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Önsöz
Bu iç değerlendirme raporu (İDR), Yükseköğretim Kalite Kurulu'nun (YÖKAK), Avrupa
Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Birliği'nin (ENQA) 2019'da gerçekleştirdiği
değerlendirmeye bağlı olarak Avrupa Yükseköğretim Kalite Güvencesi Tescil Kuruluşu
(EQAR) için odaklı değerlendirmeye yönelik, YÖKAK tarafından hazırlanmıştır. 1
Yükseköğretim Kalite Kurulu, 2015 tarihinde “Yükseköğretim Kalite Güvencesi
Yönetmeliği”ne dayanarak “Yükseköğretim Kalite Kurulu” olarak kurulmuş ve 22017
yılında mevzuatta yapılan bir güncelleme ile yeniden yapılandırılmıştır.
Yükseköğretim Kalite Kurulu idari ve mali özerkliğe sahip, kamu tüzel kişiliğini haiz ve
özel bütçeli bir kuruluş olarak Türkiye Yükseköğretim sisteminde kalite
güvencesinden sorumlu tek ulusal kurum olmuştur. YÖKAK’ın misyonu, Türkiye’deki
yükseköğretim kurumlarının sürekli gelişimine ve bireylerin evrensel yeterliliklere
ulaşmasına katkı sağlamak üzere yükseköğretim alanında kalite güvencesi sistemini
güçlendirmektir. YÖKAK'ın vizyonu, yükseköğretimde kalite güvencesi alanında etkin
ve uluslararası düzeyde tanınan bir kurum olmaktır.
YÖKAK'ın
ana
sorumluluk
alanları,
Yükseköğretim
kurumlarının
dış
değerlendirmelerini gerçekleştirmek, akreditasyon ajanslarının tanınma ve
yetkilendirme süreçlerini yönetmek, ve yükseköğretim kurumlarında kalite kültürünün
yaygınlaştırılmasını ve benimsenmesini sağlamaktır.3 Kurulun çalışmaları
doğrultusunda Türkiye yükseköğretim kalite güvencesi ile ilgili olarak,
"Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği"
yürürlüktedir. Yönetmelik, YÖKAK'ın çalışma usul ve esaslarını, yükseköğretim
kurumlarında kalite güvencesi sistemlerinin kurulmasına ilişkin usul ve esasları,
yükseköğretim kurumlarında kurulan kalite komisyonlarını, bağımsız program
akreditasyonu ajanslarının tanınma ve yetkilendirilmelerini, Kurul'un Genel
Sekreterliğinin çalışma usul ve esaslarını, Genel Sekreterliğe bağlı birimlerin
görevlerini ve bunların yürütülmesine ilişkin diğer konuları kapsar.
ENQA üyesi olmak ve EQAR'a dahil olmak ve böylece uluslararası tanınırlığını artırmak
YÖKAK'ın ana hedefleri arasındadır. Bu amaçla YÖKAK, ENQA üyeliğine başvurmuş ve
9-12 Aralık 2019 tarihleri arasında ENQA, YÖKAK'ın Avrupa Yükseköğretim Alanında
Kalite Güvencesi Standart ve Yönergeleri'ne (ESG) uyumu konulu bir akran
değerlendirmesi yapmak amacıyla YÖKAK'a bir akran değerlendirme paneli ile ziyaret
gerçekleştirmiştir.
Panel'in YÖKAK'ın ESG 2015'i sağladığını değerlendirmesi üzerine ENQA Yönetim
Kurulu, 28 Nisan 2020 tarihli bir toplantı sonucunda YÖKAK'a beş yıl süre ile üyelik

vermiştir. ENQA Yönetim Kurulu, üyelik kararını takip eden iki yıl içinde YÖKAK'ın
panelin tavsiyelerini ele alıp yerine getirdiğine dair kapsamlı bir izleme raporu
istemiştir.
ENQA üyeliğine hak kazanan YÖKAK, EQAR tescili almak için de için de başvuru
yapmıştır. EQAR Tescil Komitesi 17/07/2019 tarihinde EQAR tescili almak için yapılan
bu başvuruyu ele almış ancak sunulan belgeler ışığında EQAR Tescil Komitesi
YÖKAK'ın ESG'ye tam uyumlu olduğuna hükmetmemiştir. Bu nedenle Tescil Komitesi
YÖKAK'ın başvurusunu 18 Mart 2021 tarihinde reddetmiş ve red kararına yol açan
konularla ilgili olarak, EQAR Başvuru Prosedürleri'nin 3.21 maddesi uyarınca YÖKAK'ı
odaklı değerlendirme sürecinden geçmeye davet etmiştir. YÖKAK 1 Mart 2022
tarihinde, odaklı değerlendirmeyi yürütmeleri ve daha sonra EQAR'ın tescil karar
süreçlerinde kullanılacak olan değerlendirme raporunu yazmaları amacıyla ENQA'dan
istekte bulunmuştur Buna ek olarak, YÖKAK, bu iç değerlendirme raporunu 2019
yılında yapılan ENQA Ajansı Değerlendirmesi sonrası hazırlamakla yükümlü olduğu
izleme raporu olarak ENQA'ya da sunacaktır (Bkz. Bölüm 2). ENQA, 7 Mart 2022
tarihinde odaklı değerlendirmeyi koordine etmeyi kabul etmiştir.
Bu iç değerlendirme raporunun hazırlanma süreci YÖKAK için ENQA panelinin
ziyaretinden sonra etkinliklerini analiz etmek, güçlükleri belirlemek ve ajansın sürekli
gelişimini yansıtan iyileştirmeleri yürürlüğe koymak bakımından önemli bir öz
değerlendirme
fırsatı
olmuştur.
2019
yılında
gerçekleştirilen
ENQA
değerlendirmesinin, değerlendirme sürerken yürürlüğe giren Kurumsal Akreditasyon
Programı (KAP) da dahil olmak üzere, YÖKAK'ın yıllar içinde attığı yenilikçi adımların
ve prosedürlerin genişletilmesi konusunda önemli etkileri olmuştur.

İç Değerlendirme Raporunun Hazırlanması

İç Değerlendirme Raporu (İDR) yazım süreci, YÖKAK'ın odaklı değerlendirmenin ENQA
tarafından yürütülmesi kararından hemen sonra başlamış olan çoklu aşamalı bir
süreçtir.
YÖKAK, ENQA panelinin tavsiyelerini ve özellikle EQAR Tescil Komisyonunun red
kararına yol açan konuları kendi içinde değerlendirmiştir. Ajansın ilgili komisyonları,
halihazırda yapılmış olan ve yapılması planlanan iyileştirme faaliyetleriyle ilgili olarak
geribildirimler oluşturmuşlardır. Daha sonra bir çalışma grubu oluşturularak çalışma
grubu danışmanının da yardımıyla İDR'nin ilk taslağı yazılmıştır. Taslak İDR, çalışma
gruplarında bulunan uzmanların görüşleri ve YÖKAK'ın ilgili faaliyetleri konularındaki
uzmanlık ve bilgileri doğrultusunda güncellenmiştir. Çeviri ve metin üzerinde
düzenlemelerin yapılması ile İDR'ye son şekli verilmiştir. Table 1 Tablo 1'de İDR'nin
hazırlanma aşamaları, tarihleriyle birlikte verilmiştir.

Tablo 1 İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Süreci
TARİH

Süreç Aşamaları

Haziran 2021

Odaklı değerlendirme süreci için ENQA'ya başvurma kararı

Eylül 2021

İDR çalışma grubunun oluşturulması

Ekim 2021

İDR hazırlanması için planlamaların yapılması

Temmuz – Ekim 2021

ENQA ve EQAR için içeriden ve dışarıdan geri bildirim toplanması

Kasım 2021- Ocak 2022

İDR'nin ilk taslağının tamamlanması

Ocak – Mart 2022

İDR'nin tamamlanması ve rapor ve eklerinin İngilizce çevirilerinin
yapılması

Mart 2022

ENQA ve EQAR Şartnamelerinin kabul edilmesi

Nisan 2022

İDR'nin ENQA'ya gönderilmesi

ENQA paneli, ve EQAR Kurulunun tavsiyelerinin yerine getirilmesi ve EQAR'ın
beklentilerinin karşılanması konularında çalışmalar titizlikle yürütülmüştür. Analiz için,
stratejik plan ve izleme verileri, yıllık faaliyet raporları, tematik analiz ve anket
sonuçları, ve resmi istatistikler kullanılmıştır.
YÖKAK'ın tüm faaliyetlerini ve süreçlerinin tam olarak anlaşılabilmesi için bu belge,
ajansın ESG'ye uyumuna ilişkin ENQA'nın en son inceleme raporuyla birlikte
okunmalıdır.
YÖKAK, ENQA'nın destek ve iş birliğinden ve yine EQAR tescili için ENQA'nın izleme
sürecine yönelik olarak yazılan izleme raporunu odaklı değerlendirme ile birleştirme
teklifimizi kabul eden EQAR'ın destek ve işbirliğinden memnuniyet duymuştur.
YÖKAK, bu belgenin ajansın son değerlendirmeden bu yana gerçekleştiriği faaliyetlere
yönelik olarak açık ve ayrıntılı bilgi sunmasının yanı sıra 2019 yılında gerçekleşen
ENQA değerlendirme panelinin tavsiyelerinin iyileştirme amacıyla nasıl ele alındığını
da ortaya koyacağını düşünmektedir.
YÖKAK İç Değerlendirme Raporu Çalışma Grubu Üyeleri:
Koordinatörler:
Prof. Dr. Muhsin Kar, Başkan
Mehmet Bora, Öğrenci Komisyonu Üyesi
Mehmet Yılmaz, Genel Sekreter
Danışman:
Dr. Öğr. Gör. Tuba Canvar Kahveci
İDR Yazım Takımı:
Doç. Dr. M. Dilek Avşaroğlu, Uzman
Doç. Dr. Salih Bardakçı, Uzman
Dr. Öğr. Gör. Gonca Uludağ, Uzman
Dr. Öğr. Gör. Ayşegül Kozak Çakır, Uzman
Öğr. Gör. Erdem Sarıaydın, Uzman
Ayhan Koçer, Uzman
Ömer Faruk Yıldız, Şube Müdürü
Çeviri Takımı:
Öğr. Gör. Dr. Yasemin Yelbay Yılmaz, Uzman
Züleyha Kol, Mütercim-Tercüman

BÖLÜM I:
EQAR DEĞERLENDİRMESİ: Tescil Komitesinin Özet Notları (2021)

Bu iç değerlendirme raporunun ana amacı EQAR tarafından redde neden olan ESG
standartları ile ilgili olarak YÖKAK'ın odaklı değerlendirmeden geçmesi gerekliliğini
karşılamaktır. Bu amaçla YÖKAK ilgili ESG standartları ile sınırlı olmak üzere odaklı
değerlendirmeyi yürütmesi için ENQA’ya başvurmuştur.
Dış değerlendirme raporu kararı (Aralık 2019'daki ENQA panel ziyaretinin ardından
yayınlandığı şekliyle) ve ESG uyum durumu Tescil Komitesi görüşleri doğrultusunda
(Bölüm 2 ve 3) aşağıda sunulmuştur:Table 2

Tablo 2 ENQA ve EQAR'ın ESG uyumluluğu geri bildirimi
Standart ENQA

Değerlendirme

Paneli EQAR Tescil Komitesi Kararı

Sonucu
2.1

Geniş Kapsamlı Uyum

Tam Uyum

2.2

Geniş Kapsamlı Uyum

Tam Uyum

2.3

Geniş Kapsamlı Uyum

Tam Uyum

2.4

Geniş Kapsamlı Uyum

Tam Uyum

2.5

Geniş Kapsamlı Uyum

Tam Uyum

2.6

Kısmi uyum

Kısmi uyum

2.7

Kısmi uyum

Kısmi uyum

3.1

Geniş Kapsamlı Uyum

Kısmi uyum

3.2

Tam uyum

Tam Uyum

3.3

Kısmi uyum

Kısmi uyum

3.4

Tam uyum

Tam Uyum

3.5

Kısmi uyum

Tam Uyum

3.6

Geniş Kapsamlı Uyum

Kısmi uyum

3.7

(beklenmiyor)

Tam Uyum (başvuru yoluyla)

EQAR Tescil Komitesinin RC29/A90 numaralı şu kararı 18 Mart 2021 tarihinde
YÖKAK'a iletilmiştir: "YÖKAK'ın, ESG'nin bazı temel gerekliliklerini karşılayamadığı göz
önünde bulundurularak Tescil Komitesi bütüncül yargısında, YÖKAK’ın ESG ile büyük
ölçüde uyumlu olduğu sonucuna varamamıştır." Bu kararda yer alan ESG
standartlarına “Kısmi Uyum” değerlendirmesine ilişkin Tescil Komitesinin gerekçeleri
şu şekilde özetlenebilir4:

● Kurumsal Akreditasyon Raporlarının yayımlanmasındaki gecikme ve raporların
tutarlılığına dair panel tarafından ifade edilen tereddütler (ESG 2.6 – Raporlama),
● İtiraz ve Şikâyet Komisyonunun organizasyon şemasında yer almaması ve yeni
itiraz sürecinin tam olarak uygulanıp uygulanmadığı hususu (ESG 2.7 – İtiraz ve
Şikâyet),
● Kurumun yönetim ve çalışmasına ilişkin olarak, özellikle metodolojinin tasarımında
paydaş katılımının etkinliğinin gözden geçirilmesi (ESG 3.1 Kalite güvencesi
faaliyetleri, politika ve süreçleri)
● YÖKAK’ın çalışan istihdamından kaynaklı operasyonel bağımsızlığına ilişkin
tereddütler (ESG 3.3 – Bağımsızlık),
● İç kalite güvencesi sisteminin, özellikle yeni başlatılan Kurumsal Akreditasyon
Programı (KAP) dikkate alınarak, ajansın faaliyetlerinin başarılı bir şekilde
uygulanmasını daha da destekleyecek şekilde tasarlanması (ESG 3.6 – iç kalite
güvencesi ve profesyonel davranış).
Tescil Komitesinin yukarıda belirtilen görüşleri hakkında YÖKAK tarafından yürütülen
iyileştirme çalışmaları ile ilgili açıklamalara bu bölümde yer verilmiştir.

ESG 2.6 – Raporlama (kısmi uyum)
Tescil Komitesi Kararı (RC29/A90):
● Kurumsal Akreditasyon Raporlarının yayımlanmasındaki gecikme (Madde 34)
● Raporların tutarlılığına dair panel tarafından ifade edilen tereddütler (Madde 38)
YÖKAK'ın yanıtı:
● EQAR karar tarihinde dış değerlendirme faaliyetlerine ait güncel raporlar YÖKAK’ın
resmî web sitesinde yayımlanmış olup, yalnızca Kurumsal Akreditasyon Raporları
(KAR) pandemi koşullarında yaşanan aksaklıklar sebebiyle gecikmeli olarak
yayımlanabilmiştir. Bu raporlar, artık kamuoyu tarafından erişilebilir olup, 2021
yılında yürütülen dış değerlendirme aktivitelerinden karara bağlananlara ilişkin
raporlar da YÖKAK resmî web sitesinden ulaşılabilir durumdadır.5 Ek 1'de örnek bir
KAR verilmiştir. KAR'ların yayınlanması planlandığı gibi programa göre
yürütülmektedir. 2022 KAP henüz başlatıldığından, süreç tamamlandığında
KAR'lar yayınlanacaktır.
● Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği
gereği tüm yükseköğretim kurumları her yıl Kurum İç Değerlendirme RAporlarını
(KİDR) YÖKAK’ın Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu’na göre
hazırlamak zorundadır.67 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 resmî web sitesinde her an erişilebilir olup tüm
paydaşlara açık bir şekilde yayımlanmaktadır5.
YÖKAK’ın kalite güvencesi süreçleri kapsamında üretilen diğer raporlar ise
değerlendiriciler tarafından hazırlanan ve dış değerlendirme sonuçlarının yer aldığı
Kurumsal Dış Değerlendirme Programı (KDDP) için Kurumsal Geri Bildirim
Raporları (KGBR) ve Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) için Kurumsal
Akreditasyon Raporları (KAR)’dır. YÖKAK Kurumsal Dış Değerlendirme,
Akreditasyon ve İzleme Programları Kılavuzu’na göre hazırlanan KGBR/KAR’lar bilgi
yönetim sistemi yoluyla hazırlanmaktadır. Değerlendiriciler bu sistemde
değerlendirme ölçütlerini, ilgili kurumun o yıla ve geçmiş yıllara ait KİDR’lerini ve
ilgili kanıtlarını görebilmekte, KGBR/KAR yazımını da yine aynı sistemden
gerçekleştirebilmektedir. Bu raporlar YÖKAK’a 2018 yılından bu yana bilgi yönetim
sistemi yoluyla sunulmakta, aynı zamanda YÖKAK’ın resmî web sitesinde her an
erişilebilir olup tüm paydaşlara açık bir şekilde yayımlanmaktadır.2
EQAR Tescil Komitesinin ve ENQA değerlendirme panelinin, raporlar arasındaki
tutarlılık hakkındaki görüşleri dikkate alınarak rapor tutarlılıkları ile ilgili yürütülen
çalışmalarda iyileştirmeler yapılmıştır.
Öncelikle KİDR, KGBR ve KAR’ların tutarlılığını sağlamak amacıyla yürütülen
çalışmalardan biri, kurum kalite komisyonlarına (KİDR’ler için) ve değerlendiricilere
(KGBR/KAR için) her yıl düzenli olarak YÖKAK dış değerlendirme faaliyetlerine
yönelik eğitimlerin verilmesidir. Eğitimlerde YÖKAK Dereceli Değerlendirme
Anahtarı’na (Rubrik) ilişkin değerlendirmeleri içeren modüller yer almakta ve
katılımcılara rubriğin kullanımı vaka örneklerinin etkileşimli olarak incelenmesi ile
benimsetilmektedir.
Bir diğer iyileştirme, ENQA panel ziyaretinin hemen ardından yapılmıştır. Panel
ziyareti sırasında, kriterlerle ilgili olarak, bahsedilen YÖKAK Kurumsal İç
Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzunda (Sürüm 2.0) sadece alt kriterler,
Rubrik sistemi ve örnek kanıtlar vardı.8 Panelin YÖKAK ziyaretini takiben kılavuz
güncellenerek rubrik sistemindeki her bir alt ölçüt için YÖKAK’ın ilgili standarttan
beklentileri ile ilgili açıklamalara yer verilmiştir.9 Bu güncelleme ile kılavuzu kullanan
farklı rapor yazıcı paydaşlar (kurumlar ve değerlendirme takımları) arasında
ölçütlerin anlaşılması bakımından tutarlılığın güçlendirilmesi amaçlanmıştır.
KİDR'ler ve KAR'lar için yapılan tutarlılık çalışması aşağıda açıklanmıştır.
KİDR’ler aşağıda yer alan hususlar kapsamında değerlendirilmektedir:
İç değerlendirme çalışmaları ve rapora paydaş katılımının etkililiği,
Kalite komisyonu çalışmalarının kapsayıcılık, yaygınlık, açıklık ve katılımcılığı,
Kurum iç değerlendirme süreçlerinin nesnelliği ve kanıta dayalılığı (KİDR
üzerinden YÖKAK Dereceli Değerlendirme Anahtarının (Rubrik) yeniden
puanlanması ve kurum puanlarıyla karşılaştırılması),
İyileştirme çalışmalarının yeterliliği.

● Tutarlılık çalışması sonucunda KİDR Geri Bildirim Raporu (Ek 2) yazılır ve ilgili
yükseköğretim kurumuna gönderilir. KİDR’lerin değerlendirmeleri neticesinde
karşılaşılan yaygın problemler tespit edilir. Kurum İç Değerlendirme Raporlarının
Değerlendirilmesi ve Geri Bildirim Verilmesi bir tematik analiz ile kamuoyuyla
paylaşılır.10

● KAR’ların tutarlılık çalışması YÖKAK Tutarlılık Yönergesi (Ek 3) kapsamında
gerçekleştirilmektedir. KAR, değerlendirme takımı tarafından tamamlandıktan
sonra ilgili rapor Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Komisyonu’na
gönderilmekte ve burada biri Komisyon üyesi diğeri Kurul uzmanı olmak üzere iki
kişilik bir grup tarafından aşağıdaki hususlar dikkate alınarak değerlendirilmektedir:
Raporlarda yer alan alt ölçüt olgunluk düzeyleri ile rapor içeriğinin uyumlu
olması.
Alt ölçüt olgunluk düzeylerine ilişkin değerlendirmelerin kanıta dayalı olarak
gerçekleştirilmesi.
Raporlardaki yazım dilinin yargılayıcı ve/veya diğer kurumlarla kıyaslayıcı
olmaması, tarafsız olması.
● KAR tutarlılık değerlendirmesi sonucunda tutarlılık değerlendirme raporu (Ek 4)
hazırlanmaktadır. Bu rapora göre varsa tereddütlü durumlarda, Komisyon takım
başkanı ile bir görüşme gerçekleştirerek nihai görüşünü oluşturup Kurul’a
iletmektedir. Kurul söz konusu süreci değerlendirerek Akreditasyon kararını
vermekte ve ilgili yükseköğretim kurumuna iletmektedir. Akreditasyon kararı ve
Kurumsal Akreditasyon Raporları web sitesinde yayımlanmaktadır11. Kurul ayrıca
kararını ve kurumun gelişmeye açık yönlerini içeren bir mektup hazırlayarak ilgili
yükseköğretim kurumuna iletmektedir (Ek 5).

ESG 2.7 – İtiraz ve Şikayetler (kısmi uyum)
Tescil Komitesi Kararı (RC29/A90):
● İtiraz ve Şikâyet Komisyonunun organizasyon şemasında yer almaması (Madde
44)
● Yeni itiraz sürecinin tam olarak uygulanıp uygulanmadığı hususu (Madde 45)
YÖKAK'ın yanıtı:
● ENQA panel ziyareti tarihi itibariyle YÖKAK çalışmalarının yürütüldüğü dört
komisyon bulunmaktaydı. Ancak ENQA ziyaretini izleyen dönemde gerek yürüttüğü
çalışmalar nedeniyle oluşan ihtiyaç, gerek paydaş ve panel tavsiyeleri
doğrultusunda YÖKAK’ın komisyon sayısı yediye yükselmiştir (Bölüm II, ESG 3.3,
Panel tavsiyesi - 1).
● ESG 2.7 standardı kapsamında gelen panel görüşü doğrultusunda YÖKAK
tarafından İtiraz ve Şikayet Yönergesi oluşturulmuş ve söz konusu yönerge
kapsamında İtiraz ve Şikayet Komisyonu teşkil edilmiştir. 12 İtiraz ve Şikayet
Komisyonu süreçlerini bu yönerge kapsamında yürütmektedir.
● EQAR Tescil Komitesinin organizasyon şemasına ilişkin kararına istinaden
komisyon bilgileri YÖKAK’ın resmî web sitesinde ilgili alanlarda (komisyonlar

sekmesi altında) ve YÖKAK iş akış şemalarında detaylı bir şekilde gösterilmiştir (Ek
6). 13
● İtiraz ve şikayet süreci, YÖKAK’ın yürüttüğü dış değerlendirme faaliyetleri ve
akreditasyon kuruluşlarının tanınması ve yetkilendirilmesi kararlarına yönelik olan
itirazlar ile yürütülen hizmetlere yönelik şikayetleri kapsamaktadır. Sürecin temel
amacı, YÖKAK’ın kurumsal amaç ve değerleri doğrultusunda; hizmetleri açık ve
hesap verilebilir şekilde sunmak, karar almada adil olmak ve paydaşların haklarını
güvence altına almaktır.
● Yapılan itiraz ya da şikayetin Kurul’a bildirilmesi ile birlikte süreç bilgi yönetim
sistemi üzerinden yönetilir14 Bilgi yönetim sistemi üzerinden hem süreç takibi hem
de performans göstergeleri hesaplamaları yapılabilmektedir. Yönergeye göre
sisteme yüklenen itirazın veya şikayetin Komisyon sekreteryası tarafından 7 gün
içerisinde ön incelemesi yapılır. Ön incelemeden geçen itiraz veya şikayet
başvurusu Komisyon gündemine alınır, ek bilgi ve belgelere ihtiyaç duyulması
durumunda ilgili taraflarla irtibata geçilir. Komisyon en geç 30 gün içerisinde
itiraz/şikayet başvurusunu ilgili yönetmeliğe uygun olarak ve sağlanan bilgi ve
belgeler ışığında değerlendirir ve Kurul’a sunar. Kurul ise nihai kararını en geç 30
gün içerisinde verir ve nihai karar ilgili kişi/kuruma yazılı olarak bildirilir.
● YÖKAK yönergenin ilan tarihinden bu yana hiç itiraz almamış, ancak bir şikayet
başvurusu almıştır. İlgili başvuru, 2020 yılı KDDP kapsamında değerlendirici
başvurularının ilgili mevzuatta aksi belirtilmediği halde Öğretim Görevlisi
kadrosunda bulunan akademisyenlerin değerlendirici olarak başvuramadıklarına
ilişkin olarak yapılmıştır. Bu başvuruya ilişkin süreç YÖKAK Şikayet Yönergesine
uygun biçimde işletilmiş ve başvuranın lehinde sonuçlanmıştır.

ESG BÖLÜM 3: KALİTE GÜVENCESİ KURULUŞLARI
ESG 3.1 – Kalite güvencesi etkinlik, politika ve süreçleri (kısmi uyum)
Tescil Komitesi Kararı (RC29/A90):
● Kurumun yönetim ve çalışmasına ilişkin olarak, özellikle metodoloji tasarımında,
paydaş katılımının etkinliğinin gözden geçirilmesi
YÖKAK'ın yanıtı:
● Kurul, teşkili itibariyle Türk Yükseköğretim ve Kalite Güvencesi Sistemi
paydaşlarının temsilcilerinden oluşturulmuştur. Kurul üyeleri ve temsil ettikleri
kuruluşlar aynı zamanda YÖKAK resmî web sitesinden kamuoyu ile
paylaşılmaktadır15. Gerektiği durumlarda ise uluslararası danışmanlar Kurul
toplantılarına davet edilerek görüşleri istenmektedir16. Böylece YÖKAK karar alma
süreçlerini doğrudan paydaş katılımı ile sağlamaktadır.
● YÖKAK, Kalite ve Kurumsal Yönetim Politikaları doğrultusunda faaliyet ve
süreçlerinin dizaynı ve yürütülmesi sırasında da ilgili paydaşlarının görüşlerine

başvurmaktadır. Tüm bu geri bildirimler sonucunda ilgili metot tasarımlarını,
süreçlerini, kılavuzlarını ve bilgi yönetim sistemini güncellemektedir. Kurulun
paydaşlarını süreçlere dahil etmek üzere başvurduğu yöntemler; değerlendirme
toplantıları, odak grup görüşmeleri ve anketler olup bu amaçla YÖKAK tarafından
düzenli olarak yapılan değerlendirmeler şöyledir:
o Dış değerlendirme aktivitelerine yönelik olarak yükseköğretim
kurumlarının dış değerlendirme sürecini ve değerlendiricileri
değerlendirdiği anket uygulaması ve dış değerlendirme takımının
(akademik, idari, öğrenci ve uluslararası üyeler) birbirini değerlendirdiği
anket uygulaması (bu anket çalışmalarında ilgili yıla ait dış
değerlendirme sürecine ilşkin de geri bildirim alınmaktadır),
o Yükseköğretim kurumlarının temsilcileri ile dış değerlendirme öncesi ve
sonrası iyileştirme hakkında değerlendirme toplantıları,
o Yükseköğretim kurumlarının iç kalite güvencesi sistemlerinin
kuvvetlendirilmesine yönelik olarak kalite komisyonları ile yapılan
bilgilendirme ve değerlendirme toplantıları,
o Dış Değerlendirme aktivitelerine yönelik değerlendirici eğitimleri
sonunda yapılan anketler,
o Ulusal ve uluslararası danışmanlardan YÖKAK süreç ve metotlarına
ilişkin görüş alınması (Ek 7),
o Uluslararası kalite ajansları ile kalite güvencesi alanındaki süreçlere
ilişkin bilgi ve deneyim paylaşımı toplantıları
o Stratejik plan hazırlama süreci kapsamında gerçekleştirilen paydaş
görüşü anketi (5 yılda bir)17.
● Buna göre panel ziyaretinden bu yana yükseköğretim kurum temsilcileri ile beş
değerlendirme toplantısı, kalite komisyonları ile dört eğitim ve bilgilendirme
toplantısı, değerlendiriciler için altı eğitim ve sonrasında yapılan anket uygulaması,
uluslararsı uzmanlarla üç toplantı, ulusal ve uluslararası akreditasyon ajansları ile
dokuz değerlendirme ve bilgi paylaşımı toplantısı yapılmıştır.

ESG 3.3 – Bağımsızlık (kısmi uyum)
Tescil Komitesi Kararı (RC29/A90):
● YÖKAK’ın çalışan istihdamından kaynaklı operasyonel bağımsızlığına ilişkin
tereddütler (ESG 57 – Bağımsızlık)
YÖKAK'ın yanıtı:
● YÖKAK’ın istihdam prosedürleri, YÖKAK dahil Türkiye'deki tüm kamu kurum ve
kuruluşları için bağlayıcı olan 657 sayılı Devlet Memurları kanunu ve kuruluş kanuna
ek kadro cetvelleri ile tanımlanmıştır. Yasal olarak bağlayıcı olan bu konu ile ilgili
olarak, YÖKAK, ENQA panelinin son ESG incelemesinden ve EQAR Tescil
Komitesinden elde ettiği görüşleri de dikkate alarak, ESG'ye uyum çalışmaları
doğrultusunda kadrolu tam zamanlı çalışan sayısını artırma ve organizasyon

yapısını iyileştirme çalışmalarına devam etmektedir, ancak bu noktada Türkiye
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına bağlı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü en
üst mercidir. Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel
Müdürlüğünden altı sözleşmeli tam zamanlı çalışan için kadro tahsisi
gerçekleştirilmiştir.
● Bu çerçevede, Mart 2022 itibariyle, YÖKAK çalışan sayısı Başkan dahil, 29'u kadrolu
ve 11'i akademik uzman olmak üzere 40'a yükselmiştir.18 Türkiye’deki
yükseköğretim mevzuatı gereği; Kurulda tam zamanlı görevlendirilen akademik
uzmanların gerek ünvanların gerekse akademik yükselme haklarının korunması
için bir üniversiteye kadro bağının sürdürülmesi esastır. Bu kadro, ödemelerin aynı
yükseköğretim kurumundan yapılmasını zorunlu kılmaktadır. YÖKAK’ta ya da
benzer herhangi bir kamu kuruluşunda görevlendirilen akademik uzmanlar, görev
süreleri boyunca bu bağ dışında hiçbir görev ve sorumluluk (eğitim-öğretim,
araştırma-geliştirme, idari görevler) bakımından üniversiteleri ile ilişki içinde
değildir. Mevzuata göre belirlenen bu esas dışında, YÖKAK süreçlerine ilşkin olası
çıkar çatışmalarını/çakışmalarını engellemek amacıyla tüm personeli, Kurul üyeleri
ve dış değerlendiricileri ile Etik Sözleşme19 imzalamaktadır. Akademik uzmanlar,
kendi uzmanlık alanlarında YÖKAK faaliyetlerinin koordinasyonundan ve
uygulanmasından sorumludur.
● Ayrıca 2022 yılı içerisinde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın (kamu
kurumlarında istihdam planlamasından sorumlu üst kurum) YÖKAK için serbest
bırakacağı kadroların tamamının kullanılması planlanmaktadır. ENQA panelinin ve
EQAR tescil Komitesi'nin görüşlerini dikkate alan YÖKAK, istihdam gereksinimlerini
ilgili kurumlara bildirmiş ve Stratejik Plan kapsamında belirlenen istihdam
politikasının üzerinde bir alımı gerçekleştirmek için gerekli izinleri almıştır.
Böylelikle 2022 yılında 5 adet yeni uzmanın alımı gerçekleştirilecektir. Bu beş yeni
uzman, YÖKAK'ın ana süreçlerinde istihdam edilecektir. Bunlar arasında iç kalite
güvence sistemi için bir endüstri mühendisi, bilgisayat teknolojileri için bir
bilgisayar mühendisi, bir memur ve iki şube müdürü bulunmaktadır. Bu projeksiyon
YÖKAK'ın stratejik hedefleriyle uyumludur.
● İlgili resmi yazışmalar yayınlanamadığı için değerlendirme paneli tarafından talep
edilmesi halinde paylaşılacaktır.

ESG 3.6 – İç kalite güvencesi ve profesyonel davranış (kısmi uyum)
Tescil Komitesi Kararı (RC29/A90):
● İç kalite güvencesi sisteminin, özellikle yeni başlatılan Kurumsal Akreditasyon
Programı (KAP) dikkate alınarak, ajansın faaliyetlerinin başarılı bir şekilde
uygulanmasını daha da destekleyecek şekilde tasarlanması (Madde 66-67).
YÖKAK'ın yanıtı:

● ENQA panel ziyaretinden bu yana YÖKAK iç kalite güvencesi sistemini geliştirmeye
devam etmektedir. İç kalite güvencesi çalışmaları kapsamında kanun ve
yönetmelikle belirlenen Kurul görev ve sorumlulukları ile YÖKAK Stratejik Planı
çerçevesinde 5 ana süreç altında 29 alt süreç belirlenmiş, iş akış şemaları, hedef
kartları, risk planları, görev ve sorumluluklar belirlenerek sistematize edilmiştir (Ek
6).
● Aynı zamanda stratejik yönetim, süreç yönetimi, risk yönetimi ve geri bildirim
yönetimini bütünleştiren bu sistematik yaklaşım, bilgi yönetimi platformu Kalite
Güvence Yönetim Bilgi Sistemi (KGYBS) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Sistemi
aracılığıyla çevrimiçi olarak yönetilmektedir. Sistem, stratejik yönetim, süreç
yönetimi ve risk yönetiminin elektronik olarak izlenmesi, raporlanması ve
güncellemesini sağlamaktadır. Yazılım sisteminin kurulum işlemleri ve stratejik
plan tanımlama işlemleri YÖKAK'ta tamamlanmış olup, süreç kartlarının sisteme
tanımlanması işlemleri sürmektedir .
● İç kalite güvence sistemi kapsamında izleme, sytatejik planda belirlenmiş olan
izleme performans göstergelerine ek olarak her bir süreç ve alt sürece özgü
performans göstergeleri (gösterge örnekleri Ek 6'da verilen süreç kartlarında yer
almaktadır) ile yapılmaktadır. Süreç performans göstergeleri KAP süreci gibi yeni
tasarlanan süreçlere özgü göstergeler de barındırmaktadır. KAP sürecinin
performans göstergelerine ilişkin olarak, her yıl için hedeflenen KAR sayısı,
değerlendirme takımlarının memnuniyet düzeyi, değerlendirilen yükseköğretim
kurumunun memnuniyet düzeyi ve KAR değerlendirme tutarlılığı21 tanımlanmıştır.
● Bu bağlamda, KAP süreci performans göstergeleri de izlenmiş olup Table 3’de bu
analiz verilmektedir:

Tablo. 3 KAP Süreci Performans İzleme Tablosu
Performans Göstergesi
Yıllık

hedeflenen

Planlanan Hedef

KAR 11

Gerçekleşen Hedef
11

sayısı
Değerlendirme

4,00

4,50

4,00

4,40

takımlarının memnuniyet
düzeyi (5'li Likert ölçeği)
Değerlendirilen
yükseköğretim
kurumlarının memnuniyet
düzeyi (5'li Likert ölçeği)
KAR
tutarlılığı

değerlendirme 0,850

0,949

BÖLÜM II:
ENQA'NIN YÖKAK'A TAVSİYELERİ (2020)

Giriş
Bu bölüm, ENQA panelinin dış değerlendirme raporunda ve ENQA Kurulu tarafından
alınan üyelik kararında (2020) detaylandırıldığı şekliyle ajansın ESG uyumu ile ilgili
tavsiyelerine ilişkin olarak YÖKAK'ın yanıtını içerir. YÖKAK'ın yanıtları, listelenen her
tavsiyeden sonra yer almaktadır. Benzer ESG standartları için Tescil Komitesine
verilen yanıtlar ile bu bölümde yer alan yanıtların örtüştüğü durumlarda bir önceki
bölüme atıflar yapılmıştır.

ESG BÖLÜM 3: KALİTE GÜVENCESİ AJANSLARI
ESG 3.1 – Kalite Güvencesi Etkinlik, Politika ve Süreçleri (geniş kapsamlı uyum)
Standart:
Ajanslar, dış kalite güvence faaliyetlerini düzenli olarak ESG Bölüm 2'de tanımlandığı
gibi üstlenmelidir. Kamuya açık misyon beyanlarının bir parçası olan açık ve net amaç
ve hedeflere sahip olmalıdırlar. Bu amaç ve hedefler ajansın günlük işleyişine
yansıtılmalıdır. Ajanslar, yönetim ve çalışmalarına paydaşların katılımını sağlamalıdır.
Panel tavsiyesi– 1: Gelecekteki stratejik belgelerin geliştirilmesinde kurum,
öğrencilerin katılımını daha görünür hale getirmelidir. Kurulun öğrenci üyesinin,
ajansın çalışmalarına diğer üyelerle aynı ölçüde dahil olmasını sağlamalıdır.
YÖKAK'ın yanıtı:
● YÖKAK yükseköğretim öğrencilerinin kalite güvencesi sistemi hakkında
farkındalığını ve katılımını arttırmak için 2019 yılında bir Öğrenci Komisyonu
kurmuştur. Öğrenci Komisyonu, tüm yükseköğretim kurumlarında öğrenci kalite
topluluklarının kurulmasını amaçlar. Bu hedef doğrultusunda bütün yükseköğretim
kurumlarında, kurumların öğrenci kalite topluluklarında bulunan öğrencilerin
katkılarıyla öğrencilere yönelik etkinlikler düzenlenir. Yapılan çalışmalar ve
oluşturulan farkındalık sayesinde 2022 yılı Mart ayı itibariyle kurumlardaki öğrenci
kalite toplulukları sayısı 53’e yükselmiştir.
● “Yükseköğretim Kalite Kurulu Öğrenci Komisyonu Yönergesi” 13 Temmuz 2020
tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve 30 Mart 2022 tarihinde güncellenerek
Komisyon çalışmalarını panel önerileri doğrultusunda sistemli hale getirmiştir.22
Yönerge, Komisyonun teşkilat ve çalışma esasları ile görev ve sorumluluklarını,
Komisyon Başkanının görev ve sorumluluklarını, kalite elçisi eğitimi gibi kavramları
açıklamaktadır. 23Benzer şekilde Kurul öğrenci üyesinin seçimine ilişkin de ilke ve
esaslar da belirlenmiştir. Bu usul ve esaslara göre, yeni üye atama süreci adaylara
açık bir duyuru yapılmasıyla başlar ve YÖKAK Öğrenci Komisyonu başvurularla ilgili
ön değerlendirme yapar.24 Komisyon tarafından belirlenen üç aday Kurula sunulur
ve Kurul bunlardan birini Kurul üyesi olarak belirler.
● Kurul üyesi olan öğrenci, Komisyonun doğal başkanıdır. Öğrenci Komisyonu başkan
dahil en az 5 en fazla 11 üyeden oluşmaktadır. Komisyon üyeleri eğitim düzeyi,

●

●

●

●

cinsiyet, çalışma alanı ve bölgesel çeşitlilik dikkate alınarak seçilir.25 YÖKAK
Başkanlığı tarafından Komisyona akademik süreçlerde (eğitim içeriği, çalıştay
içeriği vb.) rehberlik etmek üzere bir akademik koordinatör görevlendirilir. Bu
koordinatör, karar süreçlerinde yer almaz ve sadece ihtiyaç duyulduğunda eğitim
faaliyetlerinin bilimsel içeriği oluşturulurken destek verir. Öğrenci Komisyonu beş
alt birimden oluşmaktadır.26 Faaliyet ve süreçleri kolaylaştırmak için bu birimlerden
yararlanılır. Bu birimler sayesinde komisyon üyelerinin bilgilerini, enerjilerini ve
zamanlarını daha doğru kullanmaları amaçlanmaktadır.
Komisyon her ay en az bir kere toplanmakta ve kendi içerisinde oylama yolu ile
karar almaktadır. Alınan karar daha sonrasında komisyon başkanı, aynı zamanda
Kurul üyesi, aracılığıyla Kurul’un görüşüne sunulmaktadır. Örneğin; Komisyonun
gerçekleştirmeyi planladığı “Kalite Elçisi Eğitim Programı” ve “Kalite Elçisi Çalıştayı”
Komisyon tarafından karar alınarak Kurul’a sunulmuş ve daha sonra etkinlikler
gerçekleştirilmiştir. Kurul, Komisyona etkinlikleri doğrultusunda özel lisanslı online
iletişim platformu (Zoom), materyal tasarımı, içerik hazırlama gibi konularda
destek sağlamaktadır. Bu eğitim ve çalıştaylardan sonra Komisyon öğrenci
değerlendiricileri belirleyerek Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon
Komisyonuna sunar. 2019 yılından bu yana tüm değerlendirme takımlarında
öğrenci değerlendirici yer almaktadır. Mart 2022 itibariyle öğrenci havuzunda 286
aday öğrenci değerlendirici bulunmaktadır.
Kurul üyesi olan Öğrenci Komisyonu Başkanı, diğer kurul üyelerinin görev aldığı
komisyonlara da üye olabilmektedir. Halihazırda, Kurumsal Dış Değerlendirme ve
Akreditasyon Komisyonu ile Uluslararası İlişkiler Komisyonu üyesi olarak Kurul
tarafından seçilmiştir. Benzer şekilde, diğer öğrenci Komisyon üyeleri de YÖKAK
komisyonlarında görev alabilmektedir. Buna göre YÖKAK’ın Kurumsal Dış
Değerlendirme ve Akreditasyon Komisyonu, Tanıtım ve Paydaş ilişkileri Komisyonu
ve Uluslararası İlişkiler Komisyonunda da görev alan Öğrenci Komisyonu üyeleri
bulunmaktadır. Böylelikle, Kurul çalışmaları ve Öğrenci Komisyonu ilgili biriminin
çalışmaları arasında doğrudan bir bağlantı kurulmaktadır. Örneğin, değerlendirme
sürecine katılması önerilen öğrenciler, Öğrenci Komisyonu aracılığı ile
belirlenmekte ve Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Komisyonu’na o
Komisyonda yer alan öğrenci üyeler aracılığı ile iletilmektedir. YÖKAK Uluslararası
İlişkiler Komisyonunda bulunan öğrenci komisyon üyeleri, Kalite Elçisi Eğitimine
öğrenci daveti konusunda YÖKAK Uluslararası İlişkiler Komisyonunun diğer
üyeleriyle fikir alışverişinde bulunmuşlardır.
Ayrıca, Komisyonun yükseköğretim kurunmlarının kalite topluluklarında çalışan
öğrencilerle iletişimini kolaylaştıracak bir sistem de planlanmaktadır. Komisyonun
Öğrenci Kalite Toplulukları Birimi, hem yükseköğretim kurumlarının Kalite
Komisyonlarındaki öğrenci üyeleriyle hem de yükseköğretim kurumlarının öğrenci
kalite topluluklarının üyeleriyle etkileşim halindedir.
YÖKAK öğrenci komisyonunun faaliyetlerinden bazıları şunlardır:
● Kurul Yeni Öğrenci Üyesinin Seçimi- 05 Ocak-03 Şubat 2021
● Kalite Elçisi Eğitim Programı- 05-20 Şubat 2021
● Kalite Elçisi Çalıştayı -24 Mart 2021
● Yükseköğretim Kurumları Kalite Komisyonlarının Öğrenci Üyelerine Yönelik
Bilgilendirme- 24 Mayıs 2021
● ESU Kalite Güvencesi Öğrenci Uzman Havuzuna Yeni Üyelikler- 01 Temmuz 2021

Kalite Öğrenci Toplulukları İle Buluşmalar- 22 Mayıs-30 Haziran 2021
YÖKAK Değerlendirme Takımlarındaki Öğrencilerin Buluşması- 07-08 Ekim 2021
Komisyon Üyesi Seçimi- 27 Eylül-01 Kasım 2021
Kalite Öğrenci Topluluklari Çaliştayı- 27-28 Ekim 2021
“Kalite Öğrenci Topluluğu Ne Yapar? Ne Yapmalıdır?” Öğrenci Çalıştayları-12
Kasım-17 Aralık 2021
● Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Sistemi ve Öğrenci Katılımı”-Öğrenci
Seminerleri- 15 Mart-30 Aralık 2021

●
●
●
●
●

● Komisyon faaliyetlerinin tematik analizi, Yükseköğretimde Kalite Güvence
Sistemine Öğrenci Katılımı başlığında 2020 Durum Raporunda mevcuttur.27
Öğrenci Komisyonu tarafından 2022 yılında gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetler
Komisyonun 2022 Faaliyet Planında yer almakta olup aşağıda sıralanmıştır:
● Öğrenci seminerleri ile tüm yükseköğretim kurumlarına ulaşmak,
● Kalite Elçisi Eğitimi- KEP’22’nin 4 oturumda gerçekleştirilmesi ve YÖKAK
değerlendirme havuzuna yeni öğrenci değerlendiriciler kazandırılması,
● Kalite Elçisi Çalıştayı- KEÇ’22’nin gerçekleştirilmesi ve öğrencilerin YÖKAK
değerlendirici eğitimine hazırlanması,
● Kurumların kalite komisyonlarının üyeleri ile “öğrenci katılımının önemi ve
yapılabilecek etkinlikler” hakkında bir bilgilendirme toplantısının yapılması,
● Kalitede Öğrenci Zirvesi’nin düzenlenmesi,
● “Kalite Öğrenci Topluluğu Ne Yapar? Ne Yapmalıdır?” konularında öğrencilere
destek sunmak,
● Öğrenci değerlendiricilerin niteliğini güçlendirmek için çalıştayların
gerçekleştirilmesi,
● ESU ile ilişkilerin devam ettirilmesi,
● Kalite güvencesi süreçlerinde öğrencilerin sorularına yanıt bulacakları bir
Öğrenci El Kitabının hazırlanarak sunulması,
● British Council Türkiye ile öğrenci katılımlı bir proje planlanması,
● Ulusal akreditasyon kuruluşlarının öğrenci değerlendiricileri ile seminerler ve
etkileşimli çalışmaların yürütülmesi.
Panel tavsiyesi – 2: Panel, Stratejik Plana aşağıdaki bilgilerin eklenmesini önerir: yayın
planı (tematik analizler dahil) ve personel gelişim planı.
YÖKAK'ın yanıtı:
● Türkiye’de 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idareleri
stratejik plan hazırlamakla yükümlüdür. Kamu idarelerinde bu yükümlülükle
hazırlanan stratejik planlar 26/05/2006 tarihli ve 26179 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan ve daha sonra 26/02/2018 tarihli ve 30344 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanarak güncellenen Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmelik esas alınarak 5 yıllık dönemler için yapılmaktadır.
YÖKAK Stratejik Planı 2019-2023 yıllarını kapsamakta olup hala yürürlüktedir.
Kamu kurumlarının Stratejik Planları önceden izin almak suretiyle
güncellenebilmekle beraber, yürürlükteki stratejik planda kısıtlı değişiklik
yapılabilmektedir. Bu nedenle, YÖKAK stratejik planı 2024 yılında yenilenecektir.

● Panelin önerisine konu olan personel gelişim planlaması, YÖKAK‘ın yürürlükte olan
stratejik planında "YÖKAK'ın insan kaynağı ihtiyacını tüm hizmet alanları dikkate
alınarak karşılamak ve yetkinliklerini geliştirmek" hedefi ile örtüşmektedir (Stratejik
Plan Hedef 4.2.)28 Bu hedef ile ilgili olan hizmetiçi eğitim programları çevrimiçi ve
yüzyüze olarak sürdürülmektedir. YÖKAK personelinin gelişimine yönelik
düzenlenen hizmetiçi eğitim hedefleri ve gerçekleşme oranları Table 4’de
verilmiştir.

Tablo 4 Yıllar itibariyle YÖKAK hizmetiçi eğitimleri
Hedef

Performans

2019

2020

2021

göstergesi
Hedef

4.2.

YÖKAK’ın

Planlanan

insan

personel

gerçekleşen 2

kaynağı ihtiyacını

gelişimine

1.Eğitimde

Veri

tüm

hizmet

yönelik

Madenciliği

ve

Sosyal

alanları

dikkate

düzenlenen

Yapay

Zeka

Eğitimi

YÖKAK’ın

alınarak
karşılamak

hizmet
ve

eğitim* sayısı

içi

2,

Uygulamaları
2.ENQA-EQAR

Planlanan

Planlanan

gerçekleşen 2

gerçekleşen 4

1.Kurumsal

1.Resmi

2.EFQM
Dış

3,

Eğitimi

Medya

4,

yazışma usul ve
esasları

Model

2.Etkili ve Doğru
İletişim

yetkinliklerini

Değerlendirme

Becerileri

geliştirmek

Süreçleri

3.Diksiyon
4.Yönetmelik
güncellemeleri
ve

Mevzuat

eğitimi

● YÖKAK’ın 2022 planları çerçevesinde, hizmet içi eğitim çalışmaları
modellenecektir. Bu amaçla bir Çalışan Yetkinlik Geliştirme Grubu oluşturulacaktır.
Oluştuturlacak olan Çalışan Yetkinlik Geliştirme Grubu ile yeni stratejik plan
çalışmaları kapsamında "ENQA Kalite Güvencesi Mesleki Yeterlilikler Çerçevesi"ne
göre29 yetkinlik temelli ve göreve göre özgünleştirilmiş bir planlama çalışması
yapılacaktır.
Ayrıca, 2023 yılında hazırlanacak 2024-2028 stratejik plan
çalışmalarına eklenecektir.
● Panel’in bir diğer önerisi, yayın ve tematik analizlerin stratejik planlamada yer
alması hususundadır. Hali hazırda yürürlükteki stratejik plan hedeflerinden olan
"yükseköğretimde kalite güvencesi konusunda düzenli olarak kurumsal ve
toplumsal bilgilendirme faaliyetleri düzenlemek ve referans düzeyde yayınlar
yapmak" hedefi bu tavsiye ile örtüşmektedir (Stratejik Plan Hedef 3.2.) 19. YÖKAK’ın
yayınları, söz konusu hedef ile halihazırda belirlenen 5 perfomans göstergesine
göre takip edilmektedir.
● YÖKAK tarafından hazırlanan Yükseköğretim Değerlendirme ve Kalite Güvencesi
Durum Raporu (bundan sonra ''Durum Raporu'' olarak anılacaktır) YÖKAK için
mevzuatsal olarak da bir zorunluluktur. Durum Raporu, Yükseköğretim Kalite

Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği’nin kapsamında olup, 6.
maddesinin 1. fıkrasının (ğ) bendinde “Yükseköğretim kurumlarının değerlendirme
süreçleri, iç kalite güvencesi çalışmaları ve akreditasyon kuruluşlarının
yetkilendirilmesi süreçlerini değerlendirerek ulusal yükseköğretim alanında kalite
iyileştirmelerine yönelik tavsiyeleri içerecek şekilde Durum Raporunu her yıl
hazırlamak, Yükseköğretim Kurulu ve ilgili diğer paydaşların bilgisine sunmak”30
şeklinde ifade edilmektedir. Bununla birlikte, tematik analizlere özgü performans
kriterleri aslında mevcut stratejik planda (2019-2023) Hedef 3.2 kapsamında ele
alınmaktadır. Bu hedef kapsamında tematik analizler topluma ve yükseköğretim
kurumlarına yönelik raporlar olarak ifade edilmektedir. 2023 yılında hazırlanacak
2024-2028 Stratejik Plan çalışmaları kapsamında tematik analiz planlaması daha
görünür hale getirilecektir.
● YÖKAK’ın gerçekleştirdiği yayın faaliyetleri aynı zamanda içerik olarak stratejik
planda yer alan diğer amaç ve hedeflerle uyumlu olacak şekilde yapılmaktadır.
Aşağıdaki tabloda bu hedeflere ve ilgili yayınlara ait bazı örnekler verilmektedir
(Tablo 5):

Tablo 5 Stratejik plan hedefleri ve bunlarla ilişkili yayınlar
Hedef

Yayınlar

Hedef 1.2. Yükseköğretim sistemindeki

Uludağ, G., Bardakcı, S., Yıldız, Ö. F., Tunç, Y.,

politikaları destekleyecek şekilde yenilikçi

Akkoyunlu, Nasır, A., B. Ercan, S. ve Elmas, M (2020).

ve farklılık odaklı iç ve dış kalite güvence

Assessing Students' Learning Online: It's More Than

sistemini tasarlamak.

Testing. Proceedings of the 12th Higher Education
International Conference On Teaching And Learning
Quality Assurance In Higher Education Under The
Pandemic.
Akkoyunlu, B., Aksu Yıldırım, S., Bardakcı, S.
Avşaroğlu, MD, Uludağ, G., Gündüz, AY Koçer, A. ve
Elmas, M. (2020). How Do Turkish Universities’
Undergraduate

Programs

Build

Generation

Z

Competencies? INQAAHE Forum, 2020.

Hedef 2.1. Yükseköğretim kurumlarının

Avşaroğlu, MD, Sarıaydın, E., Bardakcı, S., Akkoyunlu,

kalite güvence sistemlerini geliştirmek

B. Ercan, S., Nasır, A., Aksu Yıldırım, S., Elmas, M.

üzere

(2021). THEQC’s International Evaluator Training

eğitim

hizmetleri

etkinlikler gerçekleştirmek.

sunmak

ve

Program in the Midst of Pandemic. The 13th Higher
Education International Conference On Education
Innovation And Teaching Quality Assurance In The
Post-pandemic Era, Macao Polytechnic Institue,
Macao

Bardakcı,

S.

Akkoyunlu,

B.

Aksu

Yıldırım,

S.,

Kozanoğlu, MD, Uludağ, G., Avşaroğlu, MD, Nasır, A.,
Ercan, S. ve Elmas, M. (2021). The Supporting Role of
Quality Agencies for a Sustainable QA System: the
Training Model in the “New Normal Environment” ReImagining Higher Education Quality in an Age of
Uncertainty,

CONFERENCE

2021

Re-Imagining

Higher Education Quality in an Age of Uncertainty
(pp.5-16)
Sina Ercan, Aslıhan Nasır, Abdullah Yasin Gündüz,
Gonca Uludağ, Sibel Aksu Yıldırım, Muzaffer Elmas,
Buket Akkoyunlu. The Impact of On-line Simulation
Platform on Training of Evaluation Team Members.
EQAF 2019, Berlin.

Hedef 3.3. İç ve dış paydaşların süreçlere

Uludağ, G., Çatal, S. ve Bora, M. (2021). Türk

katılımını

yükseköğretiminde kalite güvencesi sistemi ve

sağlamak

üzere

sistemler

oluşturarak yönetilmesini sağlamak.

öğrenci katılımının önemi, Trakya Üniversitesi Kalite
Ve Strateji Yönetimi Dergisi, 1(1), 91-111.
Uludağ, G., Bardakcı, S., Avşaroğlu, MD, Çankaya, F.
Çatal, S., Ayvat, F., Koçer, A., Aksu Yıldırım, S. & Elmas,
M. (2021). Investigation of the higher education
students’

participation

in

quality

assurance

processes based on the theory of planned behaviour:
a case of Turkey, Quality in Higher Education, 27:3,
338-356.

Panel tavsiyesi – 3: YÖKAK, Danışma Kurulunun yapısını ve görevlerini web sitesinde
yayınlamalıdır.
YÖKAK'ın yanıtı:
● YÖKAK organizasyon yapısında yer alan ulusal ve uluslararası danışmanlar
hususunda resmî web sitesinde yer alan bilgiler Panel’in önerisi doğrultusunda
Kurul’a fiilen katkıda bulundukları görev alanları temelinde güncellenmiştir . Kurul,
gereken hallerde danışmanların görüşlerine başvurmaktadır. Danışmanlar kendi
yetki alanları ile ilgili olarak Kurula katkı sağlarlar. Danışmanların görevlendirilmesi
Başkanlık kararı ile yapılmaktadır.

ESG 3.3 Bağımsızlık (kısmi uyum)
Standart:
Ajanslar bağımsız olmalı ve özerk hareket etmelidir. Yürüttükleri süreçler ve bu
bunların sonuçları için üçüncü şahıs etkisi olmaksızın tam sorumluluk sahibi
olmalıdırlar.
Panel tavsiyesi – 1: Değerlendirme paneli, ajansın yapılanmasını yeniden gözden
geçirmesini tavsiye eder: kapsayıcı ve temsili bir yönetim organı, ajansın personel
profilinde halihazırda sahip olduğu temsili sürdürmesini ve bunun stratejik genel bakış
düzeyinde olmasını sağlar. Ajansın faaliyetlerini ve süreçlerini yöneten bir yürütme
kolu, YÖKAK'a kalıcı atamalarla görevlendirilebilir.
YÖKAK'ın yanıtı:
● Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği'nin 4.
maddesinin 1. fıkrasında “Türkiye Yükseköğretim Kalite Kurulu, Kurul ve Başkandan
oluşur” denilmektedir. 8 inci maddenin 1 inci fıkrasına göre " Kurulun en üst
yöneticisi olan Başkan, Kurulun genel yönetim ve temsili ile kanun, yönetmelik
hükümleri ve Kurul tarafından alınan kararların yürütülmesinden sorumludur".
Yönetmeliğe göre Başkan ve Başkan Yardımcısı, Kurul tarafından seçilmektedir.
Başkan ve Başkan yardımcısı tam zamanlı olarak görev yapmaktadırlar. Her
komisyondan sorumlu Kurul üyeleri, komisyonların faaliyetlerini ve görüşlerini
Kurul gündemine sunarak bilgi akışını sağlamaktadır
● Başkanlık ve Genel Sekreterlik Kurul’un yönetici koludur. Genel Sekreterlik,
Kurumsal Dış Değerlendirme ve Dış Değerlendirme Kuruluşları Tescil Birimi,
Tanıtım ve Paydaş İlişkileri Birimi ve Yönetim Hizmetleri Birimi'nden oluşur. Genel
Sekreterlik Birimlerinde 39 personel görev yapmaktadır. Genel Sekreterliğe bağlı
birim çalışanları komisyon faaliyetlerini yürütmek üzere etkin biçimde görev
yaparlar (Ek 6).
● YÖKAK organizasyonel yapısında yedi komisyon bulunmaktadır. Kurumsal Dış
Değerlendirme ve Akreditasyon Komisyonu, Dış Değerlendirme ve Akreditasyon
Kuruluşlarının Tanınması ve Yetkilendirilmesi Komisyonu, Tanıtım ve Paydaş
İlişkileri Komisyonu, Uluslararası İlişkiler Komisyonu, Öğrenci Komisyonu, İtiraz ve
Şikayet Komisyonu, Bilimsel Araştırmalar ve Değerlendirme Süreçleri Etik
Komisyonu aracılığıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.
● Panel ziyaretinden bu yana YÖKAK’ın ihtiyaçları doğrultusunda yeni kurulan
komisyonlar ve görevleri aşağıda verilmektedir (Table 6).

Tablo 6 Yeni kurulan komisyonlar ve görevleri.
Komisyon

Görevleri

Uluslararası İlişkiler Komisyonu

-Yükseköğretimde

kalite

güvencesi

alanında

evrensel norm ve ilkeleri takip etmek.
-Yurt dışındaki mevkidaşları ile uluslararası iş birlikleri
oluşturmak.
-Kalite güvencesi alanındaki şemsiye kuruluşlar ile
üyelikleri koordine etmek.

-Uluslararası

paydaşlarla

çeşitli

etkinlikler

ve

kıyaslama faaliyetleri düzenlemek.
-Kurul’a

uluslararası

değerlendirici

adaylarını

önermek.
-Kalite güvencesi alanında uluslararası uzmanlarla
ilişkileri güçlendirmek.
-Yükseköğretimde son gelişmeler ve kalite güvencesi
sorunları hakkında Kurul’u bilgilendirmek.
İtiraz ve Şikâyet Komisyonu

-Kurul tarafından yürütülen Kurumsal Akreditasyon
Programı kapsamında verilen kararlara ilişkin yapılacak
itirazları değerlendirmek ve değerlendirme sonuçlarını
Kurul'a sunmak.
-Kurul

tarafından

yürütülen

Kurumsal

Dış

Değerlendirme Programı kapsamında yayımlanan
Kurumsal Geri Bildirim Raporuna yapılacak itirazları
değerlendirmek ve değerlendirme sonuçlarını Kurul'a
sunmak.
-Kurul

tarafından

yürütülen

İzleme

Programı

kapsamında yayımlanan İzleme Raporuna yapılacak
itirazları değerlendirmek ve değerlendirme sonuçlarını
Kurul'a sunmak.
-Ulusal akreditasyon kuruluşlarının yetkilendirilmesi ve
uluslararası akreditasyon kuruluşlarının tanınması
kapsamında verilen kararlara ilişkin yapılacak itirazları
değerlendirmek ve değerlendirme sonuçlarını Kurul'a
sunmak.
-Kurul

tarafından

şikayetleri

yürütülen

değerlendirmek

hizmetlere
ve

ilişkin

değerlendirme

sonuçlarını Kurul'a sunmak.
Bilimsel Araştırmalar ve Değerlendirme

-Akademik çalışmalarda Kurul tarafından yürütülen

Süreçleri Etik Komisyonu

faaliyetlere ilişkin başvuru, belge veya verileri
değerlendirmek.
- Etik Komisyonuna yapılan başvuruların yıllık
değerlendirmesini yapmak,

Panel tavsiyesi – 2: Yukarıdakilerle ilgili olarak operasyonel bağımsızlığı geliştirmek
için ajans, maaş bordrosunda bulunan daimi personel ile danışman/uzman olarak
çalışanlar arasındaki dengeyi iyileştirmeye devam etmelidir. Ajansın mevcut
operasyonel bağımsızlığı, ajansın günlük faaliyetlerine üçüncü şahısların katılımları ve

bu durumun çeşitli bağlılıklar nedeniyle bir çıkar çakışması ya da çatışması
yaratabileceği nedeniyle garanti edilemez.
YÖKAK'ın yanıtı:
● Panelin bu önerisine verilen yanıt, Bölüm 1 - ESG 3.3 kısmında EQAR Tescil
Komitesi için yazılan yanıtta bulunmaktadır.
● YÖKAK’ın uzman kadrosunu arttırmak için girişimlerine örnek olarak 2020 yılındaki
2 devlet memuruna açık olan personel kadrolarını, 2021 yılında istihdam edilecek
2 uzman kadrosu ile değiştirmesi verilebilir. Bir diğer girişim olarak da, YÖKAK'ın
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nden 23 daimi kadro talebinde
bulunmasından bahsedilebilir. Bu talebimiz değerlendirilmiş ve şu ana kadar
tarafımıza altı adet daimi kadro verilmiştir.
● Bu kapsamda 2020 yılından itibaren yapılan işe alımlar sonucunda Başkan da dahil
olmak üzere Kurul personeli sayısı 40'tır. Kadrolu personel sayısı 29, akademik
uzman sayısı ise daha önce açıklandığı üzere 11'dir.
● Öte yandan, Türkiye’deki yükseköğretim mevzuatı gereği, Kurulda tam zamanlı
görevlendirilen akademik uzmanların gerek ünvanlarının gerekse akademik
yükselme haklarının korunması için bir üniversite ile kadro bağının sürdürülmesi
esastır. Bu kadro bağı ödemelerin de aynı kurumdan yapılmasını gerektirir.
YÖKAK’ta ya da benzer herhangi bir kamu kuruluşunda görevlendirilen akademik
uzmanlar, görev süreleri boyunca bu bağ dışında hiçbir görev ve sorumluluk
(eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, idari görevler) bakımından üniversiteleri ile
ilişki içinde değildir. Mevzuata göre belirlenen bu esas dışında YÖKAK, süreçlerine
ilişkin olası çıkar çatışmalarını/çakışmalarını engellemek amacıyla tüm personeli,
Kurul üyeleri ve dış değerlendiricileri ile Etik Sözleşme imzalamaktadır.
● Bu açıklamaya ek olarak YÖKAK, çalışanları için yetki ve rolleri de tanımlamıştır.
Kurum, personeli için iç kalite güvencesi sisteminin bir parçası olarak süreç temelli
ve birim temelli yetki ve rollerin belirlenmesinde, proje yönetim aracı olarak
kullanılan RACI matrislerini geliştirmiştir. Bu kapsamda, süreç kartlarında
belirlenen iş adımlarının her biri için aşağıdaki roller tanımlanmıştır:
● Sorumlu: İşin uygulanmasından ve tamamlanmasından sorumlu kişi. Bazı
durumlarda sorumluluk paylaşılabilir. Sorumluluk derecesi Y tarafından
belirlenir.
● Yönetici: Faaliyet veya kararın sonuçlarından sorumlu olan kişidir. Onay-veto
yetkisi vardır. Bir göreve sadece bir “Y” atanabilir.
● Danışılan: Nihai kararlar ve görevlerde danışılan kişidir.
● Bilgilendirilen: Bir karar veya görev sonrası haber verilmesi gereken kişidir.
● RACI matrislerin iç kalite güvencesinin bir parçası olarak dikey ve yatay yönde yıllık
olarak incelenmesi planlanmıştır. Bu çerçevede, iş yükü, istihdam gereksinimi,
personel eğitimi, görev sorumlulukları ile ilgili çatışmaların ve insan kaynakları
risklerinin yönetilmesi mümkün hale getirilmiştir. (Ek 6).

ESG 3.4 Tematik Analiz (Kurul kararı ile kısmi uyum)
Standart:

Ajanslar, dış kalite güvence faaliyetlerinin genel bulgularını açıklayan ve analiz eden
raporları düzenli olarak yayınlamalıdır.
Kurul kararı: Kurul, kendi kararının panel kararından farklı olduğu 'Standart 3.4 Tematik
analiz'e ilişkin bir açıklama yapmak istemiştir. Panel kararının aksine, Kurul, Yıllık
Durum Raporlarının, YÖKAK'ın dış kalite güvence faaliyetlerinin genel bulgularını
açıklamadığı ve analiz etmediği için, tam olarak bir tematik analiz olarak
değerlendirilemeyeceğini kaydetmek istemektedir. Dolayısıyla Kurul'un görüşüne
göre, bu standart ESG ile ancak geniş kapsamlı uyumlu olarak kabul edilebilir.
Panel Tavsiyesi: Tam uyum. Tavsiye bulunmamaktadır.
YÖKAK'ın yanıtı:
● YÖKAK yürüttüğü faaliyetlere ve dış değerlendirme aktivitelerine ilişkin tematik
analizlerini “Yükseköğretim Değerlendirme ve Kalite Güvencesi Durum Raporu”
(buradan sonra Durum Raporu olarak anılacaktır) ile her yıl yayımlamaktadır.33
● ENQA Kurulu'nun kararı doğrultusunda Kurul, Durum Raporu'nu yazarken önce bir
önceki yılın uygulama ve faaliyetlerini özetlemiş, ardından KİDR'ler, KGBR'ler ve
İR'lerden elde edilen bulgulara yer vermiştir. Kurul ayrıca bu bulguları Türk
yükseköğretim sistemi ve paydaşlar açısından da analiz etmiş ve değerlendirmiştir.
Bu süreçte 2020 yılına ait veriler tümevarımsal bir bakışla daha önceki yıllardan
elde edilen deneyimler/geri bildirimler gözetilerek değerlendirilmiştir.
● 2020 yılına ait Durum Raporu, yedi ana bölümden oluşmaktadır.
o Birinci bölümde Türk Yükseköğretim Sistemi ve YÖKAK’ın 2020 yılı
faaliyetlerine ilişkin genel bilgilere,
o Ikinci bölümde YÖKAK tarafından yükseköğretim kurumlarının iç
değerlendirme çalışmalarına sağlanan katkılara ve kurum iç
değerlendirme süreçlerinin sonuçlarına,
o Üçüncü bölümde 2020 yılı kurumsal dış değerlendirme faaliyetleri
hakkında genel bilgilere ve elde edilen değerlendirme sonuçlarına,
o Dördüncü bölümde yükseköğretim kurumlarına ait performans
göstergeleri ve bu göstergelerin kalite güvence sistemi ile ilişkilerine,
o Beşinci
bölümde
YÖKAK
tarafından
yetkilendirilen/tanınan
akreditasyon kuruluşlarının 2020 yılı faaliyetlerine,
o Altıncı
bölümde
2020
yılı
faaliyetlerine
ilişkin
paydaş
değerlendirmelerine,
o Yedinci bölümde ise Raporun genelinden elde edilen sonuçlar ile
(yükseköğretim sistemi ekosistemi ile ilişkili politika geliştiriciler, karar
alıcılar, iş dünyası, mezunlar, yükseköğretim kurumları, akreditasyon
kuruluşları, öğrenciler ve araştırmacılara yönelik) önerilere yer
verilmektedir.
● 2020 Durum Raporu ayrıca, KİDR'lerin kalitesi, uzaktan eğitimde kalite güvencesi,
yükseköğretim kurumlarında liderlik ve dönüşüm, Türk üniversitelerinin araştırma
performansı ve kalite güvencesine öğrenci katılımı alanlarında beş derinlemesine
analizi içermektedir. Tematik analizlerin konuları, önceki yıllara ait durum
raporlarında yer alan sonuçlar ve çeşitli paydaş görüşleri doğrultusunda
şekillendirilmiştir.34 Tematik analiz raporları oluşturulurken sistematik veri toplama

ve analiz süreçleri yürütülmüştür. Bu doğrultuda nitel ve nicel araştırma
yöntemlerinden, betimsel istatistikler ve içerik analizlerinden yararlanılmıştır.
● Örneğin kurum iç değerlendirme raporlarının incelenmesi sürecinde bir
değerlendirme formu geliştirilmiş, 5 farklı uzman raporları bu form ile
değerlendirmiş, sonrasında tüm bu değerlendirmeler bütünleştirilmiştir. 2020 yılı
Durum Raporunun ilk eki olan “Kurum İç Değerlendirme Raporlarının
Değerlendirilmesi ve Geri Dönüt Verilmesi - 2019 Yılı Kurum İç Değerlendirme
Raporlarına İlişkin Tematik Bir İnceleme35” adlı raporda bu çalışmada erişilen
sonuçlar yer almaktadır.
● Yine uzaktan eğitim süreçlerin kalite güvencesine ilişkin tematik analiz çalışması
için Türkiye’de faaliyet gösteren ve lisans düzeyinde öğrenci kabul eden tüm
kurumlara bir grup uzaktan eğitimde kalite güvencesi ölçütünü barındıran bir
değerlendirme formu gönderilmiştir. Bu form YÖKAK Rubriği temel alınarak uzman
görüşleri doğrultusunda oluşturulmuştur. Verileri tam olarak giren 156 kurum
analize dahil edilmiş ve betimsel istatistiklere başvurularak ülke çapında genel
durum ortaya çıkarılmıştır. Sonuçlar 2020 Durum Raporunun ikinci eki olan
“Yükseköğretim Kurumları 2020 Yılı Uzaktan Eğitimde Kalite Güvencesi Durum
Raporu36” ile kamuoyuyla paylaşılmıştır.
● Yükseköğretim kurumlarının araştırma performanslarına ilişkin olarak, kurumların
Ar-Ge alanındaki kalite güvencesi ölçütlerine ilişkin olgunluk düzeyleri ile bu
alanlardaki performans göstergeleri arasındaki ilişkiler betimsel istatistiklerle
incelenmiştir. Oluşturulan raporun bir kısmı 2020 Durum Raporunda yer almıştır.
ESG 3.5 Kaynaklar (kısmi uyum)
Standart:
Ajanslar, işlerini yürütmek için yeterli ve uygun insan ve mali kaynaklarına sahip
olmalıdır.
Panel tavsiyesi – 1: Panel, ajansın maaş bordrosunda bulunan daimi personel ile
danışman/uzman olarak çalışanlar arasındaki dengeyi iyileştirmeye devam etmesini
tavsiye eder.
YÖKAK'ın yanıtı:
● Panelin bu tavsiyesine verilen yanıt Bölüm I - ESG 3.3 kısmında EQAR Tescil
Komitesi için yazılan ve Bölüm II - ESG 3.3 kısmında ENQA Panel Tavsiyesi – 2’de
verilen yanıtta bulunmaktadır.
● Bu doğrultuda YÖKAK, çalışanlarının sayılarını arttırmaktadır.
Panel tavsiyesi – 2: Bir ajansın kendi kapasitesini ve uzmanlığını kendi personeline
dayalı olarak oluşturması çok önemlidir. Daimi personelde görev ve sorumlulukların
net bir şekilde tesis edilmesi (işlevsel profiller faydalı olabilir) ve yıllık eğitim
programları da dahil olmak üzere genel bir personel gelişim planının oluşturulması,
panel tarafından bu alanda faydalı önlemler olarak görülmektedir.
YÖKAK'ın yanıtı:

● Burada belirtilen ilk panel görüşü olan YÖKAK personelinin açık görev ve sorumluluk
dağılımına yönelik olarak RACI matrisler kullanılmıştır (Ek 6). Bu konudaki açıklama
Bölüm II – ESG 3.3 – panel tavsiyesi -2’de verilmektedir.
● Buna ek olarak yine Bölüm II – ESG 3.3 – Panel tavsiyesi-1’de açıklandığı üzere
Başkan’dan diğer çalışanlara kadar uzanan görev ve sorumluluk dağılımı panelin
önerileri doğrultusunda netleştirilmiştir. Bu bağlamda, Genel Sekreterliğe bağlı
birimlerde çalışanların görev ve sorumlulukları YÖKAK Komisyonlarının
sekreteryasını yürütecek şekilde dağıtılmıştır. Birim çalışanları komisyon
faaliyetlerinin yürütmek üzere etkin şekilde görev yapmaktadırlar.
● Burada belirtilen diğer bir panel görüşü olan personel gelişim planı ve hizmet içi
eğitimler konusundaki iyileştirme çalışmaları ise Bölüm II – ESG 3.1 – panel
tavsiyesi-2’de açıklanmıştır.
Panel tavsiyesi – 3: YÖKAK, profesyonel çekirdek daimi personelin kapasitesini
güçlendirmelidir.
YÖKAK'ın yanıtı:
● Panel görüşleri doğrultusunda yürütülen hizmet içi eğitimler konusundaki
çalışmalar Bölüm II – ESG 3.1 – panel tavsiyesi -2’de açıklanmıştır.
● Bu açıklamalara ek olarak, gerçekleştirilen bir diğer düzenli faaliyet, çalışanların
güncel çalışmalardan haberdar olması amacıyla her hafta pazartesi günleri YÖKAK
Başkanı’nın moderasyonu ile “YÖKAK Çalışanları Toplantısı”nın yapılmasıdır. Bu
toplantılarda haftalık yürütülen işler hakkında sorumlular tarafından tüm çalışanlar
bilgilendirilmekte, görev ve sorumluluklar izlenmekte ve iş dağılımları
yapılmaktadır.
● Uzmanların bilgi düzeylerinin arttırılması/güncel tutulması için yürütülen bir diğer
çalışma ise dış değerlendiricilere ve kalite komisyonlarına YÖKAK tarafından
verilecek eğitimler öncesinde yürütülen “Eğiticilerin Eğitimi” uygulamasıdır. Her bir
eğitim öncesinde, eğitimi verecek moderator ve moderator yardımcılarının yanı sıra
tüm teknik ekip “Eğiticilerin Eğitimi”ne katılmakta ve düzenlenecek eğitim
programı aynen uygulanmaktdır. Eğiticilerin Eğitimi ve dış değerlendiricilere ve
kalite komisyonlarına verilecek eğitimler, YÖKAK'ın eğitim bilimleri alanında
uzmanlaşmış bir akademik uzmanı ve bir danışmanı tarafından tasarlanır.
● Öte yandan, personelin kurumda yürütülen süreçlerle ilgili bilgi düzeyinin artırılması
için ulusal ve uluslararası düzeyde yükseköğretimde kalite güvencesi alanında
yürütülen çalışmaları Kurul uzmanlarının takip etmesi sağlanmaktadır. Ayrıca
mevcut web seminerlerine, çalıştaylara, forumlara, konferanslara vb. katılmaya
teşvik edilmektedirler. Uzmanlar, bugüne kadar ENQA, EQAR, EUA, INQAAHE, APQN
vb. kuruluşların etkinliklerine katılmışlardır.
Panel tavsiyesi – 4: Ajansın gelecekteki sürdürülebilirliğini korumak için, YÖKAK'ın
bütçesi, önceki yılın harcamaları ve gelecek yıllarda planlanan faaliyetler dikkate
alınarak stratejik planlama sürecinin bir parçası olarak planlanmalı ve tasarlanmalıdır.
Bu bakımdan, Stratejik planın yıllık takibi de önemlidir.
YÖKAK'ın yanıtı:
● Türkiye’de 5018 sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanununu gereği tüm devlet
kurumları stratejik plan hazırlamakla ve bütçe planlamalarını stratejik planlarıyla
uyumlu bir şekilde yapmakla yükümlüdür. Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin
istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje

bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile
performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar.
● Bu kanun çerçevesinde, stratejik planlama ve bütçeye ilşkin hususlar aşağıda
verilmiştir:
o Kamu idareleri, kalkınma planları, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen
politikalar, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler
çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak,
stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını
önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu
sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı
yöntemlerle stratejik plan hazırlamaktadırlar.
o Kamu idareleri, kendi stratejik planları ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve
Bütçe Başkanlığı’nın yayımladığı Bütçe Hazırlama Rehberinde yer alan
esaslar çerçevesinde, bütçe gelir ve gider tekliflerini gerekçeli olarak
hazırlar ve yetkilileri tarafından imzalanmış olarak en geç Eylül ayı
sonuna kadar Cumhurbaşkanlığına gönderilmektedir.
o Kamu idareleri bütçelerini, kalkınma planı, Cumhurbaşkanlığı programı,
orta vadeli program, Cumhurbaşkanlığı yıllık programı, stratejik planları
ile program yapısına uyumlu şekilde ve performans esasına dayalı
olarak hazırlamak zorundadırlar. Bir Kamu idaresi olan YÖKAK da bu
zorunluluk gereği bütçesini stratejik planı ile bütünleşik olarak
hazırlamaktadır.
o Kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik planlarda belirlenen performans
göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri
faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye ilişkin diğer hususlar
Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmektedir. Bu nedenle YÖKAK’ın
stratejik plan ve bütçeleme süreçleri Cumhurbaşkanlığı tarafından
belirlenen hususlara tabi olarak yürütülmektedir.
o Kamu idareleri, bütçeleri ile stratejik plan ve performans programlarını
izlemek ve değerlendirmek amacıyla nesnel, sistematik ve düzenli
olarak veri toplamakta ve analiz etmektedir. İzleme ve değerlendirme
sonuçları idare faaliyet raporlarında gösterilir. İzleme ve değerlendirme
sonuçları idare faaliyet raporu yoluyla Cumhurbaşkanlığı Strateji
Geliştirme ve Bütçe Başkanlığına bildirilir ve kamuoyuyla paylaşılır.37
ESG 3.6 İç Kalite Güvencesi ve Profesyonel Davranış (Kurul kararı ile kısmi uyum)
Standart:
Ajanslar, faaliyetlerinin kalite ve bütünlüğünü tanımlama, sağlama ve geliştirme ile
ilgili iç kalite güvencesi için gerekli süreçlere sahip olmalıdır.
Panel tavsiyesi – 1: YÖKAK, organizasyonunu ve etkinliğini iyileştirmek için kurum
içindeki iç kalite güvence konularına ilişkin sorumlulukların net bir tanımını
geliştirmelidir.
YÖKAK'ın yanıtı:

● Panel ziyaretinden bu yana YÖKAK iç kalite güvencesi sistemini geliştirmeye
devam etmektedir. Panelin bu önerisi ile ilgili açıklama Bölüm I – ESG 3.6’da
açıklanmıştır.
● Buna ek olarak bir diğer örnek, YÖKAK bünyesinde yürütülen tüm hizmetlerin
planlandığı, ölçüldüğü ve iyileştirildiği “Kalite Yönetimi Alt Süreci”nin oluşturulmuş
olmasıdır (Ek 6). Bu alt sürecin sahibi Genel Sekreterlik, uygulayıcısı ise Yönetim
Hizmetleri birimidir. Ayrıca “Süreç Yönetimi Alt Süreci” de yürütülmektedir.
İstenildiği takdirde süreç yönetimine ilişkin ek belge sunulabilir.
● Bu kapsamda kalite politikasının belirlenmesi amacıyla paydaş memnuniyet
anketlerinin uygulanması, stratejik plan ve süreç performans sonuçlarının analiz
edilmesi ve Kurul’un dış değerlendirmeden geçmesi durumunda ilgili çalışmaların
yapılması bu sürecin faaliyetleri olarak tanımlanmıştır.

Panel tavsiyesi – 2: YÖKAK, kurumun iç kalite sistemlerini tam anlamıyla geliştirmek
için sadece farklı paydaşlardan gelen harici geri bildirimlere uymak yerine, sahip
olduğu verileri daha fazla kullanmalıdır (ayrıca bkz. 2.2).
YÖKAK'ın yanıtı:
● Panelin bu görüşü doğrultusunda, YÖKAK faaliyetleri için süreç performanslarının
izlenmesi ile iç kalite güvencesi çalışmaları desteklenmekte, bu süreçlere ilişkin
olarak kurum içi veriler toplanmaktadır. Panelin bu önerisine ilişkin olarak süreç
performanslarının izlenmesi ve örnek olarak KAP sürecinin izlenmesiyle elde edilen
veriler Bölüm I – ESG 3.6’da açıklanmıştır.
● YÖKAK iç kalite güvencesine ilişkin faaliyetlerini daha sistematik biçimde yürütmek
için RACI matrislerini geliştirmiştir. Bunları 2022 yılı itibariyle uygulmaya
koymuştur. Her bir iş akış matrisinin izlenmesi için performans göstergelerini
belirlemiştir. Ancak henüz RACI matrisler yeni uygulanmaya başlandığı için bu
izlemeler devam etmektedir ve raporlanmamıştır.
● Bunun yanı sıra Stratejik Plan kapsamında belirlenmiş olan stratejik performans
göstergelerinin izlenmesi ile de YÖKAK’ın vizyonu ve kurumsal hedefleri
doğrultusundaki durumu değerlendirilmekte ve kurumsal iyileştirmeler
gerçekleştirilmektedir.
● Bir diğer yol ise KGYBS ile elde edilen öneri ve şikayetler yoluyla yapılan
iyileştirmelerdir.
Panel tavsiyesi – 3: Panel, kurumun tüm süreçlerinde göstergelerin tanımlanmasıyla
birlikte İç Kalite Güvence Sisteminin tam olarak uygulanmasını tavsiye etmektedir.
YÖKAK'ın yanıtı:
● İç kalite güvencesi çalışmaları kapsamında 5 ana süreç altında 29 alt süreç
belirlenmiş; iş akış şemaları, hedef kartları, görev ve sorumluluklar belirlenerek
sistematize edilmiştir. Bunun YÖKAK bünyesinde yürütülen tüm süreçlere
uygulanması sağlanmıştır. Her bir ana süreç için alt süreçlerin hedeflerindeki başarı
oranının ortalaması şeklinde bir performans göstergesi tanımlanmıştır. Buna göre,
her bir alt süreç için tanımlanan toplam performans göstergesi sayısı 103’dür. Bu
husus, Bölüm I – ESG 3.6’da açıklanmıştır.
● Yapılan çalışmaya ek olarak İç Kalite Güvencesi Sistemi çalışmaları kapsamında
Risk Yönetimi için, risk planı oluşturulmuştur. Aynı zamanda bu sistematik,

doküman ve talep yönetimi, raporlama imkânı sunan bütüncül bir bilgi sistemi
aracılığı ile online olarak yönetilmektedir. Bu kapsamda yazılım tedariği
tamamlanmış bilgi girişi ve entegrasyon çalışmaları sürdürülmektedir. Sistemin
devreye alınması sonrasında yıllık izleme ve iyileştirme çalışmalarına bu sistem
aracılığı ile devam edilecektir.

ESG BÖLÜM 2: DIŞ KALİTE GÜVENCESİ
ESG 2.1 İç Kalite Güvencesinin Dikkate Alınması (geniş kapsamlı uyum)
Standart:
Dış kalite güvencesi, ESG Bölüm 1'de tanımlanan iç kalite güvencesi süreçlerinin
etkililiğine göndermede bulunmalıdır.
Panel tavsiyesi: Panel, bu raporların kurumların kaliteyi iyileştirmesi üzerindeki etkisini
artırmak ve ESG Bölüm I standartları ile daha uyumlu hale gelinmesi amaçlarıyla,
ajansa yükseköğretim kurumlarının yazdığı KİDR'ler hakkında daha fazla geri bildirim
toplanmasına odaklanmasını tavsiye etmektedir.
YÖKAK'ın yanıtı:
● YÖKAK panelin görüşleri doğrultusunda KİDR’lere bireysel geri bildirim vermektedir.
Bu çerçevede kurul uzmanları ve kurul akademik üyelerinden oluşturulan bir
çalışma grubu 2020 yılı KAP’a gönüllülük esaslı başvuran 54 kurumun 2019 yılı
KİDR’sini Ek 2’de yer alan Kurum İç Değerlendirme Geri Bildirim Raporu
kapsamında incelemiştir. Her bir kurum için hazırlanan raporların, YÖKAK
çalışanları ve Komisyon üyelerinden oluşan çalışma grubu tarafından çapraz
değerlendirmeye alınarak tutarlılık kontrolleri de yapılmıştır. Kurum İç
Değerlendirme Raporlarının Değerlendirilmesi ve Geri Dönüt Verilmesi belgesi de
bu raporların analizinden sonra hazırlanmıştır.38
● Elde edilen bulgular kurum yöneticileri, kalite komisyonları ve değerlendirme
takımları ile yapılan paylaşım toplantılarında paylaşılmıştır. Ayrıca rapordan elde
edilen bulgular doğrultusunda kurum kalite komisyonlarına yönelik ihtiyaçlar
belirlenerek Yükseköğretim Kurumları Kalite Komisyonu Eğitimlerinde içerik olarak
kullanılmıştır.
● 2019, 2020 ve 2021 yılları KİDR’leri yükseköğretim kurumlarının kendilerine
verdikleri olgunluk düzeyleri kapsamında puanları hesaplanarak analiz edilmiştir.
Puanlamanın nasıl yapıldığı ve ilgili açıklamalara Bölüm 3'te yer verilmiştir. 189
yükseköğretim kurumunda 2019 KİDR puanları ortalama 533, 2020 KİDR puanları
ortalama 543 ve 2021 KİDR puanları ortalama 687 olarak gerçekleşmiştir. Yıllar
itibarıyla KİDR’lerin olgunluk düzeyi artmaktadır. 2019 ve 2020 KİDR’leri
karşılaştırıldığında 76 yükseköğretim kurumunun KİDR puanlarında ortalama 61
puanlık bir düşüş gerçekleşmiş olup, bu yükseköğretim kurumlarının 2019 yılı KİDR
ortalama puanı 586 puan iken 2020 yılında KİDR puanı ortalama 525 puan olarak
gerçekleşmiştir. 2020 yılında KİDR puanını bir önceki yıla göre artıran
yükseköğretim kurumu sayısı 110 olmuştur. Bu yükseköğretim kurumlarının KİDR
puanlarında ortalama 60 puanlık bir yükseliş gerçekleşmiş olup, bu yükseköğretim
kurumlarının 2019 yılı KİDR ortalama puanı 495 iken 2020 yılında KİDR puanı
ortalama 555 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılında uygulamaya başladığımız Rubrik
yönteminin ilk yıl itibarıyla yükseköğretim kurumları tarafından yeterince
içselleştirilemediği değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, yükseköğretim kurumlarına
verilen eğitimler, gerçekleştirilen değerlendirmeler sonucunda ortaya çıkan Rubrik

sistematiğinde alt ölçüt açıklamalarındaki gelişimin ve olgunluk düzeyindeki
değişimlerin nedenini bize açıklamaktadır. 2020 ve 2021 KİDR’leri
karşılaştırıldığında değişimin yükseköğretim kurumlarının büyük çoğunluğunda
puan artışı yönünde olduğu görülmektedir. 188 yükseköğretim kurumu 2021 yılı
KİDR’lerinde puanlarını 2020 yılı puanlarına göre ortalama 157 puan artırmıştır.
Puanı azalan yükseköğretim kurumu sayısı 5 olarak gerçekleşmiştir. Puan artışını
sağlayan önemli etkenlerden biri yükseköğretim kurumlarının büyük
çoğunluğunda izleme programlarının tamamlanması ve yükseköğretim
kurumlarının iyileştirme faaliyetlerini gerçekleştirmesi olmuştur. Bununla birlikte
Rubrik dokümanında gerçekleştirilen sadeleştirme ve anlaşılırlığın artırılması
çalışması da bu yükseliş için önemli bir etken olmuştur. 2022 ve 2023 yılı
KİDR’lerinin tamamlanması ile birlikte, ölçüt ve alt ölçüt düzeyinde daha detaylı bir
KİDR puan değerlendirmesinin yapılması planlanmaktadır.
ESG 2.2 Amaca Uygun Yöntemler Tasarlanması (geniş kapsamlı uyum)
Standart:
Dış kalite güvencesi, belirlenen amaçlara ve hedeflere ulaşmada uygunluğunun
sağlanması için ilgili düzenlemeler göz önüne alınırken detaylı bir şekilde
tanımlanmalı ve tasarlanmalıdır. Paydaşlar, tasarımı ve sürekli iyileştirilmesinde yer
almalıdır.
Panel tavsiyeleri: Panel, mevcut değerlendirme sürecinin çok yeni olması ve kurumsal
akreditasyon kapsamında bir karar verilecek olması nedeniyle, YÖKAK'a bunun iç
değerlendirmesini gerçekleştirmesini tavsiye etmektedir. Ajans; (sadece Kurul'da
temsil edilenler değil, en geniş anlamda) paydaşların, yalnızca ölçütlerin ve süreçlerin
gözden geçirilmesine değil, metodolojilerin tasarımına da nasıl dahil olduklarına ve
izlemeye özellikle odaklanmalıdır.
YÖKAK'ın yanıtı:
● Panel ziyaretinin ardından değerlendirme yöntemi, kullanılacak belge ve kılavuzlar,
eğitim içerikleri paydaş katılımı (üniversiteler, kalite komisyonları, takım başkanları,
değerlendiriciler, öğrenciler, eğitim bilimciler, sektör temsilcileri vb.) ile kapsamlı bir
şekilde değerlendirilmiş ve güncellenmiştir.39 Metodolojinin (Rubrik) tüm
psikometrik çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Güvenirlilik ve geçerliliğin sağlandığı
görülmüştür.
● YÖKAK Dereceli Değerlendirme Anahtarı (Rubrik) formunun geçerliliği hem
kapsam hem de yapı geçerliliği olarak ele alınmıştır. Kapsam geçerliğini sınamak
için, Rubrik formu yükseköğretim, kalite güvencesi ve eğitimde ölçme
değerlendirme alanlarında akademik ve uygulama uzmanlığı olan 10 kişilik bir
uzman grubuna gönderilmiştir. Her bir alt ölçütü amaca uygunluk, kapsama

uygunluk, dil uygunluğu ve hedef kitleye uygunluk açısından 0 ya da 1 biçiminde
değerlendirmeleri istenmiştir. Gerekli düzeltmeler yapılarak tüm uzmanlar her bir
alt ölçüt için “1” verene kadar süreç devam ettirilmiştir. Aracın yapı geçerliğini
sınamak için 200’ün üzerinde değerlendiricinin 40’a yakın takım halinde katıldığı
online bir simüle değerlendirme etkinliği gerçekleştirilmiştir. Burada kurgusal bir
KİDR raporu takımlar ve ayrıca 10 farklı uzman (moderatör) tarafından bağımsız
biçimde değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmelerde 0.90 seviyesinin üzerinde bir
tutarlılığa ulaşılmıştır. Ardından aynı katılımcı gruba YÖKAK Dereceli Değerlendirme
Anahtarına (Rubrik) ilişkin bir güvenilirlik formu uygulanmış ve sonuçları analiz
edilmiştir. Tüm bu çalışmaların sonuçları aracın geçerliliği, güvenilirliği ve
tutarlılığına işaret etmektedir. Elde edilen sonuçlar 2020 yılı Durum Raporunda
özetlenmektedir.
● 2021 yılı içerisinde Rubriğe ilişkin olarak değerlendirme takımları, değerlendirilen
kurumlar ve ülke içi ve yurt dışından alan uzmanlarından görüş alınmış, bu görüşler
ışığında Rubrik yapısında sadeleştirmelere gidilmiştir. Bu sadeleştirmeler genel
yapıyı bozmadığı için yeni bir yapı geçerliliği çalışması gerekli görülmemiştir. Ayrıca
Rubriğin kullanımını kolaylaştırmak adına her bir alt ölçüte o alt ölçüte ilişkin
beklentileri kapsayan bir açıklama eklenmiştir. Tüm açıklamalar için uzman görüşü
alma süreçleri yürütülmüştür (Ek 7).
ESG 2.3 Süreçlerin Uygulanması (geniş kapsamlı uyum)
Standart:
Dış kalite güvencesi süreçleri güvenilir, kullanışlı, önceden belirlenmiş olmalı; istikrarlı
bir biçimde uygulanmalı ve yayımlanmalıdır. Bu süreçler aşağıdakileri kapsar:
•
bir iç değerlendirme veya eşdeğeri,
•
normalde saha ziyareti içeren bir dış değerlendirme,
•
dış değerlendirme sonucunda hazırlanan bir rapor,
•
sürekli izleme.
Panel tavsiyesi – 1: Panel, YÖKAK'ın kurumsal dış değerlendirmeden sonra açıkça
tanımlanmış izleme faaliyetlerini daha da geliştirmesini tavsiye etmektedir.
YÖKAK'ın yanıtı:
● Panelin görüşleri doğrultusunda İzleme Programı detaylı bir şekilde
yapılandırılmıştır.40 YÖKAK tarafından yürütülen Kurumsal Dış Değerlendirme
Programı kapsamında değerlendirmesi tamamlanan yükseköğretim kurumları,
değerlendirme yılını izleyen en erken ikinci yılda izleme sürecine dâhil olur. 2020 yılı
itibariyle başlatılan izleme programı YÖKAK uzmanlarının izleme koordinatörü
olarak saha ziyaretine katılması ile takip edilmiştir. İzleme koordinatörleri bu
programın ilk defa uygulamaya konması sebebiyle bir defaya mahsus olarak saha
ziyaretlerine katılmış ve süreç hakkında YÖKAK’a geri bildirimlerde bulunmuştur.
Bu geri bildirimler doğrultusunda kılavuz güncellenmiştir. 2020 yılı İzleme
Programının tamamlanmasını takiben paydaş toplantıları ile (gözlemciler, kurum
yöneticileri ve değerlendiriciler ile) sürecin işleyişi ve faydası değerlendirilerek geri
bildirimler alınmıştır.

● İzleme Programına, 2020 yılında daha önce dış değerlendirmeden geçmiş 58
yükseköğretim kurumu dahil edilmiştir. Kurumlarda izlemeyi gerçekleştirecek
takımlar, daha önce dış değerlendirme ziyaretinde bulunmuş takımdan seçilen 3
kişi ile teşkil edilmiştir. Pandemi sebebiyle, İzleme Programı bir gün süre ile
çevrimiçi gerçekleştirilmiştir. 2021 yılında ise 45 yükseköğretim kurumu İzleme
Programına dahil edilmiştir.
● İzleme programına ait tüm raporlar YÖKAK resmî web sitesinden kamuoyu ile
paylaşılmaktadır. Bu programa ilişkin bir rapor örneği Ek 9’da verilmektedir.

Panel tavsiyesi – 2: YÖKAK, yükseköğretim kurumlarınca değerlendirme ekibinin
seyahat, konaklama ve yeme içme ihtiyaçlarının karşılanmasının çıkar çatışması gibi
algılanmasını önlemek için saha ziyaretlerinin organizasyonunu yeniden gözden
geçirmelidir. Bu husus, sürecin bağımsızlığını ve bütünlüğünü etkileme potansiyeline
sahiptir ve yakın gelecekte kurumsal akreditasyonun uygulanmasıyla daha da alakalı
hale gelebilir.
YÖKAK'ın yanıtı:
● Değerlendiricilerin saha ziyareti giderlerinin Kurul tarafından ödenmesine ilişkin
yeni bir kanuni düzenleme yapılana kadar, giderler (ulaşım, konaklama ve temel
ihtiyaçların karşılanması) meri mevzuat gereği değerlendirilen kurumlar tarafından
karşılanmaktadır.
● Kanuni değişikliğe ilişkin ilgili kanun yapıcılarla görüşmelerimiz devam etmektedir.
● Panelin önerisindeki tereddütlere bir başka açıklama olarak, ayrıca, dış
değerlendirme aktiviteleri öncesinde değerlendiriciler ile Etik Sözleşme imzalandığı
ve iki taraftan da (değerlendiriciler ve yükseköğretim kurumlarından) çıkar
çatışması/çakışması olmadığına dair beyan alındığı da belirtilebilir.
ESG 2.4 Akran Değerlendirme Uzmanları (geniş kapsamlı uyum)
Standart:
Dış kalite güvencesi, bir veya daha fazla öğrenci üyeyi de içeren dış uzmanlar grubu
tarafından yürütülmelidir.
Panel tavsiyesi – 1: Panel, YÖKAK'ın kendisi için çalışan değerlendiricilerin (ve
diğerlerinin) çalışmalarının gönüllülük esasını yeniden gözden geçirmesini ve böyle bir
durumun sonuçlarını Ajansın operasyonel bağımsızlığıyla ilgili olarak
değerlendirmesini tavsiye etmektedir.
YÖKAK'ın yanıtı:
● Her ne kadar gönüllülük esaslı bir çalışma olsa da değerlendiriciler tarafından
kamusal bir hizmet olarak benimsendiğinden, YÖKAK değerlendiricisi olmak için
yoğun başvuru yapılmaktadır. 2018-2022 yılları arasında YÖKAK toplam 5.748
başvuru almıştır, bunlardan 1.171'si değerlendirici havuzuna dahil edilmiştir.
Şimdiye dek 700'den fazla değerlendirici adayına eğitim verilmiş olup, 527'si
değerlendirme takımlarında görevlendirilmiştir.
● Bu konuda yeni bir kanuni düzenleme yapılana kadar, meri mevzuat gereği
değerlendiriciler gönüllü olarak çalışacaktır. Kanuni değişikliğe ilişkin ilgili kanun
yapıcılarla görüşmelerimiz devam etmektedir.

Panel tavsiyesi – 2: Panel, YÖKAK'a, özellikle dış değerlendirme takımlarına Türkiye
dışından uzmanlar dahil etmesini ve değerlendirme takımlarına iş sektöründen
temsilcilerin dahil edilmesi için mevcut planlamalara da devam etmesini tavsiye
etmektedir.
THEQC'nin yanıtı:
● YÖKAK dış değerlendirme takımları 2019 yılı ENQA dış değerlendirmesinde
yükseköğretim kurumlarında çalışan akademik ve idari personel ile öğrenci
değerlendiricilerden teşkil edilmekteydi. Panelin tavsiyeleri doğrultusunda 2020
yılında ENQA kanalıyla değerlendirme takımlarında yer almak üzere uluslararası
değerlendirici çağrısında bulunuldu.41 Başvuruda bulunan adaylar ile bir
uluslararası değerlendirici havuzu oluşturuldu. Şu anda, 39'u AB ülkelerinden olmak
üzere havuzda 66 uluslararası değerlendirici bulunmaktadır.
● Bu değerlendiricilerin YÖKAK’ı tanımaları için öncelikle bir tanışma toplantısı
düzenlenmiş ve ardından Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon
Programı’na katılmaları için bir eğitim düzenlenmiştir. Eğitim içeriği ulusal
değerlendiriciler için hazırlanan başlangıç eğitiminin aynısı olup, Türk
Yükseköğretim Sistemini anlatan ek bilgi ve belgeler de ek materyaller olarak
sunulmuştur.
● Uluslararası değerlendiricilerin takımlarda görev almaları için, ulusal
değerlendiricilere de uygulandığı şekilde, eğitimlere katılma zorunlulukları
bulunmaktadır. Eğitimlere katılamayan ulusal/uluslararası değerlendiriciler o yıl
gerçekleştirilen KDDP ve KAP takımlarında görev alamazlar. 2020 yılında KAP
kapsamında 11 uluslararası değerlendirici, 2021 yılında ise KAP kapsamında 12 ve
İzleme Programı kapsamında 4 olmak üzere toplam 16 uluslararası değerlendirici
takımlarda yer almıştır.
● Öte yandan, Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu
Yönetmeliği’nin 21. maddesinin 3. fıkrasında değerlendirme takımlarında iş
dünyasından temsilcilerin bulunması için bir düzenleme yapılmıştır.42
ESG 2.5 Çıktılara Yönelik Ölçütler (geniş kapsamlı uyum)
Standart:
Söz konusu sürecin resmi bir karara götürüp götürmeyeceğine bakılmaksızın, dış
kalite güvencesi sonucunda varılan tüm kararlar ve yargılar, tutarlı bir şekilde
uygulanan açık ve yayımlanmış kriterlere dayanmalıdır.
Panel tavsiyesi – 1: Panel, YÖKAK'a, dış değerlendirme takımlarının verdiği kararların
tutarlılığını sağlamak için mekanizmalar devreye sokmasını tavsiye etmektedir.
YÖKAK'ın yanıtı:
● Dış değerlendiricilerin karar vermelerindeki tutarlılığı sağlamak amacıyla öncelikle
yapılan en önemli çalışma Değerlendirici Eğitimleridir. Bu eğitimlerde, örnek vaka
çalışmaları ya da raporlama çalışmaları ile değerlendiricilerin değer yargıları
arasındaki tutarlılık sağlanmaktadır. Yine KGBR/KAR’ların yazımının bilişim sistemi

üzerinden yapısal olarak standartlaştırılması da değerlendiriciler açısından rapor
yazımında kolaylık sağlamaktadır.
● Dış değerlendirme takımlarının değerlendirme yargılarında tutarlılığın sağlanması
amacıyla Tutarlılık Yönergesi (Annex 2) hazırlanmış ve 2021 yılı itibarıyla
uygulanmaya başlanmıştır. Yönergenin amacı YÖKAK tarafından gerçekleştirilen
değerlendirme programları sonucunda ortaya çıkan raporların ve kararların
tutarlığını sağlamaktır. Tutarlılık çalışmalarını yürütmek üzere asli olarak Kurumsal
Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Komisyonu sorumludur.
● Komisyon üyeleri ve YÖKAK uzmanlarından ikişer kişilik raportör grupları
oluşturularak Değerlendirme raporlarının tutarlılık çalışması gerçekleştirilmektedir.
Tutarlılık çalışması aşağıdaki hususlar dikkate alınarak yapılmaktadır:
1) Raporlarda yer alan alt ölçüt olgunluk düzeyleri ile rapor içeriğinin uyumlu
olması.
2) Alt ölçüt olgunluk düzeylerine ilişkin değerlendirmelerin kanıta dayalı olarak
gerçekleştirilmesi.
3) Raporlardaki yazım dilinin yargılayıcı ve/veya diğer kurumlarla kıyaslayıcı
olmaması ve objektif olması.
● Raportörler tarafından tutarlılık çalışması tamamlandıktan sonra, Tutarlılık
Değerlendirme Raporları (Ek 4) hazırlanarak Komisyona iletilmektedir. Söz konusu
raporlar kapsamında Komisyon tarafından tereddütlü hususlar tespit edilerek,
tutarlılık değerlendirme raporu ve tereddütlü hususlar takım başkanına
iletilmektedir. Tereddütlü konuları görüşmek üzere takım başkanı Komisyon ile
toplantıya davet edilmektedir. Takım başkanı ve Komisyon tarafından
gerçekleştirilen toplantıda, tereddütlü konulara ilişkin takım başkanının
açıklamaları ve sunduğu kanıtlar yeterli bulunursa değerlendirme raporu takımın ilk
sunduğu şekliyle Kurul’a iletilmektedir. Aksi durumda tereddütlü konular belirtilerek
rapor Kurul’a iletilir. Komisyon tarafından Kurul’a iletilen değerlendirme raporlarına
ilişkin nihai kararı Kurul vermektedir.
● Table 7 incelendiğinde, gerek değerlendirme takımları ve YÖKAK uzmanları
tarafından erişilen değerlendirme sonuçları, gerekse KAR-KİDR ve nihai
değerlendirme-KİDR farklılaşmaları arasında oldukça yüksek düzeyde ve
istatistiksel olarak anlamlı ilişkilerle karşılaşılmaktadır. Bu durum, KAR
değerlendirmelerinin gerek YÖKAK değerlendirme anlayışıyla uyumuna gerekse
kendi aralarındaki tutarlılığına güçlü biçimde işaret etmektedir.

Tablo 7 2020 yılı tutarlılık çalışması sonucu43
Tutarlılık (nihai) Puanı
Tutarlılık (nihai)-KİDR farkı
** p<.01

KAR Puanı
.949**

ESG 2.6 – Raporlama (kısmi uyum)

KAR-KİDR farkı
.961**

Standart:
Uzmanlar tarafından hazırlanmış olan raporlar; akademik çevre, dış ortaklar ve ilgili
diğer bireyler için net ve erişilebilir olacak şekilde eksiksiz yayımlanmalıdır. Eğer ajans,
raporlara dayanarak resmi bir karar alırsa, bu karar raporlar ile birlikte yayımlanmalıdır.
Panel tavsiyesi – 1: Panel, olgunluk düzeyi puanlarının yayınlanan raporların bir
parçası olmasını tavsiye etmektedir.
YÖKAK'ın yanıtı:
● Panelin tavsiyeleri doğrultusunda, 2020 yılından itibaren tüm raporlara (KİDR,
KGBR ve KAR) yazılı olarak da olgunluk seviyeleri eklenmiştir. YÖKAK resmî web
sitesi aracılığı ile kamuoyu ile paylaşılan bu raporlarda olgunluk seviyeleri tüm
paydaşlar tarafından görülebilmektedir.
Panel tavsiyesi – 2: YÖKAK, yalnızca raporların yapısının değil, aynı zamanda
sağladıkları derinlemesine analizin tutarlılığını sağlamak için mekanizmalar
geliştirmelidir.
YÖKAK'ın yanıtı:
● Panelin bu konudaki görüşlerine ilişkin açıklama Bölüm I – ESG 2.6’da ve Bölüm II –
ESG 2.5’te verilmiştir.
ESG 2.7 – İtiraz ve Şikayetler (kısmi uyum)
Standart:
İtiraz ve şikayet süreçleri, dış kalite güvencesi süreçleri tasarımının bir parçası olarak
net olarak tanımlanmalı ve kurumlara bildirilmelidir.
Panel tavsiyesi – 1: Panel, Ajansın 'şikayet ve itiraz' kavramlarının tanımlarını
netleştirmesini, geri bildirim amacıyla tasarlanmış diğer mekanizmalarla hiçbir
karışıklık olmamasını ve bunlardan ayrılmasını tavsiye etmektedir.
YÖKAK'ın yanıtı:
● Panel ziyaretinin yapıldığı 2019 yılı itibarıyla, YÖKAK tarafından yürütülen Kurumsal
Dış Değerlendirme Programı kapsamında yayımlanan KGBR’lere yapılacak itirazlar,
Kurumsal Dış Değerlendirme Yönergesi’nin “İtirazlar” başlıklı 12. Maddesinde
düzenlenmiştir. Ayrıca, YÖKAK tarafından yürütülen akreditasyon kuruluşlarının
yetkilendirilmesi ve tanınması faaliyetlerine ilişkin itiraz süreci, Dış Değerlendirme
ve Akreditasyon Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi, Tanınması ve İzlenmesine İlişkin
Kılavuz’un 4. Bölümünde yer alan “İtiraz” kısmında tanımlanmıştır. Ek olarak diğer
tavsiye, şikayet ya da memnuniyet gibi paydaş görüşleri ise, paydaş toplantıları,
YÖKAK kurumsal iletişim araçları vb. ile yazılı ya da sözlü geri bildirimler olarak
alınmıştır.
● Panel tavsiyeleri doğrultusunda şikayet ve itiraz süreçlerinde iyileştirmeler
yapılmıştır. Öncelikle şikayet ve itirazlara ilişkin net tanımlamaların yapıldığı
“YÖKAK İtiraz ve Şikayet Yönergesi” yayımlanarak kamuoyu ile resmî web sitesi

üzerinden paylaşılmıştır45. Bu konudaki açıklamalara Bölüm I – ESG 2.7 kısmında
yer verilmiştir.
Panel tavsiyesi – 2: Panel, Ajansa internet sitesinde kullanıcıların geri bildirimde
bulunabileceği sayfalar ile şikayet veya itirazda bulunma süreçlerine ilişkin bilgileri
içeren sayfalar arasında net bir şekilde ayrım yapmasını tavsiye etmektedir.
YÖKAK'ın yanıtı:
● YÖKAK resmî internet sitesi aracılığı ile paydaş geri bildirimlerini alabilmek için
Yükseköğretim Kalite Kurulu Geri Bildirim Yönetim Sistemi’ni kurmuştur. Bu bilgi
yönetim sistemi ile her türlü bilgi talebi, öneri, istek, memnuniyet, şikayet ve itirazlar
YÖKAK’a iletilebilmektedir. Panelin tavsiyesi üzerine aynı bilgi yönetim sistemine
bağlı şikayet ve itiraz kanalının görünürlüğü arttırmak ve paydaşların dikkatine
sunmak üzere ana sayfada ayrı bir butona yer verilmiştir.
Panel tavsiyesi – 3: Ajans, şikayet ve itirazlar hususunda izlenecek net süreçleri
belgelemek ve internet sitesinde yayınlamak için mevcut yasal gereklilikleri yerine
getirmelidir.
YÖKAK'ın yanıtı:
● Bu tavsiyeyi yerine getirmek için YÖKAK, Şikayet veya İtiraz Yönergesi'ni resmî
internet sitesinde yer alan ‘Hakkımızda’ sekmesinin altındaki ‘Mevzuat’ sayfasına
ayrı bir doküman olarak eklemiştir. Öte yandan, yine resmî internet sitesi
üzerinden şikayet ya da itirazda bulunmak isteyenler, doğrudan bu butona
tıklamaları halinde, açılan pencerede sürece ilişkin açıklama ve yönerge ile
karşılaşmaktadırlar. Dolayısıyla, bu konudaki mevzuatsal düzenleme hakkında
bilgilendirilmektedir. Bu pencere kapatıldığında şikayet ya da itirazın iletilebileceği
internet sayfasına yönlendirilmektedirler.
Panel tavsiyesi – 4: Ajans, çıkar çatışmasını önlemek için şikayet ve itirazlar
hususunda kullanılacak yeni mekanizmaların Kurul'dan bir dereceye kadar bağımsız
olmasını sağlamalıdır.
YÖKAK'ın yanıtı:
● YÖKAK İtiraz ve Şikayet Yönergesi’nde ilgili Komisyonun teşkiline ilişkin hususlara
da yer verilmiştir. Bu bağlamda, komisyon üyeleri Kurul’dan bağımsız olacak ve
herhangi bir çıkar çatışmasını önleyecek şekilde aşağıdaki hususlar dikkate
alınarak belirlenir48:
a) Komisyon üyelerinden biri önceki Kurul üyelerinden olmalıdır.
b) Komisyon üyelerinden biri değerlendirme deneyimine sahip olmalıdır.
c) Komisyon üyelerinden biri akreditasyon kuruluşlarında yönetici deneyimine
sahip olmalıdır.
ç) Mevcut Kurul üyeleri Komisyon üyesi olamaz.
● Komisyon üyelerinin görev süresi üç yıldır. İki dönemden fazla komisyon üyeliği
yapılamaz. Mevcut komisyonda görev alan üyelerden ikisi eski Kurul üyesi, biri eski

dış değerlendirici ve bir diğeri ise paydaş kurum (Mesleki Yeterlilik Kurumu)
temsilcisidir.

BÖLÜM III:

ENQA VE EQAR'IN DEĞERLENDİRME RAPORLARI GEREĞİNCE YÖKAK'IN
İYİLEŞTİRME FAALİYETLERİ

2022 yılına kadar Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu
Yönetmeliği’ne göre Türkiye'deki tüm yükseköğretim kurumları YÖKAK tarafından en
az beş yılda bir defa Kurumsal Dış Değerlendirme Programı (KDDP)’na alınmaktaydı.
Bu amaçla, YÖKAK 2016'dan beri Türkiye'deki 207 yükseköğretim kurumundan
mezun veren 185’ini KDDP kapsamında değerlendirmiştir. Ancak yapılan
yönetmelikte yapılan yeni düzenleme ile artık KDDP kapsamında değerlendirilen
kurumlar Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP)’na alınmaya başlanmıştır. KDDP
yalnızca ilk defa değerlendirilecek kurumlar (ilk mezunlarını veren kurumlar) için
KAP’a hazırlık programı olarak yürütülmeye devam edecektir. Bu değişikliğin en
önemli sebeplerinden biri paydaşlar tarafından en yaygın olarak ifade edilen görüş
doğrultusunda kurumsal akreditasyonun daha somut sonuçları olması ve bir
akreditasyon kararı içermesidir. 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 hususları dikkate
alarak KAP’ı geliştirmiştir.
Bu bölümde panel ziyaretinden bu yana YÖKAK’ın uygulamaya aldığı yeni dış
değerlendirme aktivitesi olan Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) ele
alınmaktadır. KAP yükseköğretim kurumlarındaki kalite güvencesi, eğitim-öğretim,
araştırma-geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim sistemi süreçlerinin “planlama,
uygulama, kontrol etme ve önlem alma” döngüsü kapsamında değerlendirilmesini
sağlayan bir dış değerlendirme yöntemidir.
KAP Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından oluşturulan değerlendirme takımları
tarafından Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Ölçütleri ile Kurumsal Dış
Değerlendirme, Akreditasyon ve İzleme Programları Kılavuzu kapsamında
yürütülmektedir.
Her yıl KAP’a dâhil edilecek yükseköğretim kurumları YÖKAK tarafından belirlenmekte
ve belirlenen bu yükseköğretim kurumlarının yapısına uygun olarak değerlendirme
takımları oluşturulmaktadır. Söz konusu değerlendirme takımları tarafından ilgili
yükseköğretim kurumlarına KİDR’ler üzerinden bir ön değerlendirme ve iki ziyaret (ön
ziyaret ve saha ziyareti) gerçekleştirilmektedir.
Bu ön değerlendirme ve ziyaretler neticesinde değerlendirme takımları tarafından

Kurumsal Akreditasyon Raporları (KAR) hazırlanmakta ve bu raporlar göz önünde
bulundurularak YÖKAK tarafından akreditasyona ilişkin karar verilmektedir. KAP’ın
temel süreçleri Kurumsal Dış Değerlendirme Programı’na (KDDP) benzemekle

birlikte, KAP süreci sonunda ilgili yükseköğretim kurumuna ilişkin bir akreditasyon
kararı verilmektedir.
Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Ölçütleri kapsamında yürütülecek olan
Kurumsal Akreditasyon Programında:
o Kalite Güvencesi Sistemi başlığı için 200 puan,
o Eğitim ve Öğretim başlığı için 400 puan,
o Araştırma ve Geliştirme başlığı için 150 puan,
o Toplumsal Katkı başlığı için 100 puan ve
o Yönetim Sistemi başlığı için 150 puan olmak üzere toplam 1000 puan
üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
Değerlendirme takımı tarafından Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında her
alt ölçütün olgunluk düzeyi belirlenecek olup, alt ölçütlerin olgunluk düzeyine ilişkin
genel yaklaşım şu şekilde yer almaktadır: Değerlendirme sırasında “5” olgunluk düzeyi
tam puana, “1” olgunluk düzeyi ise en düşük puana denk gelmektedir. KAP puan
tablosu, ekte bulunan Kurumsal Dış Değerlendirme, Akreditasyon ve İzleme
Programları Kılavuzu'nda yer almaktadır.49
YÖKAK tarafından KAP kapsamında aşağıdaki kararlar verilebilir:
● Tam akreditasyon (beş yıl süreyle)
● Koşullu akreditasyon (iki yıl süreyle)
● Akreditasyonun reddi kararı
Akreditasyonu reddedilen yükseköğretim kurumları, karardan en erken iki yıl sonra
KAP’a yeniden başvurabilmektedirler. KAP'ta değerlendirilen yükseköğretim
kurumları KDDP’den muaftır. Şimdiye kadar, yapılan çağrıya binaen yükseköğretim
kurumları gönüllülük esasına göre KAP’a dahil edilmiştir. 2020'de KAP'a dahil olan 11
yükseköğretim kurumuna akreditasyon verilerek YÖKAK’ın resmî web sitesinde ilan
edilmiştir. 2021'de KAP'a dahil olan 13 yükseköğretim kurumundan 5'i için verilen
karar ilan edilmiştir. Yönetmelik gereği tüm üniversitelerin 2027 yılına kadar KAP’a
dahil olmaları gerekiyor.
Bu bölümün bundan sonraki kısmında KAP sürecinin ESG ile uyumu hakkında ESG
Bölüm 2’ye göre açıklamalar yer almaktadır.

ESG KISIM 2: DIŞ KALİTE GÜVENCESİ
ESG 2.1 İç Kalite Güvencesinin Dikkate Alınması
Standart:
Dış kalite güvencesi, ESG Bölüm 1'de tanımlanan iç kalite güvencesi süreçlerinin
etkililiğini ele almalıdır.
Standardın karşılandığının kanıtı şudur:

● YÖKAK Kurumsal Akreditasyon Programı’nın kurumsal iç değerlendirme süreci
ile bütünleşik olması.
YÖKAK’ın kurumsal dış değerlendirme ve akreditasyon ölçütleri, 2015 ESG Bölüm 3
referans alınarak oluşturulmuş ve güncellenmiştir. 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, yükseköğretim kurumlarının 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 geliştirmekle birlikte, 2015 ESG'nin bir parçasını da
teşkil etmektedir. Dolayısıyla, o kısımda belirtilen standartları ve yönergeleri dikkate
almaktadır. Tablo 8 , YÖKAK Kurumsal Akreditasyon Programı ölçütlerinin (Sürüm 2.1)
ESG ile uyumunu göstermektedir.

Tablo 8 YÖKAK Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Ölçütleri (V2.1) ile ESG uyumu
YÖKAK Kurumsal Dış Değerlendirme ve

ESG Bölüm 1 Standartları

Akreditasyon Ölçütleri
A. Kalite Güvence Sistemi
A.1. Misyon ve Stratejik Amaçlar
A.2. İç Kalite Güvencesi

1.1. Kalite Güvencesi Politikası

A.3. Paydaş Katılımı
E. Yönetim Sistemi
E.1. Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı

1.2.

Programların

Tasarımı

ve B. Eğitim ve Öğretim

Onaylanması
1.3. Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme
ve Değerlendirme

B.1. Programların Tasarımı ve Onayı
B. Eğitim ve Öğretim
B.3.

Öğrenci

Merkezli

Öğretme ve Değerlendirme

Öğrenme,

1.4. Öğrenci Kabulü, Gelişimi, Tanınma ve B. Eğitim ve Öğretim
Sertifikalandırma
1.5. Öğretim Elemanları

B.2. Öğrenci Kabulü ve Gelişimi
B. Eğitim ve Öğretim
B.4. Öğretim Elemanları

1.6. Öğrenme Kaynakları ve Öğrenci B. Eğitim ve Öğretim
Desteği
1.7. Bilgi Yönetimi

B.5. Öğrenme Kaynakları
E. Yönetim Sistemi
E.3. Bilgi Yönetim Sistemi
E. Yönetim Sistemi

1.8. Kamuoyunu Bilgilendirme

E.5. Kamuoyunu Bilgilendirme ve Hesap
Verebilirlik

1.9. Sürekli İzleme ve Programların
Periyodik Gözden Geçirilmesi

1.10. Dönemsel Dış Kalite Güvencesi

B. Eğitim ve Öğretim
B.6.

Programların

İzlenmesi

Güncellenmesi
A. Kalite Güvencesi Sistemi
A.2. İç Kalite Güvencesi
A. Kalite Güvencesi Sistemi
A.4. Uluslararasılaşma
C. Araştırma ve Geliştirme
C.1. Araştırma Stratejisi
C.2. Araştırma Kaynakları
C.3. Araştırma Yetkinliği
C.4. Araştırma Performansı
D. Toplumsal Katkı
D.1. Toplumsal Katkı Stratejisi
D.2. Toplumsal Katkı Kaynakları
D.3. Toplumsal Katkı Performansı
E. Yönetim Sistemi
E.2. Kaynakların Yönetimi
E.4. Destek Hizmetleri

ve

KAP süreci, yükseköğretim kurumları için bir iç değerlendirme süreci teşkil eden KİDR
yazım süreci ile KAP mevzuatı tarafından desteklenen belli ölçütler çerçevesinde
gerçekleştirilmektedir.
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.
İlgili belgeler:
Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Ölçütleri (Sürüm 2.0)
YÖKAK Kurumsal Dış Değerlendirme, Akreditasyon ve İzleme Programları
Kılavuzu (Sürüm 2.1)
YÖKAK Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu (Sürüm 2.1)
ESG 2.2 Amaca Uygun Yöntemler Tasarlanması
Standart:
İlgili düzenlemeler dikkate alınırken, belirlenen amaçlara ve hedeflere ulaşmada dış
kalite güvencesinin uygunluğunun sağlanması için, dış kalite güvencesi somut bir
şekilde tanımlanmalı ve tasarlanmalıdır. Tasarımı ve sürekli iyileştirilmesine
paydaşlar da katılmalıdır.
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-geliştirme ve
toplumsal katkı faaliyetleri ile yönetim sistemlerinin 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.39
Ulusal ve uluslararası düzenlemeler dikkate alınarak belirlenen YÖKAK kurumsal
akreditasyon metodolojisinin boyutları; kalite güvencesi sistemi, eğitim-öğretim,
araştırma-geliştirme ve toplumsal katkı ile yönetim sistemidir. Kurumsal
akreditasyon süreci, ESG Bölüm 1 ile uyumlu ölçütler kullanılarak yürütülmektedir.
YÖKAK, bu ölçütler çerçevesinde dış değerlendirme takımlarına ve dış
değerlendirmeye girecek olan kurumlara rehberlik etmek amacıyla Kurumsal Dış
Değerlendirme ve Akreditasyon Ölçütleri, Kurumsal Dış Değerlendirme Yönergesi ve
Kurumsal Dış Değerlendirme, Akreditasyon ve İzleme Programları Kılavuzu

yayımlamaktadır. Bu Ölçütler ve Kılavuzun güncel sürümleri (Sürüm 3.0) 2022 yılında
yayınlanmış bulunmaktadır.50
Bunların yanı sıra, YÖKAK kurumsal akreditasyon sürecini güvence altına almak üzere
tüm yükseköğretim kurumlarına takvim yılı esas alınarak her yıl KİDR hazırlatmakta
ve kurumsal akreditasyon sürecini kurumların iç kalite güvence süreçleri ile
bütünleşik bir yapıda yürütmektedir. KİDR için tasarlanmış süreçler, KİDR Hazırlama
Kılavuzu'nda tanımlanmış ve paylaşılmaktadır. KİDR’nin kurumsal akreditasyona esas
teşkil edecek şekilde yazılmasını sağlamak amacıyla KİDR Hazırlama Kılavuzu,
Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Ölçütleri ve Kurumsal Dış
Değerlendirme, Akreditasyon ve İzleme Programları Kılavuzu ile uyumlu bir şekilde
oluşturulmuştur.
Kurumsal akreditasyon süreci, bir kamu kurumu olan 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.
Ayrıca kurum kalite
komisyonlarının da eğitim desteği alması sağlanmakta ve farklı zamanlarda gruplar
halinde kalite komisyonu temsilcileriyle kalite güvence sistemi üzerine toplantılar
düzenlenmektedir. Kalite komisyonlarının eğitimlerini yaygınlaştırmak ve daha geniş
bir kitleye hitap edebilmek adına bazı online eğitim modülleri geliştirilmiştir.
Kurumların yaptığı iyileştirmeleri yansıtmaları ve tematik konu başlıklarında iyi
uygulama örneklerini diğer tüm yükseköğretim kurumları ile paylaşmaları için YÖKAK
bünyesinde çalıştaylar düzenlenmektedir.51 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 resmî internet
sitesinde hem de kurumların kendi resmî internet sitelerinde kamuoyu ile
paylaşılmaktadır. KİDR yazımını takip eden süreçte kurumsal akreditasyona giren
kurumların KAR’ları da yine YÖKAK’ın resmî internet sitesi üzerinden kamuoyu ile
paylaşılmaktadır. Ayrıca kurumsal akreditasyon bilgileri de 2022 yılı itibarıyla YKS
Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yayımlanacaktır.
İlgili belgeler:
YÖKAK Kurumsal Dış Değerlendirme, Akreditasyon ve İzleme Programları
Kılavuzu (Sürüm 2.1)
YÖKAK Kurumsal İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu (Sürüm 2.1)
ESG 2.3 Süreçlerin Uygulanması

Standart:
Dış kalite güvencesi süreçleri güvenilir, kullanışlı, önceden belirlenmiş olmalı; istikrarlı
bir biçimde uygulanmalı ve yayımlanmalıdır.50 Bu süreçler aşağıdakileri kapsar:
•
bir iç değerlendirme veya eşdeğeri,
•
normalde saha ziyareti içeren bir dış değerlendirme,
•
dış değerlendirme sonucunda hazırlanan bir rapor,
•
sürekli izleme.
Standardın karşılandığının kanıtları şunlardır:
Kurumsal akreditasyonun kurum iç değerlendirme raporu ile başlaması, saha
ziyareti ile yürütülmesi, raporlarla sonuçlandırılıyor olması,
Kurumsal akreditasyon sürecinin tüm aşamalarının KGYBS destekli şekilde
yürütülüyor olması,52
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
biridir. Bu faaliyet alanı kapsamında YÖKAK tarafından yürütülen kurumsal
akreditasyon süreçleri sırasıyla aşağıdaki gibidir:
KİDR’lerin hazırlanıp yayımlanması,
Kurumsal dış değerlendirme takviminin ilan edilmesi,
Saha ziyaretlerini gerçekleştirecek dış değerlendirme takımlarının
oluşturulması ve saha ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi,
KAR’ların hazırlanması,
Tutarlılık çalışmaları,
Akreditasyon kararının verilmesi,
KAR kapsamında verilen akreditasyon kararının yayımlanması,
Yükseköğretim Değerlendirme ve Kalite Güvencesi Durum Raporu’nun
yayımlanması,
Ara Değerlendirme.
YÖKAK kurumsal akreditasyon faaliyetleri, kurum iç değerlendirme süreci ile
bütünleşik bir biçimde yürütülmektedir. Süreçler, kurum iç değerlendirme
faaliyetlerine ilişkin veri ve raporların YÖKAK resmî 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 (KİDR) da
oluşmaktadır. 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 akreditasyon
süreçleri de yine YÖKAK resmî internet sitesinde yer alan “değerlendirici sistemi”
üzerinden yürütüldüğü için değerlendirme takımı değerlendirilen kuruma ait tüm
KİDR’lere, gösterge değerlerine ve kanıtlara buradan ulaşabilmektedir.

KAP’a dâhil olan her yükseköğretim kurumu için, değerlendirme sürecinin sonunda
dış değerlendiriciler tarafından hazırlanan KAR’lar 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 yönetim sistemlerinin ve kurumsal karar alma süreçlerindeki
kalite güvence sistemi ile kurumun güçlü ve iyileşmeye açık alanlarını kapsamaktadır.
Kurumsal akreditasyon sürecinde saha ziyaretleri YÖKAK’ın saha ziyaret planına göre
gerçekleştirilmektedir. Takımda yer alan değerlendirici sayısı değerlendirilen kurumun
büyüklüğüne göre 6 ile 10 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, Akreditasyon ve İzleme Programları Kılavuzu’nda
(Sürüm 2.1) sunulan Saha Ziyareti Planı Örneğinde yer alan temel görüşmeleri
kapsayacak şekilde uzatılabilir. Pandemi döneminde karma ziyaret yaklaşımı
geliştirilmiş olup, ön ziyaret süreçleri YÖKAK tarafından sağlanan altyapı ile uzaktan
gerçekleştirilmiştir. Saha ziyaretinden sonra, takım KAR hazırlar ve KGYBS üzerinden
YÖKAK'a sunar. Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Komisyonu tutarlılık
çalışmasını yürütür (ESG Bölüm I, 2.6'ya bakınız). KAP kapsamında değerlendirilen
yükseköğretim kurumlarına yönelik akreditasyon kararı; 5 yıl süreyle tam
akreditasyon, 2 yıl süreyle koşullu akreditasyon ve akreditasyonun reddi kararı olarak
değerlendirme takımı tarafından hazırlanan KAR dikkate alınarak YÖKAK tarafından
verilir (ESG Bölüm III, 2.5'e bakınız).
KAP kapsamında kurumsal akreditasyon alan yükseköğretim kurumları iki yıl sonra
ara değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Koşullu akreditasyona sahip olup KAR'da
tavsiye edilen iyileştirmeleri gerçekleştiren kurumlara tam akreditasyon verilecektir
Aksi halde, kurumsal akreditasyon reddedilip sonlandırılacaktır. Beş yıl süreyle tam
akreditasyon alan yükseköğretim kurumlarına akreditasyonu izleyen en erken ikinci
yılda ara değerlendirme gerçekleştirilir. Ara değerlendirme neticesinde tam
akreditasyon koşullarını sürdüremeyen yükseköğretim kurumları için akreditasyonun
reddi kararı verilir.
İlgili belgeler:
Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği
Kurumsal Dış Değerlendirme, Akreditasyon ve İzleme Programları Kılavuzu
(Sürüm 2.1)

ESG 2.4 Akran Değerlendirme Uzmanları
Standart:
Dış kalite güvencesi, bir veya daha fazla öğrenci üyeyi de içeren dış uzmanlar grubu
tarafından yürütülmelidir.

Standardın karşılandığının kanıtları şunlardır:
YÖKAK’ın değerlendirici havuzunda eğitimli ve tecrübeli 700’ün üzerinde
değerlendiricinin olması,
YÖKAK’ın değerlendirici havuzunda 300’e yakın öğrenci değerlendiricinin
olması,
YÖKAK’ın uluslararası değerlendirici havuzunda 66 değerlendirici bulunması,
YÖKAK değerlendirici seçimi ve eğitimi süreçlerinin tanımlı olması,
YÖKAK değerlendirici eğitim modülleri ve geri bildirimleri.
YÖKAK’ın kuruluşundan itibaren değerlendirme süreçleri uzman dış değerlendiriciler
tarafından gerçekleştirilmektedir. Değerlendiriciler akademik ve idari personel,
öğrenciler ile uluslararası uzmanlardan oluşmaktadır. Bu bağlamda, YÖKAK resmî
internet sitesinde yayımlanan Kurumsal Dış Değerlendirme, Akreditasyon ve İzleme
Programları Kılavuzu’nda, değerlendirme takımında yer alacak kişilerin sahip olması
beklenen nitelikler; yükseköğretim ve/veya yükseköğretimde kalite güvencesi
konusunda deneyim, etik ilkeleri benimseme, iş birliği 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 YÖKAK resmi internet sitesinden
ulaşabilecekleri değerlendirici sistemi üzerinden YÖKAK’a başvurabilmektedirler53.
Daha sonra, çeşitli kriterler (EUA ve Bologna süreçlerine hâkim olma, akreditasyon
süreçlerinde deneyim sahibi olma, vb.) ve eğitim sonrasındaki test sonuçları dikkate
alınarak bu havuzdan değerlendirici adayları belirlenmektedir. Değerlendirme
takımlarına 2018 yılında ilk kez dahil edilen öğrenci değerlendiricilerin takımlara seçim
süreci Bölüm II – ESG 3.1’de açıklanmıştır.
Daha sonra bu havuzdan seçilen dış değerlendirici adaylarına; değerlendirme
takımının görev ve sorumlulukları, davranışsal boyut, KİDR inceleme, kurumsal dış
değerlendirme ve akreditasyon ölçütlerine göre değerlendirme, etik ilkeler, vb.
konularda bir dizi eğitim verilmektedir. Dönüştürülmüş sınıf (flipped classroom)
modeli kullanılarak öncelikle online eğitim videoları ve sunumlar yoluyla
değerlendiricilere bilgi sunulmakta, daha sonra uygulamalı olarak yüz yüze eğitimler
ile örnek olay incelemeleri ve KAR bölümü hazırlama çalışmaları yapılmaktadır.
Değerlendirici adayları, bu eğitimlerde akreditasyon 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. Grup çalışmalarına dayalı ve etkileşimli 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.

Bunun yanı sıra, değerlendirmeler sonucunda değerlendiricilere yönelik verilen
eğitimlerin içerikleri de güncellenmektedir. Değerlendirici eğitimleri 3 aşamadan
oluşmaktadır:
Başlangıç eğitimi (16 saat; 4 saat bireysel hazırlık, 12 saat eğitim)
Derinleşme eğitimi (16 saat; 4 saat bireysel hazırlık, 12 saat eğitim)
Saha hazırlık eğitimi (10 saat; 2 saat bireysel hazırlık, 8 saat eğitim)
Bu eğitimler büyük ölçüde öğrenen merkezli bir anlayışla grup çalışmaları ve akran
öğrenmeleri temelinde tasarlanmaktadır. İçerikler daha çok ihtiyaca yönelik olarak
belirlenmektedir. 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 üzerinden yapılan 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 akreditasyon kapsamına alınacak kurumların
büyüklükleri dikkate alınarak oluşturulmaktadır. Bu takımlarda görev yapacak
değerlendiricilerin ziyaret edilecek kurumla bir bağının olmadığından (kurumun
mezunu, çalışanı vb.) kurum ve değerlendirici adayından teyit alınarak emin olunur.
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 almasını
sağlamaktadır.
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” 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.
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 belgeler:
YÖKAK Etik Kuralları, Gizlilik ve Etik Beyanı

ESG 2.5 Çıktılara Yönelik Ölçütler
Standart:
Söz konusu sürecin resmi bir karara götürüp götürmeyeceğine bakılmaksızın, dış
kalite güvencesi sonucunda varılan tüm kararlar ve yargılar, tutarlı bir şekilde
uygulanan açık ve yayımlanmış kriterlere dayanmalıdır.
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 KAR’lar bulunmaktadır. YÖKAK bu
çıktılara ulaşmak için tanımlı ölçütlerini belirlemiştir ve bu ölçütleri resmî internet
sayfasından kamuoyu ile paylaşmaktadır.
YÖKAK, değerlendirme ölçütlerinde ulusal (TYÇ ve TYYÇ) ve uluslararası (ESG, EQF ve
AYA) standartları esas alarak ulusal bir değerlendirme modeli ortaya koymuştur.
Kurumsal akreditasyonda bu ölçütlere göre karar verilmektedir.
Yükseköğretim kurumlarının akreditasyonu sürecinin en önemli çıktısı, saha
ziyaretleri sonrasında değerlendirme takımları tarafından yazılan KAR’lardır (Ek 1).
Rapor, değerlendirilen kurumun o yıl ve önceki yıllara ait KİDR’lerinin incelenmesi ve
saha ziyaretlerinin gerçekleştirilmesinin ardından takım tarafından Kurumsal Dış
Değerlendirme, Akreditasyon ve İzleme Programları Kılavuzu’na göre yazılmaktadır.
YÖKAK Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Komisyonu tarafından tutarlılık
çalışması kapsamında incelenmekte ve karara varmaları için Komisyon tarafından
YÖKAK üyelerine sunulmaktadır. Alınan kararlar neticesinde her yıl yapılan
değerlendirmelere ait KAR’lar YÖKAK resmî internet sitesinden ve değerlendirilen
kurumun resmî internet sitesinden erişime açılmaktadır.
Akreditasyonla ilgili karar, YÖKAK tarafından KAR'lar dikkate alınarak verilir. KAP’ın
temel süreçleri Kurumsal Dış Değerlendirme Programı’na (KDDP) benzemekle
birlikte, KAP süreci sonunda ilgili yükseköğretim kurumuna ilişkin bir akreditasyon
kararı verilmektedir.
Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Ölçütleri kapsamında yürütülecek olan
Kurumsal Akreditasyon Programında:
o Kalite Güvencesi Sistemi başlığı için 200 puan,
o Eğitim ve Öğretim başlığı için 400 puan,
o Araştırma ve Geliştirme başlığı için 150 puan,
o Toplumsal Katkı başlığı için 100 puan ve
o Yönetim Sistemi başlığı 150 puan olmak üzere toplam 1000 puan
üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
Değerlendirme takımı tarafından Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında her
alt ölçütün olgunluk düzeyi belirlenecek olup, alt ölçütlerin olgunluk düzeyine ilişkin
genel yaklaşım şu şekilde yer almaktadır: Değerlendirme sırasında “5” olgunluk düzeyi
tam puana, “1” olgunluk düzeyi ise en düşük puana denk gelmektedir. KAP puan

tablosu, ekte bulunan Kurumsal Dış Değerlendirme, Akreditasyon ve İzleme
Programları Kılavuzu'nda yer almaktadır.54
YÖKAK tarafından KAP kapsamında aşağıdaki kararlar verilebilmektedir:
● Tam akreditasyon (beş yıl süreyle)
● Koşullu akreditasyon (iki yıl süreyle)
● Akreditasyonun reddi kararı
Akreditasyonu reddedilen yükseköğretim kurumları, karardan en erken iki yıl sonra
KAP’a yeniden başvurabilmektedirler.
Akreditasyon sürecinin çıktısı olarak KAR’lar kurumların güçlü ve gelişmeye açık
yönlerini sunmaktadır. Bununla birlikte, raporlarda kurumun alt ölçütlere ilişkin
olgunluk düzeyleri yer almaktadır. Bu olgunluk düzeylerine göre, beş yıllık tam
akreditasyon, iki yıllık koşullu akreditasyon veya akreditasyonun reddi kararı Kurul
tarafından verilmektedir. Kurumsal akreditasyona ilişkin kararlar 2022 yılı itibarıyla
YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda da yayımlanacaktır.
İlgili belgeler:
Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Ölçütleri (Sürüm 2.0)
YÖKAK Kurumsal Dış Değerlendirme, Akreditasyon ve İzleme Programları
Kılavuzu (Sürüm 2.1)
YÖKAK Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu (Sürüm 2.1)
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (EQF)
Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ)
Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)
ESG 2.6 Raporlama
Standart:
Uzmanlar tarafından hazırlanmış olan raporlar; akademik çevre, dış ortaklar ve ilgili
diğer bireyler için net ve erişilebilir olacak şekilde eksiksiz yayımlanmalıdır. Eğer ajans,
raporlara dayanarak resmi bir karar alırsa, bu karar raporlar ile birlikte yayımlanmalıdır.
Standardın karşılandığının kanıtları şunlardır:
YÖKAK tarafından yayımlanmış olan mevcut raporlar.
● YÖKAK’ın her bir faaliyet alanı kapsamında hazırlanan raporlar ise şöyledir:
Kurum İç Değerlendirme Raporları,
Kurumsal Akreditasyon Raporları ve
Yükseköğretim Değerlendirme ve Kalite Güvencesi Durum Raporu.
Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği
gereğince, tüm yükseköğretim kurumları her yıl Kurum İç Değerlendirme Raporlarını
(KİDR) 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 resmî web sitesinde her an erişilebilir olup, tüm paydaşlara açık bir şekilde
yayımlanmaktadır. 55
YÖKAK’ın kalite güvencesi süreçleri kapsamında üretilen diğer raporlar ise,
değerlendiriciler tarafından hazırlanan ve kurumsal akreditasyon sonuçlarının yer
aldığı KAR’lardır. YÖKAK Kurumsal Dış Değerlendirme, Akreditasyon ve İzleme
Programları Kılavuzu’na göre hazırlanan KAR’lar bilişim sistemi yoluyla
hazırlanmaktadır. Değerlendiriciler bu sistemde değerlendirme ölçütlerini, ilgili
kurumun o yıla ve geçmiş yıllara ait KİDR’lerini ve ilgili kanıtlarını görebilmekte; KAR
yazımını da yine aynı sistemden gerçekleştirebilmektedirler. KAR 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 KAR’a
yansıtabilmektedirler. İlgili kılavuza göre, KAR’lar hazırlanırken değerlendirme
takımları tarafından tarafsızlık, doğruluk, kanıta dayalılık, format, dilbilgisi ve yazım
kurallarına uygunluk gibi temel ilkelerin göz önünde bulundurulması gerekir. Bu
formata göre, KAR’ın:
İlk kısmında kurumsal akreditasyon 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 KAR’ı sonuçlandırır. Kurumsal akreditasyonun 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.
KAR’lar değerlendirme takımlarının yükseköğretim kurumlarını ziyaretlerini takip eden
21 günlük süre içinde tamamlanıp ilgili kuruma gönderilir ve yine 21 gün içinde ilgili
kurumun hazırlanan KAR’a ilişkin görüşleri alınır. Sonrasında, değerlendirme takımı bu
görüşlerden kanıtlara dayalı olanları dikkate alarak ve kurumla uzlaşarak KAR’a son
halini verir ve Komisyona iletir. Tutarlılık kontrolleri Komisyon tarafından yapıldıktan
sonra, nihai KAR, onaylaması ve karara varması için YÖKAK’a sunulur. Akreditasyon

kararı ile KAR’lar eş zamanlı olarak hem yükseköğretim kurumlarının kendi resmî
internet sitelerinde hem de YÖKAK’ın resmî internet sitesinde kamuoyuna açık ve
kolay erişilebilir bir şekilde yayımlanmaktadır.56 Şimdiye kadar 9 yükseköğretim
kurumuna 5 yıllık tam akreditasyon, 7'sine ise 2 yıllık koşullu akreditasyon verilmiştir.
Hiçbir olumsuz karar alınmamıştır. Yönetmelik57 uyarınca (Madde 24), KAP
kapsamında alınan tüm kararlar YÖKAK resmi internet sitesinde yayımlanmaktadır.
Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği
kapsamında, YÖKAK her yıl yükseköğretim kurumlarının kurumsal değerlendirme
raporlarını dikkate alarak Durum Raporu’nu hazırlamakla yükümlüdür. Bu kapsamda,
her yıl değerlendirilen kurumların KAR’ları 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 hazırlanmaktadır.
İlgili belgeler:
Kurum İç Değerlendirme Raporları
Kurumsal Akreditasyon Raporları
Yükseköğretim Değerlendirme ve Kalite Güvencesi Durum Raporu 2020

ESG 2.7 İtiraz ve Şikayetler
Standart:
İtiraz ve şikayet süreçleri, dış kalite güvencesi süreçleri tasarımının bir parçası olarak
net olarak tanımlanmalı ve kurumlara bildirilmelidir.
Standardın karşılandığının kanıtı şudur:
YÖKAK İtiraz ve Şikayet Yönergesi
YÖKAK daha önceki bölümlerde açıklandığı gibi itiraz ve şikayet prosedürlerini gözden
geçirmiş ve İtiraz ve Şikayet Yönergesi oluşturarak bu süreçleri yönetmeyi
amaçlamıştır. İtiraz ve şikayet prosedürleri KAP süreci için de benzer şekilde
yürütülmektedir.
YÖKAK'ın itiraz ve şikayet durumunda benimsediği politika şu şekildedir:
Tüm paydaşların itirazlarını ve şikayetlerini kolayca ve güvenilir şekilde
iletmesini sağlayacak sistemler ve ortamlar sağlamak,
İletilen tüm itiraz ve şikayetleri dikkate alarak, tarafsız şekilde
değerlendirilmesini güvence altına almak,
İtiraz eden veya şikayette bulunan tarafların sonuçlarla ilgili bilgilendirilmesini
ve farkındalığını sağlamak,
İtirazlardan ve şikayetlerden hareketle süreçlerde ve hizmetlerde gerekli
iyileştirmeleri gerçekleştirmektir.
Şikayetler yönergeye göre teşkil edilen İtiraz ve Şikayet Komisyonu tarafından ele
alınır. Şikayetlerin incelenmesi aşağıdaki şekilde yürütülmektedir:
Şikayetler, İtiraz ve Şikayet Komisyonu sekretaryası tarafından yedi gün
içerisinde ön incelemeden geçirilir. Ön inceleme neticesinde uygun gerekçe ve
kanıtlar sunulmadan yapılan şikayetler reddedilir.
Reddedilmeyen şikayetler ön incelemeyi takip eden yedi gün içerisinde
Komisyona iletilir.
Komisyona iletilen şikayetler, en geç otuz gün içerisinde değerlendirilerek
Kurul'a sunulur.
Komisyon gerekli gördüğü durumlarda taraflar ile görüşebilir. Komisyon şikayet
değerlendirmelerinde şikayetin kabulüne veya reddine ilişkin tavsiye görüşüne
yer verir.
Şikayetlere ilişkin nihai karar Komisyonun tavsiye görüşü dikkate alınarak
Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından verilir.
Nihai karar otuz gün içerisinde şikayeti yapan kişi veya kuruma yazılı olarak
bildirilir.
Şikayete ilişkin karar kesindir.
Eğer YÖKAK bünyesinde yürütülen aşağıdaki hizmetler kapsamında verilen bir karara
veya sonuca itiraz söz konusu ise, bu durumda itiraz prosedürleri uygulanmaktadır:
Kurumsal Akreditasyon Kararına İtiraz
Akreditasyon Kuruluşlarının Tanınması ve Yetkilendirilmesi Kararına İtiraz
Kurumsal Dış Değerlendirme Sonucuna İtiraz

İzleme Programı Sonucuna İtiraz
İtirazlar yine yönergeye göre teşkil edilen İtiraz ve Şikayet Komisyonu tarafından ele
alınır. İtirazların incelenmesi aşağıdaki şekilde yürütülmektedir:
KAP kararına yönelik kararın tebliğinden itibaren altmış gün içinde; KGBR ve
İzleme Raporuna ise raporun yayım tarihinden itibaren altmış gün içinde itiraz
edilebilir. Ulusal akreditasyon kuruluşlarının yetkilendirilmesi ve uluslararası
akreditasyon kuruluşlarının tanınmasına ilişkin kararlara kararın tebliğinden
itibaren otuz gün içinde itiraz edilebilir.
İtirazlar uygun gerekçe ve kanıtlarla yazılı veya elektronik olarak gerçekleştirilir.
İtirazlar, Komisyon sekretaryası tarafından yedi gün içerisinde ön incelemeden
geçirilir. Ön inceleme neticesinde uygun gerekçe ve kanıtlar sunulmadan
yapılan itirazlar reddedilir.
Reddedilmeyen itirazlar ön incelemeyi takip eden yedi gün içerisinde İtiraz ve
Şikayet Komisyonu’na iletilir.
Komisyona iletilen itirazlar en geç otuz gün içerisinde değerlendirilerek
Yükseköğretim Kalite Kurulu’na sunulur. Komisyon gerekli gördüğü
durumlarda taraflar ile görüşebilir. Komisyon, itiraz değerlendirmelerinde
itirazın kabulü veya reddine ilişkin tavsiye görüşüne yer verir.
İtirazlara ilişkin nihai karar Komisyonun tavsiye görüşü dikkate alınarak Kurul
tarafından verilir.
Nihai karar otuz gün içerisinde itirazda bulunan kişi veya kuruma yazılı olarak
bildirilir.
İtiraza ilişkin kararlar kesindir.
İlgili belgeler:
YÖKAK İtiraz ve Şikayet Yönergesi
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