

süreçleriyle ilgili yasal düzenlemelere uymasını sağlamak YÖKAK’ın mesuliyetindedir. YÖKAK bunu 

yaparken sadece kendi metodolojisini, yöntemlerini ve prosedürlerini tasarlamakla kalmayıp, ayrıca kalite 

prosedürleri veya kurumsal iç ve dış değerlendirme konusunda hangi alanlarda, disiplinlerde, yükseköğretim 

kurumlarında veya programlarında rasyonel kararlar alacağını da belirlemekle sorumludur. 

YÖKAK, ESG ile Avrupa Üniversiteler Birliği Kurumsal Değerlendirme Programı (EUA-IEP) 

prosedürlerine dayanan, Türkiye yükseköğretim sistemi gerekliliklerine uyarlanmış ve teknik ilkelere göre 

tasarlanmış kalite süreçlerinin, bununla birlikte kurumsal iç ve dış değerlendirme prosedürlerinin 

geliştirilmesinde ve değiştirilmesinde tam bağımsız olarak çalışmaktadır. YÖKAK kurulduktan sonra kalite 

süreçlerini ve değerlendirme prosedürlerini tesis etme konusunda harekete geçmeden önce metodolojisinin, 

kalite süreçlerinin ve değerlendirme prosedürlerinin uygunluğunun incelenmesi, bununla birlikte katkılarının 

ve görüşlerinin dâhil edilmesi amacıyla yükseköğretim alanındaki uzmanlara danışmaktadır.  

YÖKAK’ın kalite süreçlerine ve kurumsal dış değerlendirme prosedürlerine katılan dış değerlendirme 

takımları, YÖKAK’ın resmi internet sitesinde yayımlamış olduğu Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve 

Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği, Kurumsal Dış Değerlendirme Yönergesi ve Yükseköğretim Kalite 

Kurulu Etik Kuralları’nda açıklanan yeterlilik şartları ve prosedürleri uyarınca seçilen; değerlendirmeleri 

YÖKAK’ın kurumsal değerlendirme metodolojisine uygun olarak yapmak için eğitilmiş bağımsız dış 

değerlendiricilerden oluşmaktadır (Bkz. Bölüm 10.4). Kalite süreçlerine ve kurumsal dış değerlendirme 
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prosedürlerine katılan bağımsız dış değerlendiriciler YÖKAK tarafından tasarlanan araçların kullanımı 

konusunda her yıl planlı eğitimlerden geçmektedir. Bağımsız dış değerlendiriciler; bilgi birikimleri, 

deneyimleri, bilimsel ve teknik becerileri esas alınarak görev yapmakta oldukları yükseköğretim 

kurumlarından bağımsız olarak seçilmekte ve atanmaktadır. 

Buna ilaveten dış değerlendiriciler görevlerini tam bağımsız olarak yerine getireceklerini taahhüt eden, 

YÖKAK tarafından hazırlanmış ve onaylanmış olan, yukarıda bahsi geçen Yükseköğretim Kalite Kurulu Etik 

Kuralları’nı kabul ettiklerini belirten Etik Sözleşmeler imzalamaktadırlar. Ayrıca YÖKAK, 

değerlendiricilerden değerlendirecekleri yükseköğretim kurumu ile aralarında herhangi bir çıkar çatışması 

veya çakışması olmadığına ilişkin de beyan almaktadır. Kurumsal dış değerlendirme sürecinin bir parçası 

olarak YÖKAK tarafından görevlendirilen mentörlerin de herhangi bir çıkar çatışması/çakışması durumunun 

önlenmesi için bu kurallara uyması gerekmektedir.  

Resmi sonuçların bağımsızlığı 

Yukarıda belirtildiği gibi, YÖKAK’ın idari ve mali bağımsızlığa sahip, kamu tüzel kişiliğini haiz ve özel 

bütçeli bir Kurul olması Yükseköğretim Kanunu'na eklenen Ek Madde 35 hükümleri tarafından güvence altına 

alınmıştır. YÖKAK’ın resmi sonuçları arasında KGBR’lerin nihai halleri üzerine verilen Kurul kararları, 

değerlendirme takımlarının görevlendirilmesi, bağımsız akreditasyon kuruluşlarının tescil kararları ve bu 

kararların iptali, ÖSYM tarafından yayımlanan YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları 

Kılavuzu’nda yer alan akredite programlar listesinin belirlenmesi, uluslararasılaşma faaliyetleri ve yıllık 

durum raporları bulunmaktadır.  YÖKAK’ın aldığı kararlar, siyasi etkiye veya herhangi bir üçüncü taraf 

etkisine kesinlikle tabi değildir. YÖKAK, yükseköğretim kurumlarının kurumsal dış 

değerlendirmeleri, bağımsız dış değerlendirme ve akreditasyon kuruluşlarının yetkilendirilmesi ve tanınması 

ile ilgili tüm kararların yegâne ve nihai hakemidir. YÖKAK’ın yürüttüğü kalite süreçlerinin ve kurumsal dış 

değerlendirme prosedürlerinin sonuçları özerk niteliğe sahiptir; görev yapan dış değerlendirme takımlarının, 

MEB’den, YÖK’ten ve yükseköğretim kurumlarından bağımsız olarak aldıkları kararlara 

bağlıdır. Değerlendirme takımlarında yer alan bağımsız dış değerlendiriciler kurumsal dış değerlendirme 

sürecinde görev yapmakta oldukları yükseköğretim kurumları adına değil YÖKAK adına hareket ettikleri 

konusunda bilgilendirilmektedir. Bu bağlamda, değerlendirme takımları kararlarını birer organ gibi almakta, 

değerlendirilen yükseköğretim kurumlarıyla ilgili KGBR’ler hazırlamakta ve bu raporlar YÖKAK tarafından 

kamuya ilan edilmektedir. 

YÖKAK’ın resmi internet sitesinde kamuoyuna ilan ettiği KGBR’ler; MEB, YÖK, ÜAK, TÜBİTAK, 

TOBB, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, TÜRKAK, MYK ve ilgili diğer paydaşlar (bakanlıklar, kamu 

kurum ve kuruluşları, yükseköğretim kurumları, bağımsız dış değerlendirme ve akreditasyon kuruluşları, 

işverenler vb.) için bilgilendirme teşkil etmektedir.  
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Kurumsal dış değerlendirme süreçleri tamamlanan yükseköğretim kurumlarının KGBR’lerini kamuoyuna 

ilan eden YÖKAK yükseköğretim kurumlarının değerlendirme sonuçlarıyla ilgili olası itirazlarına ilişkin 

prosedürleri, resmi internet sitesinde yayımladığı Yükseköğretim Kalite Kurulu Kurumsal Dış Değerlendirme 

Yönergesi’nde tanımlamıştır ve söz konusu süreci bu Yönergeye göre yürütmektedir.  

Yükseköğretim kurumlarında program akreditasyonuna yönelik dış değerlendirme hizmeti, YÖKAK 

tarafından program akreditasyonu alanında yetkilendirilmiş veya YÖKAK tarafından tanınan bağımsız dış 

değerlendirme ve akreditasyon kuruluşlarınca gerçekleştirilmektedir. Program akreditasyonu için, YÖKAK 

tarafından yetkilendirilen veya tanınan ulusal ve uluslararası bağımsız dış değerlendirme ve akreditasyon 

kuruluşlarını seçme ve bu kuruluşlarla çalışma tercihi ile sorumluluğu yükseköğretim kurumlarının yetki 

alanındadır. 

İlgili dokümanlar: 

 Yükseköğretim Kanunu Ek Madde 35   

 Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği  

 Kurumsal Dış Değerlendirme Yönergesi 

 Yükseköğretim Kalite Kurulu Etik Kuralları  
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9.4 ESG Standart 3.4. Tematik Analiz 

Ajanslar dış kalite güvencesi faaliyetlerinin genel bulgularını belirten ve analiz eden raporlarını düzenli 

olarak yayımlamalıdır. 

Standardın karşılandığının kanıtları şunlardır: 

 YÖKAK’ın faaliyetlerini özetlediği yıllık Yükseköğretim Değerlendirme ve Kalite Güvencesi Durum 

Raporu’nun yayımlanması, 

 Yükseköğretim kurumlarının KİDR’lerinin yayımlanması, 

 Dış değerlendirme sonuçlarını içeren KGBR’lerin yayımlanması. 

 

YÖKAK, temel değerleri olan şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerini dikkate alarak faaliyet alanlarıyla 

ilgili olarak Türk yükseköğretim ekosisteminin kalitesi hakkında topladığı bilgileri paydaşları ve toplum ile 

paylaşmaktadır. Bu kapsamda öncelikle, YÖKAK’ın her yıl yükseköğretim kurumlarının iç değerlendirme 

raporlarını hazırlamaları yönünde düzenlemeleri bulunmaktadır. Tüm yükseköğretim kurumlarının kendileri 

tarafından hazırlanan KİDR’ler gerek YÖKAK resmi internet sitesinde gerekse ilgili kurumun resmi internet 

sitesinde her an erişilebilir ve tüm paydaşlara açık bir şekilde yayımlanmaktadır (Bkz. 

http://yokak.gov.tr/raporlar/kurum-ici-degerlendirme-raporlari). Kurul tarafından yapılan diğer yayınlar ise 

kurumların dış değerlendirmeleri sonrasında değerlendirme ekibi tarafından hazırlanan ve Bölüm 2.6’da 

detaylı olarak anlatılan süreçle nihai hale getirildikten sonra eş zamanlı olarak hem yükseköğretim 

kurumlarının kendi resmi internet sitelerinde hem YÖKAK’ın resmi internet sitesinde kamuoyuna açık ve 

kolay erişilebilir bir şekilde yayımlanan Kurumsal Geri Bildirim Raporlarıdır (KGBR) (Bkz. 

http://yokak.gov.tr/raporlar/kurumsal-geri-bildirim-2017-raporlari). 

Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği kapsamında; YÖKAK, her 

yıl yükseköğretim kurumlarının kurumsal değerlendirme raporlarını dikkate alarak, Yükseköğretim 

Değerlendirme ve Kalite Güvencesi Durum Raporunu hazırlamakla yükümlüdür. Bu kapsamda, her yıl 

değerlendirilen kurumların KGBR’leri ve tüm yükseköğretim kurumlarının hazırlamış oldukları KİDR’ler 

değerlendirilir ve sürece ilişkin ilgili tüm paydaşların görüşleri alınır. Söz konusu değerlendirme sonuçları ve 

paydaş görüşleri göz önünde bulundurularak her yıl düzenli olarak Yükseköğretim Değerlendirme ve Kalite 

Güvencesi Durum Raporu hazırlanır. Bu rapor hazırlanırken, YÖKAK üyeleri ile o yıl değerlendirme takım 

başkanlığı yapmış olan takım başkanlarının bir araya geldiği toplantılar düzenlenir ve sürece ilişkin 

değerlendirmeler, yorum ve öneriler alınır. Akabinde, yine o yıl değerlendirmesi tamamlanan yükseköğretim 

kurumlarının yöneticileri ile bir araya gelinerek onlardan da sürece ilişkin değerlendirmeler, yorum ve öneriler 

alınır. Son olarak, tüm kurumların KİDR hazırlama sürecine ilişkin görüş ve önerileri de alındıktan sonra 

Yükseköğretim Değerlendirme ve Kalite Güvencesi Durum Raporu hazırlanır. Bu raporun ilk bölümünde 

http://yokak.gov.tr/raporlar/kurum-ici-degerlendirme-raporlari
http://yokak.gov.tr/raporlar/kurumsal-geri-bildirim-2017-raporlari
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KİDR’lerin genel değerlendirilmesine yer verilmektedir. Bu amaçla, KİDR’lerin KDDK tarafından 

değerlendirilmesinde şu ölçütler dikkate alınır: KİDR sürecinin net olarak anlaşılması; süreçlerin (kalite 

güvencesi, eğitim, araştırma, yönetim) kurumda nasıl işletildiğine dair KİDR’de yeterli açıklama bulunması; 

KİDR’nin, kurumsal dış değerlendirme ölçütlerine uygun olarak hazırlanması; gerekli kanıtlara KİDR ekinde 

yer verilmesi ya da uygun referanslarla resmi internet sitesine yönlendirilmesi; KİDR’nin, Kurum İç 

Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu’na uygun olarak (yazım dili, yazım formatı ve sayfa sayısı) 

hazırlanması; KİDR’nin kendi içinde tutarlı olması ve KİDR’nin, kolayca erişilebilir şekilde kurumun resmi 

internet sitesinde yayımlanması. Yükseköğretim Değerlendirme ve Kalite Güvencesi Durum Raporu’nda, 

aynı zamanda KGBR’lerin de genel değerlendirmesine yer verilmektedir. Bu kapsamda, yükseköğretim 

kurumlarında kalite güvence sisteminin güçlü ve iyileşmeye açık alanlarının tespiti ve iyileştirmeye yönelik 

olarak sunulacak önerilerin oluşturulması amacıyla, o yıl hazırlanan KGBR’ler, KDDK üyeleri tarafından 

standart bir bakış açısıyla gözden geçirilmektedir. Kurumlardaki yönetim sistemi, kalite güvence sisteminin 

yanı sıra özellikle operasyonel süreçler (eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı) açısından da 

değerlendirme yapılmaktadır. Her bir süreçte döngülerin kapatılmasından, paydaşlarla ilişkilere kadar geniş 

yelpazede bir değerlendirme yapılmaktadır. Ayrıca, sonraki yıllarda “misyon farklılaşması ve ihtisaslaşma 

projesi” ile “araştırma üniversiteleri” özelinde de bazı ek göstergelere yer verilerek tüm bu değerlendirmeler 

detaylandırılmıştır. Yükseköğretim Değerlendirme ve Kalite Güvencesi Durum Raporu’nun sonunda 

yükseköğretim kurumları için, YÖKAK için ve yükseköğretim sistemindeki diğer paydaşlar için bazı 

çıkarımlar, kazanımlar ve öneriler kısmı bulunmaktadır. Her yıl, bir önceki yılın değerlendirmesini içeren 

durum raporları resmi internet sitesinden tüm paydaşlara açık ve kolay erişilir şekilde yayımlanmaktadır. 

Ayrıca ilgili yılda YÖKAK tarafından yetkilendirilen ya da tanınan akreditasyon kuruluşlarınca 

gerçekleştirilen akreditasyon faaliyetleri hakkında bilgiler de ilgili raporda yer almaktadır.  (Bkz. 

http://yokak.gov.tr/raporlar/faaliyet-raporlari).   

YÖKAK’ın ana faaliyet alanlarından biri de dış değerlendirme ve akreditasyon kuruluşlarının tanınması ve 

yetkilendirilmesi ile ilgili olup YÖKAK, Kurul resmi internet sitesinden ulusal akreditasyon kuruluşlarının 

yetkilendirilmesinde hangi ölçütleri kullandığını, bu ölçütlere uyum sağlayan kuruluşların hangileri olduğunu 

ve ne kadar süre ile yetkilendirildiğini kamuoyu ile paylaşmaktadır (Bkz. http://yokak.gov.tr/akreditasyon-

kuruluslari/akreditasyon-kuruluslari-yetkilendirme-taninma). Ayrıca, ulusal akreditasyon kuruluşlarının 

program akreditasyonu faaliyetlerine ilişkin ayrı bir tematik analiz raporu 2019 yılı içinde yayımlanacaktır.  

YÖKAK genel iç değerlendirme süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirdiği dış değerlendirme faaliyet ve 

süreçlerinin dışında program, fakülte veya üniversite türü farklılıklarına göre yapılanmış tematik alanlarda da 

izleme ve raporlama faaliyetlerini yürütmekte veya planlamalar yapmaktadır (Bkz. 

http://yokak.gov.tr/raporlar/faaliyet-raporlari ve http://yokak.gov.tr/degerlendirme-sureci/ingilizce-

hazirlik-okullari-degerlendirme-pilot-programi ). Buna ek olarak, Kurulun stratejik planında yer alan hedefler 

http://yokak.gov.tr/raporlar/faaliyet-raporlari
http://yokak.gov.tr/akreditasyon-kuruluslari/akreditasyon-kuruluslari-yetkilendirme-taninma
http://yokak.gov.tr/akreditasyon-kuruluslari/akreditasyon-kuruluslari-yetkilendirme-taninma
http://yokak.gov.tr/raporlar/faaliyet-raporlari
http://yokak.gov.tr/degerlendirme-sureci/ingilizce-hazirlik-okullari-degerlendirme-pilot-programi
http://yokak.gov.tr/degerlendirme-sureci/ingilizce-hazirlik-okullari-degerlendirme-pilot-programi
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arasında mevcut analizleri görselleştirip anlaşılırlıklarını artırarak, farklı paydaş gruplarına yönelik çeşitli 

analizler elde ederek ve program düzeyindeki değerlendirmeleri analizlere yansıtarak tematik analizleri 

zenginleştirmek bulunmaktadır.  

İlgili dokümanlar: 

 Yükseköğretim Değerlendirme ve Kalite Güvencesi Durum Raporları 

 Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu ve KİDR’ler   

 Kurumsal Geri Bildirim Raporları  
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9.5 ESG Standart 3.5. Kaynaklar 

Ajanslar çalışmalarını yürütmek için hem insan kaynağı hem de finansal bakımdan yeterli ve uygun 

kaynaklara sahip olmalıdır. 

Standardın karşılandığının kanıtları şunlardır: 

 YÖKAK’ın 13 üyesi ve 23 çalışanı ile yeterli insan kaynağının bulunması, 

 Değerlendirici havuzunda 527 uzman değerlendiricinin (akademik, idari ve öğrenci değerlendirici) yer 

alması,  

 Bütçesinde meydana gelen %100’ün üzerindeki artış ile finansal yeterliliğe sahip olması (2018-2019).  

 

Finansal kaynaklar 

YÖKAK, ilgili mevzuat çerçevesinde idari ve mali özerkliğe sahip, kamu tüzel kişiliğini haiz ve özel 

bütçeli bir kurumdur. Gelir kaynakları; hazine yardımları, faaliyet gelirleri, her türlü bağış ve yardımlar ile 

diğer gelirler şeklinde tanımlanmış olan YÖKAK’ın ana mali kaynağı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 

tahsis edilen ödeneklerden oluşmaktadır.  

2018 yılındaki tüm gelirleri hazine yardımlarından oluşan Kurulun 2018 yılı bütçesi 3.143.000 TL iken 

2019 yılında Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 6.348.000 TL olarak belirlenmiştir (Şekil 6). YÖKAK 

Başkanlığı’na 2018 mali yılında toplam 3.143.000 TL ödenek aktarımı yapılmış olup bu ödeneğin 1.572.000 

TL’si harcanmıştır. 2019 mali yılında ise Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile toplam 6.348.000 TL ödenek 

tahsis edilmiştir. 2019 yılı ilk çeyreğe baktığımızda harcama tutarı 1.095.000 TL olarak gerçekleşmiştir. 2018 

mali yılında harcama oranı %50 iken 2019 mali yılında ise bu tutarın %70’leri bulması tahmin edilmektedir.  

 

 
Şekil 6. Yıllar itibarıyla YÖKAK bütçesi ve harcamaları (TL) 

3.143.000,00

6.348.000,00

1.572.000,00
1.095.000,00

0,00

4.450.000,00

2018 2019

Bütçe Harcama Harcama Tahmini
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YÖKAK, yönetmelikte belirtilen görev ve yetkileri dahilindeki tüm faaliyetlerini kendi bütçesinden 

karşılamaktadır ve bu anlamda bütçesi yeterlidir. Bu bütçe, personel giderleri ile mal ve hizmet alımı için 

ayrılmaktadır. Kurulda tam zamanlı olarak çalışmayan Kurul üyelerine huzur hakkı ödenmektedir. Öte 

yandan, Başkan ve Başkan Yardımcısı Kurulda tam zamanlı görev yaptıkları için maaşlı çalışmaktadırlar. 

Bahsi geçen huzur hakkı ve maaş ödemeleri Yükseköğretim Kanunu Ek Madde 35 tarafından 

belirlenmektedir.  

İnsan kaynakları 

Bölüm 4’te detaylı olarak belirtildiği üzere, YÖKAK 13 üyeden oluşmaktadır ve Kurulun mevzuatta 

belirtilen görevlerini yerine getirebilmesi için YÖKAK’a kuruluşuyla birlikte tamamı Genel İdari Hizmetler 

sınıfında 15 personel istihdam etme hakkı tanınmıştır. Kurul, aynı zamanda yükseköğretim kurumları ve diğer 

devlet kurumlarından geçici olarak tam zamanlı akademik ve/veya idari personel görevlendirme hakkına 

sahiptir. YÖKAK, idari personelin yanı sıra ihtiyaç duyduğu alanlarda uzman personel görevlendirerek 

akademik insan kaynaklarını geliştirmektedir. Kurulda, Genel İdari Hizmetler sınıfından kadrolu 4 idari 

personel ile Devlet Personel Başkanlığı tarafından YÖKAK’a atanan 3 sürekli işçinin yanı sıra, diğer 

kurumlardan geçici olarak görevlendirilen 13 öğretim üyesi (8’i tam zamanlı) ve 3 idari personel olmak üzere 

Haziran 2019 itibariyle toplam 23 personel çalışmaktadır. Görevli akademik ve idari personelin (sürekli işçiler 

hariç) tamamı lisans mezunu olup, görevlilerin büyük bir çoğunluğunu doktora eğitimini tamamlamış öğretim 

üyeleri oluşturmaktadır.  

Kurulda çalışacak personel seçiminde yeterlilik öncelikli olup konusunda uzman personel seçilerek 

alınmaktadır. Hizmet içi eğitim faaliyetleri ile personelin mesleki ve kültürel yeterlilikleri arttırılmaya 

çalışılmaktadır. 

YÖKAK’ın diğer bir insan kaynağı ise yükseköğretim kurumlarından görevlendirilen dış 

değerlendiricilerdir. Dış değerlendiricilerin eğitimleri için de yıl içinde farklı zamanlarda eğitim çalıştayları 

yapılmaktadır. Ayrıca, yükseköğretim kurumlarının kalite komisyonlarının ve dış değerlendiricilerin 

eğitimleri için internet tabanlı Değerlendirici Sistemi Eğitim Modülü oluşturulmuştur ve bu platform etkin bir 

şekilde kullanılmaktadır (Bkz. Bölüm 10.4).  
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Fiziksel Altyapı, Makine ve Teçhizat 

YÖKAK, YÖK mülkiyetindeki binada 1034 m2 alanda faaliyet göstermektedir. Kurulda görevli olan tüm 

çalışanların kendilerine ait ofisleri ve kullanacağı bilgisayarlar Kurul tarafından sağlanmaktadır. Kurulun 

toplantıları gerçekleştirebileceği bir toplantı salonu, büyük çaplı toplantılar için bir konferans salonu ve gerekli 

ekipmanları bulunmaktadır.  

Bilgi Sistemi 

YÖKAK için bilgi sistemleri ve bilgiye ulaşım önceliklidir. Bu kapsamda Kurulun yürüttüğü çalışmaların 

bilgi sistemi ile desteklenmesi kendi uzman kadrosu tarafından geliştirilen özel bilgi sistemleri üzerinden 

sağlanmaktadır. Bu sistemler aşağıda yer almaktadır: 

1. Kalite Güvencesi Yönetim Bilgi Sistemi (KGYBS):  Bu sistem, YÖKAK’ın tüm kurum iç 

değerlendirme süreçlerini ve kurumsal dış değerlendirme süreçlerini yönettiği modüler bir bilişim 

sistemi olarak kullanılmaktadır. Yükseköğretim kurumları YÖKAK’a sundukları KİDR’leri ve 

kanıtlarını bu sistem aracılığı ile iletmekte, performans göstergelerini girmekte ve dış değerlendirme 

kapsamındaki işlemlerini gerçekleştirmektedirler. Kurumsal dış değerlendirme süreçlerinde; 

YÖKAK’ın takımları belirlemesi, yükseköğretim kurumlarının ilettiği KİDR’leri izlemesi, takımların 

yazdığı KGBR’leri izlemesi, program kapsamında hem yükseköğretim kurumları hem de 

değerlendiriciler tarafından iletilen anket ve geribildirimlerin alınması gibi işlemler bu sistem 

üzerinden yönetilebilmektedir. (https://yonetim.yokak.gov.tr/). 

2. Değerlendirici Sistemi: Değerlendirici sistemi KGYBS ile entegre bir şekilde işletilmektedir. 

Sistemde; değerlendiricilerin başvuru yaptıkları başvuru modülü, online-eğitimlerini aldıkları eğitim 

modülü, KGBR yazımı için kullandıkları raporlama modülü ve değerlendirici anketleri ile 

geribildirimlerini ilettikleri anket modülü yer almaktadır. Değerlendiriciler bu modülleri 

kullandıklarında bu veriler KGYBS üzerinden ilgili YÖKAK çalışanlarına iletilebilmektedir.   

(http://yokak.gov.tr/ApplicantAccount/Login?returnUrl=%2F). 

3. Akreditasyon Kuruluşları Sistemi (AKSİS): Bu sistem, akreditasyon kuruluşlarının ilk yetkilendirme 

ve tescil uzatma başvurularını yapmak üzere kullandıkları bir sistemdir. Kuruluşlar bu sistem 

üzerinden başvuru raporlarını ve faaliyet raporlarını kanıtlarıyla birlikte YÖKAK’a iletebilmekte ve 

başvuru sürecini sistem üzerinden takip edebilmektedirler. Başvurunun raportörler tarafından 

değerlendirilmesi yine sistem üzerinden yapılabilmektedir. 

(http://akreditasyon.yokak.gov.tr/account/login) 

4. Kalite Komisyonları Bilgi Portalı:    YÖKAK tarafından geliştirilen bu portalın hedefi yükseköğretim 

kurumlarının iç kalite güvence sistemlerini yapılandırma süreçlerinde başvurabilecekleri çevrim içi 

bilgi kaynağı olmaktır. Bu bilgi portalında yer alan ve kalite komisyonlarının çalışmalarına destek 
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olması planlanan içerikler ana ve alt başlıklara ayrılarak kullanıcı dostu bir arayüz oluşturulmuştur. 

Kullanıcı etkileşimini sağlamak için her içeriğin sonunda içeriğe yönelik nicel ve nitel değerlendirme 

yapabilme özelliği bulunmakta, ek olarak kullanıcıların moderatör ve diğer kullanıcılar ile etkileşime 

geçebilmesi için forum sayfası yer almaktadır. Kalite komisyonları tarafından en fazla sorulan 

soruların yer aldığı Sık Sorulan Sorular sayfası ve içeriklerde yer alan tanım ve terimlerin 

açıklamalarının yer aldığı Sözlük sayfası kullanıcı erişimine açık olan diğer sayfalardır. Mobil araçlar 

üzerinden uyumlu görünüme sahip bu portal ayrıca etkili bir site içi arama motoruna da sahiptir. 

(https://portal.yokak.gov.tr/) 

 

İlgili dokümanlar: 

 YÖKAK Bütçesi 

 

  

https://portal.yokak.gov.tr/
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9.6 ESG Standart 3.6. İç kalite güvencesi ve profesyonel yönetim  

Ajanslar, faaliyetlerinin doğruluğunun ve kalitesinin tanımlanması, garantiye alınması ve artırılmasına 

ilişkin iç kalite güvencesi için uygun süreçlere sahip olmalıdır. 

Standardın karşılandığının kanıtları şunlardır: 

 YÖKAK iç kalite güvence sistemi, 

 Paydaş katılımı yönündeki uygulamalar, 

 Metodoloji, sistem ve süreçlerde yapılan iyileştirmeler,  

 Çıkar çatışması veya çakışmasını önlemek üzere yapılan uygulamalar.  

 

Bölüm 7’de detaylı olarak açıklanan YÖKAK’ın iç kalite güvence sistemi, PUKÖ çevrimi temel alınarak 

oluşturulmuştur (Bkz. Bölüm 7 - Şekil 5). YÖKAK, stratejik plan çalışmaları kapsamında misyonunu, 

vizyonunu ve stratejik amaçlarını belirleyerek planladığı hedeflerine ulaşmak üzere faaliyetlerini düzenli 

periyotlarla izlemektedir. YÖKAK, her aşamada paydaş görüşleri ve değerlendirmesi ile gözden geçirdiği 

uygulamalarını sürekli olarak iyileştirmektedir (Bkz. Bölüm 7).  

Yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetleri ile idari 

hizmetlerinin kalite düzeylerine ilişkin ulusal ve uluslararası kalite standartlarına göre değerlendirmeler 

yapmak, iç ve dış kalite güvencesi, akreditasyon süreçleri ve bağımsız dış değerlendirme kuruluşlarının 

yetkilendirilmesi ve tanınması amacıyla kurulan YÖKAK’ın tüm faaliyetlerindeki bütünlüğü ilgili mevzuatla 

tanımlanmıştır ve bu bütünlük Kurulun amacı odağında sağlanmaktadır. Tüm süreçlerini bu amacı 

gerçekleştirmek üzere yapılandıran ve yürüten YÖKAK’ın temel faaliyet alanları Bölüm 6’da detaylı olarak 

sunulmuştur.  

YÖKAK stratejik amaçlarını faaliyet alanlarıyla ilişkili olarak tanımlayarak planlama ile uygulama 

arasındaki bütünlüğü sağlamaktadır. Bu stratejik amaçların yanı sıra YÖKAK, kurumsal yapılanmasını 

güçlendirmek amacıyla “Yükseköğretim kalite güvencesinin değerlendirilmesinde bağımsız, güvenilir, uzman 

ve kurumsallaşmasını tamamlamış bir kurum olmak” stratejik amacını belirlemiştir. Bu stratejik amaç 

kapsamında belirlenen hedefler ve projelerle de kurumsal yapısını güçlendirmeyi amaçlamıştır (Bkz. Ek 4). 

Tablo 7’de YÖKAK Faaliyet Alanı ve Stratejik Amaçları verilmiştir.  
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Tablo 7. YÖKAK Faaliyet Alanı ve Stratejik Amaçları 

Faaliyet Alanı Stratejik Amaç 

1. Yükseköğretim sistemindeki iç ve dış kalite güvencesi 

mekanizmalarının oluşturulması ve etkin işleyişlerinin 

sağlanması. 

1. Yenilikçi uygulamalar ile yükseköğretimde 

bürokratik yükü azaltılmış kalite güvence 

sistemini yapılandırmak, yaygınlaştırmak ve 

sistemin sürekli iyileştirilmesini sağlamak. 
2. Bağımsız dış değerlendirme ve akreditasyon kuruluşlarının 

tanınması ve yetkilendirilmesi. 

3. Yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim, araştırma ve 

toplumsal katkı faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalite 

düzeylerine ilişkin ulusal ve uluslararası kalite 

standartlarına göre değerlendirmeler yapılması. 

2. Yükseköğretim kurumlarında kalite güvence 

sistemini geliştirmek. 

4. Yükseköğretim sisteminde kalite güvencesi kültürünün 

yaygınlaştırılması ve güçlendirilmesi.    

3. Kalite kültürünün yaygınlaştırılmasını teşvik 

etmek ve tüm paydaşlar arasında işbirliğine dayalı 

ilişkiler kurmak. 

 

Kurul bünyesinde yürütülen tüm değerlendirme süreçleri ilgili kılavuzlarda tanımlanmış, resmi internet 

sitesi ve KGYBS yoluyla ilgili tüm paydaşlarla paylaşılmıştır. Bunun yanı sıra tüm değerlendirme süreçlerinin 

YÖKAK bünyesinde geliştirilen bilişim sistemi desteğinde yürütülüyor olması uygulamaların güvence altına 

alınmasını sağlamaktadır. Değerlendirici Sistemi Eğitim Modülü ve Kalite Komisyonları Bilgi Portalı ile hem 

paydaşlar süreçlerle ilgili detaylı olarak bilgilendirilmekte hem de paydaşların yetkinliklerinin geliştirilmesi 

desteklenmektedir.  

YÖKAK, belirlemiş olduğu hedeflere ulaşma ve paydaşların beklentilerini karşılama durumunu 

performans izlemeleri yoluyla ve paydaş görüşlerini düzenli olarak çeşitli araçlarla alarak izlemekte ve 

değerlendirmektedir. YÖKAK’ın, iç ve dış değerlendirme süreçlerinde temel paydaşları yükseköğretim 

kurumları, dış değerlendirme sürecinde saha ziyaretine katılan takım başkanları ve takımlarda yer alan 

değerlendiricilerdir. Bu paydaşların görüşlerinin alınmasına ve bilgilendirilmelerine ilişkin metodoloji 

aşağıda açıklanmıştır: 

 Her yılın ilk çeyreğinde kurumlardan KİDR hazırlamaları beklenmekte ve kurum temsilcileri 

raporlarını teslim etmeden önce toplantıya çağrılarak bir önceki sene gelen görüşlere göre yapılan 

güncellemeler paylaşılmaktadır. Yine bu toplantıda kurumlardan KİDR hazırlarken ihtiyaç duydukları yardım 

sağlanmakta ve KİDR hazırlarken gereken iyileştirmelere dair görüşleri alınmaktadır. Görüşler kapsamında 

yapılan en son güncelleme, kurumların üzerindeki iş yükünü azaltmak üzere KİDR hazırlama sürecini 

tamamıyla KGYBS’ye taşımak olmuştur. Bu şekilde kurumlara, önceki yıllarda hazırladıkları KİDR’ler ile 

yeni hazırladıkları raporu karşılaştırma imkânı sunularak yalnızca güncel bilgilerini rapora yansıtma kolaylığı 

sağlanmaktadır. 
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 Her yılın ilk çeyreğinde o yıl dış değerlendirmeye girecek olan kurumların yöneticileri ile bir toplantı 

yapılmakta ve kurumsal dış değerlendirme sürecine ilişkin detaylı açıklamalarda bulunulmaktadır. Kurum 

yöneticilerinden alınan görüşler doğrultusunda sürece ilişkin yapılan en son güncelleme ise mentörlük 

sisteminin hayata geçirilmesidir. Mentörler, o yıl dış değerlendirmeye girecek olan kurumlara Kurumsal Dış 

Değerlendirme Programı ile ilgili çeşitli konularda (KİDR yazımı, saha ziyaretine hazırlık vs.) rehberlik 

sağlamaktadır. YÖKAK, yükseköğretim kurumlarına mentör atarken olası çıkar çatışması/çakışması 

durumlarının önüne geçmektedir. Mentörlük programı kapsamında, mentörler herhangi bir rapor yazmamakta 

veya kurumlar için iyileşme önerisi getirmemekte, ayrıca değerlendirme takımlarına geribildirimde 

bulunmamaktadırlar.  

 Her yılın ikinci çeyreğinde takımlara seçilecek değerlendiriciler belirlenmekte ve değerlendirici 

eğitimleri yapılmaktadır. Eş zamanlı olarak belirlenen takım başkanları ile de toplantı düzenlenerek 

güncellemeler aktarılmaktadır. Eğitimler daha önce yalnızca yüz yüze yapılan çalıştaylar şeklinde 

düzenlenirken gelen geri bildirimler doğrultusunda “flipped classroom” eğitim tekniği kullanılarak hem online 

hem de yüz yüze eğitim formatına dönüştürülmüştür. Değerlendiriciler bu eğitimlerde, kurumsal dış 

değerlendirme ölçütleri çerçevesinde davranışsal boyut da dikkate alınarak eğitime tabi tutulmaktadırlar. 

Eğitimler sonrasında değerlendirici adaylarının aldıkları eğitimlere dair görüş ve önerileri alınmaktadır.  

 Her yılın ikinci çeyreğinde ise saha ziyaretleri gerçekleştirilmektedir. Saha ziyaretleri sonrasında 

takımlarla ilgili 360 derece değerlendirme anketleri yapılmaktadır. Anketlerin ilgili kurumların rektörleri, saha 

ziyaretine katılan takım başkanları ve değerlendiriciler tarafından ayrı ayrı doldurulması istenmektedir.  

Böylelikle, sürecin temel ölçütleri ve kılavuzlarının yanı sıra sahada yer alan takımların yetkinliği konusunda 

da geri bildirimler alınmaktadır. Bu geri bildirimler bir sonraki yıl takımlar oluşturulurken kullanılmaktadır. 

Yine 360 derece değerlendirme anketlerinde o yıl uygulanan sürece ilişkin yazılı görüşler istenmektedir. İlgili 

rektörler ve takım başkanları ile ayrı ayrı toplantılar yapılarak kendilerine görüşlerini sözlü olarak da ifade 

etme olanağı tanınmaktadır. 

 

Öte yandan, kurumsal dış değerlendirme süreci şikâyet ve itirazlara da açık bir sistem olarak tasarlanmış 

olup Standart 2.7’de bu sürecin işletilmesi kapsamlı olarak açıklanmıştır.  

Ulusal ajanslara yönelik olarak paydaş katılımının sağlanması amacıyla yılda iki kez düzenli toplantılar 

yapılmakta ve paydaşların görüşleri sözlü olarak alınmaktadır. Ayrıca, paydaş görüşleri yazılı olarak da 

istenmektedir. Örneğin, bu görüşler çerçevesinde ölçütlerin yanı sıra tescil süreci için bir kılavuz 

oluşturulması önerilmiş ve böylelikle Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi 

ve Tanınmasına İlişkin Kılavuz hazırlanmıştır. Yine ilgili paydaşların görüşleri doğrultusunda uluslararası 

kuruluşların tanınmasına dair tanımlı süreçlere kılavuzda yer verilmiştir. Tescil başvuru sürecinde iş yükünü 
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azaltmak üzere web-tabanlı bir sistem olan AKSİS geliştirilmiş olup kuruluşların AKSİS üzerinden işlemlerini 

gerçekleştirmeleri sağlanmıştır. 

Tüm bu izleme ve değerlendirmeler sonunda belirlenen iyileştirmeler YÖKAK üyelerinin görüşüne 

sunulduktan sonra ilgili süreçlerde, dokümanlarda ve bilişim sistemlerinde güncellemeler yapılarak 

gerçekleştirilmektedir. İyileştirme çalışmalarının tamamlanması ile PUKÖ çevrimleri kapatılmaktadır. 

Yapılan güncellemeler tüm paydaşlarla paylaşılmadan önce muhakkak farklı paydaş gruplarının görüşleri ve 

değerlendirmeleri tasarım aşamasında alınarak uygulamaların beklentiyi karşılaması durumu güvence altına 

alınmaktadır.  

PUKÖ döngüsünün “kontrol et” aşaması YÖKAK’a kurumsal öğrenme imkânı sunmaktadır. Kurul, 

yönetimsel yapısını güçlendirmek için kurumsal kıyaslama gibi sistematik yaklaşımlar benimseyerek 

kurumsal öğrenmeyi gerçekleştirmiştir. Bu bağlamda, YÖKAK uluslararası kalite kuruluşları ile bilgi 

paylaşımı ve karşılaştırmalı değerlendirme toplantıları düzenlemektedir. Bunun yanı sıra, Kurul kalite 

güvencesi alanında önde gelen uluslararası kurumlar ile toplantılar düzenleyerek süreçler, sistemler ve 

metodolojiler temelinde bir kurumsal öğrenme sağlamıştır. YÖKAK, güçlü bir yönetimsel yapı için liderliğin 

son derece önemli olduğunun farkındalığıyla Kurul içindeki liderlerin gelişimini sistematik uygulamalar ile 

desteklemeyi planlamaktadır. Dolayısıyla, özel olarak tasarlanmış anketlerle Kurul yöneticilerinin liderlik 

özelliklerini ölçmek ve sonuçlara göre gelişim programları uygulamak yönünde stratejik hedefler 

belirlenmiştir. 

YÖKAK, yürüttüğü tüm süreçlerde çıkar çatışması/çakışmasına engel olmak üzere hazırladığı Gizlilik ve 

Etik Beyanı’nı hem değerlendiriciler hem de YÖKAK çalışanları ve üyeleri için uygulamaktadır.  

İlgili dokümanlar: 

 YÖKAK Etik Kuralları, Gizlik ve Etik Beyanı 

 YÖKAK 2019-2023 Stratejik Planı 

  



2018 YILI ÖZ DEĞERLENDİRME RAPORU YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU 

 

 
61 

9.7 ESG Standart 3.7. Ajanslara yönelik dönemsel dış değerlendirme  

Ajanslar ESG ile uyumluluklarını göstermek için en azından her beş yılda bir dış değerlendirmeye tabi 

tutulmalıdır. 

Standardın karşılandığının kanıtları şunlardır: 

 ENQA’ya afiliye üyelik,  

 ESG ile uyum kanıtları, 

 Kalite çevrimlerinin tamamlandığı uygulama örnekleri.  

 

Bu başvuru YÖKAK’ın ilk resmi başvurusu olup, Kurul daha önce herhangi bir dış değerlendirmeden 

geçmemiştir. YÖKAK, 2019 yılı Şubat ayı itibarıyla  ENQA’ya afiliye üye olmuştur. YÖKAK, başvuru için 

gerekli koşulları sağlayabilmek adına kurulduğu 2015 yılından bu yana, yükseköğretimde kalite güvencesi 

konusunda birçok faaliyet gerçekleştirmiştir. Süreç içinde YÖKAK yasa ile idari ve mali açıdan bağımsız bir 

kurum haline gelerek yürüttüğü faaliyetler ilgili mevzuatla yasal olarak güvence altına alınmıştır. Mevzuat 

değişiklikleri sırasında YÖKAK faaliyetlerini sürdürmüştür ve kurumsal dış değerlendirmenin ilk çevrimi 

mezun vermiş tüm yükseköğretim kurumları için 2019 yılı sonu itibarıyla tamamlanmış olacaktır. YÖKAK, 

dış değerlendirme ve akreditasyon kuruluşlarının yetkilendirilmesi ve tanınması süreçlerine devam ederek, 

Kurul tarafından tescil edilen kuruluşların bazıları için değerlendirmelerin ikinci çevrimlerini 

gerçekleştirmiştir. ESG kriterlerine göre kalite çevrimlerinin yeni kapanması ENQA üyelik başvurusunun 

gerçekleştirilmesi için yeterli deneyimin elde edilmesini sağlamıştır. ENQA üyeliğini kurumsal gelişimi için 

fırsat olarak gören YÖKAK, 2019-2023 Stratejik Planı’nda düzenli aralıklarla dış değerlendirmeden geçmeyi 

stratejik hedef olarak belirlemiştir.  

İlgili dokümanlar: 

 ENQA afiliye üyelik belgesi 

  



YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU 2018 YILI ÖZ DEĞERLENDİRME RAPORU 

 

 
62 

10. Avrupa Standartları ve Yönergeleri (ESG) ile Uyum – Kısım 2  

10.1 ESG Standart 2.1 İç kalite güvencesinin dikkate alınması  

Dış kalite güvencesi, ESG’nin Birinci Bölümünde tanımlanan iç kalite güvencesi süreçlerinin 

etkililiğine göndermede bulunmalıdır. 

Standardın karşılandığının kanıtı şudur: 

 YÖKAK Kurumsal Dış Değerlendirme Programı’nın kurumsal iç değerlendirme süreci ile bütünleşik 

olması. 

 YÖKAK İngilizce Hazırlık Okulları Dış Değerlendirme Pilot Programı’nın İngilizce hazırlık okulları 

iç değerlendirme süreci ile bütünleşik olması.  

 

YÖKAK’ın kurumsal dış değerlendirme ölçütleri, İngilizce hazırlık okulları dış değerlendirme ölçütleri ve 

bağımsız dış değerlendirme ve akreditasyon kuruluşlarının yetkilendirilmesi ve tanınmasına ilişkin ölçütleri 

ESG 2015'in 3. Bölümü referans alınarak oluşturulmuş ve güncellenmiştir (Bkz. Bölüm 6- Tablo 5 ve Tablo 

6, Bölüm 6.3). Ölçütlerle ilgili revizyonlar yapılırken yükseköğretim kurumlarının, ulusal ve uluslararası dış 

değerlendirme ve akreditasyon kuruluşlarının, ayrıca diğer tüm iç ve dış paydaşların geri bildirimleri dikkate 

alınmaktadır. Dolayısıyla ölçütler; daha şeffaf, ayrıntılı ve tutarlı bir değerlendirme sisteminin tesis 

edilebilmesi amacıyla, bileşenlere ayrılmıştır. Her bir ölçüt bileşeni için açıklamalar, kanıtlar, göstergeler 

eklenerek tüm ölçütlerin kendi kendilerini açıklayıcı hale getirilmesi sağlanmıştır. Bununla birlikte 

güncellenen ölçütler, hem yükseköğretim kurumlarına hem de bağımsız dış değerlendirme ve akreditasyon 

kuruluşlarına, kendi misyonları, vizyonları, benzersizlikleri, eğitim ve araştırma felsefeleri doğrultusunda, iç 

kalite kültürlerini nasıl oluşturabilecekleri ve geliştirebilecekleri hakkında karar alabilmeleri için özerklik 

sağlamaktadır. 

YÖKAK’ın tesis etmiş olduğu yükseköğretimde ulusal kalite güvence sisteminin son güncellemesi 

esnasında temel odak; tüm paydaşları iç kalite süreçlerini ve mekanizmalarını geliştirmeye, ayrıca eğitim ve 

araştırma kalitelerini arttırmaya teşvik etmek olmuştur. Güncellenerek geliştirilen ölçütler ve süreçler, iç ve 

dış kalite güvencesi arasındaki bağlantıyı teşvik etmekte ve ESG 2015'in 1. Bölümünde belirtilen standartları 

ve kuralları dikkate almaktadır. Tablo 5 ve Tablo 6, (Bkz. Bölüm 6) YÖKAK Kurumsal Dış Değerlendirme 

Programı, İngilizce Hazırlık Okulları Dış Değerlendirme Pilot Programı ile ulusal ve uluslararası dış 

değerlendirme ve akreditasyon kuruluşlarının tanınması/yetkilendirilmesinde başvurulan ölçütlerin ESG ile 

uyumunu göstermektedir.  

Yükseköğretim kurumları için bir iç değerlendirme süreci teşkil eden KİDR yazım süreci ile Kurumsal Dış 

Değerlendirme Programı mevzuat tarafından desteklenen belli ölçütler çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. 
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Takımların saha ziyareti sırasında yaptıkları değerlendirmeler ilgili kurumun KİDR’ini temel almaktadır. Bu 

doğrultuda, aynı ölçütler uygulanırken kurumun iç kalite güvence sistemi ve yapısı dikkate alınmaktadır. 

Örneğin, sağlık misyonu olan bir yükseköğretim kurumuna yapılan saha ziyareti sırasında tıp ve sağlık 

bilimleri alanlarındaki birimlere, çalışanlara ve uygulamalara özellikle odaklanılmaktadır.   

YÖKAK’ın kurumsal dış değerlendirme ölçütleri ile ulusal ve uluslararası ölçekte faaliyet gösteren 

bağımsız dış değerlendirme ve akreditasyon kuruluşlarının yetkilendirilmesi ve tanınmasına ilişkin belirlediği 

ölçütlerin ve prosedürlerin ESG ile nasıl uyumlu hale getirildiği Tablo 5 ve Tablo 6’da gösterilmektedir. 

İlgili dokümanlar: 

 YÖKAK Kurumsal Dış Değerlendirme Kılavuzu, 

 YÖKAK Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu, 

 İngilizce Hazırlık Okulları Dış Değerlendirme Pilot Programı Kılavuzu,  

 Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi ve Tanınmasına İlişkin Kılavuz. 
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10.2 ESG Standart 2.2 Amaca uygun metodolojinin tasarlanması  

Dış kalite güvencesi, belirlenen amaçlara ve hedeflere ulaşmada uygunluğunun sağlanması için ilgili 

düzenlemeler göz önüne alınırken, detaylı bir şekilde tanımlanmalı ve tasarlanmalıdır. Paydaşlar, 

tasarımda ve sürekli iyileştirmede yer almalıdır. 

Standardın karşılandığının kanıtları şunlardır: 

 YÖKAK kalite güvencesi metodolojisi, 

 İç ve dış kalite güvence sistemlerinin bütünleşik olması, 

 Paydaşlarla yapılan çalıştaylar, 

 Eğitim ve bilgilendirme platformları.  

 

YÖKAK, yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal faaliyetleri ile idari 

hizmetlerinin kalite düzeylerine ilişkin ulusal ve uluslararası kalite standartlarına göre değerlendirmeler 

yapmak amacıyla dış değerlendirme süreçlerini yürütmektedir. Süreçler, YÖKAK amaç ve hedeflerini 

yansıtacak şekilde ulusal yükseköğretim ekosistemi, paydaş görüşleri ve uluslararası standartlar (ESG 2015 

ve EUA-IEP) dikkate alınarak hazırlanmıştır. 

Ulusal ve uluslararası düzenlemeler dikkate alınarak belirlenen YÖKAK dış değerlendirme 

metodolojisinin boyutları; kalite güvence sistemi, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal katkı ile 

yönetim sistemidir. ESG’nin 1. Bölümü ile uyumlu olarak belirlenmiş olan bu ölçütlere göre yürütülen dış 

değerlendirme süreci, raporun 6. Bölümünde detaylı olarak açıklanmıştır. YÖKAK, bu ölçütler çerçevesinde 

dış değerlendirme takımlarına ve dış değerlendirmeye girecek olan kurumlara rehberlik etmek amacıyla 

Kurumsal Dış Değerlendirme Ölçütleri, Kurumsal Dış Değerlendirme Yönergesi ve Kurumsal Dış 

Değerlendirme Kılavuzu yayımlamaktadır.  

Bunların yanı sıra, YÖKAK kurumsal dış değerlendirme sürecini güvence altına almak üzere tüm 

yükseköğretim kurumlarına takvim yılı esas alınarak KİDR hazırlatmakta ve kurumsal dış değerlendirme 

sürecini kurumların iç kalite güvence süreçleri ile bütünleşik bir yapıda yürütmektedir. Bölüm 6’da detaylı 

olarak anlatılmış olan KİDR için tasarlanmış süreçler ise KİDR Hazırlama Kılavuzu ile tanımlanmış ve 

paylaşılmaktadır. KİDR’nin kurumsal dış değerlendirmeye esas teşkil edecek şekilde yazılmasını sağlamak 

amacıyla KİDR Hazırlama Kılavuzu, Kurumsal Dış Değerlendirme Ölçütleri ve Kurumsal Dış Değerlendirme 

Kılavuzu ile uyumlu bir şekilde oluşturulmuştur. 
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Kurumsal dış değerlendirme süreci, YÖKAK tarafından bedelsiz olarak yürütülmekte olduğundan 

yükseköğretim kurumları için değerlendiricilerin ulaşım ve konaklama masrafları dışında herhangi bir 

maliyeti bulunmamaktadır. Yine bu bağlamda iş yükü düzeylerini hafifletmek üzere KİDR sürecinin web-

tabanlı sistem üzerinden yürütülmesi ve kurumlarda iç kalite güvence sisteminin oluşturulması/geliştirilmesi 

için kurum kalite komisyonlarının teşkilinin ilgili yönetmelik ile güvence altına alınması sağlanmıştır. 

Kurumlara kurumsal dış değerlendirme ve iyileştirme çalışmalarında destek vermek üzere YÖKAK 

bünyesinde mentörlük programı yapılandırılmıştır. Ayrıca kurum kalite komisyonlarının da eğitim desteği 

alması sağlanmakta ve farklı zamanlarda gruplar halinde kalite komisyonu temsilcileriyle kalite güvence 

sistemi üzerine toplantılar düzenlenmektedir. 2019 yılında kalite komisyonlarının eğitimlerini 

yaygınlaştırmak ve daha geniş bir kitleye hitap edebilmek adına online eğitim modülleri geliştirilmiştir. 

Kurumların yaptığı iyileştirmeleri yansıtmaları ve tematik konu başlıklarında iyi uygulama örneklerini 

paylaşmaları için kurumlara söz verilmekte ve diğer tüm yükseköğretim kurumları ile paylaşmaları için 

YÖKAK bünyesinde çalıştaylar (Bkz. www.yokak.gov.tr/haberler-duyurular) düzenlenmektedir. Bunun yanı 

sıra, kurumların akreditasyona sahip öğretim programlarının yükseköğretime geçiş sisteminde öğrencilerin 

bilgilerine sunulması da sağlanmaktadır. Bu amaçla, her yıl ÖSYM tarafından yayımlanan YKS 

Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda akredite program bilgileri yer almakta ve buna 

ilişkin veriler YÖKAK tarafından sağlanmaktadır. Kurumların her yıl hazırladıkları KİDR’ler hem YÖKAK 

resmi internet sitesinde hem de kurumların kendi resmi internet sitelerinde kamuoyu ile paylaşılmaktadır. 

KİDR yazımını takip eden süreçte kurumsal dış değerlendirmeye giren kurumların KGBR’leri de yine 

YÖKAK’ın resmi internet sitesi üzerinden kamuoyu ile paylaşılmaktadır. 

İngilizce Hazırlık Okulları Dış Değerlendirme Programı kapsamında ise, okulların eğitim-öğretim, öğretim 

kadrosu ve yönetim sistemi boyutlarının kalite düzeyleri ulusal ve uluslararası kalite standartlarına göre 

değerlendirilmektedir. Program, okulların iç değerlendirme raporları, değerlendirme takımının saha ziyareti 

ve geribildirim raporunu kapsamaktadır. Değerlendirme süreci, “Alanlar ve Minimum Değerlendirme 

Ölçütleri” doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Bu ölçütler, söz konusu alanda uzman bir ekip tarafından 

uluslararası standartlar ve ulusal gereklilikler gözetilerek oluşturulmuştur. 

YÖKAK dış değerlendirme ve akreditasyon kuruluşlarının yetkilendirilmesi veya tanınması süreci için 

kuruluşlardan herhangi bir ücret talep etmediğinden bu süreçlerin kuruluşlara mali yükü bulunmamaktadır. 

Kuruluşların gelişimine destek olma bağlamında kuruluşlar 2 yıl veya 5 yıl süreyle yetkilendirilmektedir. 

Eksiklik tespit edilen kuruluşlar 2 yıl süre ile yetkilendirilerek, kuruluşlara bu süreçte iyileştirme çalışmalarını 

yapmaları için fırsat tanınmaktadır. Yetkilendirilen ve tescili sona eren kuruluş bilgileri YÖKAK’ın resmi 

internet sitesinde tüm paydaşlar ve kamuoyu ile paylaşılmaktadır. 

Yetkilendirilen ulusal akreditasyon kuruluşları ile tanınırlığı olan uluslararası kuruluşların akredite ettiği 

programlar ÖSYM tarafından yayımlanan YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda 
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belirtilmekte ve ilgili programları akredite eden kuruluşların isimleri de bu kılavuzda yer almaktadır. Bu 

sayede ilgili kuruluşların faaliyetleri desteklenmektedir. 

İlgili dokümanlar: 

 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu 

 YÖKAK Kurumsal Dış Değerlendirme Kılavuzu 

 YÖKAK Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu 

 İngilizce Hazırlık Okulları Dış Değerlendirme Pilot Programı Kılavuzu  

 İngilizce Hazırlık Okulları Alanlar ve Minimum Değerlendirme Ölçütleri 

 Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi ve Tanınmasına İlişkin Kılavuz  
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10.3 ESG Standart 2.3 Uygulama süreçleri 

Dış kalite güvencesi süreçleri güvenilir, kullanışlı, önceden belirlenmiş olmalı; kararlı bir biçimde 

uygulanmalı ve yayımlanmalıdır. 

Bu süreçler aşağıdakileri kapsar: 

 Bir öz değerlendirme veya bunun eşdeğeri; 

 Normalde bir yerinde ziyareti içeren dış değerlendirme; 

 Dış değerlendirme sonunda hazırlanan bir rapor, 

 Sürekli izleme. 

 

Standardın karşılandığının kanıtları şunlardır: 

 Kurumsal dış değerlendirmenin kurum iç değerlendirme raporu ile başlaması, saha ziyareti ile 

yürütülmesi, raporlarla sonuçlandırılıyor olması, 

 Kurumsal dış değerlendirme sürecinin tüm aşamalarının KGYBS desteğinde yürütülüyor olması, 

 Değerlendirme ekibinden oluşturulan takım tarafından kurumların dış değerlendirme sonrasında 

izlenmesi. 

 

“Yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetleri ile idari 

hizmetlerinin kalite düzeylerine ilişkin ulusal ve uluslararası kalite standartlarına göre değerlendirmeler 

yapılması” YÖKAK’ın temel faaliyet alanlarından (Bkz. Bölüm 5) biridir. Bu faaliyet alanı kapsamında 

YÖKAK tarafından yürütülen kurumsal dış değerlendirme süreçleri sırasıyla aşağıdaki gibidir (Bkz. Bölüm 

6):  

 KİDR’lerin hazırlanıp yayımlanması,  

 Kurumsal dış değerlendirme takviminin ilan edilmesi,  

 Saha ziyaretlerini gerçekleştirecek dış değerlendirme takımlarının oluşturulması ve saha ziyaretlerinin 

gerçekleştirilmesi,  

 KGBR’lerin hazırlanması, 

 Yükseköğretim Değerlendirme ve Kalite Güvencesi Durum Raporu’nun yayımlanması.  

 

YÖKAK kurumsal dış değerlendirme faaliyetleri, kurum iç değerlendirme süreci ile bütünleşik bir biçimde 

yürütülmektedir. Süreçler, kurum iç değerlendirme sürecine ilişkin veri kayıtlarının ve raporların YÖKAK 
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resmi internet sitesinde yer alan KGYBS üzerinden kayıt altına alınmasıyla yürütülmektedir. Kurumlar 

öncelikle yıllık iç değerlendirme raporlarını ilgili kanıt ve göstergelerle birlikte KGYBS’ye girerek kayıt 

etmektedirler. Böylece kurumların KİDR’leri oluştuğu gibi, yıl içerisinde değerlendirmeden geçecek olan 

kurumların iç değerlendirme raporları da oluşmaktadır. KİDR kapsamında sunulan kanıtlar “kuruma ait 

belgeler” ve “iyileştirme kanıtları” olarak iki bölüme ayrılmaktadır. Ayrıca, kurumlar hakkında KGBR’lerde 

belirtilen “gelişmeye açık yönler” de KİDR yazım sürecinde KGYBS üzerinden görüntülenebilmekte ve 

gelişmeye açık yönlerle ilgili olarak gerçekleştirilen faaliyetler sorulmaktadır. Kurumsal dış değerlendirme 

süreçleri de yine YÖKAK resmi internet sitesinde yer alan “değerlendirici sistemi” üzerinden yürütüldüğü 

için değerlendirme takımı değerlendirilen kuruma ait tüm KİDR’lere, gösterge değerlerine ve kanıtlara 

buradan ulaşabilmektedir.  

Kurumsal Dış Değerlendirme Programı’na dâhil olan her yükseköğretim kurumu için, değerlendirme 

sürecinin sonunda dış değerlendiriciler tarafından hazırlanan KGBR’ler yine bu sistem üzerinden 

hazırlanmaktadır. Bu rapor kurumda yürütülen eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirme faaliyetleri, varsa 

bölgesel/ulusal ölçekte öne çıkan toplumsal katkı faaliyetleri ile kurumun idari hizmetlerinin ve kurumsal 

karar alma süreçlerindeki kalite güvence sistemi ile kurumun güçlü ve iyileşmeye açık alanlarını 

kapsamaktadır.  

Program akreditasyonu faaliyetleri YÖKAK tarafından yetkilendirilmiş veya tanınmış bağımsız dış 

değerlendirme ve akreditasyon kuruluşları tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu bağlamda, ulusal kuruluşların 

YÖKAK tarafından yetkilendirilerek Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi almış olmaları, uluslararası 

kuruluşların ise YÖKAK tarafından tanınmaları gerekmektedir. Kuruluşlar, program akreditasyonu için kendi 

standartlarını ve prosedürlerini uygulayabilmektedirler. Ancak, YÖKAK tarafından 

tanınmaları/yetkilendirilmeleri için ölçütlerinin çıktı odaklı ve ESG 2015 ile uyumlu olması gerekmektedir.  

İngilizce Hazırlık Okulları Dış Değerlendirme Programı kapsamındaki değerlendirme süreci ise 

YÖKAK’ın dış değerlendirme ölçütlerine uygun olarak tasarlanmıştır ve alanında tecrübeli bağımsız 

uzmanların akran değerlendirmesinden oluşmaktadır. Program kılavuzunda belirtildiği üzere, bu dış 

değerlendirme programı üç temel evreden oluşmaktadır:  

 İngilizce Hazırlık Okulları İç Değerlendirme Formu aracılığı ile hazırlanacak İç Değerlendirme 

Raporu üzerinden ön değerlendirme, 

 Değerlendirme takımının İngilizce Hazırlık Okuluna ziyareti (Saha ziyareti), 

 İngilizce Hazırlık Okulları Geri Bildirim Formu aracılığı ile hazırlanacak İngilizce Hazırlık Okulları 

Geri Bildirim Raporu’nun yazılması ve okula iletilmesiyle sonuçlanan ziyaret sonrası faaliyetler. 

 



2018 YILI ÖZ DEĞERLENDİRME RAPORU YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU 

 

 
69 

Dış değerlendirme sürecinde saha ziyaretleri YÖKAK’ın saha ziyaret planına göre gerçekleştirilmektedir 

(Bkz. Ek 7). Takımda yer alan değerlendirici sayısı değerlendirilen kurumun büyüklüğüne göre 4 ile 8 arasında 

değişmektedir. İlk kez düzenlenen 2.5 günlük saha ziyaretlerinin ardından alınan geribildirimler ışığında 

ziyaret takvimi bir günlük ön ziyaret ve onu takip eden 2.5 günlük saha ziyareti olarak yeniden düzenlenmiştir. 

Ön ziyaretin amacı, değerlendirme takımının kurumu tanımasına olanak vermek ve saha ziyaretini 

değerlendirilen kurum ile birlikte planlamaktır. Saha ziyareti süresi, Kurumsal Dış Değerlendirme 

Kılavuzu’nda sunulan Saha Ziyareti Plan Örneğinde yer alan temel görüşmeleri kapsayacak şekilde 

uzatılabilir. 

İlgili dokümanlar: 

 YÖKAK Kurumsal Dış Değerlendirme Kılavuzu 

 Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi ve Tanınmasına İlişkin Kılavuz 

 İngilizce Hazırlık Okulları Dış Değerlendirme Pilot Programı Kılavuzu  
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10.4 ESG Standart 2.4. Akran Değerlendirme Uzmanları 

Dış kalite güvencesi, öğrenci temsilcisi veya temsilcilerini de içeren dış uzmanlar grubu tarafından 

yürütülmelidir. 

Standardın karşılandığının kanıtları şunlardır: 

 YÖKAK’ın değerlendirici havuzunda eğitimli ve tecrübeli 527 değerlendiricinin olması, 

 YÖKAK değerlendirici seçimi ve eğitimi süreçlerinin tanımlı olması, 

 YÖKAK değerlendirici eğitim modülleri ve geri bildirimleri,  

 YÖKAK’ın değerlendirici havuzunda 61 öğrenci değerlendiricinin olması,  

 İngilizce Hazırlık Okulları Dış Değerlendirme Pilot Programı kapsamında ulusal ve uluslararası 

uzmanlar ve öğrencilerden oluşan 30 değerlendiricinin olması.  

 

YÖKAK’ın kuruluşundan itibaren kurumsal dış değerlendirme süreci uzman dış değerlendiriciler 

tarafından gerçekleştirilmektedir. Değerlendiriciler akademik ve idari personel ile öğrencilerden 

oluşmaktadır. Bu bağlamda, YÖKAK resmi internet sitesinde yayımlanan Kurumsal Dış Değerlendirme 

Kılavuzu’nda, değerlendirme takımında yer alacak kişilerin sahip olması beklenen nitelikler; yükseköğretim 

ve/veya yükseköğretimde kalite güvencesi konusunda deneyim, etik ilkeleri benimseme, işbirliği ve ekip 

çalışmasına açık olma, güçlü iletişim becerisi, zaman yönetimi ve etkin organizasyon becerisi olarak 

belirtilmiştir. Ayrıca, YÖKAK, ESG 2015’i de dikkate alarak, akran değerlendirme uzmanlarının seçimini, 

eğitimini ve etik değerlere bağlılıklarını sağlamaktadır. 

Değerlendirici adayları, takvim yılı boyunca değerlendirici sistemi üzerinden YÖKAK’a 

başvurabilmektedirler. Her yıl Şubat ayında YÖKAK’ın resmi internet sitesinde yapılan duyurular, 

yükseköğretim kurumlarına gönderilen çağrılar ve değerlendirici adaylarının başvuruları yardımıyla bir 

değerlendirici aday havuzu oluşturulmaktadır. Daha sonra bu havuzdan çeşitli kriterler (EUA ve Bologna 

süreçlerine hakim olma, akreditasyon süreçlerinde deneyim sahibi olma vb.) ve eğitim sonrasındaki test 

sonuçları dikkate alınarak değerlendirici adayları belirlenir. Değerlendirme sürecine 2018 yılında ilk kez dahil 

edilen öğrenci değerlendiriciden beklenen özellikler de yönetmelikte tanımlanmıştır. 2019 yılında yapılacak 

olan kurumsal dış değerlendirmelere yabancı uzmanlar ve Erasmus ile ülkemizde bulunan öğrencilerin de 

katkı vermesi kararı alınmıştır.   

Daha sonra bu havuzdan seçilen dış değerlendirici adaylarına; değerlendirme takımının görev ve 

sorumlulukları, davranışsal boyut, KİDR inceleme, kurumsal dış değerlendirme ölçütlerine göre 

değerlendirme, etik ilkeler vb. konularda yeterliliklerini sağlamak üzere eğitimler verilmektedir. 

Dönüştürülmüş sınıf (flipped classroom) modeli kullanılarak öncelikle online eğitim videoları ve sunumlar 
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yoluyla değerlendiricilere bilgi sunulmakta, daha sonra uygulamalı olarak yüz yüze eğitimler ile örnek olay 

incelemeleri ve KGBR hazırlama çalıştayları yapılmaktadır. Değerlendirici adayları, bu eğitimlerde dış 

değerlendirme sürecine ilişkin bilgi alıp uygulamaları görmekte, aynı zamanda değerlendirme sürecinin 

davranışsal boyutu hakkında eğitime tabi tutulmaktadır. Tüm bunların yanı sıra, değerlendirici adayları etik 

ilkeler, şeffaflık ve hesap verebilirlik gibi önemli konular hakkında da bilgilendirilmektedir. Toplu olarak 

verilen online eğitimler öncesinde ve sonrasında testler uygulanmaktadır.   

Söz konusu testlerdeki başarı durumu da yine dış değerlendiricileri belirleme aşamasında bir ölçüt olarak 

dikkate alınmaktadır. Eğitimler sonrasında değerlendirici adaylarının katıldıkları eğitimlere dair görüş ve 

önerileri alınmaktadır. İlkbahar ve yaz aylarında verilen bu eğitimlerden sonra dış değerlendiriciler sahaya 

hazır hale gelmektedirler. Ancak, dış değerlendirme takım başkanlarının belirlenmesinde ek bazı ölçütler 

(EUA değerlendiricisi olma, uluslararası değerlendirme süreçlerinde bulunma, yükseköğretim kurumlarında 

rektörlük gibi üst düzey yönetimde bulunma vb.) aranmaktadır. Öte yandan, öğrencilere yönelik özel 

değerlendirici eğitimleri de uygulanmaktadır (Bkz. http://yokak.gov.tr/Duyurular/GetDuyuru/7).  

Bunun yanı sıra, değerlendirmeler sonucunda değerlendiricilere yönelik verilen eğitimlerin içerikleri de 

güncellenmektedir. 2016, 2017 ve 2018 yıllarında üç değerlendirici eğitimi gerçekleştirilmiş olup; bu eğitim 

içerikleri daha çok ihtiyaca yönelik olarak belirlenmiştir. Değerlendirmeler ve geribildirimler sonucu saptanan 

gelişmeye açık yönlerde değerlendirici eğitimleri sayesinde birçok ilerleme kaydedilmiştir. Uygulamalı 

örnekleri artırmak amacıyla eğitimlerde örnek olay incelemelerine, tartışmalara ve rapor yazım pratiklerine 

geniş yer verilmektedir. Eğitimleri gerçekleştirmek için kullanılan online sistem üzerindeki testler aracılığıyla 

değerlendiriciler bireysel olarak değerlendirilebilmektedirler. Eğitimlerin değerlendirilmesi ise, eğitim 

sonunda yapılan memnuniyet anketleri ve saha ziyaretlerinin ardından alınan geribildirimler yoluyla 

gerçekleştirilmektedir.  

Dış değerlendirme takımları, kurumsal dış değerlendirme kapsamına alınacak kurumların büyüklükleri 

dikkate alınarak oluşturulur. Bu takımlarda görev yapacak değerlendiricilerin ziyaret edilecek kurumla bir 

bağının olmaması (kurumun mezunu, çalışanı vb.) kurumdan ve adaydan alınan iki taraflı teyit ile garantiye 

alınmaktadır. Daha önce hiç tecrübesi olmayan değerlendiriciler “gözlemci” sıfatıyla takımda yer alarak 

tecrübe kazanırken, öğrenciler de sürece dahil edilmekte ve değerlendirme takımlarında yer almaktadır. Bunun 

yanı sıra, YÖKAK uluslararası değerlendiricilerin/gözlemcilerin de değerlendirme takımlarında yer almasına 

ilişkin olarak gerekli düzenlemelere sahiptir ve özellikle uluslararasılaşma politikasına sahip yükseköğretim 

kurumlarında görev almalarını önemsemektedir.  

YÖKAK, temel değerleri doğrultusunda faaliyetlerinin şeffaf ve hesap verebilir olması amacıyla YÖKAK 

Etik Kuralları’nı oluşturmuştur. Etik kurallara YÖKAK üyeleri, komisyon üyeleri, danışma kurulu üyeleri ve 

değerlendiriciler uymak zorundadır. Etik kuralların son bölümünde “Gizlilik ve Etik Kuralları Beyanı” 

http://yokak.gov.tr/Duyurular/GetDuyuru/7
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bulunmakta olup; etik kurallardan sorumlu olanlar bu beyanı imzalamaktadır. Özellikle değerlendiriciler için 

ortaya çıkabilecek çıkar çatışmaları veya çakışmalarının oluşması durumunda değerlendiricilerin etik kurallar 

çerçevesinde hareket etmesi güvence altına alınmaktadır. 

İngilizce Hazırlık Okulları Dış Değerlendirme Pilot Programı’nın değerlendirici havuzuna İngilizce 

hazırlık okulu direktörleri, öğretim elemanları ve akademisyenlerinden oluşan ulusal uzmanlar, İngilizce 

öğretiminde kalite güvencesi konusunda deneyimli uluslararası uzmanlar ve İngilizce hazırlık okulunu 

başarıyla tamamlamış ve lisans öğrenimlerine devam etmekte olan öğrenciler dahil edilmektedir. Tüm 

değerlendiricilerin YÖKAK Etik Kuralları, Gizlilik ve Etik Beyanını kabul etmesi ve imzalaması 

gerekmektedir. Değerlendiricilerin eğitimleri YÖKAK tarafından verilmektedir. 

Kurul, kuruluşundan bu yana değerlendirici eğitimlerini iyileştirerek kendi uzman havuzunu geliştirmiş, 

başlangıçta daha sınırlı olan uzman havuzunu bu yolla zenginleştirmiştir. Verilen eğitimler ve kurul 

faaliyetleriyle ilgili farkındalık zaman içinde arttıkça, değerlendirici havuzu da genişlemiştir. Ayrıca, 

değerlendirici başvurularındaki zaman kısıtlaması da kaldırılmıştır. Mevcut durumda, değerlendirici adayları 

takvim yılının herhangi bir zamanında başvurabilmektedirler. Bunun yanı sıra, her değerlendirme sürecinde, 

dış değerlendirme tecrübesi bulunmayan “gözlemci” statüsündeki takım üyeleri, uzman havuzunu 

zenginleştirmek amacıyla takımlara dahil edilmiştir.  

İlgili dokümanlar: 

 YÖKAK Etik Kuralları, Gizlilik ve Etik Beyanı 
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10.5 ESG Standart 2.5 Çıktılar için kriterler  

Dış kalite güvencesi sonucunda alınan tüm kararlar sonuçlar, tutarlı bir şekilde uygulanan açık ve 

yayımlanmış kriterlere dayanmalıdır. Söz konusu sürecin, resmi bir karara götürüp götürmeyeceğine 

bakılmaksızın kriterlere uyum sağlanır. 

Standardın karşılandığının kanıtları şunlardır: 

 Süreçlere ilişkin hazırlanmış tüm kılavuzlar ve ölçütler, 

 Web-tabanlı bilişim sistemlerinin geliştirilmesi. 

 

YÖKAK’ın yaptığı kurum/kuruluş değerlendirmelerinin önemli çıktıları arasında yükseköğretim 

kurumlarına yönelik hazırlanan KGBR’ler, İngilizce Hazırlık Okulları Dış Değerlendirme Programı 

kapsamındaki geribildirim raporları ve akreditasyon kuruluşlarına yönelik yetkilendirme ve tanıma faaliyetleri 

bulunmaktadır. YÖKAK bu çıktılara ulaşmak için tanımlı ölçütlerini belirlemiştir ve bu ölçütleri resmi 

internet sayfasından kamuoyu ile paylaşmaktadır (Bkz. Bölüm 6).  

YÖKAK, değerlendirme ölçütlerinde ulusal (TYÇ ve TYYÇ) ve uluslararası (ESG, EQF ve AYA) 

standartları esas alarak ulusal bir değerlendirme modeli ortaya koymuştur. Kurumsal dış değerlendirmede, 

İngilizce hazırlık okullarının dış değerlendirmesinde ve akreditasyon kuruluşlarının yetkilendirilmesi ve 

tanınmasında bu ölçütlere göre karar verilmektedir.  

Yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirme sürecinin en önemli çıktısı saha ziyaretleri sonrasında 

değerlendirme takımları tarafından yazılan KGBR’lerdir. Rapor, değerlendirilen kurumun o yıl ve önceki 

yıllara ait KİDR’lerinin incelenmesi ve saha ziyaretlerinin gerçekleştirilmesinin ardından takım tarafından 

Kurumsal Dış Değerlendirme Kılavuzu’na göre yazılmakta, YÖKAK Kurumsal Dış Değerlendirme 

Komisyonu tarafından incelenmekte ve Komisyon tarafından YÖKAK üyelerinin kararına sunulmaktadır. 

Alınan kararlar neticesinde her yıl yapılan değerlendirmelere ait KGBR’ler YÖKAK resmi internet sitesinden 

ve değerlendirilen kurumun resmi internet sitesinden erişime açılmaktadır. İngilizce hazırlık okullarının dış 

değerlendirmesinde de aynı prosedür uygulanmıştır.  

Dış değerlendirme sürecinin çıktısı olarak KGBR’ler yalnızca kurumların güçlü ve gelişmeye açık 

yönlerini sunmaktadır. Bu çıktıya dair paydaşlar tarafından en yaygın olarak ifade edilen görüş, bu raporların 

kurumsal akreditasyon veya yaptırım gibi somut sonuçlar ve kararlar içermemesidir. Öte yandan, küresel 

gelişmeler ve eğilimler ışığında dünya genelinde kurumsal akreditasyona verilen önemin giderek arttığı 

bilinmektedir. YÖKAK, ulusal bir kuruluş olarak ilgili süreçleri geliştirmek için bu hususu dikkate almaya 

başlamıştır.  
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Daha önce açıklandığı üzere, ulusal ve uluslararası akreditasyon kuruluşlarını ülkemiz yükseköğretim 

sistemindeki program akreditasyonlarında yetkilendirme ve tanıma yetkisi YÖKAK’a aittir. YÖKAK, 

yetkilendirme ve tanıma ölçütlerinde bu kuruluşlarda öncelikle ulusal (özellikle TYÇ ve TYYÇ) ve 

uluslararası standartlara (özellikle ESG 2015) uygunluk aramaktadır. Bunun yanı sıra, özellikle uluslararası 

kuruluşlar için ENQA üyeliği, EQAR kaydı vb. uluslararası çatı kuruluşlara üyelik/kayıt da kuruluşun 

değerlendirme aşamasında göz önüne alınan bir ölçüttür.  

YÖKAK ölçütlerinin akreditasyon kuruluşları tarafından sağlanması durumunda elde edilen en önemli çıktı 

ulusal kuruluşlar için YÖKAK Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi, uluslararası kuruluşlar için ise 

tanınırlıktır. Her iki durumda da ESG Standart 2.3 başlığı altında açıklandığı üzere, YKS Yükseköğretim 

Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda kuruluşların akredite ettikleri programlarla ilgili açıklamada 

kuruluşların kısa adlarına yer verilmektedir.  

Yetkilendirme için ulusal akreditasyon kuruluşlarının bizzat başvurusu gerekmektedir. Başvuru için gerekli 

ölçütler, başvuru koşulları ve karar mekanizmaları Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kuruluşlarının 

Yetkilendirilmesi ve Tanınmasına İlişkin Kılavuz’da açıklanmaktadır. Başvuru yapan kuruluşa ait başvuru 

dosyası YÖKAK Dış Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek Kurulun kararına sunulmaktadır. 

Kurul başvuruyu inceledikten sonra ret veya kabul kararı vermektedir. Kurulun kabul kararı doğrultusunda 

kuruluş 2 yıl veya 5 yıl yetkilendirilerek tescil belgesi verilmektedir. Öte yandan, uluslararası 

akreditasyonlarda, uluslararası kuruluş tarafından akredite olan kurumlar veya uluslararası akreditasyon için 

uluslararası kuruluşa başvuracak kurumlar YÖKAK’ı bilgilendirmekte ve ilgili kuruluşun tanınırlığının 

incelenmesi için YÖKAK’a başvuru yapmaktadır.  Yine YÖKAK Dış Değerlendirme ve Akreditasyon 

Kuruluşlarının Tanınması ve Yetkilendirilmesi Komisyonu tarafından ilgili kuruluş incelenerek Kurulun 

kararına sunulmaktadır. Kurul kararının ardından tanınırlık belirlenmektedir. 

İlgili Dokümanlar:   

 Kurumsal Dış Değerlendirme Ölçütleri 

 Kurumsal Dış Değerlendirme Kılavuzu 

 Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu 

 İngilizce Hazırlık Okulları Dış Değerlendirme Pilot Programı Kılavuzu,  

 Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi ve Tanınmasına İlişkin Kılavuz 

 Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (EQF) 

 Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) 

 Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) 
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10.6 ESG Standart 2.6. Raporlama 

Uzmanlar tarafından hazırlanmış olan tam raporlar yayımlanmalı, akademik çevre, dış ortaklar ve ilgili 

diğer bireyler bakımından net ve erişilebilir olmalıdır. Eğer ajans, raporlara dayalı olarak resmi bir karar 

oluşturursa, bu karar rapor ile birlikte yayımlanmalıdır. 

Standardın karşılandığının kanıtı şudur: 

 YÖKAK tarafından yayımlanmış olan mevcut raporlar. 

 

YÖKAK’ın her bir faaliyet alanı kapsamında hazırlanan raporlar ise şöyledir: 

 Kurumların İç Değerlendirme Raporları 

 Kurumsal Geri Bildirim Raporları 

 İngilizce Hazırlık Okulları İç Değerlendirme Raporları  

 İngilizce Hazırlık Okulları Geribildirim Raporları 

 Yükseköğretim Değerlendirme ve Kalite Güvencesi Durum Raporu.  

 

Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği gereği tüm yükseköğretim 

kurumları her yıl KİDR’lerini YÖKAK’ın Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu’na göre 

hazırlamak zorundadır. Yükseköğretim kurumlarının YÖKAK tarafından belirlenmiş olan ölçütlere göre 

mevcut durumlarını değerlendirdikleri bu raporlar YÖKAK’a 2018 yılından bu yana bilişim sistemi yoluyla 

sunulmakta, aynı zamanda YÖKAK’ın ve ilgili kurumun resmi internet sitesinde her an erişilebilir ve tüm 

paydaşlara açık bir şekilde yayımlanmaktadır (Bkz. http://yokak.gov.tr/raporlar/kurum-ici-degerlendirme-

raporlari).  

YÖKAK’ın kalite güvencesi süreçleri kapsamında üretilen diğer raporlar ise değerlendiriciler tarafından 

hazırlanan ve kurumsal dış değerlendirme sonuçlarının yer aldığı KGBR’lerdir. YÖKAK Kurumsal Dış 

Değerlendirme Kılavuzu’na göre hazırlanan KGBR’ler, 2018 yılından itibaren bilişim sistemi yoluyla 

hazırlanmaktadır.  Değerlendiriciler bu sistemde değerlendirme ölçütlerini, ilgili kurumun o yıla ve geçmiş 

yıllara ait KİDR’lerini ve ilgili kanıtlarını görebilmekte; KGBR yazımını da yine aynı sistemden 

gerçekleştirebilmektedirler. KGBR yazımında kullanılan ana başlıklar kurumun KİDR’de kullandığı 

başlıklardır. Değerlendirme takımları hem KİDR’leri ve kanıtlarını inceleyerek hem de ilgili kuruma saha 

ziyaretinde bulunarak ilgili ölçütün kurumda karşılanıp karşılanmadığını sistemden yazılı olarak KGBR’ye 

yansıtabilmektedirler. İlgili kılavuza göre, KGBR’ler hazırlanırken değerlendirme takımları tarafından 

http://yokak.gov.tr/raporlar/kurum-ici-degerlendirme-raporlari
http://yokak.gov.tr/raporlar/kurum-ici-degerlendirme-raporlari
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tarafsızlık, doğruluk, kanıta dayalılık, format, dilbilgisi ve yazım kurallarına uygunluk gibi temel ilkelerin göz 

önünde bulundurulması gerekir. Bu formata göre, KGBR’nin; 

 İlk kısmında kurumsal dış değerlendirme sürecine ilişkin bilgiler (değerlendirme takımının tanıtılması, 

ziyaretin planlanması ve nasıl işleyeceği vb.),  

 İkinci kısmında ziyaret edilen kurum hakkında genel bilgiler (kurumun yeri, kuruluş yılı, kampüs 

sayısı, fakülte/enstitü/birim sayısı, öğrenci sayısı, akademik ve idari personel sayısı vb.), 

 Üçüncü kısmında ise ziyaret edilen kurumun kalite güvence sistemi açıklanırken, takip eden diğer 

kısımlarda eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal katkı gibi alanlardaki faaliyetleri ile yönetim 

sistemi ve kurumsal karar alma süreci hakkında kanıta dayalı, açık ve net ifadelerle yazılmış objektif bilgiler 

ve görüşler yer almalıdır.  

 

Tüm bu bilgi ve görüşler gerek kuruma ait KİDR, stratejik plan gibi belgeler, gerekse saha ziyareti sırasında 

yapılan yüz yüze görüşmeler ve gözlemler dikkate alınarak hazırlanmalıdır. Değerlendirme takımı, son 

kısımda, kurumun yukarıda bahsedilen alanlardaki güçlü yönleri ile gelişmeye açık yönlerini özetleyip, 

gerektiği durumlarda önerilerde bulunarak KGBR’yi sonuçlandırır. Kurumsal dış değerlendirmenin 

sonucunda elde edilen esas kazanım sonuç ve değerlendirme bölümünde yazılan bu görüşlerdir. 

Yükseköğretim kurumlarından bu görüşlere göre iyileştirme çalışmaları yapmaları ve bu sayede kalite 

güvence sistemlerini geliştirmeleri beklenmektedir. Kurumlardan ayrıca yaptıkları iyileştirme çalışmalarını 

sonraki yıllarda hazırlayacakları KİDR’lerine yansıtmaları beklenmektedir.  

KGBR’ler değerlendirme takımlarının yükseköğretim kurumlarını ziyaretlerini takip eden 21 günlük süre 

içinde tamamlanıp, ilgili kuruma gönderilir ve yine 21 gün içinde ilgili kurumun hazırlanan KGBR’ye ilişkin 

görüşleri alınır. Sonrasında, değerlendirme takımı bu görüşlerden kanıtlara dayalı olanları dikkate alarak ve 

kurumla uzlaşarak KGBR’ye son halini verir ve KDDK’ya iletir. Tutarlılık kontrolleri KDDK tarafından 

yapıldıktan sonra, nihai KGBR onaylanmak üzere YÖKAK’a sunulur. Onaylanan KGBR’ler eş zamanlı 

olarak hem yükseköğretim kurumlarının kendi resmi internet sitelerinde hem de YÖKAK’ın resmi internet 

sitesinde kamuoyuna açık ve kolay erişilebilir bir şekilde yayımlanmaktadır (Bkz. 

http://yokak.gov.tr/raporlar/kurumsal-geri-bildirim-2017-raporlari).  

İngilizce Hazırlık Okulları Dış Değerlendirme Pilot Programı’nda, değerlendirme takımları okulların 

hazırladığı iç değerlendirme raporlarını ön değerlendirmeye tabi tutmuştur. Saha ziyareti sırasında, takımlar 

yüz yüze görüşmeler gerçekleştirerek okulları iç değerlendirme raporları ve “Alanlar ve Minimum 

Değerlendirme Ölçütleri” ışığında değerlendirmiştir. Saha ziyaretinin ardından her takım bir geribildirim 

raporu hazırlayıp sunmuştur. İç değerlendirme raporları ve geribildirim raporları YÖKAK’ın resmi internet 

sitesinde yayımlanmıştır.  

http://yokak.gov.tr/raporlar/kurumsal-geri-bildirim-2017-raporlari
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Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği kapsamında, YÖKAK her 

yıl yükseköğretim kurumlarının kurumsal değerlendirme raporlarını dikkate alarak, Yükseköğretim 

Değerlendirme ve Kalite Güvencesi Durum Raporu’nu hazırlamakla yükümlüdür. Bu kapsamda, her yıl 

değerlendirilen kurumların KGBR’leri ile tüm yükseköğretim kurumlarının hazırlamış oldukları KİDR’ler 

dikkate alınır ve sürece ilişkin ilgili tüm paydaşların görüşleri göz önünde bulundurularak her yıl düzenli 

olarak Yükseköğretim Değerlendirme ve Kalite Güvencesi Durum Raporu hazırlanır (Bkz. Bölüm 9.4).  

İlgili dokümanlar: 

 Kurum İç Değerlendirme Raporları 

 Kurumsal Geri Bildirim Raporları 

 İngilizce Hazırlık Okulları İç Değerlendirme Raporları  

 İngilizce Hazırlık Okulları Geribildirim Raporları  

 Yükseköğretim Değerlendirme ve Kalite Güvencesi Durum Raporu  

  



YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU 2018 YILI ÖZ DEĞERLENDİRME RAPORU 

 

 
78 

10.7 ESG Standart 2.7 Şikâyetler ve itirazlar 

Şikâyet ve itiraz süreçleri, dış kalite güvencesi süreçleri tasarımının bir parçası olarak net olarak 

tanımlanmalı ve kurumlarla istişare edilmelidir. 

Standardın karşılandığının kanıtları şunlardır: 

 Kurumsal Dış Değerlendirme Yönergesi’nde itirazlar için ayrı bir maddenin olması,   

 Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi ve Tanınmasına İlişkin 

Kılavuz’da itirazlar için ayrı bir maddenin olması.  

 

YÖKAK tarafından yürütülen Kurumsal Dış Değerlendirme Programı kapsamında yayımlanan KGBR’lere 

yapılacak itirazlar, Kurumsal Dış Değerlendirme Yönergesi’nin “İtirazlar” başlıklı 12. Maddesinde 

düzenlenmiştir. İlgili madde gereğince;  yükseköğretim kurumları, KGBR’lerin ilan tarihinden itibaren 60 gün 

içinde raporun tamamına veya bazı bölümlerine itiraz edebilirler. İtirazlar en geç 60 gün içinde KDDK’nın 

görüşü alınarak Kurul tarafından sonuçlandırılır ve ilgili kuruma yazılı olarak bildirilir. Yükseköğretim 

kurumları, etik kuralların ihlal edildiğine ya da herhangi bir çıkar çatışmasının bulunduğuna dair kuşku 

duyduklarında değerlendirme takımına itiraz edebilirler. Kurumsal Dış Değerlendirme Programı kapsamında 

iki tür şikâyet mekanizması bulunmaktadır. İlki 360 derece değerlendirme anketleri, ikincisi ise şikâyetlerin 

yazılı olarak YÖKAK’ın resmi internet sitesi üzerinden iletilmesidir. Hem değerlendiriciler hem de 

değerlendirilen kurumlar değerlendirme süreçlerinin ve karar verme mekanizmalarının bütünlüğü ile ilgili 

şikâyette bulunabilirler, ve bu şikayetler herhangi bir zaman kısıtlaması olmaksızın KDDK’ya sunulabilir.   

KGBR’lere ilişkin bugüne kadar yalnızca 2016 yılında yürütülen Kurumsal Dış Değerlendirme Programı 

kapsamında değerlendirilen bir yükseköğretim kurumu itirazda bulunmuştur. Söz konusu itiraza ilişkin 

KDDK ilgili yönerge ve kılavuzda belirtilen esaslar uyarınca süreci yürüterek sonucunu YÖKAK’a 

sunmuştur. İtiraz süreci söz konusu görüş doğrultusunda Kurul tarafından sonuçlandırılmıştır. 

YÖKAK tarafından yürütülen akreditasyon kuruluşlarının yetkilendirilmesi ve tanınması faaliyetlerine 

ilişkin itiraz süreci Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi ve Tanınmasına 

İlişkin Kılavuz’un 4. Bölümünde yer alan “İtiraz” kısmında tanımlanmıştır. Ulusal akreditasyon kuruluşlarının 

yetkilendirilmesi ile uluslararası kuruluşların tanınması süreçlerine ilişkin itiraz mekanizması aynıdır.  

Kurulun yetkilendirme veya tanımaya ilişkin tüm kararlarına, söz konusu kararın akreditasyon kuruluşuna 

tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde itiraz edilebilir. İtirazlar yazılı veya elektronik olarak gerçekleştirilebilir. 

İtiraz dilekçesinde itiraz edilen hususlar ve bu hususlara ilişkin kanıtlar yer almalıdır. Yetkilendirme ve 

tanınma kararlarına yapılan itirazlar, Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kuruluşlarının Tanınması ve 

Yetkilendirilmesi Komisyonu tarafından incelenir. Söz konusu komisyon tarafından İtiraz Değerlendirme 
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Raporu hazırlanır ve Kurula sunulur. Kurul, İtiraz Değerlendirme Raporu’nu dikkate alarak itiraza ilişkin 

karar verir ve bu kararı akreditasyon kuruluşuna bildirir. Yetkilendirme ve tanınma kararlarına ilişkin bugüne 

kadar bir itiraz olmamıştır. Kuruluşların, şikâyetlerini YÖKAK’ın resmi internet sitesi üzerinden yazılı olarak 

iletebilmeleri mümkündür.  

İlgili dokümanlar: 

 YÖKAK Kurumsal Dış Değerlendirme Yönergesi, 

 Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi ve Tanınmasına İlişkin Kılavuz.  
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11. Paydaş Bilgisi ve Görüşleri  

YÖKAK, faaliyet alanlarıyla ilişkili olarak; tüm iç ve dış paydaşlarını YÖKAK’a hizmet sağlayan, 

YÖKAK’tan hizmet alan ve iş paydaşları olarak tanımlamıştır. Tablo 8, YÖKAK paydaşlarını göstermektedir.  

Tablo 8. YÖKAK Paydaşları 

Paydaş Durumu Paydaş Rolü 

Yükseköğretim Kalite Kurulu Üyeleri İç Paydaş Hizmet Sağlayan 

Yükseköğretim Kalite Kurulu Çalışanları İç Paydaş Hizmet Sağlayan 

Yükseköğretim Danışma Kurulu Üyeleri İç Paydaş Hizmet Sağlayan 

Yükseköğretim Kalite Kurulu Danışmanları İç Paydaş Hizmet Sağlayan 

Değerlendiriciler İç Paydaş Hizmet Sağlayan 

Mentörler İç Paydaş Hizmet Sağlayan 

Yükseköğretim Kurulu  Dış Paydaş 
Hizmet Alan ve 

Hizmet Sağlayan 

Akreditasyon Kuruluşları Dış Paydaş Hizmet Alan 

Yükseköğretim Kurumları Dış Paydaş 
Hizmet Alan ve 

Hizmet Sağlayan 

Yükseköğretim Sistemiyle İlgili Kurum ve Kuruluşlar (MEB, ÖSYM, ÜAK, 

TÜBİTAK, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu vb.)  
Dış Paydaş İş Paydaşı 

Kalite ile İlgili Kurum ve Kuruluşlar (TÜRKAK, MYK, TÜSEB vb.) Dış Paydaş İş Paydaşı 

Diğer Kamu Kuruluşları ve Özel Kuruluşlar (TOBB, Bakanlıklar vb.)  Dış Paydaş İş Paydaşı 
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YÖKAK, paydaşlarının Kurul faaliyetlerine ve kararlarına etki derecesini ve faaliyetleri açısından önem 

derecesini değerlendirerek paydaşları arasında önceliklendirme yapmıştır (Tablo 9).  

Tablo 9. YÖKAK Paydaş Önem-Etki Dereceleri 

Paydaş Durumu 
Paydaş 

Rolü 

Önem 

Derecesi 

* 

Etki 

Derecesi 

** 

Önceliği 

*** 

Toplam Etki 

/Öncelik Puanı 

Yükseköğretim Kalite Kurulu Üyeleri İç Paydaş 
Hizmet 

Sağlayan 
5 3 3 45 

Yükseköğretim Kalite Kurulu Çalışanları İç Paydaş 
Hizmet 

Sağlayan 
5 2 2 20 

Kurul Danışmanları İç Paydaş 
Hizmet 

Sağlayan 
4 2 2 16 

Danışma Kurulu Üyeleri İç Paydaş 
Hizmet 

Sağlayan 
5 2 2 20 

Değerlendiriciler İç Paydaş 
Hizmet 

Sağlayan 
5 3 2 30 

Mentörler İç Paydaş 
Hizmet 

Sağlayan 
4 2 2 16 

Yükseköğretim Kurulu  Dış Paydaş 

Hizmet 

Alan ve 

Hizmet 

Sağlayan 

4 2 3 24 

Akreditasyon Kuruluşları Dış Paydaş 
Hizmet 

Alan 
4 2 2 16 

Yükseköğretim Kurumları Dış Paydaş 

Hizmet 

Alan ve 

Hizmet 

Sağlayan 

5 3 3 45 

Yükseköğretim Sistemiyle İlgili Kurum ve 

Kuruluşlar  
Dış Paydaş 

İş 

Paydaşı 
4 2 2 16 

Kalite ile İlgili Kurum ve Kuruluşlar Dış Paydaş 
İş 

Paydaşı 
3 2 2 12 

Diğer Kamu Kuruluşları ve Özel 

Kuruluşlar  
Dış Paydaş 

İş 

Paydaşı 
3 2 2 12 

* Önem Derecesi Tanımlaması: 1: Hiç Önemli Değil, 2: Düşük Derecede Önemli, 3: Orta Derecede Önemli, 4: Yüksek Derecede Önemli 

ve 5: Oldukça Yüksek Derecede Önemli 

** Etki Derecesi Tanımlaması: 1: Düşük Derecede Etkili, 2: Orta Derecede Etkili ve 3: Yüksek Derecede Etkili 

*** Öncelik Derecesi Tanımlaması: 1. Düşük Öncelikli, 2. Orta Derecede Öncelikli ve 3. Yüksek Öncelikli 

 

Bu önceliklendirmeden hareketle, Kurul, stratejik planını hazırlamaya paydaşlarının görüşlerini alarak 

başlamıştır. Bu amaçla; paydaş görüşlerini almak üzere YÖKAK faaliyetleri temelinde yarı yapılandırılmış 

bir anket geliştirilerek çeşitli bakış açılarından beklentiler sistematik ve yapısal biçimde sorgulanmıştır. Bu 

anket kendi içinde üç farklı yapıda tasarlanmıştır. Öncelikle YÖKAK faaliyetleri (Ürün/Hizmet) esas alınarak 
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bunların paydaşlar için önem derecelerine 5’li likert ölçeği yardımı ile ulaşılmaya çalışılmıştır. Sonrasında ise 

YÖKAK kurumsal ana ve alt faaliyetlerine yönelik paydaşların yenilikçi fikir ve görüşlerini elde edebilmeye 

yönelik açık uçlu sorular yöneltilmiştir. Son bölümde ise, YÖKAK’ın gelecekte nerede olması gerektiğine 

ilişkin açık uçlu sorulara yer verilmiştir. İlgili paydaşlara yönelik ön bir bilgilendirme formu eklenmiş olan 

paydaş görüşleri anketi 10.11.2018-30.11.2018 tarihleri arasında YÖKAK’ın resmi internet sitesinde Stratejik 

Plan Çalışmaları sekmesinde yayında kalmıştır. Ayrıca paydaşların anketleri doldurabilmeleri için kurumsal 

e-postalarla ilgili anketlerin kurumlardaki kalite sorumluları ve ilgilileri tarafından doldurulması sağlanmıştır. 

Veri toplama süreci sonunda YÖKAK iç paydaşlarından 68 ve dış paydaşlarından 586 (543 yükseköğretim 

kurumu ve 43 diğer dış paydaş) adet geri dönüş sağlanmıştır. YÖKAK paydaş anketleri analiz sürecinde iç 

paydaş görüşleri, dış paydaş görüşleri (a. Yükseköğretim kurumları, b. Diğer dış paydaşlar) şeklinde bir 

ayrıma tabi tutularak değerlendirmeler yapılmıştır. YÖKAK paydaşlarından elde edilen veriler betimleyici 

istatistikler ve içerik analizi yöntemleri ile YÖKAK Paydaş Analizi Raporu’nda sunulmuştur. Ayrıca 

katılımcılardan elde edilen sözel veriler MAXQDA paket programında değerlendirilerek kod ve ana temalar 

ortaya konularak ilişki matrisleri oluşturulmuştur.  

Bu süreç sonunda elde edilen paydaş beklenti ve görüşlerinden hareketle yapılan tüm tespitler şu şekilde 

özetlenebilir: 

 İç paydaşlar ve dış paydaşlardan yükseköğretim kurumları, YÖKAK faaliyet alanlarını ve 

faaliyetlerini (ürün/hizmet) yüksek düzeyde yeterli ve önemli bulmaktadır.  

 Dış paydaşlardan diğer kurum ve kuruluşlar ise genel olarak orta düzeyde yeterli ve önemli olduğunu 

belirtmişlerdir. Bu sonucun diğer dış paydaşların YÖKAK’ın kurumsal yapısı, görev ve sorumlukları ile 

faaliyetleri hakkında yeterince bilgi sahibi olmamalarından kaynaklandığı söylenebilir. 

 İçerik analizi yapılarak raporlanan dış paydaş görüşlerinin genel olarak bazı ortak noktalarda birleştiği 

görülmektedir. Bu ortak noktalar aşağıdaki gibi listelenebilir: 

o Temelde kalite, özelde ise yükseköğretim kurumlarında kalite algısı ve farkındalığının arttırılmasına 

yönelik medya iletişim araçlarının kullanılması ve kurum içi farkındalığın geliştirilmesi ve motivasyon 

sağlanması için kurum içinde iç denetim birimi, strateji daire başkanlığı ve kalite komisyonu üyelerine 

iç değerlendirme eğitimleri verilmesi, 

o Kurumların stratejik planlama ve performans yönetim sistemlerinin YÖKAK iç ve dış değerlendirme 

süreçleri ile bütünleşmesini sağlayacak rehberlik ve otomasyon sistemlerinin sağlanması, 

o Yetki verilen akreditasyon kuruluşlarına rehberlik edilmesi ve yüksek maliyetli akreditasyon 

kuruluşlarının yerine YÖKAK bünyesinde akreditasyon hizmetinin verilmesi, 

o Yükseköğretim kurumlarının kalite ve kurumsal gelişmişliklerine katkı sağlayabilmek için YÖKAK 

bünyesinde ulusal yükseköğretim kalite güvence sisteminin kurulması, 
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o Yükseköğretim kurumlarının kalite süreçleri ve akreditasyon harcamaları için YÖKAK’ın yenilikçi 

finansman kaynakları konusunda rehberlik etmesi. 

o Yükseköğretimde kalite algısının ve süreçlerinin kurumlarda ve bireylerde yerleşebilmesi için yapılan 

etkinliklerin Ankara’da, alternatif diğer bölgelerde ve münferit kurumlarda devamlılığının sağlanması, 

o Yükseköğretim kurumlarını, klasik misyonlarının dışına çıkabilecekleri, yenilikçi ihtisas alanlarına 

yönlendirecek bir değerlendirme ve raporlama sistematiğinin oluşturulması,  

o Kalite süreçleri ile ulusal ve uluslararası rekabet edebilirliğe katkı sağlanması, 

o Kalite ziyaret ve değerlendirme sürecinin (5 yıl) uzun olduğunun belirtilerek mümkün olduğunca 

kısaltılması, 

o Ön görüşme sürecinin uzatılarak yeniden dizayn edilmesi, 

o Proje, konferans, toplantı vb. faaliyetlerin kurumsallaşarak düzenli/periyodik bir biçimde organize 

edilmesi, 

o Kurum iç değerlendirme ve dış değerlendirme süreçlerine ilişkin eğitimlerin içeriklerinin teorik 

olmaktan ziyade uygulamalı ve örnek olaylarla verilmesi, 

o YÖKAK’ın ulusal ve uluslararası tanınırlığının arttırılması, 

o Yükseköğretimde kalite algısına ve süreçlerine yönelik yayınların geliştirilerek kurumlarla ve 

bireylerle paylaşılması,  

o Kurum tarafından hazırlanan raporlara ilişkin farkındalığın arttırılması için yeni iletişim yöntemlerinin 

geliştirilmesi, 

o Yükseköğretim kurumları için kalite yönetim endeksi gibi bir endeksin geliştirilmesi ihtiyacı. 

 

Uygulamanın ikinci kısmında ise paydaş beklentileri üç açıdan sorgulanmıştır: Kurulun geleceği, Kurulun 

sahip olmasını bekledikleri özellikler, Kuruldan beklentiler. İç ve dış paydaşların YÖKAK’ı gelecekte nerede 

görmek istedikleri sorusuna verdikleri cevaplar analiz edildiğinde; YÖKAK’ın uluslararası boyutta tanınıyor 

olması, uluslararası düzeyde etkileyen bir durumda ve referans kurul pozisyonunda olması en fazla ifade 

edilen ortak görüşler olmuştur. İç ve dış paydaşların YÖKAK’ın sahip olmasını bekledikleri özelliklerle ilgili 

cevapları analiz edildiğinde ise ortak olarak en fazla ifade edilenler; şeffaf, öncü ve önder, etkili ve özerk 

olmasının yanı sıra kurumsallaşmasıdır. İç ve dış paydaşların YÖKAK’tan beklentilerine verdikleri cevaplar 

analiz edildiğinde ise; Kurulun kalite güvencesini oluşturması ve yayması, üniversitelerin uluslararası 

sıralamalarda yer almasını sağlayacak ortamları oluşturması, üniversitelerle işbirliği içerisinde olması, kalite 

kültürünü yaygınlaştırması ve güçlendirmesi beklenmektedir.  

Yukarıda özetlenen tüm görüş ve öneriler YÖKAK’ın misyon, vizyon, temel değerleri ve politikaları ile 

stratejik amaç ve hedefleri belirlenirken dikkate alınmıştır.  
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12. SWOT Analizi  

YÖKAK, SWOT analizi çalışmasını ilk olarak 2019-2023 Stratejik Planı’nın hazırlanması amacıyla 

uygulamıştır. ENQA üyelik süreci ile bütünleşik olarak yürütülen bu analiz çalışmasında kurum içi analiz 

çerçevesi için kullanılacak SWOT analizi modeli için; uluslararası kalite ajanslarının değerlendirilmesinde 

kullanılan ölçütler (ESG, INQAAHE) ile uluslararası yönetim modelleri (EFQM modelleri gibi) esas alınarak 

YÖKAK’a özgü bir model geliştirilmiştir. (Bkz. Ek 4). Geliştirilen bu modelde kalite ajansına özgü hizmetler 

ve süreçlerde, ESG’nin kalite güvence ajansları için geçerli olan ölçütleri ve INQAAHE’nin İyi Uygulama 

Örnekleri Kılavuzu’ndaki ölçütler referans alınmıştır.  

Bunlara ilaveten, YÖKAK’ın kurumsal yönetim ve idari süreçlerin değerlendirilmesinde EFQM 

Mükemmellik Modeli referans alınarak belirlenen ölçütler dikkate alınmış ve Kamu İdareleri İçi Stratejik 

Planlama Kılavuzu’nda bahsedilen tüm boyutlar değerlendirilmiştir. Kuruluş içi analiz için kullanılan modelin 

boyutları aşağıda sunulmuştur: 

1. Kurumsal Yönetim  

2. Kalite Güvencesi Metodolojisi 

3. İç Kalite Güvence Sistemi 

4. Dış Değerlendirme Hizmetleri 

5. Yükseköğretim Kurumlarına Yönelik Eğitim Hizmetleri 

6. Dış Değerlendirici Eğitim Hizmetleri 

7. Akreditasyon ve Dış Değerlendirme Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi, Tanınması, Tescil ve İzlenmesi  

8. Rehberlik Hizmetleri 

9. Etkinlikler 

10. Yayın Faaliyetleri 

11. Yıllık Durum Raporu 

12. Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Tanınma ve İşbirliği 
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Analizin uygulanması kapsamında iç ve dış paydaşların hizmet ve ürünler bazında alınan beklenti ve 

görüşlerinin analiz sonuçları da kuruluş içi analizde kullanılmıştır. Bunun yanı sıra, kuruldaki süreç 

sahipleriyle görüşülerek sahada yapılan tüm tespitlerle mevcut durum değerlendirilmiş ve sonuçları analiz 

çalışmasına yansıtılmıştır. Tüm bu analiz çalışmaları sonucunda belirlenmiş olan güçlü ve zayıf yönler Tablo 

10’da özetlenmiştir.  

Tablo 10. Güçlü ve Zayıf Yönler 

 GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER 

K
U

R
U

M
S

A
L

 Y
Ö

N
E

T
İM

 

 YÖKAK’ın güvenilir, geliştirici ve sürekli bir 

nitelikte olması, 

 Kurumsal özerklik, 

 Yükseköğretim kurumları ile güçlü iletişim 

altyapısına sahip olması, 

 Geniş bir paydaş platformuna sahip olması, 

 Çeşitli uzmanlık alanlarını içinde barındırması,  

 Güncel değişimler bazında kendini sürekli gözden 

geçirmesi,  

 YÖKAK’ın bakanlıklar arası yapıya sahip olması, 

 Kurumsal bir kimlikle yükseköğretim kurumlarının 

desteklenmesi. 

 Konuyla ilgili uzman personel sayısının az olması,   

 Kurumlarda özellikle kalite kültürü ve bilincinin 

kazandırılması ve yaygınlaştırılmasında destek 

ihtiyacının olmaması,  

 Kurulun yeni olması nedeniyle tanınırlığının ve 

yükseköğretimde kalite alanında en yetkili otorite 

olarak bilinirliğinin kısıtlı olması,  

 YÖKAK’ın henüz hiçbir dış değerlendirmeden 

geçmemiş olması, 

 YÖKAK'ta kullanılan belirli bir değişim yönetimi 

yaklaşımının olmaması,  

 YÖKAK’ın kurumsal öğrenme amacıyla yaptığı 

uygulamaların kısıtlı olması,  

 YÖKAK'ta kıyaslama yoluyla öğrenme 

imkânlarından yeterince yararlanılmaması,  

 YÖKAK'ta liderlerin etkililiğinin ölçülmemesi ve 

gelişimleri yönünde uygulamaların bulunmaması. 

K
A

L
İT

E
 G

Ü
V

E
N

C
E

S
İ 

M
E

T
O

D
O

L
O

Jİ
S

İ 

 Yönetmelik, yönergeler ve rehberlerle sistemli bir 

kalite güvence sisteminin tanımlı olması, 

 İç ve dış kalite güvencesinde ortak ölçütlerin 

kullanılıyor olması, 

 Kullanılan ölçütlerin ESG ile uyumlu olması, 

 Metodolojinin sürekli güncelleniyor olması ve bu 

güncellemelerde paydaş görüşlerinin de dikkate 

alınıyor olması. 

 Metodolojinin güncellenme periyodunun belirli 

olmaması ve tüm süreçlerden (iç değerlendirme vb.) 

gelen geri bildirimlerin yansıtılamaması,  

 YÖKAK ölçütlerinin tüm kurumlar için ortak olup 

kurumsal çeşitliliğe göre farklı ölçütler içermemesi. 

Örneğin; yükseköğretim hizmetinin sınırlar ötesinde 

sunulması (ihracat ve ithalatı), ortak programlar gibi 

farklı eğitim modellerine özgü ölçüt ve 

değerlendirmelerin olmaması,   

 Yükseköğretimin geleneksel olmayan yaklaşımları 

mevcut ölçütler içerisinde dikkate alınmış olmakla 

birlikte gelecekte bu ihtiyacın güvence altına 

alınmamış olması. 

İÇ
 K

A
L

İT
E

 G
Ü

V
E

N
C

E
 S

İS
T

E
M

İ 

 Kanun ve yönetmeliklerle (Yükseköğretim 

kurumlarının kalite güvence yönetmelikleri) 

yükseköğretim kurumlarında kalite güvence 

sisteminin yasal bir zemine oturtulmuş olması, 

 İç değerlendirmenin özendirilmesi, desteklenmesi 

ve takip edilmesi, 

 Tüm yükseköğretim kurumlarının KİDR’lerini her 

yıl hazırlaması yoluyla periyodik olarak izleme 

süreçlerinin uygulanıyor olması, 

 İç kalite güvencesinin dış değerlendirme süreci ile 

ilişkili olması, 

 YÖKAK’ın uluslararası normlarda deneyim ve 

bilgi birikimi sahibi olması, 

 Kurumlara liderlik yapması ve kurumlarda 

farkındalık yaratmış olması,  

 Bilgi teknolojilerinden faydalanılıyor olması,  

 Mevcut ölçütlerin ve sistemin bütün kurumlarda 

uygulanabilir nitelikte olması, 

 KİDR’lerin daha somut verilere dayandırılması 

gerekliliği ve KİDR hazırlama sürecinin kurumların 

daha fazla faydalandığı bir süreç haline getirilmesi,  

 Kurumlarda iç kalite güvence sistemlerine özgü 

birim ve kadrolarla sürdürülebilirliğinin güvence 

altına alınmaması,  

 Yükseköğretim kurumlarının doğal iş süreçleriyle 

bütünleşik olarak iç kalite güvence sistemlerini 

geliştirmesi ihtiyacı, 

 Kurum iç kalite güvence sistemini desteklemek 

amacıyla daha fazla eğitim ve bilgilendirme 

toplantılarına ihtiyaç duyulması,  

 Kurumun iç kalite güvence sisteminden sorumlu 

yöneticilerle (Üniversitelerde ilgili rektör yardımcısı 

gibi) daha güçlü ilişkilerin yürütülmesi ihtiyacı,  

 Kurumlarda kalite komisyonlarının etkinliğinin 

artırılması ihtiyacı,  
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 Eğitimler ve örnek olayların paylaşılması 

aracılığıyla kurumların uygulamalarının ve 

sürdürülebilirliklerinin desteklenmesi, 

 İç kalite güvence sistemleri yoluyla nicelik yerine 

niteliğin önem kazanmış olması, kurumsal 

kapasitenin geliştirilmesine yardımcı olması.  

 Kurumların KİDR üzerinden genel görüş bildirimi 

yoluyla geri bildirim ihtiyacının olması, 

 Kurumların durumlarıyla ilgili geri bildirim 

almasının sadece dış değerlendirme uygulaması ile 

sağlanması ve bunun periyodunun da çok uzun 

olması,  

 Sistemin basitleştirilmesi ihtiyacı, 

 Kurumlar tarafından içselleştirme ve kültürel olarak 

benimsemenin yetersiz olması,  

 Kurumlarda iç kalite güvence sistemlerinin 

geliştirilmesi için desteklerin ve teşvik 

mekanizmalarının (Kurumlarda bunun atanma-

yükseltilmede dikkate alınması vb.) olmaması,  

 Kurumların yıllar itibarıyla elde etmiş olduğu 

gelişmelerin izlenmesini sağlayacak bir sistemin 

olmaması,   

 Kurum iç kalite güvencesinin izleme mekanizmaları 

ile KİDR, dış değerlendirme uygulamaları arasındaki 

ilişkinin net olarak sağlanmamış olması. 

D
IŞ

 D
E

Ğ
E

R
L

E
N

D
İR

M
E

 H
İZ

M
E

T
L

E
R
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 Dış değerlendirme ölçütlerinin ve sürecinin 

tanımlanmış ve kılavuzla yayımlanmış olması,  

 Dış değerlendirmenin yönetmelikle kurumlar için 

zorunlu hale getirilmiş olması,  

 Sistematik dış değerlendirme süreçleri kapsamında 

akran değerlendirmesinin saha ziyaretleri yoluyla 

uygulanıyor olması, 

 Dış değerlendirmelerde görev alacak olanların 

değerlendirici eğitimleri ile desteklenmesi, 

 Dış değerlendirmelerde bilgi teknolojilerinin 

kullanılması ve erişilebilirliğin sağlanması, 

 Dış değerlendirmelerde öğrenci değerlendiricilerin 

görev alıyor olması,  

 Dış değerlendirme takımlarının farklı alanlardan ve 

farklı kurumlardan seçilerek çeşitlilik, farklı bakış 

açıları ve objektifliğin güvence altına alınmış 

olması,  

 Dış değerlendirme sürecinin tüm paydaşlarının 

(değerlendiriciler, değerlendirilen kurumlar) geri 

bildirimlerde bulunabiliyor olması,  

 Değerlendirici havuzundaki kişi sayısının fazla 

olması,  

 Kurumlara mentörlük yoluyla sürekli destek 

verilmesi, 

 Dış değerlendiricilerin objektif ölçütlere göre 

seçiliyor olması,  

 Dış değerlendirici havuzunda yer alan personelin 

genç ve dinamik bir yapıda olması, 

 Dış değerlendirmede olası çıkar çatışmalarının 

önlenmesinin eğitimler ve yazılı beyanlarla 

güvence altına alınması,  

 Yükseköğretim kurumlarının uluslararası 

yaklaşımlara göre ve tarafsız bir gözle 

değerlendirilerek geliştirilmesi gereken yönleriyle 

ilgili geri bildirim sağlanması,  

 Bağımsız bir kuruluş tarafından değerlendiriliyor 

olmanın getirdiği dış motivasyon. 

 Deneyimli dış değerlendirici sayısının az olması,  

 Saha ziyareti sürelerinin kurumun büyüklüğüne veya 

yerleşke sayısına göre değişmiyor olması,  

 Kurumlar için dış değerlendirme süresinin beş yıl 

olarak sabit olması,  

 Dış değerlendirme konusunda daha fazla 

bilgilendirme ihtiyacının olması,  

 Değerlendirici eğitimlerinin yılda bir kere ve belli bir 

tarihle kısıtlanmış olması,  

 Dış değerlendirmelerde görev alan değerlendiricilerin 

mümkün mertebe aynı yaklaşım ve bakış açısıyla 

değerlendirme yapmasının (tutarlılığı, ortak dil 

geliştirmeleri vb.) sağlanmasına rağmen geri bildirim 

raporları ile değerlendirme takımları arasında 

tutarlığın geliştirilmesi gerekliliği,  

 Dış değerlendiricilerin yetkinliğinin artırılması 

ihtiyacının olması,  

 Değerlendirici olmayı özendirici uygulamaların 

olmaması, 

 Kurumsal akreditasyon uygulamasının olmaması,  

 Ekiplerin oluşturulması sürecinin tanımlı olmaması 

ve yayımlanmamış olması,  

 Dış değerlendirme sonrasında izleme sürecinin 

olmaması, 

 Üniversitelerin iç kalite güvence sistemini 

içselleştirmesi için dış değerlendirme süreçlerinde 

sürekliliğe ihtiyaç duyulması. 
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 Yükseköğretim kurumlarına yönelik bilgilendirme 

toplantılarının ve eğitimlerin yapılıyor olması, 

 Eğitim hizmetlerinin alanında uzman kişiler 

tarafından verilmesi ve bilgilerin güncel olması,  

 Yükseköğretim kurumlarındaki iyi uygulama 

örneklerinin paylaşılması için özel toplantılar 

düzenleniyor olması,  

 Sağlanan eğitimlerden ve bilgilendirme 

toplantılarından memnuniyetlerin ölçülüyor olması. 

 

 Yükseköğretim kurumlarında kalite komisyonları, 

kalite iyileştirme ekipleri vb. kaliteyle ilgili 

birimlerin de eğitim ihtiyaçlarının olması,  

 Eğitimlerin önceden belirlenmiş bir program 

dahilinde ve çok sık yapılmaması,  

 KİDR’lerin nasıl hazırlanacağına yönelik daha 

kapsamlı eğitimlere ihtiyaç duyulması,  

 Uygulama ağırlıklı çalıştayların yapılmıyor olması,  

 Sağlanan eğitimlerin bir günlük bilgilendirme 

toplantıları şeklinde olması,  

 Yükseköğretim kurumlarının liderlerine yönelik 

eğitimlerin olmaması,  

 Eğitimlerin kurumlarla işbirliği içerisinde 

düzenlenmiyor olması, 

 Eğitimlerin yükseköğretim kurumlarının ihtiyaçlarına 

ve kuruma özgü olarak çeşitlendirilmemiş olması,  

 Eğitimlerde online eğitimler gibi teknolojilerden 

faydalanarak katılım ve ulaşım imkanlarının 

artırılması, 

 Yükseköğretim kurumlarına yönelik eğitim 

hizmetlerinin sonucunda ortaya çıkan kazanımların 

(eğitimlerin etkililiğinin, kurumlarda yayılımın vb.) 

izlenmiyor olması. 

D
IŞ

 D
E

Ğ
E

R
L

E
N

D
İR

İC
İ 

E
Ğ

İT
İM

 

H
İZ

M
E

T
L

E
R

İ 

 Yapılandırılmış, farklı eğitim modelleri ve örnek 

olaylarla desteklenmiş dış değerlendirici 

eğitimlerinin sağlanıyor olması, 

 Kurulun eğitim ekibinin konuya hâkimiyeti ve 

eğitmenlerin yetkinliği, 

 Dış değerlendirme eğitimleri ile farklı 

üniversitelerden gelen kişilere konuyla ilgili genel 

bir çerçevenin veriliyor olması ve uygulama 

bütünlüğünün sağlanması, 

 Değerlendiricilerin gelişimi yönündeki 

uygulamaların paydaş geri bildirimleri de dikkate 

alınarak sürekli iyileştiriliyor olması,  

 Eğitimlerin katılımcılarının saha ekipleri oluşturulur 

gibi karma şekilde oluşturulmaması (Harf sırasına 

göre değil de), 

 Değerlendiricilerin yetkinliğine göre (Yeni 

başlayanlar ve deneyimli değerlendiriciler gibi) farklı 

içerik ve nitelikte eğitimler olmaması, 

 Eğitimlerde uygulama kısmının (Dış değerlendirme 

raporu yazımı gibi) ve (gerçek) örneklerin arttırılması 

ihtiyacı,  

 Eğitimler sonunda bireysel değerlendirme ve geri 

bildirimlerin yapılmaması,  

 Eğitim zamanının yılda bir kere ile sınırlı olması, 

 Eğitimlerin etkinliğinin değerlendirilmemesi, 
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 Akreditasyon kuruluşlarının yetkilendirilmesi, 

tanınması, tescil ve izlenmesinden sorumlu ulusal 

düzeyde üst bir kuruluşun olması,  

 Akreditasyon kuruluşlarının amaca hizmet 

etmelerinin, uygulama hatası yapmamalarının ve 

uygulama bütünlüğünün sağlanması,  

 Akreditasyon kuruluşlarının tescili vb. bilgilere 

şeffaf bir şekilde resmi internet sitesinde yer 

verilmesi, 

 Akreditasyon ve dış değerlendirme kuruluşları ile 

kolay iletişim kurulabilmesi, 

 Tarafsız ve bağımsız sonuçlar bildirilmesi, 

 Uluslararası akreditasyon kuruluşlarının önünün 

açılması, 

 Akreditasyon kurumlarının felsefe, yapılanma, 

yapacakları işlemler, sorumluluk ve rollerinin açık 

hale gelmesi. 

 Yetkilendirmelerin geç yapılıyor olması,  

 Dış değerlendirme kuruluşlarının çeşitliliğini ve 

sayılarını artırmak üzere teşvik mekanizmalarının 

olmaması,  

 Kurumların saha çalışmalarının değerlendirilmemesi 

(Örnekleme olabilir), 

 Akreditasyon kuruluşlarının tanınırlığının artırılması 

ihtiyacının olması. 
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 Yükseköğretim sisteminde kalite kültürünün 

yaygınlaşmasını ve içselleştirilmesini 

hızlandırması, 

 Mentörlük uygulaması ile dış değerlendirmeden 

geçecek kurumlara destek sağlanması,  

 Kalite güvencesi, iç ve dış değerlendirmeler gibi 

konularda rehberlik amacıyla bilgilendirme 

toplantıları yapılması. 

 Mentörlük sisteminin sadece dış değerlendirme 

sürecinde uygulanıyor olması ve yılda bir kere ile 

sınırlı olması, 

 Mentör sayısının az olması ve mentörlüğü teşvik 

edecek uygulamaların olmaması,  

 Kurumların sürekli destek ihtiyacının 

karşılanamaması,  

 Akreditasyon ve kalite süreçlerinde üniversite bazlı 

birebir mentörlük ihtiyacının karşılanamıyor olması. 
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 Bilgilendirme toplantılarının yapılıyor olması, 

 Etkinliklere öğrencilerin dahil edilmiş olması,  

 Etkinliklerin kalite güvencesi olgusunun kabulü ve 

yaygınlaşmasında çok etkili olması. 

 Kalite kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması 

için daha fazla sayıda ve çeşitte (çalıştay, sosyal 

etkinlikler vb.) etkinliğe ihtiyaç olması,  

 Etkinliklerin çoğunlukla Ankara ve kısmen başka 

illerde düzenleniyor olması,  

 Etkinliklerin geniş katılımlar için yapılmaması,  

 Etkinliklerin ve etkinlik tarihlerinin önceden 

planlanmaması ve ilan edilmemesi,  

 Etkinliklerin daha çok salon toplantısı şeklinde 

olması. 
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 Yayınların kalite kültürünün oluşması ve 

güçlendirilmesi imkânı vermesi,  

 Kurulun kılavuzlar ve raporlar gibi yayınlarının 

resmi internet sitesi yoluyla paylaşılması. 

 Yayınların içeriğinin sadeleştirilmesi ve görsellerle 

daha anlaşılır hale getirilmesi gerekliliği,  

 Teknik dokümanların alt birimlerin ihtiyaçlarının 

nasıl giderileceğine ilişkin daha anlaşılır ve basit bir 

dille yazılı ya da görsel olarak sunulması,  

 Kalite ve akreditasyon konularında periyodik 

yayınların (dergi, bültenler gibi) olmaması,  

 Yayın çeşitlerinin kılavuzlar ve raporlarla kısıtlı 

olması,  

 Kalite konusunda temel yayınlardan oluşan e-

kütüphane vb. sistemlerin olmaması,  

 İyi uygulama örneklerinin, deneyimlerin 

yayımlanmaması. 
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 Raporun kapsamlı olarak hazırlanması ve durumun 

açık bir şekilde ortaya konulması. 

 Mevcut raporlama sistemine ilave olarak, verinin 

görselleştirilmesi yoluyla bilgilerin basit ve kolay 

anlaşılır bir şekilde sunulmaması,   

 Yıllık durum raporunda dış değerlendirme 

kuruluşlarının program bazında yaptıkları 

değerlendirme sonuçlarının paylaşılmaması. 
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 Ulusal yükseköğretim sisteminde kalite güvencesi 

konusunda yasal olarak tanınıyor olması,  

 YÖKAK’ın resmi internet sitesinin İngilizce 

versiyonunun bulunması, 

 Yükseköğretim kalite güvence sistemine yönelik 

konularda uluslararası alanda Türkiye’nin temsil 

edilmesi.  

 Kurulun uluslararası tanınırlığa sahip olmaması ve bu 

alandaki önemli uluslararası ağlara/işbirliklerine aktif 

katılım sağlamamış olması,  

 YÖKAK’ın faaliyetlerinin duyurulmasına yönelik 

olarak çok uluslu toplantılar yapılmaması,  

 Bilgi paylaşımının ve bilgilendirmelerin çok dilli 

(Almanca, Fransızca, Arapça vb.) olarak 

desteklenmemesi,  

 Uluslararası alanda işbirliklerinin olmaması,  

 Dış değerlendirme ekiplerine yurt dışındaki benzer 

kuruluşlardan gözlemcilerin dahil edilmemesi,  

 Kurul kararlarının yükseköğretimle ilgili karar verici 

organlar tarafından kısıtlı olarak kullanılması, 

 Kurulun değerlendirme sürecinin uluslararası 

platformda tanınmıyor olması,  
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 Kalite güvencesinde uluslararası gelişmeleri takip 

etmek, alandaki ana eğilimleri analiz etmeyi ve 

bunlardan öğrenmeyi sağlayacak mekanizmaların 

kısıtlı olması, 
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13. Mevcut Zorluklar ve Gelecek İyileştirme Alanları  

Kurulun 2019-2023 Stratejik Planı hazırlıkları kapsamında yürütülen çevre analizi yoluyla Kurulun karşı 

karşıya olduğu tehditler ve fırsatlar tespit edilerek stratejik planlama çalışmalarında dikkate alınmıştır. Çevre 

analizi, sektörel eğilim ve sektörel yapı analizi şeklinde iki aşamada uygulanmıştır. Sektörel eğilim analizinde 

PESTLE analizi ile YÖKAK’ın çevresindeki politik, ekonomik, sosyokültürel, teknolojik, yasal ve çevresel 

etkenler değerlendirilmiş ve bu biçimde etkenler ve sorunlar belirlenmiştir. Bu etkenlerin ve sorunların 

yükseköğretim sistemine ve/veya YÖKAK’a fırsat veya tehdit şeklindeki etkileri tespit edilmiştir (Tablo 11). 

Son olarak da bu fırsat ve tehditler karşısında kurulun neler yapabileceği öneri olarak sunulmuştur. Sektörel 

yapı analizi kapsamında ise, sektördeki rakipler, paydaşlar, tedarikçiler ve düzenleyici kurumlar açısından 

tespitler yapılarak değerlendirilmiş ve fırsat ile tehdit oluşturabilecek hususlar belirlenmiştir (Tablo 12). 

Raporun bu kısmında sadece bu analiz kapsamında belirlenmiş olan tehditler sunulmuş olup diğer tespitlere 

Kurulun 2019-2023 Stratejik Planı’nda ulaşılabilir (Bkz. Ek 4).  

Tablo 11. PESTLE Analizi 

 FIRSATLAR TEHDİTLER 

P
O

L
İT

İK
 

 Ülkede 2023 yılına kadar seçim olmamasından dolayı 

kurumlar ve kişiler orta vadeli hedeflerini başarmaya 

odaklanacaklardır.  

 2023 yılının Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı olması ve 

önemi nedeniyle tüm yükseköğretim kurumları bu yıla 

ilişkin önemli hedefler belirlemektedir ve 2023 hedeflerine 

katkı verme isteğindedir. 

 

Ulusal olarak Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlıklar seviyesinde 

kalite olgusunun benimsenmesi ve bu konuda bazı hedeflerin 

belirlenmesi.   

 

Türkiye 2023 Hedefleri kapsamında: 

 Yükseköğretime erişilebilirliğin artırılması (Yeni vakıf ve 

devlet üniversitelerinin açılması),  

 Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısının azaltılması, 

 Kalite ajansının kurularak yükseköğretimde toplumsal ve 

endüstriyel beklentilerin karşılanması 

hedefleri bulunmaktadır.  

 

2019 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Planı “Nitelikli İnsan ve Güçlü 

Toplum” başlığının eğitimle ilgili alt başlıklarında eğitimin tüm 

kademelerinde eğitime erişimde sağlanan gelişmelere bağlı 

biçimde eğitimin kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmaların 

yürütüleceği vurgulanmaktadır. İlgili dokümandaki amaç ve 

hedefler içerisinde özellikle şu hedefler Kurulu 

ilgilendirmektedir: 

 Tedbir 21: Yükseköğretim sistemi, hesap verebilirlik 

temelinde özerklik, performans odaklılık, ihtisaslaşma ve 

çeşitlilik ilkeleri çerçevesinde kalite odaklı rekabetçi bir 

yapıya dönüştürülecektir. 

 Tedbir 22: Yükseköğretim Mekânları Yatırım Karar 

Destek Sistemi (Mek-Sis) Projesi tamamlanacaktır. 

 Tedbir 23: Öğretim elemanı açığı, yurt geneline dengeli 

dağılım gözetilerek azaltılacaktır. 

 

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri tüm 

dünya için önemli olan ve evrensel olarak kabul gören 17 farklı 

başlıkta birtakım hedefleri içermektedir. Bu hedefler ülkelerdeki 

kalkınmayı etik, ahlak ve çevre odaklı ele almaktadır. Bu 
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hedeflerden birisi de 4. maddede  yer alan nitelikli eğitim 

hedefidir. Bu maddede “Herkes için kapsayıcı ve nitelikli 

eğitimin başarılması, eğitimin sürdürülebilir kalkınma için en 

güçlü ve denenmiş araçlardan biri olduğuna dair inancı yeniden 

vurguluyor.” ifadesine yer verilmektedir. 

Tüm dünyanın kalkınmanın odağında kalite odaklı nitelikli 

eğitime öncelik vermesi önemlidir. Bu kapsamda ülkemizdeki 

yükseköğretim kurumlarının kalite düzeylerinin artırılması 

Birleşmiş Milletler programları ve projeleri kapsamında 

değerlendirilebilir. 

E
K
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N
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M

İK
 

Yükseköğretim kurumu-işletme ilişkisinin güçlendirilerek orta 

ve uzun vadeli eğitim/beceri ihtiyaçlarının karşılanması ihtiyacı 

bulunmaktadır. Bölgesel farklılıkları ön plana alarak üniversite-

sanayi birlikteliğine yönelik model ve mekanizmaların gelişimi 

teşvik edilebilir. 

Tüm dünyada istikrarsızlaşma ve artan 

politik/ekonomik rekabet. Türkiye çevresindeki 

istikrarsızlığın ekonomik etkilerinden eğitim 

harcamaları da önemli ölçüde etkilenebilmektedir. 

Bu durum tasarruf planlarına öncelik verilmesine 

sebep olabilmektedir. Bundan dolayı YÖKAK 

bütçelerinde daralma yaşanabilir. 

Akredite edilmiş program ve kuruluşlar aracılığıyla kamu 

çalışanlarının mesleki ve temel becerilerini arttırmak 

hedeflenmektedir. YÖKAK bünyesinde akredite edilen program 

sayısının arttırılması ve teşviki sektör odaklı beklentilere cevap 

verme konusunda yardımcı olabilir. 

 

Ekonomik dalgalanma ve istikrarsızlıktan dolayı 

kurumlara aktarılan bütçelerin azalması YÖKAK 

bünyesinde geliştirilmesi hedeflenen kurumsal 

gelişim ve nitelik artışını engelleyebilir. Tasarruf 

planları, yükseköğretim kurumlarında kurumsal 

gelişimi sağlayacak ve kalite süreçlerini geliştirecek 

faaliyetlerin askıya alınmasına sebep olabilir. Saha 

ziyaretlerindeki masrafların ilgili kurum bütçesinden 

karşılanması zorlaşabilir. 

Sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksine uygun olarak il bazında 

6 kademeli teşvik sistemi/haritası kullanılmaktadır. 

Yükseköğretim mezunları arasındaki yüksek işsizlik 

oranı yükseköğretim kurumlarının eğitim kalitesi ve 

beceri kazandırma yeterliliklerinin sorgulanmasına 

neden olmaktadır. 

Özel sektörde araştırmacı istihdamı teşvik edilecektir. 

Hayat boyu öğrenme ihtiyacı ve işgücü piyasası 

beklentileri ile işgücü yetenekleri uyumunun 

sağlanması gerekir. Hayat boyu öğrenmenin önemi 

giderek artacaktır.  

Kalkınma ajanslarından eğitimler için daha fazla pay ayrılması 

Yükseköğretim kurumları genel olarak tek tip gelir 

kaynağından beslenmektedir ve bu merkezi 

bütçelerde de kurumsal ihtiyaç ve önceliklerin 

dikkate alınmadığı bilinmektedir. Bu nedenle 

ekonomik daralma dönemlerinde karşılaşılan 

problemlerden bilhassa eğitim-öğretim, Ar-Ge ve 

toplumsal hizmet faaliyetleri etkilenebilmektedir. 3. 

nesil üniversite modeline uygun biçimde çıktı odaklı 

yükseköğretim kurumlarının teşvik edilmesi ve bu 

kurumların öz gelir kaynaklarını oluşturmaları 

gerekecektir.  

Ar-Ge ve girişimcilik faaliyetlerinin geliştirilmesi için 

akademisyen ve öğrencilerin teşvik edilmesi özendirilecektir.   

 

 

Stratejik planlama, performans yönetimi ve faaliyet 

esaslı bütçeleme temelinde hesap verebilirlik ihtiyacı 

devam etmektedir. KİDR’lerde ve dış değerlendirme 

süreçlerinde genel olarak stratejik planlama ve 

performans sistematiği bütünleştirilememiştir. 

PUKÖ döngüsünün sağlanabilmesi stratejik 

planlama ve performans yönetimi uygulamalarına 

bağlıdır. 

 

Kurumsal politika oluşturma ve karar 

mekanizmalarını güçlendirmek amacıyla güvenilir 

veri, istatistik ve bilgi üretimi sağlanacaktır. 

S
O

S
Y

O
K

Ü
L

T
Ü

R
E

L
 

Toplumsal ve endüstriyel kalite beklentileri artmaktadır.  

YÖKAK kurumsal olarak büyüdükçe kurul üyeleri, 

kurul çalışanları ve değerlendiriciler  gibi iç ve dış 

paydaşlar için çıkar çatışmasının önlenmesinin 

güvence altına alınması zorlaşacaktır. 

10. Kalkınma Planı’nda bilgiye dayalı üretim olanakları 

açısından Ar-Ge, patent ve ileri teknoloji sektörlerine ilişkin 

göstergelere göre bilgiye dayalı üretim konusundaki rekabet 
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gücü istenilen seviyelerde değildir. Bu açıdan yükseköğretim 

kalite süreçlerinin doğrudan endüstriyel ve toplumsal 

beklentilerin karşılamasına yönelik büyük bir algının var olması. 

T
E

K
N

O
L

O
Jİ

K
 

Bilgi teknolojileri verilerin kullanılması ve analizi konularında 

birçok imkân sunmaktadır. YÖKAK değerlendirici sistemi, veri 

tabanlı bir sistem olmasının yanı sıra ana metin yüklemeleri 

üzerine kurgulanmıştır. 

Türkiye’deki üretim faaliyetlerinin yoğunluğu bölge 

ve şehirlere göre farklılaşmaktadır. 

İmalat sanayinde büyük ve küçük işletme verimlilikleri arasında 

önemli farklılıklar mevcuttur. 

YÖKAK değerlendirici sisteminde sürekli birbirini 

tekrarlayan yasa ve yönetmelikler kanıt olarak 

yüklenmekte ve sistem üzerinde yavaşlatma 

problemi yaratmaktadır.  

Eğitim kalitesinin arttırılması yoluyla işgücünde yer alan 

kişilerin niteliklerinin yükseltilmesi amacıyla yenilikçi ve 

sürdürülebilir üretim sürecine ihtiyaç vardır. 

 

Bilgi ve iletişim teknolojilerinden yayın faaliyetleri ve 

yükseköğretim kurumlarında kalitenin teşvik edilmesi için 

faydalanılabilir. 

 

Y
A

S
A

L
 Kamu kurumlarında iç kontrol sistematiğinin stratejik planlama, 

performans yönetimi ve bütçeleme esaslı oluşturulması 

YÖKAK’ın PUKÖ döngüsünün sağlanmasına katkı sağlayan 

yasal bir unsurdur. 

Kurumsal gelişimi sağlamaya yönelik nitelikli ve 

özerk üniversite modeli hedefi olmasına rağmen 

yükseköğretim kurumlarının aynı yasa ve 

yönetmeliklerle yönetilmesinden kaynaklı olarak 

standart bir üniversite modelinin ortaya çıkmış 

olması yeni modellerin gelişmesine engel 

olabilmektedir. Bu durum kurumlarda yenilikçiliği 

engelleyebilmektedir.  

Ç
E

V
R

E
S

E
L

 

 

Kurumsal ve sosyo-ekonomik gelişmişliklerin 

izlenmesi süreçlerinde kurum ve kuruluşların çevre 

ve doğaya etkileri önemli bir yer tutmaktadır. 

Kurumsal gelişmelere kalite odaklı rehberlik 

edilmesi bağlamında YÖKAK iç ve dış 

değerlendirme süreçlerinde toplumsal fayda ve etki 

derecesine atfedilen öneme rağmen bu faktör kalite 

süreçlerinde değerlendirme ölçütü olarak 

kullanılmamaktadır.  
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Tablo 12. Sektörel Yapı Analizi 

 FIRSATLAR TEHDİTLER 

R
A

K
İP

L
E

R
 Ulusal ölçekte YÖKAK’ın tek kalite ajansı olması nedeniyle 

rakiplerinin olmaması  

Akreditasyon kuruluşları içerisinde kurumsal 

akreditasyon yapmaya başlayanlar rakip olabilir. 

 

Ulusal olarak ISO, KALDER ile uluslararası alanda 

EUA, EFQM gibi kurumsal değerlendirmeler yapan 

kurumların olması. 

P
A

Y
D

A
Ş

L
A

R
 

Yabancı dil eğitimindeki problemler. YÖKAK bünyesinde 

yabancı dil eğitimi veren programların akreditasyonlarına 

ilişkin yapılan çalışmalar 10. Kalkınma Planı’na katkı 

sağlayacak niteliktedir. 

Son yıllarda mevcut yükseköğretim kurumlarına 

yönelik talebin azalması.   

Ulusal Yeterlilik Çerçevesi’nde ulusal meslek standartlarına 

göre uluslararası geçerliliği olan diploma ve sertifikasyon 

sisteminin geliştirilmesi.  

Yeni kurulan yükseköğretim kurumları ile mevcut 

kurumların kurumsallaşma problemleri. 

Yükseköğretimde ulusal ve uluslararası rekabet ortamı doğmuş 

olması 

Üniversitelerin kalitenin öneminin ve dünyadaki 

eğilimlerin çok farkında olmaması ve yükseköğretim 

kurumlarında kurumsal kültürün kalite 

uygulamalarını destekleyecek güçte olmaması. İç 

kalite güvence sisteminin üst yönetici ve diğer 

yöneticiler tarafından sahiplenilmemesi.  

Yükseköğretim kurumlarında geniş bir eğitim kadrosu 

imkânına sahip olunması 

Kalite güvencesinin üniversiteleri alışılagelen klasik 

misyonlarının dışında çağın gereklerine uyum 

sağlamaya yönelik yapıyı tesis etmeye zorlaması ve 

teşvik etmesi. 

Kurumlar arası işbirliğinden faydalanılabilir: 

• Yükseköğretim kurumlarıyla işbirliği içerisinde kurum 

genelinde etkinlik düzenleme imkânı, 

• Bu tür etkinliklerin düzenlenmesinin teşvik edilmesi ve çeşitli 

destek mekanizmalarının getirilmesi. 

Kurumların dış değerlendirmeye alışık olmaması 

nedeniyle bazı yükseköğretim kurumları tarafından 

bu sürecin bürokratik bir angarya veya geçilmesi 

gereken bir sınav, bir teftiş gibi algılanıyor olması. 

 
Eğitim hizmeti verilmesi gereken üniversite sayısına 

göre zamanın kısıtlı olması. 

 

Akreditasyon süreçleriyle ilgili farkındalığın ve 

ulusal akreditasyon için başvuruda bulunan kurum 

sayısının artmasına rağmen bazı programlar için 

ulusal düzeyde akreditasyon hizmeti verecek kuruluş 

yoktur.  

 

Akreditasyon kuruluşların varlıklarını sürdürmesi 

amacıyla, değerlendirdikleri kurumlardan talep 

ettikleri ücretlerin kurumlar tarafından 

sağlanabilmesi için birtakım yasal düzenlemelerin 

yapılması ihtiyacı bulunmaktadır.  

T
E

D
A

R
İK

Ç
İL

E
R

 

 

Değerlendiricilerin farklı yükseköğretim 

kurumlarının çalışanları olması nedeniyle kurumsal 

aidiyet duygularının değerlendirmelere yansıma 

ihtimali bulunmaktadır.  

 

YÖKAK’ın yeni kurulan bir kurum olması 

nedeniyle bakım-onarım, bilişim altyapısı, 

organizasyonlar gibi hizmetleri dışarıdan tedarik 

ediyor olmasından dolayı her zaman aynı kalitede 

hizmet alma güvencesi bulunmamaktadır.    
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D
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 D
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Yükseköğretimin yapısal sorunları:  

 Yükseköğretim sistemindeki merkeziyetçi yapı, 

 Hizmet sunumunda çeşitliliğin sağlanamaması, 

 Araştırma kalitesindeki yetersizlikler. 
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