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Önsöz 

Ülkemizde yükseköğretim alanında kalite güvencesi sisteminin güçlendirilmesi 

amacıyla, 2015 yılında Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) bağlı olarak kurulan Yükseköğretim 

Kalite Kurulu (YÖKAK), YÖK’ün yetki devri çalışmaları kapsamında 2017 yılında idari ve mali 

açıdan özerk bir kuruluş haline gelmiştir. Eğitimde kalite ve nitelikli mezunlar konusunu 

sürekli gündeme getiren, bizleri bu konuda motive eden ve destekleyen Cumhurbaşkanımız 

Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve Kurulunun çalışmalarına verdiği destek ve katkılarından 

dolayı YÖK’e  şükranlarımı sunarım. 

Dünyada geçmişi çok uzun yıllara dayanan kalite kuruluşları bulunmaktadır. YÖKAK bu 

anlamda genç ve dinamik bir kuruluş olup, kısa bir sürede dünya ile uyumlu, ülkemiz şartlarını 

da dikkate alan bir kalite kurulu haline gelmiştir. Kurulumuz, Avrupa Kalite Ajansları Birliğine 

(ENQA), Dünya Kalite Ajansları Birliğine (INQAAHE), ABD’deki Uluslararası Kalite Ajansları 

Grubuna (CHEA-CIQG), Asya Pasifik Kalite Ağı (APQN) ve İslam Ülkeleri Kalite Ajansları 

Birliğine (IQA) tam üye olarak bunu kanıtlamıştır.  

Yükseköğretimde değişim 

Çok konuşulan değişimi daha iyi anlamak için değişenlerin veya değişimin 

insanoğlunun ve kurumların adaptasyonu ile ilişkisine bakmak gerekir. Pandemi ile birlikte 

değişen yetkinliklere duyulan ihtiyaç, yükseköğretimde beklentileri de değiştirdi. Üniversite 

tercihi yapacak öğrencilerimizin de bunu esas alarak üniversitenin ek olarak hangi 

yetkinlikleri kazandırdığına bakmaları öncelikli olmalıdır.  Kurul olarak yaşanan tüm 

gelişmeleri titizlikle takip etmekte ve kendi süreçlerimize yansıtmaktayız. Yakın gelecekte ise 

online destekli öğrenme, diploma yerine kısaltılmış kurslar ve sertifikalar, yani ön lisans, 

lisans, yüksek lisans ve doktora yerine kısa kursların çok ön plana çıkacağı bir döneme doğru 

hızla gitmeye başlayacağız. Kişilerin üniversite dışında kazandıkları yetkinliklerin 

öğrenmelerin tanınması, yani önceki öğrenmelerin tanınması da bizim için önemli bir husus.  

Çoklu yetkinliğe sahip bireylere ihtiyaç duyuluyor. Her yetkinlikte bir akademisyen 

bulamayacağımıza göre üniversite hocalarımızın da bir yere/alana odaklanmanın ötesinde, 

çoklu yetkinliğe hazır bireyler olması, atmosferin buna göre uyarlanması gerekiyor. Burada da 

bir mantalite değişimi var. 

Kalite Kurulu olarak yaptığımız her değerlendirme; üniversitelerimizin bu hızlı değişimi 

anlamasını, uyum göstermesini ve sonuçlarını değerlendirerek değişimi yönetmesini 

sağlayacak sistemler üzerine yoğun çaba sarf etmesine odaklanmaktadır. Bu bakış açısına 
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sahip üniversitelerimiz, öğrencilerine kazandırmak istediği bilgi beceri ve yetkinlikleri, her 

bakış açısının merkezine alacaktır. Öğretim elemanlarını, altyapısını ve mezunlarını bu 

bağlamda dikkate alacak ve sürekli gelişecektir.  

Pandemi döneminde gerçekleşen uzaktan eğitim sırasında bazı beceri ve yetkinliklerin 

yeterince kazandırılamadığı görülmektedir. Pandemiden çıkmaya hazırlandığımız bu 

günlerde; kazandırılamayan yetkinliklerin gerek üniversite gerekse bölüm/program bazında 

tespit edilerek üniversiteler açıldığında ek kurs, seminer ve uygulamalar yoluyla hem devam 

eden hem de mezun öğrencilere kazandırılması sağlanmalıdır. Bu ek çabalar, gençlere olan 

sorumluluğumuz gereğidir.  

Üniversiteler 

Üniversitelerimiz; dünyadaki gelişmeleri, kalkınma planımızın hedeflerini, 

Yükseköğretim Kurulu politikalarını, bölgesinin ihtiyaçlarını ve üniversitenin imkanlarını 

dikkate alarak misyonlarını, vizyonlarını, eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı 

politikalarını ve hedeflerini belirlemektedir. Bu nedenle, üniversitelerimizin kendilerine özgü 

hedeflerini belirlemesi, izlemesi ve sonuçlarını değerlendirerek ilerlemesi adımlarından 

oluşan iç kalite güvencesi sistemlerini kurmaları yükseköğretim için en önemli konu haline 

gelmiştir. Bunu yapan üniversitelerimiz, sürekli değişim ortamında çevik davranabilir ve 

süreçlerini başarıyla yürütebilirler.  

Kurulumuzun değerlendirme aşamaları ve amacı  

Ulusal yükseköğretim sistemimizde kalite kültürünün güçlendirilmesinin yanı sıra 

Kurulumuz tarafından yürütülen temel hizmetler; dış değerlendirme, izleme ve kurumsal 

akreditasyon programlarıdır. Ulusal kalite güvencesi sistemimiz kapsamında mezun veren bir 

üniversite, öncelikle dış değerlendirmeden ve bundan 2 yıl sonra ilerleme durumlarının 

değerlendirildiği izleme süreçlerinden geçmek zorundadır. Bu iki değerlendirme 

aşamasından sonra belirli bir olgunluğa ulaştığını düşünen üniversitelerimiz ise kurumsal 

akreditasyon programımıza başvurmaktadır. Ulusal kalite güvencesi sistemimizin önemli 

bileşenleri olan bu programlar, hem değerlendirilen üniversiteler hem de değerlendirmelerde 

görev alan tüm paydaşlar yoluyla yükseköğretim ekosistemimizde hedef odaklılığı 

sağlamakta, işbirliğini ve birlikte öğrenmeyi güçlendirmektedir. Kalite; yapmak ve sonuca 

bakmaktır. 
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Program Akreditasyon Kuruluşları  

Sayıları 18’e çıkan ulusal akreditasyon ajansları da yükseköğretimdeki gelişmeleri 

yakından izlemekte ve sürekli değişimin merkezinde yer almaktadır. Gittikçe karmaşık hale 

gelen dünyamızda, bugüne ve geleceğe yön verme çabasında olanların, kalite süreçlerinden 

yararlanmaya daha çok ihtiyacı olacağı açıktır. Kurulumuzun bu değerlendirmelerdeki temel 

hedefi; üniversite mezunlarının beklenen yeterliliklere sahip olmasını, kolay iş bulabilmesini, 

üniversitelerin Ar-Ge’ye ve topluma katkı sağlamasını, ülkemizde olduğu kadar dünyadaki 

görünürlüklerinin de artırılmasını güvence altına almaktır.  

2020 Yılı Yükseköğretim Değerlendirme ve Kalite Güvencesi Durum Raporuna Dair 

Avrupa Yükseköğretim Alanında Kalite Güvencesi Standartları ve Yönergesi (Standards 

and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area- ESG)’ne göre kalite 

güvencesi kuruluşları gerçekleştirdikleri dış kalite güvencesi faaliyetlerinin genel bulgularını 

tanımlayan ve analiz eden raporlarını düzenli olarak yayımlamalıdır. Kuruluşlar, bu çalışmalar 

aracılığıyla, bireysel süreçlerin ötesinde yararlı olan ve tüm yükseköğretim sistemi için temel 

teşkil edebilecek öğretim programları ve üniversiteler hakkında bilgi edinirler. Durum 

raporları, kalite güvencesi stratejilerinin yayılması ve geliştirilmesine kurumsal, ulusal ve 

uluslararası katkıda bulunmanın yanı sıra detaylı analizler, gelişmeler ve güncel eğilimleri 

ortaya çıkarır, iyi uygulama örnekleri ya da iyileşmeye açık alanlara dikkat çekerler. Ayrıca bu 

analizler çerçevesinde bir sonraki yıl gerçekleştirilecek eylemlere de ışık tutarlar. Kurumsal 

değerlendirme süreçlerinin başladığı ilk yıldan itibaren YÖKAK toplam 4 adet yıllık durum 

raporu ve 1 adet beş yıllık genel değerlendirme raporu yayımlamıştır.  

Kapsamlı bir şekilde hazırlanan, 2020 yılına ait Yükseköğretim Değerlendirme ve Kalite 

Güvencesi Durum Raporu, yedi bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Türk Yükseköğretim 

Sistemi ve YÖKAK’ın 2020 yılı faaliyetlerine ilişkin genel bilgilere, ikinci bölümde YÖKAK’ın 

yükseköğretim kurumlarının iç değerlendirme çalışmalarına 2020 yılında sağladığı katkılara 

ve kurum iç değerlendirme süreçlerinin sonuçlarına, üçüncü bölümde 2020 yılı kurumsal dış 

değerlendirme faaliyetleri hakkında genel bilgilere ve elde edilen değerlendirme sonuçlarına, 

dördüncü bölümde yükseköğretim kurumlarına ait performans göstergeleri ve bu 

göstergelerin kalite güvence sistemi ile ilişkilerine, beşinci bölümde YÖKAK tarafından 

yetkilendirilen/tanınan akreditasyon kuruluşlarının 2020 yılı faaliyetlerine, altıncı bölümde 

2020 yılı faaliyetlerine ilişkin paydaş değerlendirmelerine, yedinci bölümde ise Raporun 
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genelinden elde edilen sonuçlar ile bu sonuçlardan elde edilen değerlendirmelere ve önerilere 

yer verilmektedir.  

2020 yılında YÖKAK tarafından; Kurum İç Değerlendirme Raporlarının niteliği, 

yükseköğretim kurumlarında yürütülen uzaktan eğitim faaliyetlerinin kalite güvencesi, YÖKAK 

Değişen Dünyada Liderler Çalıştayı ve yükseköğretim kurumlarımızın 2015-2020 dönemi yayın 

performansını ele alan dört tematik inceleme gerçekleştirilmiştir. Bu incelemeler Rapor’da 

sırasıyla “Kurumsal İç Değerlendirme Raporlarının Değerlendirilmesi ve Geri Dönüt Verilmesi: 

2019 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporlarına İlişkin Tematik Bir İnceleme”,” Yükseköğretim 

Kurumları 2020 Yılı Uzaktan Eğitimde Kalite Güvencesi Durum Raporu”, “Dönüşen Dünyada 

Liderler Çalıştayı Serisi” ve “2015-2020 Yılları Türkiye Yayın Performansı Genel Değerlendirmesi” 

başlıklarıyla dört ek rapor olarak sunulmuştur. 

Pandemi döneminin yarattığı tüm olumsuz koşullara rağmen, krizi fırsata çevirebilme 

motivasyonunu yitirmeden faaliyetlerimizin daha nitelikli ve etkili biçimde gerçekleşmesine ve 

2020 yılına ait Yükseköğretim Değerlendirme ve Kalite Güvencesi Durum Raporu’nun ortaya 

çıkmasında katkı sunan Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun değerli üyelerine, ulusal ve 

uluslararası danışmanlarımıza,  çalışanlarımıza, kurumsal dış değerlendiricilerimiz ile  diğer 

tüm paydaşlarımıza en içten teşekkürlerimi sunarım.      

 

Prof. Dr. Muzaffer ELMAS  

Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı 
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Kısaltma Dizini 

  

Kısaltma  Açıklama 
A&HCI Arts & Humanities Citation Index 
AAAE Alan Ağırlıklı Atıf Endeksi 
APQN Asya Pasifik Kalite Ağı 

ARACIS Romanya Yükseköğretim Kalite Güvencesi Ajansı 
ARWU Academic Ranking of World Universities 
BAP Bilimsel Araştırma Projeleri 

CHEA/CIQG ABD Uluslararası Kalite Ajansları Grubu 
EFQM Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı 
ENQA Avrupa Kalite Ajansları Birliği 
EQAF Avrupa Kalite Güvencesi Forumu 
ESG Avrupa Yükseköğretim Kalite Güvencesi Standartları ve Yönergesi 
ESU Avrupa Öğrenci Birliği 
EUA Avrupa Üniversiteler Birliği 

GBYS Geri Bildirim Yönetim Sistemi 
INQAAHE Dünya Kalite Ajansları Birliği 

IQA İslam Ülkeleri Kalite Ajansları Birliği 
İP İzleme Programı 
İR İzleme Raporu 

KAP Kurumsal Akreditasyon Programı 
KAR Kurumsal Akreditasyon Raporu 

KDDA Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon 
KDDP Kurumsal Dış Değerlendirme Programı 
KDDP Kurumsal Dış Değerlendirme Programı 
KGBR Kurumsal Geribildirim Raporu 
KGYBS Kalite Güvencesi Yönetim Bilgi Sistemi 
KİDR Kurumsal İç Değerlendirme Raporu 
NAQA Ukrayna Yükseköğretim Kalite Güvencesi Ulusal Ajansı 
NTU NTU Rankings 
ÖSYS Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi 
PUKÖ Planla-Uygula-Kontrol et- Önlem al 
QAA Kalite Güvencesi Ajansı 
QS QS World University Rankings 

RUR RUR University Rankings 
SSCI Social Sciences Citation Index 
THE Times Higher Education 
TTO Teknoloji Transfer Ofisi 
TYS Toplam Yayın Sayısı 

TYYÇ Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi 
URAP University Ranking by Academic Performance 
VUCA Değişkenlik, Belirsizlik, Karmaşıklık ve Bulanıklık 
WOS Web of Science 
YÖK Yükseköğretim Kurulu 
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Yönetici Özeti 

Türk Yükseköğretim Sistemi’nde, yükseköğretim kurumlarının sürekli ve kalite odaklı 

gelişimine, mezunların evrensel yeterliliklere ulaşmasına ve yükseköğretim alanının tüm 

paydaşlarınca kalite güvencesi kültürünün içselleştirilmesine katkı sağlamak misyonuyla, 

idari ve mali özerkliğe sahip, kamu tüzel kişiliğini haiz ve özel bütçeli Yükseköğretim Kalite 

Kurulu (YÖKAK), 2017 yılından itibaren faaliyetlerini sürdürmektedir. YÖKAK’ın çalışma 

alanları üç kategori altında toplanmaktadır. Bunlar: 

• Yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirme süreçlerinin 

gerçekleştirilmesi, 

• Ulusal program akreditasyonu kuruluşlarının yetkilendirilmesi ve uluslararası 

akreditasyon kuruluşlarının tanınması, 

• Kalite güvencesi kültürünün yaygınlaştırılması ve içselleştirilmesidir. 

2015 yılından itibaren sürdürülen Kurumsal Dış Değerlendirme Programının (KDDP) 

yanı sıra 2020 yılının önemli kilometre taşları; ulusal kalite güvence sisteminin daha fazla 

güçlenmesini sağlayacak olan Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) ve KDDP kapsamında 

değerlendirilen kurumlardaki gelişmeyi izlemek üzere uygulanmaya başlanan İzleme 

Programı (İP)’dir. YÖKAK’ın kurumsal dış değerlendirme süreçleri, bütüncül bir bakış açısıyla 

“kalite güvence sistemi, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim 

sistemi” başlıkları altında toplam 22 ölçüt ve 58 alt ölçüt ile gerçekleştirilmektedir. 

Değerlendirme süreçlerinde kullanılan temel araç olan YÖKAK Dereceli Değerlendirme 

Anahtarı; yükseköğretim kurumlarının iç değerlendirme çalışmaları ve Kurum İç 

Değerlendirme Raporu (KİDR) yazımında ve aynı zamanda dış değerlendirme süreçlerinde de 

kullanılan rubrik tarzında geliştirilmiş bir ölçme aracıdır. Kurumsal değerlendirme ya da karar 

verme süreçlerinde açıklık, nesnellik, anlaşılırlık, tutarlık ve şeffaflığını artırmak amacıyla 

2019 yılında geliştirilen bu araç, 2020 yılında iyileştirilerek güncellenmiştir. 

YÖKAK, amaç ve hedefleri doğrultusunda yürütmekte olduğu faaliyetleri kapsamında 

2020 yılında ilk olarak; iç ve dış değerlendirme süreçlerine ilişkin ilkeleri ve takvimi hazırlamış, 

bu ilkeler ve takvim Ocak ayı itibarıyla yükseköğretim kurumları ile paylaşmıştır. Ancak Mart 

ayında Ülkemizde etkisini göstermeye başlayan Covid-19 Pandemisi, uygulama takvimi, 

uygulama ilke/esasları ve yöntemlerinde yeniden düzenleme ihtiyacını zorunlu olarak ortaya 

çıkarmıştır. Yürütülen tüm uygulamaların mevcut duruma adaptasyonu sağlanarak tüm 

faaliyetler kesintiye uğramadan sürdürülmeye devam edilmiştir. Bu kapsamda çeşitli 

paydaşlarla farklı düzeylerde gerçekleştirilen tüm toplantıların yanı sıra dış değerlendirme 
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süreçlerine ilişkin eğitim faaliyetleri ile saha ziyaretleri de çevrimiçi ve karma biçimlere 

dönüştürülmüştür. 2020 yılında Covid-19 Pandemisi sürecinde kalite güvencesi sisteminin 

sürekliliğini sağlamak amacıyla YÖKAK tarafından yükseköğretim kurumları, akreditasyon 

kuruluşları, değerlendirme takımları, takım başkanları ve tüm paydaşlar ile yüz yüze ve/veya 

çevrimiçi olarak 40'tan fazla bilgilendirme toplantısı yapılmış olup; gerçekleştirilen başlıca 

faaliyetler şu biçimde listelenebilir:  

1. Yükseköğretim kurumlarının KİDR yazım sürecine katkı sağlamak amacıyla 29 Ocak 2020 

ve 04 Şubat 2020 tarihlerinde 57 yükseköğretim kurumundan katılımcılarla çevrimiçi 

etkileşimli konferanslar (webinar) gerçekleştirilmiştir.  

2. “Yükseköğretim Kurumları Kalite Komisyonlarına Yönelik Çevrimiçi Eğitim Serisi”, 202 

yükseköğretim kurumundan 574 katılımcı ile 25-26 Eylül 2020, 02-03 Ekim 2020 ve 07-

08 Ekim 2020 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.  

3. 2020 yılında KDDP’ye dâhil edilen 12 kurum için görevlendirilmesi yapılmış olan mentöre 

yönelik 07 Şubat 2020 tarihinde “Mentörlük Eğitim Programı Çalıştayı” 

gerçekleştirilmiştir. 

4.  “Kalite Elçisi Öğrenciler Buluşuyor” isimli çevrimiçi konferans serisi YÖKAK Öğrenci 

Komisyonu tarafından 22 Mayıs-12 Haziran 2020 tarihlerinde farklı yükseköğretim 

kurumlarından ve programlardan toplam 278 öğrenci katılımcı ile gerçekleştirilmiştir.  

5. 2020 yılı itibariyle YÖKAK kalite güvencesi anlayışının temel bileşenlerinin yanı sıra 

“Uzaktan Eğitim ve Kalite Güvencesi” bölümüyle zenginleştirilmiş olan Bilgi Portalı (Bkz. 

https://portal.yokak.gov.tr/) aylık olarak ortalama 6200 kez ziyaret edilmiş, ayrıca beş 

farklı bilimsel çalışmadan atıf almıştır. 

6. 05-07 Mart 2020 tarihleri arasında akademik personel, idari personel, öğrenciler ve 

sektör temsilcilerinden oluşan 252 değerlendirici adayının katılımı ile Antalya ilinde 

"2020 Yılı Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Programı Değerlendirici 

Eğitimi" gerçekleştirilmiştir.  

7. 23-27 Temmuz 2020 tarihleri arasında çevrimiçi gerçekleştirilmiş olan “2020 yılı 

Kurumsal Dış Değerlendirme, Kurumsal Akreditasyon ve İzleme Programında Görev 

Alacak Değerlendirici Adaylarına Yönelik Değerlendirici Eğitimi Programı”da 

Pandemi nedeniyle değişen ziyaret planlamaları hakkında güncel bilgiler sunulmuştur.  

8. 23 Eylül 2020 tarihinde yapılan “Uluslararası Değerlendirici Toplantısı” ile Pandemi 

sürecinin yükseköğretime yansımaları konusunda bilgi alışverişi gerçekleştirmiştir.  

9. Kurumsal dış değerlendirme programları kapsamında 2020 yılında; öncesinde mezun 

vermemiş olması nedeniyle değerlendirilmemiş olan 13 yükseköğretim kurumu 

https://portal.yokak.gov.tr/
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Kurumsal Dış Değerlendirme Programına (KDDP), 2016-2017 yıllarında kurumsal dış 

değerlendirmesi tamamlanmış olan 58 yükseköğretim kurumu İzleme Programına (İP) 

ve 11 yükseköğretim kurumu ise Kurumsal Akreditasyon Programına (KAP) dâhil 

edilmiştir. Kurumsal dış değerlendirme programları kapsamında toplam 82 

değerlendirme takımı oluşturulmuş ve takımlarda 365 değerlendirici görev almıştır.  

10. 19-20 Kasım 2020 tarihlerinde çevrimiçi "Lisansüstü Sağlık Eğitiminde Kalite 

Güvencesi Çalıştayı"; 6 enstitü yöneticisi, 24 akademik uzman, 6 kalite güvencesi 

uzmanı, sağlık bilimleri alanında deneyimli 7 dış değerlendirici, 13 öğrenci, 6 idari 

personel ve 6 AR-GE uzmanının katılımıyla gerçekleştirilmiştir.  

11. Yükseköğretim kurumlarının rektörlerine yönelik olarak Aralık-2020 ile Ocak-2021 

ayları arasında düzenlenen “Dönüşen Dünyada Liderler” temalı çevrimiçi çalıştay 

serisine toplam 178 rektör katılmıştır. Bu faaliyete ve sonuçlarına ilişki detaylı bilgi  

EK-3’te sunulmuştur. 

12. YÖKAK’ın çalışma alanlarından biri olan ulusal akreditasyon kuruluşlarının 

yetkilendirilmesi ve uluslararası akreditasyon kuruluşlarının tanınması kapsamında; 5 

ulusal akreditasyon kuruluşu yeniden, 6 ulusal akreditasyon kuruluşu ise ilk kez 

yetkilendirilmiştir. 2020 yılı itibarıyla YÖKAK tarafından yetkilendirilmiş ulusal 

akreditasyon kuruluşu toplam sayısı 18’dir. 2020 yılında 4 uluslararası akreditasyon 

kurulu tanınmış, tanınan uluslararası akreditasyon kuruluşu sayısı 7 olmuştur. 

Tüm bu faaliyetlerinin yanı sıra, YÖKAK'ın dünya ile konuşan yönetim anlayışı 

çerçevesinde, yükseköğretim kalite güvencesi alanında çeşitli uluslararası kuruluşlarla 

deneyim paylaşımı devam etmiştir. Bu kapsamda gerçekleştirilen faaliyetler: British Council 

Türkiye iş birliğiyle "Türkiye’de ve Birleşik Krallık’ta Yükseköğretimde Kalite Güvencesi 

Çalıştayı” (14 Ocak 2020, Ankara); Ukrayna Yükseköğretim Kalite Güvencesi Ulusal Ajansı 

(NAQA) (26 Haziran 2020) ve “Romanya Yükseköğretim Kalite Güvencesi Ajansı ARACIS (17 

Kasım 2020) ile deneyim paylaşımı; British Council ev sahipliğinde “Higher Education 

Dialogues” isimli webinar serisi (Haziran 2020); YÖKAK’ın 5. kuruluş yıl dönümü kapsamında 

09 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilen “Yükseköğretim Kalite Güvencesi Webinarı” (35 

farklı ülkeden 300 katılımcı)’dır.  

2020 yılı YÖKAK’ın uluslararasılaşma çalışmaları açısından da önemli gelişmelerin 

yaşandığı bir yıl olmuştur. Yılın en önemli kazanımlardan birisi YÖKAK’ın Avrupa 

Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Birliği’ne (ENQA) tam üye olarak kabul edilmesidir. 

Bunun yanı sıra YÖKAK Asya-Pasifik Kalite Ağı (APQN), Yükseköğretim Kalite Güvence 

Ajansları Uluslararası Ağı (INQAAHE) ve Amerikan Yükseköğretim Akreditasyon Kurulu 
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Uluslararası Kalite Grubuna (CHEA/CIQG) da tam üyelik süreçlerini tamamlamıştır. 

YÖKAK’ın uluslararası görünürlüğüne önemli oranda katkı sağlayan bu üyelikler; Kurul’un 

ülkemizin ihtiyaçlarına cevap veren ve aynı zamanda dünya ile konuşan güçlü bir kalite 

güvence sisteminin yapılandırılması hedefine ulaşma yolunda önemli başarılar olarak 

değerlendirilmektedir. 

Kuruluşundan itibaren YÖKAK için en önemli kurumsal hedef; yükseköğretim 

kurumlarının eğitim ve öğretim süreçleri, araştırma ve geliştirme etkinlikleri, idari yapıları ve 

toplumsal katkı mekanizmalarına kalite güvencesi noktasında ayna olabilmek, kurumların 

gelişime açık yanlarını ortaya koyabilmektir. Böylece ulusal yükseköğretim sistemimizin 

niteliğinin yükselmesine ve buradan hareketle çağın gerektirdiği becerilerle donanmış, 

öğrenmeye, gelişime, ortaklaşa çalışma süreçlerine açık, nitelikli insan kaynağı 

yetiştirilmesine anlamlı katkılar sağlamak amaçlanmaktadır. YÖKAK Kurumsal Dış 

Değerlendirme Programı’nın 6. yılında; 2020 yılı kurumsal dış değerlendirme, izleme ve 

kurumsal akreditasyon faaliyetlerinin sonuçlarının yanı sıra öncül deneyim ve 

değerlendirmelerden de güç alarak önemli değerlendirmeler ve bunlar üzerinden önemli 

öğrenimler elde etmiştir. 2020-2021 akademik yılı başı itibarıyla; Türk Yükseköğretim 

Sistemi’nde, 129 devlet üniversitesi, 74 vakıf üniversitesi ve 4 vakıf meslek yüksekokulu olmak 

üzere toplam 207 yükseköğretim kurumu bulunmaktadır (Yükseköğretim Bilgi Yönetim 

Sistemi, 2020). Bu büyük resim içerisinde 2020 Yılı Yükseköğretim Değerlendirme ve Kalite 

Güvencesi Durum Raporu, hem iç değerlendirme hem de dış değerlendirme süreçlerinden elde 

edilen çıkarımlarla Türk yükseköğretiminde kalite güvencesi ekosistemine ilişkin bütüncül 

sonuçlar ortaya koyabilmektedir. Raporun ilgili bölümlerinde daha detaylı biçimde yer verilen 

bu değerlendirmeler şu biçimde özetlenebilir: 

• Yükseköğretim kurumlarında “Kalite Güvencesi Sistemi” ile ilgili farkındalık düzeyinin 

ilk yıllara kıyasla oldukça arttığı, kalite komisyonlarının yapılanmalarının 

tamamlandığı, iç değerlendirme çalışmalarının sadece rapor yazımıyla sınırlı kalmayıp 

yıl içine yayılmış faaliyetleri kapsadığı memnuniyetle gözlenmiştir. İlk kez kurumsal dış 

değerlendirmeden geçen yükseköğretim kurumlarının PUKÖ (Planla-Uygula-Kontrol 

et-Önlem al) çevriminin ilk basamaklarında yoğunlaştıkları (henüz planlama ve 

uygulama düzeyinde oldukları) tespit edilmiş; İzleme Programı’na dâhil olan 

kurumlarda ise PUKÖ çevrimlerinin kapatılmasına ilişkin beklentilerin büyük oranda 

karşılandığı görülmüştür. Yıllar içinde yükseköğretim kurumlarının önemli bir 

bölümünde paydaşların kalite güvencesi sistemine dâhil edilmesine ilişkin çeşitli 

iyileştirmeler dikkat çekmektedir.  

https://istatistik.yok.gov.tr/
https://istatistik.yok.gov.tr/


 13 / 258 
 

• “Eğitim ve Öğretim” başlığı altında yükseköğretim kurumları genel olarak PUKÖ 

çevrimleri açısından daha çok planlama ve uygulama aşamasında olduklarını 

belirtmiş; dış değerlendirmelerde de benzer tespitler ile eğitim-öğretim ölçütlerinin 

tamamında planlanmış uygulamalar bulunmakla birlikte çok az sayıda kurumda 

izleme mekanizmalarının oluşturulduğu ve iyileştirme aşamasına geçildiği 

gözlenmiştir. Tüm dış değerlendirmeler sonucunda, kurumlarda gelişmeye açık 

alanlar; programların izlenmesi ve iyileştirmesi süreçlerine paydaş katılımının tam 

olarak sağlanamaması, akredite program sayısının azlığı, programların izlemesi için 

gerekli mekanizmaların kurulmaması, program öz değerlendirme çalışmalarının 

yapılmaması, söz konusu izlemelerin iyileştirme çalışmalarında kullanılmaması olarak 

tespit edilmiştir. Program düzeyinde kalite güvencesi açısından en çok tercih edilen 

yaklaşım “program akreditasyonu”dur (2016 yılında 400 civarında olan akredite 

program sayısı 2020 yılı itibarıyla yaklaşık %100 artarak 796’ya ulaşmıştır). Program 

akreditasyonu faaliyetlerinin sınırlı kaldığı ya da hiç olmadığı kurumlarda programların 

akredite olabilme olgunluk düzeylerinin düşük olması, program akreditasyonu 

maliyetleri ve program akreditasyonuna yönelik teşvik uygulamalarının bulunmuyor 

olması gibi durumlar söz konusudur. Bu kapsamda kurumların programlar düzeyinde 

akreditasyon öncesi öz değerlendirme ya da akran değerlendirme mekanizmalarını 

oluşturmaları YÖKAK tarafından tavsiye ve teşvik edilmektedir. İyileştirilmesi gereken 

bir diğer öncelikli alan ise mezunların izlenmesi ile ilgili uygulama alanlarıdır. 

Kurumların bu konudaki çabaları 2016-2017 yıllarına kıyasla artmış olmasına rağmen; 

mezunların işe yerleşme/iş kurma, lisansüstü eğitime geçiş, gelir düzeyi, 

memnuniyetleri gibi bilgilerin sistematik ve kapsamlı olarak toplanması ile ulusal 

düzeyde mezunlarla ilgili büyük veriye sahip kamu kurumlarıyla iş birliği yapma ihtiyacı 

bulunmaktadır.  

• Yükseköğretim kurumlarımız beklenmedik Pandemi krizi karşısında hedeflenen 

öğrenme kazanımlarından ödün vermeden hızlı bir uyum ve reaksiyon göstererek 2020 

yılının bahar döneminde eğitim ve öğretim süreçlerinde uzaktan eğitime 

başlamışlardır. Bu nedenle ek bir boyut olarak “uzaktan/karma eğitim sistemleri” 

değerlendirmeye dâhil edilmiş ve elde edilen sonuçlar genel anlamda kurumların 

uzaktan/karma eğitim sistemlerini geliştirmede sağlıklı bir ilerleme seyri içinde 

olduğunu göstermiştir. Kalite güvencesi süreçleri de bu gelişimi önemli biçimde ve 

istenen yönde destekleyebilmektedir. Süreçte odaklanılması gereken öncelikli alanlar; 

uzaktan/karma eğitim olanaklarının ve erişiminin desteklenmesi, teknoloji ile 

güçlendirilmiş etkileşimli öğrenme yöntemlerinin yaygınlaştırılması, ölçme ve 
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değerlendirme ile öğretim elemanlarının yetkinliklerinin geliştirilmesi olarak tespit 

edilmiştir. Bununla birlikte uzaktan eğitimi örgün eğitimin görece zayıf bir alternatifi 

olmaktan öteye taşımak; uzaktan süreçleri örgün eğitime denk ve hatta daha verimli 

hale getirebilmek bugün tüm dünyanın olduğu gibi Türk Yükseköğretim Sistemi’nin de 

odağında olması gereken konulardır. 

• Yükseköğretim kurumlarının “Eğitim ve Öğretim” başlığında olduğu gibi “Araştırma ve 

Geliştirme” başlığı altında da planlama ve uygulama aşamalarının olgunluk 

düzeylerinin yüksek olduğu, araştırma performansının izlenmesine ve iyileştirmesine 

yönelik olgunluk düzeyinin ise giderek artmasına rağmen PUKÖ çevrimlerinin tam 

olarak kapatılmadığı tespit edilmiştir. Kurumlarda ortaya çıkan en önemli eksik, 

faaliyetlerin izlenmemesi ve bu nedenle uygun iyileştirmelerin 

gerçekleştirilememesidir. İzleme Raporlarında bu durumun nedenleri olarak; 

kurumun misyon ve hedefleri ile uyumlu araştırma uygulamalarının bulunmaması, 

araştırma çıktılarını izlemek üzere mekanizmaların oluşturulmaması, araştırma 

fonlarının yetersiz olması, araştırmacıların eğitim ve öğretim iş yüklerinin fazla olması 

ve anahtar performans göstergelerinin belirlenmemiş olması gibi durumlar 

belirtilmiştir. 

• YÖKAK değerlendirme alanları içerisinde 2019 yılından itibaren ayrı bir alan olarak ele 

alınan “Toplumsal Katkı” alanındaki ölçütlerde kurumların, diğer başlıklara göre 

yeterli olgunluk düzeyine ulaşmadıkları tespit edilmiştir. Özellikle toplumsal katkı 

süreçlerinin yönetilmesi, çıktılarının izlenmesi ve uygulamaların tüm birimlere 

yayılmaması iyileşmeye açık yanlar olarak tespit edilmiştir.  

• “Yönetim ve idari birimlerin yapısı”, “kaynakların yönetimi”, “bilgi yönetim sistemi”, 

“destek hizmetleri” ve “kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik” ölçütlerinin 

değerlendirildiği “Yönetim Sistemi” başlığı altında yükseköğretim kurumlarının; 

özellikle paydaş katılımı, planlama, uygulama, izleme ve bilgi yönetim sistemi 

uygulamalarında gelişim sağladığı gözlemlenmiştir. Bununla birlikte uygulamalara 

yönelik sonuçların değerlendirilmesinde ve iyileştirme çalışmalarında henüz yeterli 

olgunluk düzeyine erişilememiştir. Değerlendirme sonuçları, kurumların üst 

yönetimlerinin kalite güvencesi sistemine yönelik farkındalıklarının ve çabalarının 

yüksek olduğunu, kalite güvencesi sistemine ilişkin çalışmaların bulunduğunu ve 

paydaşlarla iletişimin yüksek seviyede sağlandığını göstermiştir. Öte yandan, her ne 

kadar iletişim kuruluyor olsa da süreçlere paydaş katılımının yeterli olmadığı, genel 

olarak entegre ve etkin bir bilgi yönetim sisteminin bulunmadığı ve süreçlerin kamuoyu 

ile yeterince paylaşılmadığı belirlenmiştir. 
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2020 yılına damga vurmuş olan Covid-19 Pandemisinin etkisiyle tecrübe etmek zorunda 

kaldığımız değişim ve dönüşüm; süreklilik kazanan değişim durumuna uyum yeteneğimizi de 

test etmemizi sağlamıştır. Değişim hızı karşısında uyum kabiliyetini artırmak için öncelikle 

değişimin getirdiği fırsatları görmek ve bunlardan faydalanmak gerekir. YÖKAK, yürüttüğü 

tüm süreçlerde ve sunduğu tüm hizmetlerde Türk Yükseköğretim Sistemi’nin ve kurumlarının 

değişime uyum kabiliyetlerini güçlendirmeyi esas amacı olarak görmektedir.  

2020 Yılı Yükseköğretim Değerlendirme ve Kalite Güvencesi Durum Raporu’nun ortaya 

koyduğu bütüncül sonuçlar üzerinden yükseköğretim sistemimize yönelik birtakım önleriler 

geliştirmek mümkündür. Bu öneriler aşağıda çeşitli paydaşlara yönelik olarak 

listelenmektedir:    

Politika Geliştiriciler ve Karar Alıcılar 

• Ülkemizde son yıllarda yükseköğretime erişimin artırılması hedefi ile gerçekleşen 

nicel büyüme, kalite odaklı büyümeyi önceleyen politikalar ile desteklenmeli, 

yükseköğretim sistemi ile ilgili planlama, uygulama ve karar alma süreçlerinde 

kurumlarımızdaki kalite güvencesi sitemine ilişkin güçlü ve iyileşmeye açık alanları 

sunan YÖKAK’ın hazırladığı kurumsal dış değerlendirme ve akreditasyon raporları 

dikkate alınmalıdır.  

• YÖKAK’ın uluslararası uygulamalara benzer şekilde kurumsal kapasitesinin ve yasal 

dayanağının güçlendirilmesi çalışmalarına öncelik verilmelidir.  

• Eğitim-öğretim süreçlerine ilişkin geliştirilen yükseköğretim politikalarında, öğrenme 

çıktılarını temel alan, esnek ve öğrenci merkezli öğretim programları ve bunların 

sürdürülebilirliğine ilişkin açılımlara yer verilmelidir.  

• Tüm dünyada yaygınlığı giderek artan; önceki öğrenmelerin tanınması, ihtiyaç duyulan 

yetkinliklerin kısa sürede kazanılması ve istihdam edilebilirliğin kolaylaştırılmasını 

hedefleyen mikro-yeterlilik (microcredentials) programlarının yükseköğretim 

sistemine entegrasyonunu teşvik eden politikalara ihtiyaç bulunmaktadır.  

• Yükseköğretim mezunlarının izlenmesi ve izleme sonuçlarının, eğitim ve istihdam 

politikalarına yön vermesinin sağlanması ülkemiz adına nesnel çözümlerin 

geliştirilmesine katkı sunacaktır.  

• Uzaktan/karma eğitim uygulamalarının yükseköğretim sistemi içerisinde artan 

önemine paralel olarak; uzaktan eğitimin altyapısını desteklemenin ötesinde, nitelikli 

uzaktan/karma eğitim çıktılarına ulaşabilmek için erişim, yetkinlikler, öğrenme-
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öğretme süreçleri, destek hizmetleri ve etik gibi boyutları kapsayan politikalara ihtiyaç 

bulunmaktadır.  

• Yükseköğretimde nitelikli AR-GE ve toplumsal çıktılarına ulaşılması ve ulusal rekabet 

edebilirliğin artırılması amacıyla araştırma süreçlerine yönelik kalite güvencesi 

mekanizmalarının güçlendirilmesi gerekliliği politika belgelerinde daha belirgin 

biçimde vurgulanmalıdır.  

Yükseköğretim Sisteminin Yönetimi   

• Yükseköğretim alanındaki yönetim süreçlerinde kalite güvencesi sisteminin bir parçası 

olarak; entegre bilgi yönetim sistemi, paydaş katılımı ve hesap verebilirlik boyutlarının 

güçlendirilmesine dikkat çekilmelidir.  

• Kontenjanlar, kadro dağılımı, program/birim açılması, kaynakların dağılımı gibi 

planlamalar sırasında Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun hazırladığı raporlar dikkate 

alınmalı, kurumsal akreditasyonu bulunan ya da akredite program sayısı yüksek 

yükseköğretim kurumlarına yönelik, motivasyon, teşvik ve ödüllendirme 

mekanizmaları güçlendirilmelidir.  

• Yükseköğretim kurumlarında öğretim programlarının tasarımında Türkiye 

Yükseköğretim Yeterlikler Çerçevesi (TYYÇ) ile uyumu ve bilgi çağı (21.yüzyıl) 

gereksinimlerini karşılaması teşvik edilmelidir. Bu doğrultuda, program tasarım, 

güncelleme ve izleme faaliyetlerinde paydaş katılımı ve katkısını arttıracak 

düzenlemeler yapılmalıdır.  

• Program akreditasyonu faaliyetleri hem programlarının niteliğini artırıcı hem de 

kurumun iç kalite güvencesi sistemini güçlendirici bir araç olarak teşvik edilmelidir.  

• Öğretim elemanı yetkinliklerinin sürekli biçimde arttırılması ve bu amaca dönük 

öğretme mükemmeliyet merkezleri gibi yapılanmalara gidilmesi desteklenmelidir. 

Eğitim hizmetlerinin izlenmesi ve iyileştirilmesine yönelik olarak kurumların 

kapasitesi güçlendirilmelidir. 

• Uzaktan/karma eğitim hizmetinin niteliğine ilişkin olarak farklı düzeyler ve farklı ders 

türleri için ölçüt ve standartlar geliştirilmelidir. Kurumların iç kalite güvencesi sistemi 

ile entegre uzaktan/karma eğitim sistemleri kurmaları ve sürdürülebilirliğinin 

sağlanması teşvik edilmelidir.  

İş Dünyası ve Mezunlar 

• İş dünyası, mezunlardan beklenen yeterlilikler ile bu yeterliliklerin kalite güvencesinin 

sağlanması konusunda YÖKAK ile iş birliği bağlarını geliştirmelidir.  
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• İş dünyasının beklediği yeterliliklerin, kalite güvencesi sağlanmış hızlı ve kısa 

programlarla kazandırılmasına ilişkin üniversite ve iş dünyası işbirlikleri 

güçlendirilmelidir. 

• Akredite kurum veya program mezunlarının istihdamında özendirici uygulamalar 

hayata geçirilmelidir.  

• Ayrıca toplumsal katkı bağlamında; gerek üniversitenin iş dünyasına katkı sağlama 

gücü gerekse toplumsal süreçlerde iş dünyası-üniversite iş birliği olanakları 

gözetilmelidir. 

Yükseköğretim Kurumları 

• Yükseköğretim kurumları iç kalite güvencesi sistemlerinde özellikle izleme ve 

iyileştirme mekanizmalarını güçlendirmelidir.  Bütünleşik kalite yönetimi ve 

sürdürülebilirlik konularına daha çok odaklanılmalı, kalite güvencesi sistemin 

kurumun misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefler ile entegre olmalı ve kurumunun 

ilan ettiği kalite politikasını temel almalıdır. 

• Kurumun kalite politikası paydaşlar tarafından bilinir ve sahiplenir olmalı, personel 

ve öğrenciler kalite süreçlerini temel bir sorumluluk alanı olarak algılamalıdır. Kalite 

güvencesi kültürü daha çok önemsenmeli, kurum kültürü ile özdeşleşmiş, kurumlar 

iç ve dış paydaşlarca içselleştirilmiş bir kalite güvencesi kültürünün yaygınlaşması 

için çaba gösterilmelidir.  

• Kalite güvencesi sistemine öğrenci katılımı artırılmalıdır. Bu bağlamda öğrenci kalite 

toplulukları oluşturulmalı, bu toplulukların kurum kalite komisyonları ile koordineli 

çalışmalar yürütmesi sağlanarak kalite çalışmalarına yönelik farkındalık 

artırılmalıdır. 

• Yükseköğretim programlarının tasarımında öğrenme çıktılarını temele alan, öğrenci 

merkezli öğrenme ve performansa dayalı değerlendirme yaklaşımlar daha çok hayata 

geçirilmelidir. Programların izleme ve iyileştirme mekanizmaları güçlendirilmeli; 

tasarım, izleme ve güncelleme süreçlerinde paydaş katılımı daha etkin biçimde 

sağlanmalıdır. Program güncellemeleri ışığında öğretim elemanlarının öğretimsel 

yetkinlikleri sürekli biçimde iyileştirilmeli, bu amaçla öğretme mükemmeliyet 

merkezleri kurulmalı, destek süreç ve mekanizmaları geliştirilmelidir.  

• Program akreditasyonunun sayısı ve program çeşitliliği artırılmalıdır. Akreditasyon 

süreçlerinden elde edilen deneyimler, kurum içerisinde yaygınlaştırılmalıdır. 

Akredite olmayan programlarda ise öz/akran değerlendirme çalışmaları 

yürütülmelidir. 
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• Mikro-yeterlilik programlarının kurum programlarına entegrasyonu sağlanmalı, 

ayrıca kurumsal bazda bu tür programları üretme ve işletme olanakları artırılmalıdır. 

Öğrencilerin yaygın, örgün ya da serbest eğitim yoluyla edindikleri önceki 

öğrenmelerin tanınması süreçleri güçlendirilmelidir.  

• Öğrencilere ilişkin altyapı olanakları, kütüphane kaynakları, sosyal, kültürel, sportif 

olanaklar ve destek olanaklarının ayrıca engelsiz üniversite hizmetlerinin etkililiği 

nitelikli izleme ve iyileştirme faaliyetleriyle artırılmalıdır. Uzaktan eğitim süreçleri 

için de benzer biçimde çevrimiçi kütüphane ve nesne ambarı hizmetleri üzerinde 

durulmalıdır. 

• Eğitim ve öğretim süreçlerine ilişkin performans göstergeleri güvenilir ve objektif 

yöntemlerle izlenmeli, akran kurumlarla karşılaştırılmalı ve ortaya çıkan iyileştirme 

önerileri hayata geçirilmelidir. Eğitim ve öğretim süreçlerin etkinliğinin 

arttırılabilmesi için araştırma-geliştirme süreçleri ile eğitim ve öğretim süreçleri 

arasında izlenebilir bir ilişki kurulmalıdır.  Kurum içi ve kurumlar arası iş birliği ve 

deneyim paylaşımı süreçleri güçlendirilmelidir.  

• Uzaktan eğitim sistemleri tüm bileşenleri ve paydaşları düşünülerek bütüncül 

biçimde hayata geçirilmelidir. Uzaktan ya da karma yollarla yürütülecek dersler ya 

da programlar bu bakışla uzaktan eğitime özgü biçimde yeniden tasarlanmalıdır. 

Öğretim yöntemine paralel biçimde ölçme ve değerlendirme yöntemlerine ilişkin 

düzenlemeler de yapılmalı, kurumlar bu değişimi bir uzaktan ölçme değerlendirme 

sistemi içerisinde izleyebilmeli ve yönetebilmelidir.  

• Öğretim üyelerinin uzaktan eğitim yetkinlikleri dijital okuryazarlık becerilerinin 

ötesinde öğretimsel alanlarda da geliştirilmelidir.   Bu süreçte öğrenme yönetim 

sistemlerinin kullanımı, dijital içerik üretme, öğrenci merkezli uzaktan öğretim 

yöntemleri, alternatif değerlendirme yaklaşımları, dijital öğrenme araç ve 

ürünlerinde telif hakkı ve etik gibi konulara ağırlık verilmelidir.  

• Uzaktan eğitim uygulamaları sistematik biçimde, etkileşim olanakları, öğrencilerin 

katılımı ve katılımlarının etkinliği boyutları gözetilerek izlenmeli ve iyileştirilmelidir. 

Uzaktan eğitimde kalite güvencesi kalite kültürünün bir parçası haline 

getirilebilmelidir.  

• Öğretim elemanlarının araştırma ve geliştirmeye yönelik yetkinlikleri artırmaya 

dönük mekanizmalar hayata geçirilmelidir. Araştırma ve geliştirme faaliyetlerine 

öğrenci katılımı artırılmalıdır. Araştırma geliştirme faaliyetleri ile, kurumun eğitim-

öğretim, toplumsal katkı, yönetim sistemi ve kalite güvencesi sistemleri arasında 

organik bağlar kurulmalı bu alanlardaki çalışmalar özellikle teşvik edilmelidir. 
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• Kurum içi, kurumlar arası, uluslararası, disiplinler arası bilimsel iş birliği 

süreçlerini arttırmaya dönük mekanizmalar geliştirmelidir.  

• Toplumsal katkının kurumunun planlanması, izlenmesi ve iyileştirilmesi gereken 

bir faaliyet alanı olduğu noktasında farkındalık yaratmaya dönük çabalar 

arttırılmalıdır. Bu çabalarında katkısıyla toplumsal katkı uygulamaları kurum 

geneline yaygınlaştırmalıdır. Bu uygulamalara ilişkin sistematik izleme ve 

iyileştirme yapıları oluşturmalıdır. 

• Yükseköğretim kurumlarının yöneticileri stratejik yönetim, değişim yönetimi ve 

çevik yönetim gibi liderlik davranışlarının geliştirilmesi yönünde gelişimlerini 

sürdürmelidir.  Yönetim sistemine ilişkin uygulamalar sistematik biçimde izlenmeli 

ve iyileştirilmeli, izleme mekanizmaları entegre bilgi yönetim sistemleriyle 

desteklenmelidir.  

• Kurumlar somut, erişilebilir, ölçülebilir ve karşılaştırılabilir performans 

göstergelerini tanımlamalı ve daha nesnel biçimde analiz etmelidir. 

Akreditasyon Kuruluşları 

• Akreditasyon kuruluşları yeterli nicelik ve nitelikte değerlendirici havuzu 

oluşturmalı ve değerlendiricilerin yetkinliklerini geliştirmek üzere eğitim 

faaliyetlerini sürdürmelidir. Ayrıca, uluslararasılaşma faaliyetlerini daha ileri 

düzeylere taşıyabilmeli; üyelikler, iş birlikleri, sınır dışı akreditasyon faaliyetleri ile 

değerlendirmelere uluslararası uzmanların katılımını konularında gelişim 

göstermelidir.  

• Program akreditasyonu faaliyetlerinde, bürokratik yaklaşımların azaltılması ve 

dijital arşivlemeden faydalanmak amacıyla dijital bilgi yönetim sistemleri kullanımı 

yaygınlaştırılmalıdır.  

• Akreditasyon faaliyetleri sonucunda elde edilen tematik analizler, programların 

kalitesinin artırılmasına yönelik önerilerini içerecek şekilde kamuoyuyla 

paylaşılmalıdır.  

• Uzaktan/karma programlar, uzaktan eğitimin doğası ve uzaktan öğretime uygun 

koşullarının sağlanabilmesi durumları gözetilerek örgün programlardan farklı 

biçimde değerlendirilmelidir. 

• Mikro-yeterlilik programların akreditasyonuna ilişkin çalışmalar yürütülmelidir. 

Öğrenciler 
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• Öğrenciler öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumundaki kalite güvencesi 

süreçlerine ilişkin faaliyetlere ve özellikle karar alma süreçlerine aktif katılım 

sağlamalı, bu konuda öğrencisi oldukları kurum ile iletişim ve iş birliği talebinde 

bulunmalılardır. 

• Kalite güvencesi sistemine ilişkin bilgi ve deneyimlerini artırmak üzere öğrenciler 

ulusal ve uluslararası kurum/kuruluşların çalışmalarını takip etmeli, bu çalışmalarda 

yer alarak deneyim kazanmalılardır. 

• İç ve dış değerlendirme çalışmalarında değerlendirici rolü üstlenmelidirler.  

• Ayrıca YÖKAK Öğrenci Komisyonu’nun, ulusal ve uluslararası akreditasyon 

kuruluşlarının ve ENQA, ESU gibi kuruluşların çalışmalarını takip etmeli ve 

çalışmalarda yer alarak kalite kültürünün öğrenciler arasında yaygınlaşmasına katkı 

sağlamalılardır. 

• Kurumlarına uzaktan eğitim süreçleri ile ilgili önerilerde bulunmalı; öneri, istek ve 

dönüt mekanizmalarının kurulması ve/veya mevcut mekanizmaların etkin kullanımı 

için paydaş görüşlerini çeşitli kanallar yoluyla (topluluklar, anketler, konsey vb.) kurum 

yönetimlerine iletmelilerdir. 

Araştırmacılar 

• Kalite güvencesi süreçlerinin işleyişi, etkileri ve etkilenme durumlarını ortaya koyan 

araştırmalara ağırlık verilmelidir. Bu kapsamda öğrenci, öğretim elemanı ve diğer 

paydaşların uzaktan eğitime ilişkin bakış açısı, algı, düşünce ve tutumları belirlenmeli, 

ortaya çıkan olumsuzların giderilmesine dönük çözümler geliştirilmelidir. 

• Yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim süreçlerinin etkililik ve verimliliğine etki 

eden unsurlar belirlenmeli, kalite güvencesi süreçlerinin bu noktadaki olumsuzlukları 

bertaraf etmeye yönelik olası katkıları ortaya çıkarılmalıdır 

• Kalite güvencesi süreçlerinin olgunluk düzeyi ile eğitim ve öğretim, araştırma ve 

geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim sistemi niteliği arasındaki ilişkiler 

incelenmelidir.  

• Kalite güvencesi süreçlerinin kurum kültürüne katkılarına ilişkin olarak sosyopsikoloji, 

örgüt psikolojisi, yönetim bilimleri gibi alanlardan kuramlar, modeller ya da 

değişkenlerden yararlanan geniş kapsamlı, çok boyutlu ve disiplinler arası 

araştırmalar üretilmelidir.   

• Kalite güvencesi süreçlerinin yükseköğretim kurumlarında uygulanan yönetim ve 

liderlik yaklaşımları ile ilişkileri araştırılmalıdır.  



 21 / 258 
 

• Kalite güvencesi ve uzaktan eğitim süreçleri arasındaki ilişkiler ele alınmalıdır. 

Öğretim üyelerinin genel ve uzaktan eğitime yönelik gelişimsel ihtiyaçları belirlenmeli, 

bunların giderilmesine dönük ortam ve etkinlikler geliştirilmeli, uygulanmalı ve 

değerlendirilmelidir. Ayrıca uzaktan eğitim sistemlerinde öğrenci etkileşim ve 

etkinliğini artıracak yükseköğretim sistemimizin yapısı ve paydaşların ve kurum 

kültürünün doğasına uygun öğretim tasarımı modelleri oluşturulmalı, uygulanmalı ve 

etkinlikleri değerlendirilmelidir. 

• Mikro-yeterliliklerin yükseköğretim sistemimize olası etkileri ve yükseköğretim 

kurularının bu konudaki hazır bulunuşluk durumları incelenmelidir.  

• Yükseköğretim kurumlarında temel olarak izlenen performans göstergelerinin işlerliği 

sınanmalıdır. Öğretim üyelerinin araştırma performansını ve araştırma süreçlerine 

öğrenci (öğrenci araştırmacı) katılımını geliştirici öğretimsel uygulamalar hayata 

geçirilmelidir.  
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Giriş 

Son yıllarda yükseköğretim alanında oldukça hızlı bir değişim yaşanmaktadır. Bu 

değişim; bilimsel ve teknolojik gelişmelerden, çağın becerilerinden, çağın gerektirdiği 

ihtiyaçlara yönelik olarak iş dünyasının beklentilerinden, sosyokültürel dokudaki 

dönüşümden, yeni kuşakların ihtiyaç ve beklentilerinden ve bunların yanı sıra Covid-19 

Pandemisinin getirdiği belirsizlikten önemli biçimde etkilenmektedir. Bu doğrultuda gerek 

sistem gerekse kurum bazında mevcut yükseköğretimin amaç ve işlevi sorgulanmakta ve 

dönüşümü sağlayacak adımlar atılmakta; daha esnek ve değişime kolay adapte olan yapılar, 

yıkıcı teknolojik değişimin getirdiği yetkinlik ağırlıklı öğrenme, araştırma performansı ve bu 

performansın topluma katkısı gibi konular önem kazanmaktadır. Pandemi ile birlikte değişen 

yetkinliklere duyulan ihtiyaç, yükseköğretimde beklentileri de değiştirmiştir. Üniversite tercihi 

yapacak öğrencilerimiz için de bu durumu esas alarak; tercih ettikleri üniversitenin 

kendilerine kazandırabileceği yetkinliklere odaklanmaları temel öncelik haline gelmektedir.  

 

 

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) gerek küresel yükseköğretim ekosisteminde 

gerekse Türk yükseköğretim ekosisteminde yaşanan tüm değişimleri ve gelişmeleri titizlikle 

takip etmekte, özümsemekte ve bunları süreçlerine yansıtmaktadır. Bu bağlamda YÖKAK 

tarafından yapılan her değerlendirme; yükseköğretim kurumlarımızın bu hızlı değişimi 

anlamasını, değişime uyum sağlamasını ve sonuçlarını değerlendirerek yönetebilmesini 

sağlayacak sistemlerin desteklenmesi üzerine yoğunlaşmaktadır. Böyle bir bakış açısına sahip 

bir yükseköğretim kurumu tüm süreçlerinin merkezine öğrencisine kazandırmak istediği bilgi, 

beceri ve yetkinlikleri alacaktır. Altyapısını, kaynaklarını, öğretim elemanlarını ve mezunlarını 

bu bağlamda dikkate alacak, süreçlerine etkin biçimde dâhil edecek ve sürekli gelişecektir.  

 

YÖKAK 2020 yılında; yükseköğretim kurumlarımızın Pandemi döneminin getirmiş 

olduğu belirsizlik ve değişimi yönetmelerine katkı sağlamaya odaklanmıştır. Bu doğrultuda 

bilişim teknolojilerinin sunmuş olduğu uzaktan etkileşim (insan-insan, insan-materyal, insan-

makina) olanaklarından etkin biçimde yararlanarak tüm faaliyetlerini uzaktan/karma 

yöntemlerle yeniden tasarlamıştır. Sağlıklı erişim, nitelikli etkileşim ve etkililik bu yeni 

Yükseköğretimdeki eğilimler, rekabeti ön plana çıkarırken, 
kurumları ve farklı yükseköğretim sistemlerini birbirlerine 
yakınlaştırmaktadır. “ ” 
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dönemin üç hedef kavramı olmuştur. Elde edilen ve bu raporda yer verilen sonuçların tüm 

faaliyet alanlarımızda bu hedeflerin gerçekleşebildiğine işaret ediyor olması memnuniyet 

vericidir. 

 

  

 

Sistem kurmak, sistemi değerlendirmekten önemlidir. “ ” 
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Bölüm 1. Genel Bilgiler 

1.1 Türk Yükseköğretiminde Kalite Güvencesi Sistemi 

1.1.1 Genel tanıtım 

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK), Türk yükseköğretiminde kalite güvencesi sistemini 

yapılandırmak ve güçlendirmek amacıyla kurulmuş, idari-mali özerkliğe ve kamu tüzel 

kişiliğini haiz bir üst kuruldur.  YÖKAK, yükseköğretim kurumlarının sürekli ve kalite odaklı 

gelişimine, mezunların evrensel yeterliliklere ulaşmasına ve yükseköğretim alanının tüm 

paydaşlarında kalite güvencesi kültürünün içselleştirilmesine katkı sağlamak misyonuyla 

faaliyetlerini sürdürmektedir. YÖKAK’ın çalışma alanları üç temel başlık altında listelenebilir 

(Şekil 1). 

Şekil 1. YÖKAK’ın çalışma alanları 

 

2020 yılı itibarıyla 5. yılını tamamlayan YÖKAK, Ülkemizde yükseköğretim alanında 

kalite ekosisteminin güçlendirilmesi adına pek çok ilki gerçekleştirmiş ve önemli adımlar 

atmıştır. 2015 yılında Yu ̈kseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği kapsamında, 

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) bünyesinde kurulan YÖKAK, 2016 yılında Kurumsal Dış 

Değerlendirme Programını hayata geçirmiştir. Bu dönemde yükseköğretim kurumları ilk kez 

Kurum İç Değerlendirme Raporlarını (KİDR) hazırlayarak YÖKAK’a iletmiş; programda görev 

alacak olan 116 değerlendiricinin eğitimleri gerçekleştirilmiştir. Takvim kapsamında 20 

yükseköğretim kurumu Kurumsal Dış Değerlendirme Programına (KDDP) dâhil edilmiş ve 

kurumlara ait Kurumsal Geri Bildirim Raporları (KGBR) YÖKAK’ın resmi internet sayfasında 
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yayımlanmıştır. Aynı yıl 7 ulusal program akreditasyonu kuruluşuna tescil belgesi verilmiş ve 

akredite programlar ülkemizde ilk kez ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları 

Kılavuzu’nda yer almıştır. Böylece ilk kez yükseköğretim kalite çalışmaları kamuoyu ile şeffaf 

bir şekilde paylaşılmış ve paydaşların nitelikli eğitim sunan programlara ilişkin farkındalığı 

mümkün olabilmiştir.  

2017 yılında yasal düzenleme ile idari ve mali açıdan bağımsız bir Kurul haline gelen 

YÖKAK, tüzel kişiliğini yeniden yapılandırarak faaliyet alanlarına ilişkin çalışmalarını 

sürdürmüştür. Elli yükseköğretim kurumunun dış değerlendirmesinin gerçekleştirildiği 2017 

yılında, akredite program bilgilerinin yanı sıra YÖKAK tarafından değerlendirilen kurumların 

bilgileri de ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda yerini almıştır. 

2018 yılında YÖKAK kurumsal insan kaynakları yapısını güçlendirmiş; bilişim, yönetişim ve 

kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi çalışmalarına ağırlık vermiştir. Yükseköğretim 

kurumlarında kalite güvencesi kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla çok sayıda paydaş 

toplantıları, tanıtım, bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmiş; dış değerlendirici 

eğitimlerinde yenilikçi ve etkileşimli öğretim yaklaşım ve yöntemleri uygulanmaya 

başlanmıştır. Ayrıca kurumsal dış değerlendirme süreçlerine öğrencilerin katılımları ve 

uluslararası akreditasyon kuruluşlarının tanınma süreçlerinin uygulanması da aynı yıl 

içerisinde gerçekleşmiştir. 

2019 yılında, kurumsal değerlendirme yaklaşımının daha nesnel, açık, anlaşılır, tutarlı 

ve şeffaf hale getirilmesi ve bu şekilde geçerliği ve güvenirliği yüksek değerlendirme 

sonuçlarına ulaşılması amacıyla önemli adımlar atılmış; rubrik temelli bir 

değerlendirme/karar verme aracı olan YÖKAK Dereceli Değerlendirme Anahtarı geliştirilmiştir. 

2019 yılı faaliyetlerinin yoğunlaştığı önemli bir diğer alan da yükseköğretimde kalite güvencesi 

çalışmalarında paydaş katılımının artırılması olmuştur. Bu amaçla ulusal ve uluslararası 

düzeyde pek çok toplantı gerçekleştirilmiş, ayrıca YÖKAK bünyesinde yükseköğretim 

kurumlarında kalite güvencesi süreçlerine öğrenci katılımını teşvik etmek üzere bir Öğrenci 

Komisyonu kurulmuştur.  2019 yılında ulusal ve uluslararası akreditasyon kuruluşları YÖKAK 

tarafından izleme süreçlerine dâhil edilmiş, aynı yıl Avrupa Yükseköğretimde Kalite Güvencesi 

Birliği’ne (ENQA) üyelik başvurusu çalışmalarına da başlanmıştır. 

2020 yılının başında dünyayı etkisi altına alan Covid-19 Pandemisi tüm toplumsal 

sistemler gibi yükseköğretim alanında da etkili olmuş ve hızlı bir çevrimiçi dönüşüm gereğini 

beraberinde getirmiştir. YÖKAK bu ani değişime çevik biçimde uyum sağlayarak tüm 

faaliyetlerini çevrimiçi ortama taşımıştır. Bu kapsamda çeşitli paydaşlarla farklı düzeylerde 
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gerçekleştirilen tüm toplantıların yanı sıra dış değerlendirme süreçlerine ilişkin eğitim 

faaliyetleri ile saha ziyaretleri de çevrimiçi ve karma biçimlere dönüştürülmüştür. 2020 yılının 

önemli kilometre taşlarından biri ise, 2015 yılından itibaren sürdürülen KDDP’nin yanı sıra, 

ulusal kalite güvence sistemine farklı bir katkı sunacak olan Kurumsal Akreditasyon Programı 

(KAP) ve KDDP kapsamında değerlendirilen kurumlarda kalite odaklı gelişmeyi izlemeyi 

amaçlayan İzleme Programı’nın (İP) da hayata geçirilmiş olmasıdır.  

2020 yılı YÖKAK’ın uluslararasılaşma çalışmaları açısından da çeşitli gelişmelerin 

yaşandığı bir yıl olmuştur. Yılın en önemli kazanımlardan birisi YÖKAK’ın Avrupa 

Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Birliği’ne (ENQA) tam üye olarak kabul edilmesidir. YÖKAK 

2020 yılında ayrıca Asya-Pasifik Kalite Ağı (APQN), Yükseköğretim Kalite Güvence Ajansları 

Uluslararası Ağı (INQAAHE) ve Amerikan Yükseköğretim Akreditasyon Kurulu Uluslararası 

Kalite Grubu’na (CHEA/CIQG) tam üyelik süreçlerini tamamlamıştır. YÖKAK’ın uluslararası 

görünürlüğüne önemli oranda katkı sağlayan bu üyelikler; Kurul’un ülkemizin ihtiyaçlarına 

cevap veren ve aynı zamanda dünya ile konuşan güçlü bir kalite güvence sisteminin 

yapılandırılması hedefine ulaşma yolunda önemli başarılar olarak değerlendirilmektedir.  

 

1.1.2 Türk yükseköğretim sisteminde güncel sayılar 

YÖKAK’ın görev alanını paylaştığı yükseköğretim kurumları; devlet yükseköğretim 

kurumları, vakıf yükseköğretim kurumları ile vakıf meslek yüksekokullarıdır. Devlet veya vakıf 

yükseköğretim kurumları tanımı; yükseköğretim kurumları ile yüksek teknoloji enstitüleri ve 

bunların bünyesinde yer alan fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, konservatuvarlar, 

araştırma ve uygulama merkezleri ile bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne bağlı 

meslek yüksekokulları ile bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne bağlı olmaksızın ve 

kazanç amacına yönelik olmamak şartı ile vakıflar tarafından kurulan meslek yüksekokullarını 

kapsamaktadır.  

Tablo 1’de yıllar itibarıyla yükseköğretim kurumu sayılarındaki değişim yer almaktadır. 
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Tablo 1. Yıllar itibarıyla yükseköğretim kurumu sayılarındaki değişim 

 

2020-2021 akademik yılı başlangıcı itibarıyla Türk yükseköğretim sisteminde; 129 

devlet üniversitesi, 74 vakıf üniversitesi ve 4 vakıf meslek yüksekokulu olmak üzere toplam 

207 yükseköğretim kurumu bulunmaktadır. Bu kurumlar bünyesinde 25.209 lisans programı, 

12.650 yüksek lisans programı ve 5.422 doktora programı yürütülmekte; 3.002.964’ü ön lisans, 

4.538.926’sı lisans, 297.001’i yüksek lisans ve 101.242’si doktora düzeyinde olmak üzere 

toplam 7.940.133 öğrenci öğrenim görmektedir (Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemi, 2020). 

1.2 YÖKAK’IN 2020 Yılı Faaliyetlerine Genel Bir Bakış 

YÖKAK amaç ve hedefleri doğrultusunda yürütmekte olduğu faaliyetlerini yıllık takvim 

esasında planlamaktadır. Bu kapsamda ilk olarak Ocak ayı itibarıyla, 2020 yılı öncesinde 

mezun vermemiş olması nedeniyle değerlendirmesi gerçekleştirilememiş olan 

yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirme süreçleri, 2016-2017 yıllarında kurumsal dış 

değerlendirmesi tamamlanmış kurumların izleme süreçleri ile ilk kez uygulanmaya 

başlanacak olan kurumsal akreditasyon programına ilişkin uygulama ilkeleri ve takvimi 

hazırlanarak yükseköğretim kurumları ve kamuoyu ile paylaşılmıştır. Kurumsal dış 

değerlendirme süreçlerine dâhil olacak kurumların yöneticileri ile çeşitli bilgilendirme ve 

eğitim toplantıları gerçekleştirilmiş, KİDR’lerin hazırlanmasına rehberlik etmeye yönelik 

çevrimiçi etkileşimli konferanslar (webinar) düzenlenmiş ve Mart ayı başında dış 

değerlendirme süreçlerinde görev alacak değerlendiricilerin eğitimleri tamamlanmıştır. 

Ancak Mart ayında Ülkemizde etkisini göstermeye başlayan Covid-19 Pandemisi nedeniyle, 

uygulama takvimi, uygulama ilke/esasları ve yöntemlerinde düzenleme ihtiyacı ortaya 

çıkmıştır. Öncelikle Kurul tarafından alınan tedbirler kapsamında tüm dış değerlendirme 

https://istatistik.yok.gov.tr/
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süreçleriyle ilgili erteleme kararı kamuoyuyla paylaşılmış olsa da Pandemi seyrinin yakından 

izlenmesi ile birlikte yürütülen tüm uygulamaların mevcut duruma adaptasyonu ve 

faaliyetlerin kesintiye uğramaması yönünde hızlı adımlar atılmış, böylece tüm faaliyetler 

kesintisiz biçimde sürdürülmeye devam edilmiştir. Aşağıda YÖKAK tarafından 2020 yılında 

gerçekleştirilen faaliyetlerin özeti listelenmektedir: 

• Kurumsal Dış Değerlendirme Programı, Kurumsal Akreditasyon Programı ve İzleme 

Programına dâhil olan tüm yükseköğretim kurumlarının yöneticilerine ve kalite 

komisyonlarına yönelik, 10'un üzerinde bilgilendirme ve tanıtım toplantısı çevrimiçi olarak 

tüm yıl boyunca gerçekleştirilmiştir.  

• 29 Ocak 2020 ve 04 Şubat 2020 tarihlerinde yükseköğretim kurumlarının KİDR yazım 

sürecine katkı sağlamak amacıyla 57 yükseköğretim kurumundan katılımcıların yer aldığı 

çevrimiçi etkileşimli konferanslar (webinar) gerçekleştirilmiştir. Etkinlik çerçevesinde; 

yükseköğretim kurumlarıyla iç değerlendirme süreçleri ve KİDR yazımına ilişkin bilgiler 

paylaşılmış, ayrıca katılımcıların soruları eşanlı olarak yanıtlanmıştır. 

• Kurumsal dış değerlendirme süreçlerinde görev alacak mentörlere yönelik olarak 07 

Şubat 2020 tarihinde “Mentörlük Eğitim Programı Çalıştayı” gerçekleştirilmiştir. 

Çalıştayda kurumsal dış değerlendirme metodolojisi ve uygulanması ile kurumlarda, güçlü 

ve sürdürülebilir bir kalite kültürünün benimsenmesi ve iç kalite güvencesi sistemlerinin 

gelişiminin desteklenmesine yönelik bilgiler paylaşılmıştır.  

• Kurumların iç ve dış kalite güvencesinin sağlanması, değerlendirilmesi ve raporlanması 

gibi alanlarda değerlendiricilere yetkinlik kazandırılması amacıyla 05-07 Mart 2020 

tarihleri arasında 252 değerlendirici adayının katılımı ile Antalya ilinde "2020 Yılı 

Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Programı Değerlendirici Eğitimi" 

gerçekleştirilmiştir.  

• 23-27 Temmuz 2020 tarihleri arasında çevrimiçi olarak “2020 yılı Kurumsal Dış 

Değerlendirme, Kurumsal Akreditasyon ve İzleme Programında Görev Alacak 

Değerlendirici Adaylarına Yönelik Değerlendirici Eğitim Programı” gerçekleştirilmiş; 

programda Pandemi nedeniyle değişen ziyaret planlamaları hakkında güncel bilgiler 

sunulmuştur. 

• Yükseköğretim kurumlarında kalite güvencesi kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla 25-

26 Eylül 2020, 02-03 Ekim 2020 ve 07-08 Ekim 2020 tarihlerinde “Yükseköğretim 

Kurumları Kalite Komisyonlarına Yönelik Çevrimiçi Eğitim Serisi” gerçekleştirilmiştir. 

Türkiye’de bu alanda düzenlenen en kapsamlı eğitim olma özelliğini taşıyan bu eğitim 

programı, alanında uzmanlaşmış 15 moderatör eşliğinde, 10 sanal sınıfta toplam 574 
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katılımcıyla gerçekleştirilmiştir. Eğitime, yükseköğretim kurumlarının kalite 

komisyonlarının yanı sıra birçok rektör ve kurum üst düzey yöneticisi de katılım 

sağlamıştır. 

• YÖKAK’ın kurumsal akreditasyon ölçütleri içerisinde lisansüstü eğitiminin görünür hale 

getirilmesi, lisansüstü sağlık bilimleri eğitimine özgü kanıtların zenginleştirilmesi ve 

lisansüstü sağlık bilimleri eğitiminde kalite güvencesi süreçlerinin geliştirilmesine ve 

değerlendirilmesine rehberlik edilmesi amacıyla 19-20 Kasım 2020 tarihlerinde çevrimiçi 

"Lisansüstü Sağlık Eğitiminde Kalite Güvencesi Çalıştayı" gerçekleştirilmiştir. Çalıştaya 

6 enstitü yöneticisi, 24 akademik uzman, 6 kalite güvencesi uzmanı, sağlık bilimleri 

alanında deneyimli 7 dış değerlendirici, 13 öğrenci, 6 idari personel ve 6 AR-GE uzmanı 

katılmıştır. 

• Covid-19 Pandemisi sürecinde kalite güvencesi sisteminin sürekliliğini sağlamak amacıyla 

yükseköğretim kurumları, akreditasyon kuruluşları, değerlendirici takımları, takım 

başkanları ve tüm paydaşlar ile yüz yüze ve/veya çevrimiçi olarak 40'tan fazla bilgilendirme 

toplantısı yapılmıştır. 

• YÖKAK'ın dünya ile konuşan yönetim anlayışı çerçevesinde yükseköğretim kalite güvencesi 

alanında çeşitli uluslararası kuruluşlarla deneyim paylaşımı devam etmektedir. Bu 

kapsamda British Council Türkiye iş birliğiyle 14 Ocak 2020 tarihinde Ankara ilinde 

"Türkiye’de ve Birleşik Krallık’ta Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Çalıştayı” 

gerçekleştirilmiştir. Ulusal kalite güvencesi sistemlerindeki süreçlerin güvenilirliğinin 

geliştirilmesini hedefleyen bu çalıştayda, Türkiye’deki ve Birleşik Krallık’taki ulusal 

sistemlerle ilgili deneyimler ve uygulamalar paylaşılmıştır.  

• 26 Haziran 2020 tarihinde “Ukrayna Yükseköğretim Kalite Güvencesi Ulusal Ajansı 

(NAQA) Heyetleri İle Çevrimiçi İş Birliği Toplantısı”nda bir araya gelinmiştir. Toplantıda 

kurumsal akreditasyon çalışmalarına geçiş yapma hazırlığındaki NAQA ajansı ile YÖKAK’ın 

bu alanda benimsediği dereceli değerlendirme anahtarı (rubrik) yaklaşımı konusunda 

görüş alışverişi gerçekleştirilmiştir.  

• 23 Eylül 2020 tarihinde yapılan “Uluslararası Değerlendirici Toplantısı” ile Pandemi 

sürecinin yükseköğretime yansımaları konusunda bilgi alışverişi gerçekleştirmiştir.  

• 17 Kasım 2020'de “Romanya Yükseköğretim Kalite Güvencesi Ajansı ARACIS ile 

Düzenlenen Toplantı”da kurumsal dış değerlendirme ve akreditasyon süreçlerine ilişkin 

deneyim paylaşımı yapılmıştır. 

• YÖKAK Öğrenci Komisyonu tarafından yükseköğretimin önemli paydaşlarından olan 

öğrencilerin, yükseköğretimde kalite güvencesi sistemine katılımını sağlamak ve 

öğrenciler arasında kalite kültürünü yaygınlaştırmak üzere 22 Mayıs-12 Haziran 2020 
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tarihleri arasında “Kalite Elçisi Öğrenciler Buluşuyor” isimli çevrimiçi etkileşimli 

konferans (webinar) serisi gerçekleştirilmiştir. Konferanslarda “Yükseköğretimde Kalite: 

Ne, Nasıl, Neden?”, “Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Süreçlerine Öğrenci Katılımı”, 

“Uzaktan Eğitimde Kalite Güvencesi”, “Dış Değerlendirme Süreçlerine İlişkin Öğrenci 

Deneyimleri” başlıklı dört oturum yer almıştır. Yükseköğretim kurumlarının kalite 

komisyonlarında, ulusal akreditasyon kuruluşlarında ve YÖKAK’ın değerlendirici 

havuzunda yer alan öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinliği dört hafta boyunca 94 

farklı yükseköğretim kurumundan toplam 278 katılımcı takip etmiştir.   

• 03 Haziran 2020 tarihinde British Council ev sahipliğinde düzenlenen “Higher Education 

Dialogues” isimli webinar serisinde YÖKAK Öğrenci Komisyonu üyesi olan bir öğrenci 

konuşmacı olarak yer alarak, Pandemi sürecinde öğrenme motivasyonları konusunda 

YÖKAK Öğrenci Komisyonunun yaptığı çalışmalar, öğrencilerin bu süreçten nasıl 

etkilendikleri, karşılaşılan zorluklar ve öğrencilerin beklentileri hakkında 

değerlendirmelerde bulunmuştur. 

• YÖKAK’ın çalışma alanlarından biri olan ulusal akreditasyon kuruluşlarının 

yetkilendirilmesi ve uluslararası akreditasyon kuruluşlarının tanınması kapsamında; 5 

ulusal akreditasyon kuruluşu yeniden, 6 ulusal akreditasyon kuruluşu ise ilk kez 

yetkilendirilmiştir. 2020 yılı itibarıyla YÖKAK tarafından yetkilendirilmiş ulusal 

akreditasyon kuruluşu sayısı 18’dir. 2020 yılında 4 uluslararası akreditasyon kurulu 

tanınmış, tanınan uluslararası akreditasyon kuruluşu sayısı 7 olmuştur. 

• YÖKAK’ın 5. kuruluş yıl dönümü kapsamında 09 Aralık 2020 tarihinde “Yükseköğretim 

Kalite Güvencesi Webinarı” düzenlenmiş, bu kapsamda esnek öğrenme ve kalite 

güvencesi, uluslararasılaşma ve akreditasyon, çevik liderlik ve kalite kültürü oluşumu ile 

kalite güvencesi çalışmalarında öğrenci katılımı konulu oturumlara yer verilmiştir. 

Etkinlikte 35 farklı ülkeden 300 katılımcı yer almıştır.  
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Bölüm 2. Kurum İç Değerlendirme Süreçleri  

2.1 İç değerlendirme süreçlerinde kullanılan yöntem, kılavuz ve ekleri 

YÖKAK’ın kurumsal değerlendirme süreçleri, bütüncül bir bakış açısıyla kalite güvence 

sistemi, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim sistemi 

başlıkları altında toplam 22 ölçüt ve 58 alt ölçüt ile gerçekleştirilmektedir. Değerlendirme 

süreçlerinde kullanılan temel araç YÖKAK Dereceli Değerlendirme Anahtarıdır. YÖKAK 

Dereceli Değerlendirme Anahtarı; yükseköğretim kurumlarının iç değerlendirme çalışmaları 

ve Kurum İç Değerlendirme Raporu yazımında ve aynı zamanda dış değerlendirme 

süreçlerinde de kullanılan rubrik tarzında geliştirilmiş bir ölçme aracıdır. Kurumsal 

değerlendirme ya da karar verme süreçlerinde açıklık, nesnellik, anlaşılırlık, tutarlık ve 

şeffaflığını arttırmak amacıyla 2019 yılında geliştirilmiş, 2020 yılında ise iyileştirilerek 

güncellenmiştir. 

 

YÖKAK Dereceli Değerlendirme Anahtarı’nın geliştirilmesi aşamasında öncelikle 

YÖKAK’ın 2016 yılından itibaren yürütmüş olduğu kurumsal değerlendirme deneyimleri, 

ülkemizdeki yükseköğretim sisteminin özellikleri ve ihtiyaçları ile kalite güvence sistemindeki 

uluslararası eğilimler analiz edilmiş ve güncellenmiştir. Sonrasında ise her bir alt ölçüt için 

kalite güvencesi süreç ya da mekanizmaları, planlama, uygulama, kontrol etme ve önlem alma 

(PUKÖ) basamaklarının olgunluk düzeyleri dikkate alınarak tanımlanmış; 1-5 arasındaki bir 

ölçekle derecelendirilmiştir. Alt ölçütlerin PUKÖ döngüsü ile ilişkilendirilmiş olgunluk 

düzeyleri Şekil 2’de özetlenmektedir.  

  

 

Üniversitelerin kalitesi, üniversitelerin kendi  
sorumluluğundadır. “ ” 
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Şekil 2. YÖKAK Dereceli Değerlendirme Anahtarı alt ölçüt olgunluk düzeyi 

değerlendirme yaklaşımı 

 

YÖKAK Dereceli Değerlendirme Anahtarı, ilk taslağı takiben kapsayıcılık, amaca 

uygunluk, açıklık, anlaşılırlık ve kullanışlılık gibi boyutlar açısından sırasıyla yükseköğretim 

kurumlarının yöneticilerinin, dış değerlendiricilerin, YÖKAK’ın kalite güvencesi ve eğitim 

bilimleri alanlarında yetkin danışmanları ve uzmanları ile Türk dili uzmanlarının görüşüne 

sunulmuştur. Ulusal düzeyde uzman görüşlerinin tamamlanmasının ardından Kuzey Avrupa 

ve ABD’de görev yapan, alanda yetkin dört uluslararası uzmandan da anahtarın kapsayıcılığı, 

değerlendirme gücü ve uluslararası anlamda güncelliğine ilişkin görüş alınmıştır.  

Uzman görüşleriyle zenginleşen YÖKAK Dereceli Değerlendirme Anahtarı taslak formu 

üzerinde kapsam geçerliği analizi de yürütülmüştür. Bu çalışmada da deneyimli danışmanlar 

ve uzmanlar ile akademik ve idari değerlendiriciler arasından seçilen 9 katılımcı yer almıştır. 

Katılımcılar Anahtarda yer alan başlık, ölçüt ve alt ölçütlerini; genel amaca uygunluk, 

bulunduğu başlığa uygunluk, hedef kitleye uygunluk, dil ve anlatım açısından uygunluk 

boyutlarında 0/uygun değil-1/uygun aralığında işaretleme yapılabilen bir kapsam geçerliği 

formunu doldurmuşladır. Bu çalışma sonucunda anahtarın tüm başlıklarında yer alan 

ölçütlerin, alt ölçütlerin ve ilgili değerlendirme skalalarının genel amaca uygunluğu, 
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bulunduğu başlığa uygunluğu, hedef kitleye uygunluğu, dil ve anlatım açısından uygunluğu 

hususunda tüm katılımcılar tarafından tam mutabakata varılmıştır [Tüm boyutlar için; ort. 1, 

Lawshe (1975) katsayısı 1].      

Kapsam geçerliği çalışmasının ardından YÖKAK Dereceli Değerlendirme Anahtarının 

geçerlik ve güvenirlik incelemeleri gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda 2019 yılı dış 

değerlendirici eğitimi bünyesinde yürütülen pilot çalışmada 8 sınıfta oluşturulan toplam 40 

değerlendirme masası (takımı), YÖKAK uzmanlarınca oluşturulan Kurum İç Değerlendirme 

Raporunu bir simülasyon çalışması kapsamında YÖKAK Dereceli Değerlendirme Anahtarı ile 

değerlendirmişlerdir. Bu çalışma sonrası elde edilen sonuçların tutarlılık katsayıları Tablo 

2’de sunulmaktadır. 

Tablo 2. YÖKAK Dereceli Değerlendirme Anahtarının tutarlılık analizi 

 
Takım-Moderatör Ön puanı 

Arası 
Takımlar Arası 

Başlıklardan elde dilen puanlar 
açısından tutarlılık 

Ort. 
En 

yüksek 

En 

düşük 
Ort. 

En 

yüksek 

En 

düşük 

Kalite Güvencesi Sistemi 0.96 0.99 0.90 0.96 0.99 0.90 

Eğitim ve Öğretim 0.93 0.99 0.93 0.96 0.99 0.93 

Araştırma ve Geliştirme 0.91 0.99 0.84 0.96 1.00 0.87 

Toplumsal Katkı 0.95 1.00 0.90 0.95 0.98 0.92 

Yönetim Sistemi 0.93 0.99 0.79 0.96 0.99 0.85 

Toplam Puana Göre Tutarlık 0.94 0.98 0.96 0.99 1.00 0.97 

 

Tablo 2 incelendiğinde tutarlık katsayılarının oldukça yüksek tutarlılığa işaret eder 

biçimde 0.84-1.00 aralığında yer aldığı görülmektedir. Takımların gerçekleştirdiği 

değerlendirmeler kendi aralarında %91, moderatör değerlendirmeleri ile ise %96 oranında 

benzeşmektedir. Alt ölçütler bazında incelendiğinde ise 58 alt ölçütün 54’ünde (%93) 

takımların benzer biçimde değerlendirme yaptığı görülmektedir. 

Geçerlik ve güvenirlik çalışmalarının bir boyutunda da YÖKAK Dereceli Değerlendirme 

Anahtarı’na ilişkin kullanışlılık algısı ele alınmıştır. Zira bir araç, metrik olarak ne kadar 
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nitelikli olursa olsun doğru sonuçlar üretebilmesinin temel koşullardan biri kolay ve doğru 

biçimde kullanılabilmesidir. Bu kapsamda YÖKAK 2019 yılı dış değerlendirici eğitimine katılan 

akademik ve idari değerlendiricilere YÖKAK uzmanlarınca geliştirilen YÖKAK Dereceli 

Değerlendirme Anahtarını Değerlendirme Formu uygulanmıştır. Katılımcıların, Anahtarın 

kullanımına ilişkin düşüncelerinin etkililik, açıklık, anlaşılırlık, kolaylık, tutarlık sağlama ve 

grup çalışmasına uygunluk gibi açılardan ele alındığı bu çalışmada 242 katılımcı her bir soruyu 

1-10 aralığında puanlamıştır. Elde edilen sonuçlar (Ort: 8.90, En düşük: 5.00, En yüksek:10. 00) 

Anahtarın tüm bu özellikler bakımından gücünü ortaya koyar niteliktedir.  

YÖKAK Dereceli Değerlendirme Anahtarının geliştirilmesinin ardından yükseköğretim 

kurumlarının iç değerlendirme çalışmalarına rehberlik etmek ve değerlendirmeyi dereceli 

değerlendirme yaklaşımı içerisinde gerçekleştirmelerine yol göstermek amacıyla “Kurum İç 

Değerlendirme Raporu (KİDR) Hazırlama Kılavuzu 2019” geliştirilerek Kurul’un resmi 

internet sayfasından yayına sunulmuştur. Kurumların bu bağlamda yararlanabileceği önemli 

bir diğer doküman da her bir alt ölçüt için kurumların geliştirmesi beklenen kalite güvencesi 

süreç ve mekanizmalarını tüm bileşenleriyle açıklayan YÖKAK Alt Ölçütler Rehberi’dir.  

2.2 Yükseköğretim Kurumlarının İç Değerlendirme Çalışmalarına 

Katkı Faaliyetleri 

2.2.1 YÖKAK tarafından düzenlenen toplantı ve webinarlar  

Yükseköğretim alanında kalite güvencesi sisteminin esas sahipleri yükseköğretim 

kurumlarının kendileridir. Dış değerlendirme süreçlerinin ilave katkıları ancak kurumun iyi 

yapılandırılmış bir iç kalite güvence sistemine sahip olması ile mümkün olmaktadır. Bu 

nedenle YÖKAK, yükseköğretim kurumlarında iç kalite güvencesi sisteminin güçlendirilmesi, 

iç değerlendirme süreçleri ve kurum iç değerlendirme süreci çalışmalarına ayrıca 

odaklanmakta ve rehberlik etmektedir.   

23-24 Aralık 2019 tarihlerinde ilki Marmara Üniversitesi, ikincisi ise Ankara 

Üniversitesi’nin ev sahipliğinde olmak üzere “Kurumsal Değerlendirme Süreçleri ve Kurum İç 

Değerlendirme Raporlarının Hazırlanmasına İlişkin Bilgilendirme Toplantıları” 

gerçekleştirilmiştir. 190 yükseköğretim kurumundan 467 katılımcı yer aldığı toplantılarda; 

güncellenen Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Ölçütleri ile iç ve dış 

değerlendirme süreçlerinde kullanılmak üzere geliştirilen YÖKAK Dereceli Değerlendirme 

Anahtarı yaklaşımı paylaşılmıştır. Söz konusu toplantılar kapsamında gerçekleştirilen 

https://www.yokak.gov.tr/Common/Docs/KidrKlavuz1.4/Kidr_Surum_2.0.pdf
https://www.yokak.gov.tr/Common/Docs/KidrKlavuz1.4/Kidr_Surum_2.0.pdf
https://www.yokak.gov.tr/Common/Docs/Site_degerlendirme_prog_doc_v_2_0/Ek7AltOlcutlerRehberi.pdf
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değerlendirme anketlerinden elde edilen sonuçlara göre toplantıların en çok faydalanılan 

yönleri şunlar olmuştur: 

• Sürecin yenilenebilir ve gelişmeye açık olduğunun belirlenmesi/ölçütlerin 

sadeleştirilip, güncellenmesi, raporlama ve değerlendirmedeki değişikliklerin 

vurgulanması. 

• KİDR hazırlama bilgileri, dikkat edilmesi gereken hususlar, ölçütler/alt ölçütler ve 

takvim hakkında bilgilendirme. 

• YÖKAK Dereceli Değerlendirme Anahtarının kullanım mantığının kavratılması. 

Aynı kapsamda, 2019 yılı Kurum İç Değerlendirme Raporlarının hazırlanmasına yönelik 

28 Ocak 2020 ve 04 Şubat 2020 tarihlerinde çevrimiçi etkileşimli konferanslar (webinar) 

düzenlenmiştir. Bu konferanslarda çeşitli yükseköğretim kurumlarından 660 katılımcı yer 

almıştır. Etkinlik çerçevesinde; yükseköğretim kurumlarıyla iç değerlendirme süreçleri ve 

KİDR yazımına ilişkin bilgiler paylaşılmış, ayrıca katılımcıların sorularına eşzamanlı biçimde 

yanıt verilmiştir. Etkinliğe yönelik yapılan anket sonucunda katılımcıların en önemli 

beklentilerinden birisinin YÖKAK’ın iç kalite güvencesi sistemine rehberlik etmesi olduğu 

belirlenmiştir. Bununla birlikte katılımcılar tarafından iç kalite güvencesi sisteminin 

yapılandırmasına yönelik en büyük güçlüklerin paydaş katılımının sağlanması ve kalite 

kültürünün içselleştirilmesi alanlarında olduğu belirtilmiştir.  

2.2.2 Kalite Komisyonları Bilgi Portalı  

YÖKAK’ın yükseköğretim kurumlarının iç kalite güvencesi süreçlerinin 

desteklenmesine ilişkin önemli bir faaliyeti de Kalite Komisyonları Bilgi Portalı’dır (Bkz. 

https://portal.yokak.gov.tr/). Dinamik şekilde güncellenen Portal’ın amacı dört başlık altında 

ifade edilebilir (Şekil 3). 

https://portal.yokak.gov.tr/
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Şekil 3. Kalite Komisyonları Bilgi Portalı’nın amacı 

Portal’ın içerik geliştirme ve güncelleme çalışmaları, YÖKAK’ın alanında yetkin kurul 

üyeleri, danışmanları ve uzmanları tarafından kalite komisyonları başta olmak üzere 

paydaşların güncel bilgi ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Bu bağlamda 

YÖKAK’ın eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinde ifade edilen, gözlemlenen ya da anket 

verilerinin çözümlenmesiyle ortaya çıkan gereksinimler ayrıca yükseköğretimde kalite 

güvencesi alanında ulusal ve uluslararası ölçekteki gelişmeler danışmanlar ve uzmanlarca 

listelenmekte, tartışılmakta ve karşılaştırılmakta; böylece Portal içeriği gereksinim ve 

değişimleri içerecek biçimde güncellenmektedir.   

2020 yılı itibarıyla Kalite Komisyonu Bilgi Portalı’nda YÖKAK kalite güvencesi bakışının 

dolayısıyla Türk yükseköğretiminde kalite güvencesi sistemi ve değerlendirme anlayışının beş 

temel başlığına “Kalite Güvencesi Sistemi”, “Eğitim ve Öğretim”, “Araştırma ve Geliştirme”, 

“Toplumsal Katkı” ve “Yönetim Sistemi” bölümleri altında değinilmekte ve bu başlıklar 

altındaki ölçütlere ilişkin olarak kalite güvencesi süreç ve mekanizmalarının amacı, kapsamı, 

işleyişi ve iyileştirilmesine ilişkin güncel bilgi sunulmaktadır. Ayrıca, YÖKAK Kurumsal Dış 

Değerlendirme ve Akreditasyon Programı temel özellikleri, dış değerlendirme ve akreditasyon 

süreçlerine hazırlık ve sürecin yönetimi ile kullanılan belgeler boyutlarıyla irdelenmektedir. 

Bununla birlikte Portal’a 2020 yılında eklenen özgün bir bölüm de “Uzaktan Eğitim ve Kalite 

Güvencesi” bölümüdür. Bu bölüm temel olarak Pandemi döneminde yükseköğretim 

kurumlarının acil uzaktan öğretim uygulamalarından kalıcı ve düzenli uzaktan eğitim sistem 

ve etkinliklerine geçişini kalite güvencesi bileşenleri açısından desteklemeyi hedeflemektedir. 

Bu bakışla bölümde, yükseköğretimde uzaktan eğitim ve kalite güvencesi sistemi, Pandemi 
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döneminde uzaktan eğitim ve günümüz ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir uzaktan eğitim 

sistemi için bazı anahtar özellikler gibi konulara yer verilmektedir.   

Tüm bu açıklama ve bilgilerin yanı sıra, yükseköğretim sisteminin tüm paydaşlarının 

kalite güvencesi çalışmalarına ilişkin soru, görüş ve önerilerini tartışabileceği aktif bir 

tartışma platformuyla da desteklenen Bilgi Portalı 2020 yılında aylık olarak ortalama 6200 kez 

ziyaret edilmiştir. 

2.2.3 Yükseköğretim Kurumları Kalite Komisyonları Eğitim Programı 

YÖKAK tarafından 2020 yılı içerisinde yükseköğretim kurumlarının kalite 

komisyonlarının iç kalite güvencesi süreçlerinin güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen bir 

diğer önemli bir etkinlik de “Yükseköğretim Kurumları Kalite Komisyonları Eğitim 

Programı’dır. Kurum kalite komisyonları Türkiye’deki tüm yükseköğretim kurumlarında 

bulunan, kalite güvencesi süreçlerini koordine etmekten sorumlu; yönetici, akademisyen, idari 

personel ve öğrenci gibi paydaşları olan birimlerdir. Bu nedenle kurum kalite komisyonlarının 

bilgilendirilmesi ve eğitimi YÖKAK’ın dikkatle odaklandığı konulardan birisidir. 

Program, başlangıçta yüz yüze ve etkileşimli etkinlikler şeklinde planlanmış olmakla 

birlikte, süren Pandemi koşulları nedeniyle eğitim faaliyetlerinde ortam ve yöntem açısından 

bazı değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Değişimin ilk boyutu yüz yüze öğrenme ortamından 

uzaktan eğitim ortamına geçiştir. Mevcut durumu krizden öte fırsat olarak algılayan YÖKAK, 

bu dönemde eğitim faaliyetlerini uzaktan ortamlara taşımakla kalmamış, uzaktan eğitim 

süreçlerinde katılımcı, moderatör ve ortam etkileşimini yüz yüze süreçlerin de ilerisine 

taşımayı hedeflemiştir. Elbette bu durum öğretim yöntemi ve materyallere de daha öğrenen 

merkezli, grup temelli ve etkileşime dayalı süreçler biçiminde yansımıştır. İkinci önemli 

değişim boyutu ise eğitim içeriğinde olmuştur. Bu dönemde Pandeminin yükseköğretim 

alanında yarattığı belirsizlik ve karmaşıklık dikkate alınarak komisyonların bu problemlerle 

mücadele yeterliliklerinin geliştirilmesine odaklanılmış; eğitimin içeriği süreç yönetimi, 

değişim yönetimi ve çevik yönetim gibi birtakım becerileri de desteklemek üzere 

zenginleştirilmiştir.  

Program, bir öğretim tasarımı anlayışı içerisinde gerçekleştirilmiştir. Bu süreçte, 

öncelikle komisyonların değişen ihtiyaç ve görevleri analiz edilmiş, buna bağlı olarak 

kazandırılması hedeflenen yetkinlikler belirlenmiştir. Bilişsel (bilgi, kavrama, uygulama, 

analiz, sentez, değerlendirme) ve duyuşsal (değer yargısı geliştirme) alanlara dağıldığı görülen 

bu yetkinliklerin kazandırılması için öğretim yaklaşımı içerisine ters-yüz öğrenme, grup 
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temelli tartışma ve simülasyon yöntemlerine yer verilmiştir. Bu doğrultuda içeriğin bir kısmı 

kendi kendine öğrenmeyi destekleyecek biçimlerde YÖKAK e-öğrenme platformunda yer alan 

öğrenme kaynakları alanından katılımcılara sunulmuştur. Programın içerik ve yöntemine 

ilişkin uzman değerlendirmeleri alınmış ve gerekli iyileştirmeler yapılmıştır. Sonrasında 

moderatör eğitimi gerçekleştirilmiş ve eğitim sırasında alınan görüşlerle de ortam, yöntem ve 

materyallere son biçimi verilmiştir.  

Program, beş farklı modül altında sekiz tartışma ve karar verme etkinliği içermiştir. 

Jigsaw, ilişki (zihin) haritası oluşturma, kavram haritası tamamlama ve YÖKAK tarafından 

gerçek durum/sorunlara dayalı biçimde oluşturulan bir KİDR simülasyonunu kapsayan bu 

etkinlikler; süreç yönetimi ile liderlik ve kültür başlıklı iki farklı video konferansla 

desteklenmiştir. YÖKAK e-öğrenme platformu üzerinde 25-26 Eylül 2020, 02-03 Ekim 2020, 

07-08 Ekim 2020 gerçekleştirilen Programda, Ülkemizdeki 202 yükseköğretim kurumundan 

(tüm yükseköğretim kurumlarının %97,60’ı, yapılanmasını tamamlamış ve faaliyet gösteren 

yükseköğretim kurumlarının tamamı) yöneticiler (%34,3), kalite koordinatörleri (%23,7), 

öğretim üyeleri (%31,7), idari personel (%8,9) ve öğrenciler (%1,4) olmak üzere toplam 574 

katılımcı yer almıştır. Programda sanal ana salonun yanı sıra 10 sanal sınıf kullanılmış, bu 

sınıflarda 15 moderatör görev almış, Program süresince sürekli çevrimiçi teknik destek 

sağlanmıştır. Katılımcılar programa tek bir çevrimiçi bağlantı linki üzerinden erişmiş, salon-

sınıf geçişleri sistem tarafından otomatik biçimde sağlanmıştır. Programa toplam katılım 

oranı %85,68’dir (başvuran 670 kişiden 574’ü tam katılım göstermiştir). Katılım düzeyi oldukça 

yüksek olan Program, etkili ve verimli bir biçimde yürütülmüştür.  

2.2.4 Mentör Programı 

YÖKAK, 2018 ve 2019 yıllarında pilot bir uygulama olarak başlattığı Mentör Programı'nı, 

KDDP kapsamında dış değerlendirmeye ilk defa girecek kurumlara destek olmak üzere 2020 

yılında da sürdürmüştür. Mentör Programı yükseköğretim kurumlarından gelen talepler 

doğrultusunda; KDDP programının kapsamı, metodolojisi ve uygulanması, kurumlarda güçlü 

ve sürdürülebilir bir kalite kültürünün oluşturulması ve benimsenmesi, kurumların iç kalite 

güvencesi sistemlerinin gelişimin desteklenmesi amacıyla yürütülmektedir. Mentörlerden 

güncel kurumsal dış değerlendirme ölçütlerine ve kılavuzlarına hâkim olmaları, mentörü 

oldukları kuruma saha ziyareti öncesinde, dış değerlendirme kapsamındaki konular hakkında 

yol göstermeleri; ilgili kurumda kalite güvencesi kültürünün yaygınlaştırılması ve 

içselleştirilmesi bakımından kuruma rehberlik etmeleri beklenmektedir. Bununla birlikte 
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mentörler dış değerlendirme süreçlerinin uygulama, yöntem ve mekanizmalarına müdahil 

değildirler. 

YÖKAK 2020 yılında Mentör Programı'nı yürütmek üzere akademisyenlerden oluşan bir 

mentör havuzu oluşturmayı planlamıştır. Bu doğrultuda YÖKAK resmi internet sayfası 

üzerinden çağrıya çıkılarak mentör adaylarının başvuruları alınmıştır. Ardından YÖKAK 

Kurumsal Dış Değerlendirme Komisyonu tarafından başvurular değerlendirilerek 20 kişilik bir 

mentör havuzu oluşturulmuştur. 07 Şubat 2020 tarihinde 20 mentörün katılımıyla bir günlük 

bir eğitim programı düzenlenmiştir. Bu eğitimde daha önceki pilot programdan edinilen 

deneyimler, güncellenen KDDP dokümanları, mentörlerin görev ve sorumlulukları hakkında 

bilgi paylaşımında bulunulmuştur.  

2020 yılında KDDP’ye dâhil edilen 13 kurum için 12 mentörün, herhangi bir çıkar 

çatışması/çakışması olmamasına dikkat edilerek görevlendirilmesi yapılmış, dış 

değerlendirme saha ziyaretleri başladığında Program tamamlanmıştır. 

2.2.5 Öğrenci katılımının artırılmasına yönelik faaliyetler 

YÖKAK Öğrenci Komisyonu 2019 yılının Kasım ayında kurulmuş olup, geçen bir yıllık 

süreçte 9 kişiden ve bir akademik koordinatörden oluşan yapısı ile 2020 yılında çeşitli 

faaliyetler yürütmüştür. Aşağıda YÖKAK Öğrenci Komisyonu tarafından 2020 yılında 

gerçekleştirilen faaliyetlerin özeti listelenmektedir:     

• 14 Ocak 2020 tarihinde Yükseköğretim Kalite Kurulu ve British Council Türkiye iş 

birliğinde planlanan “Turkey-UK Workshop on Quality in Higher Education: Improving 

The Processes and Reliability of National Quality System” başlıklı çalıştayda komisyon 

üyeleri, Kalite Güvencesi Ajansı (QAA) öğrenci temsilcisi Tess Winther ve diğer 

katılımcılarla ile birlikte “Role of student in review processes and international quality 

assurance networks” ve “Improve team’s consistency on writing evaluation reports” 

konusunda çalışmalar yürütmüş, elde edilen çıktılar tüm katılımcılarla paylaşılmıştır.  

• 05-07 Mart 2020 tarihleri arasında Antalya ilinde 252 değerlendirici adayının katılımı 

ile gerçekleşen  2020 Yılı Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Programı 

Değerlendirici Eğitimi’nde öğrenci komisyonu üyeleri de yer almıştır.  Üyeler, 

Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kılavuzu’nu (Sürüm 2.0) özümsemeyi 

hedefleyen Jigsaw etkinlikleri ve kurumsal değerlendirmede bu yıl kullanılacak olan 

dereceli değerlendirme anahtarı (rubrik) kullanımının içselleştirilmesine yönelik 

örnek olay etkinliklerine katılmışlardır. 

javascript:;
javascript:;
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• 22 Mayıs-12 Haziran 2020 tarihleri arasında komisyon üyeleri tarafından yürütülen 

“Kalite Elçisi Öğrenciler Buluşuyor” isimli webinar serisi, 4 oturum şeklinde 

gerçekleştirilmiştir (Resim 1). Seri; yükseköğretimde kalite süreçlerinde öğrenci 

katılımını artırmak ve öğrencileri bilgilendirmek amacıyla planlanmış ve 

uygulanmıştır. Yükseköğretim kurumlarının kalite komisyonlarında, ulusal 

akreditasyon kuruluşlarında ve YÖKAK’ın değerlendirici havuzunda yer alan 

öğrencilerin katıldığı seriye öğrenciler büyük ilgi göstermiş, dört hafta boyunca 94 

farklı yükseköğretim kurumundan toplam 278 katılımcının yer aldığı yayınlarda, 

öğrencilerin yükseköğretimde kalite güvencesi süreçlerine ilişkin merak ettikleri 

sorular konuklar tarafından yanıtlanmıştır. Oturumlara ilişkin yayın kayıtları YÖKAK’ın 

Youtube kanalında paylaşılmıştır. 

 

Resim 1. “Kalite Elçisi Öğrenciler Buluşuyor” webinar serisinin afişleri 

 

• 20 Haziran 2020 tarihinde “Kalite Elçisi Öğrenciler Buluşuyor” isimli webinar serisine 

aktif katılım sağlayan, çeşitli yükseköğretim kurumlarından 11 öğrenci ile bir toplantı 

gerçekleştirilerek, yükseköğretimde kalite güvencesi çalışmalarına öğrenci katılımı 

hakkında bilgiler paylaşılmıştır.  

• 03 Haziran 2020 tarihinde komisyon üyesi bir öğrenci, British Council tarafından 

düzenlenen öğrencilerle etkin iletişim kurma ve iletişime geçme konusunda çeşitli 

ülkelerden yükseköğretim uzmanlarını bir araya getiren “Higher Education Dialogues” 

adlı webinar serisinde, pandemi sürecinde öğrenme motivasyonları konusunda 

komisyon çalışmalarını paylaşmıştır.  

• 16 Temmuz 2020 tarihinde komisyonun iki üyesinin Avrupa Öğrenci Birliği’nin (ESU) 

kalite güvencesi öğrenci uzman havuzuna üyelik başvuruları kabul edilmiştir. ESU, 40 

ülkeden 46 Ulusal Öğrenci Birliği'nin oluşturduğu bir çatı kuruluş olup, üyeleri 

aracılığıyla Avrupa'da yaklaşık 20 milyon öğrenciyi temsil etmektedir. 
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• 01 Eylül 2020 tarihinde YÖKAK’ın resmi internet sayfasında komisyonun yapılanmasını 

ve çalışmalarını kamuoyuyla paylaşabileceği bir platform oluşturulmuştur 

(https://yokak.gov.tr/ogrenci-komisyonu/ogrenci-katilimi) 

• 12-13 Kasım 2020 tarihlerinde komisyon 15. Avrupa Kalite Güvencesi Forumu-EQAF 

2020’ye katılım göstermiştir. Esnek yükseköğretim, acil durumlarda iç ve dış kalite 

güvencesi, mikro yeterlilikler, kalite kültürünün gelişimine öğrenci katılımının katkısı 

ve kalite güvencesinin gelişimi şekillendirmesi ile ilgili 6 farklı oturumda, 18 sunumun 

yapıldığı forumda komisyon üyeleri aktif olarak çeşitli oturumlara katılım 

göstermişlerdir. 

 

2.2.6 Kalite güvencesi kültürünün yaygınlaştırılmasına yönelik diğer etkinlikler   

YÖKAK önceki yıllarda olduğu gibi 2020 yılında da kalite güvencesi sisteminin 

sürdürülebilirliğinin sağlanması ve kurumların bu konudaki motivasyonlarının artırılması 

amacıyla güncel bilgi paylaşımı sağlayan çeşitli ziyaretler ve toplantılar gerçekleştirmiştir.  Bu 

etkinlikler Tablo 3’te sunulmuştur.  

Tablo 3. 2020 yılı içerisinde paydaşlarla gerçekleştirilen diğer etkinlikler 

Etkinlik Kuruluş, Etkinlik Adı ve Amacı 

Yükseköğretim kurumlarının 

daveti ile gerçekleşen 

konferans  

• İstanbul Ticaret Üniversitesi-Covid-19 Pandemi 

Sürecinde Dünya ve Türkiye’deki Yükseköğretim ve 

Kalite Çalışmaları (21 Nisan 2020) 

• İstanbul Aydın Üniversitesi-Yükseköğretim 

Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin 

düzenlediği "Yükseköğretimde Kalite" webinarı (09 

Temmuz 2020) 

• Nişantaşı Üniversitesi-“Türk Yükseköğretim 

Kurumlarında Nitelikli Uzaktan Eğitim ve Kalite 

Güvencesi Süreçleri” (06 Ağustos 2020) 

 

Uluslararası kuruluşların 

daveti ile gerçekleşen 

etkinlikler 

• İngiltere Yükseköğretim Kalite Ajansı (QAA) 

International Partners Forum-Türk 

Yükseköğretiminde kalite güvencesi için Covid-19 
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sürecinde yapılan çalışmalarla ilgili uluslararası 

paydaşlara bilgilendirme (20 Mayıs 2020) 

Ulusal akreditasyon 

kuruluşlarının daveti ile 

gerçekleşen konferans  

• Ulusal Akreditasyon Kuruluşları ile görüş paylaşma 

(09 Nisan 2020) 

• İlahiyat Akreditasyon Ajansı-RUBRİK Tabanlı 

Değerlendirici Eğitimi-Açılış Konuşması (06 Haziran 

2020) 

• SABAK- SABAK Webinarları (02-09 Haziran 2020) 

• EPDAD-Pandemi Sürecinde Öğretmen Eğitimi ve 

Akreditasyon Webinar Serisi (06 Temmuz 2020) 

Ulusal medyanın daveti ile 

gerçekleşen program 

• Eğitim Editörü-TRT Haber (12 Temmuz 2020) 

Çalışma ziyaretleri • İngiltere Yükseköğretim Kalite Ajansı QAA başkan ve 

ekibinin ziyareti (14 Ocak 2020) 

• Prof. Dr. Douglas Franklin ve Prof. Dr. Teresa 

Franklin’in çalışma ziyaret (12 Şubat 2020) 

• Azerbaycan Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 

Vilayet Veliyev ve heyetinin ziyareti (13 Şubat 2020) 

• AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian 

Berger ve eşinin çalışma ziyareti (20 Temmuz 2020) 
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2.3 Metodoloji Geliştirme ve Güncelleme Çalışmaları  

YÖKAK tarafından 2020 yılında değerlendirme süreçlerine ilişkin bazı iyileştirmeler 

gerçekleştirilmiştir: 

• Kurumsal Dış Değerlendirme Ölçütleri Sürüm 1.0 yerine Kurumsal Dış 

Değerlendirme ve Akreditasyon Ölçütleri Sürüm 2.0 yayımlanmıştır. Bu 

güncelleme kapsamında daha önce dört ana başlık üzerinde gerçekleştirilen 

değerlendirmeler “Toplumsal Katkı” başlığının da eklenmesiyle beşe çıkmıştır. 

Ayrıca “uluslararasılaşma” ölçütü de belirgin hale getirilerek kalite güvencesi 

başlığı altında değerlendirme kapsamında alınmıştır. 

• Ölçütlerde gerçekleştirilen değişiklikler neticesinde Kurum İç Değerlendirme 

Raporu Hazırlama Kılavuzu ile Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon 

Kılavuzu güncellenmiştir. Söz konusu kılavuzlar kapsamında değerlendiriciler 

tarafından kullanılmak üzere YÖKAK Dereceli Değerlendirme Anahtarı 

hazırlanmıştır. Anahtar ile değerlendiricilerin daha objektif değerlendirme 

yapabilmelerine imkân sağlanmıştır. 

• 2020 yılında ilk defa uygulanmaya başlanan Kurumsal Akreditasyon Programı 

ve İzleme Programı’na ilişkin süreçler Kurumsal Dış Değerlendirme ve 

Akreditasyon Kılavuzu’nda ayrıntılı bir şekilde yer almıştır. Değerlendirme 

sürecine ilişkin aşamalar, raporların hazırlanması, karar ve itiraz süreçleri 

tanımlanmıştır.  

• Covid-19 Pandemisi nedeniyle 2020 bahar döneminde gerçekleştirilmesi 

planlanan değerlendirme süreçleri güz dönemine ertelenmiştir. Bu erteleme 

döneminde YÖKAK tarafından karma değerlendirme yaklaşımları üzerine 

önemli çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda değerlendirme 

süreçlerinin nasıl yürütülmesi gerektiğine ilişkin Karma Ziyaret Planı Örneği 

hazırlanmıştır. 

• Karma Ziyaret Planı Örneği kapsamında değerlendirme süreçlerinin önemli bir 

bölümü çevrimiçi ortamlara aktarılmıştır. Değerlendirme takımının hazırlık 

toplantıları, ön ziyaret ve saha ziyaretinin bir bölümü uzaktan 

gerçekleştirilmiştir. Yüz yüze değerlendirme kapsamında özellikle kampüs 

ziyaretleri ve odak görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 

• Karma ziyaret yaklaşımı kapsamında uzaktan gerçekleştirilecek 

değerlendirme uygulamaları için YÖKAK tarafından KGYBS’de güncelleme 

gerçekleştirilmiştir. KGYBS ile Zoom entegrasyonu sağlanarak sistem 

https://yokak.gov.tr/Common/Docs/Site_degerlendirme_prog_doc_v_2_0/Ek8KarmaZiyaretPlaniOrnegi.pdf


 44 / 258 
 

üzerinden çevrimiçi toplantıların yapılması ve toplantı davetlerinin de bu sistem 

üzerinden yapılması sağlanmıştır. Söz konusu sisteme ilişkin iyileştirmeler 

süreç içerisinde de devam etmiştir. KAP neticesinde YÖKAK tarafından 

akreditasyon kararı verilecek olması nedeniyle 2020 yılı KAP kapsamına alınan 

kurumlar ile YÖKAK arasında sözleşme imzalanmıştır. 

• Covid-19 Pandemisi nedeniyle yükseköğretim kurumlarında uygulanmaya 

başlanan uzaktan eğitime yönelik kalite standartlarını belirlemek amacıyla 

YÖKAK tarafından Uzaktan Eğitimde Kalite Güvencesi Ölçütleri ve 

Değerlendirme Rehberi 2020 hazırlanarak yükseköğretim kurumlarına 

sunulmuştur. Bu rehber kapsamında yükseköğretim kurumları tarafından öz 

değerlendirme raporları alınmış ve genel bir değerlendirme raporu YÖKAK 

tarafından oluşturulmuştur.  

Kurumsal Dış Değerlendirme ve Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında da aynı 

yaklaşım benimsenmiştir. 2017-2018-2019 yıllarına ait gerçekleştirilen iyileştirmeler Tablo 

4’te sunulmuştur. 

Tablo 4. YÖKAK kalite güvencesi başlık ve ölçütlerinde yıllara göre gerçekleştirilen 

değişiklikler 

BAŞLIKLAR ÖLÇÜTLER 2017 2018 2019 

KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ 

- 200 Puan 

A.1. Misyon ve Stratejik Amaçlar    

A.2. İç Kalite Güvencesi     

A.3. Paydaş Katılımı    

A.4. Uluslararasılaşma    

EĞİTİM VE ÖĞRETİM 

– 400 Puan 

B.1. Programların Tasarımı ve Onayı    

B.2. Öğrenci Kabulü ve Gelişimi    

B.3. Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme    

B.4. Öğretim Elemanları    

B.5. Öğrenme Kaynakları    

B.6. Programların İzlenmesi ve Güncellenmesi    

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME  

- 150 Puan 

C.1. Araştırma Stratejisi    

C.2. Araştırma Kaynakları    

C.3. Araştırma Yetkinliği    

C.4. Araştırma Performansı    

TOPLUMSAL KATKI 

- 100 Puan 

D.1. Toplumsal Katkı Stratejisi    

D.2. Toplumsal Katkı Kaynakları    

D.3. Toplumsal Katkı Performansı    

YÖNETİM SİSTEMİ 

- 150 Puan 

E.1. Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı    

E.2. Kaynakların Yönetimi    

E.3. Bilgi Yönetim Sistemi    

E.4. Destek Hizmetleri    

E.5. Kamuoyunu Bilgilendirme ve Hesap Verebilirlik    

https://yokak.gov.tr/Common/Docs/Site_degerlendirme_prog_doc_v_2_0/Uzaktan_Egitimde_Kalite_Guvencesi_Olcutleri_ve_Degerlendirme_Rehberi_2020_web.pdf
https://yokak.gov.tr/Common/Docs/Site_degerlendirme_prog_doc_v_2_0/Uzaktan_Egitimde_Kalite_Guvencesi_Olcutleri_ve_Degerlendirme_Rehberi_2020_web.pdf
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2.4 Yükseköğretim Kurumlarının 2019 Yılına Ait Kurum İç 

Değerlendirme Raporlarının Değerlendirilmesi  

Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR); yükseköğretim kurumunun yıllık iç 

değerlendirme süreçlerini izlemek, Kurumsal Dış Değerlendirme Programı/Kurumsal 

Akreditasyon Programı/İzleme Programı süreçlerinde esas alınmak üzere kurum tarafından 

her yıl hazırlanan bir rapordur. KİDR’nin amacı, kurumun kendi güçlü ve gelişmeye açık 

yanlarını tanımasına ve iyileştirme süreçlerine katkı sağlamaktır. KİDR, kurum öz 

değerlendirme çalışmalarının en önemli çıktısıdır. Olgunluk düzeyi yüksek bir KİDR ancak yıl 

içerisinde iç kalite güvencesi sistemi ve iç değerlendirme çalışmalarının etkin ve etkili 

gerçekleştirilmesi ile mümkündür.  

KİDR’de yükseköğretim kurumunun iç kalite güvencesi sisteminin olgunluk düzeyi 

irdelenmektedir. Bu kapsamda aşağıdaki soruların kanıta dayalı olarak yanıtlanması 

beklenmektedir: 

• Kurumun değerleri, misyon ve hedefleriyle uyumlu olarak; kalite güvencesi sistemi, 

eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim sistemi 

süreçlerinde sahip olduğu kaynakları ve yetkinlikleri nasıl planladığı ve yönettiği,  

• Kurumun genelinde ve süreçler bazında izleme ve iyileştirmelerin nasıl 

gerçekleştirildiği, 

• Planlama, uygulama, izleme ve iyileştirme süreçlerine paydaş katılımının ve 

kapsayıcılığın nasıl sağlandığı, 

• Kurumun iç kalite güvencesi sisteminde iyileşmeye açık ve güçlü yanların neler olduğu,  

• Gerçekleştirilemeyen iyileştirmelerin nedenleri, 

• Yükseköğretimin hızlı değişen gündemi kapsamında kurumun rekabet avantajını 

koruyabilmesi için kalite güvencesi sisteminde sürdürülebilirliği nasıl sağlayacağı. 

KİDR’ler, yükseköğretim kurumları tarafından YÖKAK Kurumsal Dış Değerlendirme ve 

Akreditasyon Ölçütleri ve “Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu” dikkate 

alınarak YÖKAK’ın Kalite Güvencesi Yönetim Bilgi Sistemi (KGYBS) üzerinden hazırlamaktadır. 

Söz konusu sistem; raporların kanıta dayalı olarak oluşturulmasını ve performans 

göstergeleri ile desteklenmesini güvence altına almaktadır. 

2017 ve 2018 yıllarında hazırlanan raporlar “Kurum İç Değerlendirme Raporu 

Hazırlama Kılavuzu-Sürüm 1.4” e göre hazırlanmış olup, dereceli değerlendirme yaklaşımının 

uygulanmaya başlaması ile birlikte yapılan iyileştirmelerle 2019 yılına ait raporlar “Kurum İç 
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Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu-Sürüm 2.0” a göre hazırlanmıştır.  2017 yılında 

128, 2018 yılında 127 ve 2019 yılında ise 190 kurum KİDR hazırlamıştır.   

2019 yılında yeni bir değerlendirme aracının kullanılması nedeniyle önceki yıllara ait 

veriler, PUKÖ çevriminin kapatılmasına ilişkin olgunluk düzeyi merkeze alınarak yeniden 

ağırlıklandırılmış ve son 3 yıla ait karşılaştırılabilir değerler elde edilmiştir. KİDR’lerde yıllar 

itibariyle PUKÖ çevrimlerinin olgunluk düzeyleri Şekil 4’te gösterilmektedir. 

Şekil 4. Yıllar itibari ile KİDR’lerde PUKÖ çevrimine ilişkin genel olgunluk düzeyleri 
(% olarak) 

 

Şekil 4’te yer alan son üç yıla ait KİDR’ler karşılaştırıldığında sistematik bir iyileşme 

süreci yaşandığı görülmektedir. Özellikle 2017 yılında %49,95 olan “uygulama aşamasındadır” 

olgunluk düzeyi, 2019 yılında %33,47’ye gerilerken, bu aradaki fark “PUKÖ tamamlanmıştır” 

ve “örnek uygulamadır” olgunluk düzeylerine yansımıştır. 2019 yılı KİDR’lerinde bazı ölçütlere 

ilişkin “kurumda hiçbir çalışma yoktur” olgunluk düzeyi görülmektedir. Bunun temel nedeni 

toplumsal katkı ana başlığının 2020 yılında ilk kez değerlendirme kapsamına alınmış 

olmasıdır. Kurumlarda %10 oranında örnek uygulamaların varlığı da dikkat çekmektedir. 2019 

yılı KİDR’lerinde “örnek uygulamalar mevcuttur” olgunluk düzeyi tüm ana başlıklar altında 

dengeli bir dağılıma sahiptir.  

“Kalite Güvencesi Sistemi”, “Araştırma ve Geliştirme”, “Toplumsal Katkı” ve “Yönetim 

Sistemi” başlıkları düzeyinde 2017, 2018 ve 2019 yıllarına ait KİDR’ler incelendiğinde ise 

“PUKÖ tamamlanmıştır” ve “örnek uygulamalar mevcuttur” olgunluk düzeylerinde artış 

gösterdiği dikkat çekmektedir. “Eğitim ve Öğretim” başlığında “PUKÖ tamamlanmıştır” 

olgunluk düzeyinde gerileme olmasıyla birlikte “örnek uygulamalar mevcuttur” olgunluk 

düzeyinde artış görüldüğü gözlemlenmektedir. “Toplumsal Katkı” başlığı ilk defa 2019 
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KİDR’lerinde yer aldığı için bu başlıkta yılları itibarıyla bir karşılaştırma yapılamamaktadır. Bu 

değerlendirmelere ilişkin daha detaylı açıklamalara aşağıdaki bölümlerde yer verilmiştir. 

Şekil 5’te yer alan değerlendirmeler kurumların KİDR’leri ve olgunluk düzeyleri dikkate 

alınarak yapılmıştır.  
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2.4.1 Kalite güvencesi sistemi 

“Kalite Güvencesi Sistemi” başlığı altında; misyon ve stratejik amaçlar, iç kalite 

güvencesi, paydaş katılımı ve uluslararasılaşma olmak üzere 4 ölçüt bulunmaktadır. Önceki 

yıllarda bir alt ölçüt olarak değerlendirilen “uluslararasılaşma” boyutu, 2019 yılı Kurumsal Dış 

Değerlendirme ve Akreditasyon Ölçütlerindeki güncelleme sonrası Kalite Güvencesi Sistemi 

başlığı altında bir ölçüt olarak değerlendirmeye alınmıştır. 

 

2019 Yılı KİDR’leri incelendiğinde yükseköğretim kurumlarında kalite güvencesi 

sistemine ilişkin uygulama ve süreçlerde yıllar içinde olgunluk düzeyinin arttığı görülmekte, 

bununla birlikte yükseköğretim kurumları öz değerlendirmelerinde bazı alanlardaki 

iyileştirme ihtiyacının devam ettiğini belirtmektedirler. 

“Misyon ve stratejik amaçlar” ölçütü kapsamında yükseköğretim kurumlarının %40’nın 

PUKÖ çevrimlerini tamamladığı ve %10,58’inde örnek uygulamaların bulunduğu 

görülmektedir. Sonuçlar doğrultusunda, yükseköğretim kurumlarının iç kalite güvencesi 

sistemi ile entegre olarak misyon, stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda gerçekleştirdiği 

faaliyetlerinin sistematik olarak izlenmesi ve iyileştirme çalışmalarını sistematik olarak 

yürütmesi konusunda farkındalık düzeylerinin yıllar içinde olgunlaşması memnuniyet 

vericidir.  

“İç kalite güvencesi” ölçütüne yönelik iç değerlendirmede de misyon ve stratejik 

amaçlar ölçütü ile oldukça benzer sonuçlar gözlenmiştir. Yükseköğretim kurumlarının 

%40,7’sinde PUKÖ çevrimleri tamamlanırken, %10,18’inde iyi uygulama örnekleri mevcuttur. 

Programın ilk yıllarından itibaren yönetmelik kapsamında oluşturulan kurum kalite 

komisyonlarının yapılanması ve işlevleri, iç kalite güvence sistemi çalışmalarının sürekli 

gelişimine önemli katkılar sağlamıştır. Bununla birlikte kurumların önemli bir bölümü 

KİDR’lerinde, iç kalite güvencesi sisteminin güçlenmesinde en önemli faktörün kalite 

güvencesi kültürünün içselleştirilmesi olduğunu ve bu konuda daha çok çabaya ihtiyaç 

olduğunu ifade etmektedirler.  

 

Kurumda değişimi gerçekleştirmek, ancak yalın, şeffaf  
ve hesap verebilir bir sistem kurmakla mümkündür. “ ” 
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KDDP’nin ilk yıllarından itibaren kurumların iyileşmeye açık yanlarından birisi olarak 

en çok öne çıkan konu “paydaşların katılımı” olmuştur. İç ve dış paydaşların tanımlanması, 

paydaşlarla etkileşimin artırılması, paydaş geribildirim mekanizmalarının güçlendirilmesi ve 

karar alma mekanizmalarında bu geribildirimlerin kullanılması yönünde pek çok kurumda 

önemli adımlar atılmakla birlikte kurumların yarısından fazlasının KİDR’lerinde izleme ve 

iyileştirmenin güçlendirilmesi gerektiği değerlendirmesinde bulunmaktadırlar. 

“Kalite Güvencesi Sistemi” başlığı altındaki son ölçüt olan “uluslararasılaşma” 

kapsamında ise kurumların yarısında uygulamaların izlenerek çevrimlerin kapatıldığı ve örnek 

uygulamaların hayata geçirildiği görülmektedir.  Bununla birlikte kurumların yaklaşık %49’u 

iç değerlendirme çalışmalarının sonrasında uluslararasılaşma performansının izlenmesi ve 

iyileştirilmesine ilişkin mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiğini ifade etmektedir (Şekil 

6). 

 

2.4.2 Eğitim ve öğretim 

“Eğitim ve Öğretim” başlığı altında; programların tasarımı ve onayı, öğrencinin kabulü 

ve gelişimi, öğrenci merkezli öğrenme, öğretme ve değerlendirme, öğretim elemanları, 

öğrenme kaynakları ve programların sürekli izlenmesi ve güncellenmesi olmak üzere toplam 

6 ölçüt bulunmaktadır. Yükseköğretim kurumları iç değerlendirmelerinde eğitim ve öğretim 

süreçlerinde genellikle planlama ve uygulama süreçlerinde olgunluk düzeyinin yüksek 
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olduğunu ancak kontrol etme ve önleme mekanizmalarının iyileşmeye açık alanlar olduğunu 

belirtmişlerdir.  

 

“Programların tasarımı ve onayı” ölçütünün iç değerlendirmesinde kurumların 

%38,74’ünün henüz uygulama aşamasında olduğu; %38,83’ünün ise PUKÖ çevrimlerini 

tamamlandığı görülmektedir. Bununla birlikte program tasarım süreçlerine paydaş 

katılımının giderek arttığı görülmektedir. “Öğrencinin kabulü ve gelişimi” ölçütü 

incelendiğinde ise PUKÖ çevrimlerinin kurumların %48,95’inde tamamlandığı görülmektedir. 

Ayrıca öğrenci kabulü süreçlerine ilişkin tanımlı süreçlerin mevzuat ile oluşturulmuş olması 

ilgili ölçütün olgunluk düzeyini desteklemektedir. 

“Öğrenci merkezli öğrenme, öğretme ve değerlendirme” ölçütü incelendiğinde 

uygulama aşamasında olan kurumların oranının %39 olduğu, PUKÖ çevrimini 

tamamlayanların oranının ise %37,68 olduğu görülmektedir. Bu ölçüt bağlamında özellikle 

aktif öğrenme yöntem ve teknikleri ile öğrencilerin özelliklerine göre farklılaştırılmış alternatif 

ölçme yöntem ve tekniklerinin geliştirilmesi ihtiyacı bulunmaktadır. 

“Öğretim elemanları” ölçütünde kurumların %37,02’sinde PUKÖ çevrimi tamamlanmış 

iken %32,11’i uygulama aşamasındadır. Öğretim elemanlarına yönelik atama, yükseltme ve 

görevlendirme kriterleri tanımlı süreçler doğrultusunda yürütülürken, öğretim elemanlarının 

yetkinliğini artırmak, izlemek ve iyileştirmek üzere mekanizmaların geliştirilmesi 

gerekmektedir.  

“Öğrenme kaynakları” ölçütü, olgunluk düzeyi yüksek olan ölçütlerden birisidir. 

Kurumların %43,47’sinde PUKÖ tamamlanmış olup, %12,95’inde ise örnek uygulamalar 

mevcuttur. Bu sonuçlar kurumların büyük bir çoğunluğunda eğitim ve öğretim faaliyetlerini 

yürütmek üzere oluşturulan kaynaklar ve alt yapının öğrenciler için yeterli ve erişilebilir 

olduğunun izlenerek iyileştirildiğini ifade etmektedir. 

Bu başlık altında iyileştirme ihtiyacının en yüksek olduğu ölçüt ise, “programların 

izlenmesi ve güncellenmesi” ölçütüdür. Bu ölçütün olgunluk düzeyi kurumların %18,16’sında 

planlama aşamasında, %41,84’ünde ise uygulama aşamasındadır. Program amaçlarının ve 

çıktılarının periyodik olarak izlenmesi, bu izleme sonuçlarının paydaşlarla birlikte 

 

Eğitim ve öğretimde temel amaç, karmaşık dünyada 
ayakta durabilecek yüksek bilgi, beceri ve yetkinliklere 

sahip mezunlar yetiştirmektir. 

 

 

“ ” 
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değerlendirilmesi ve bu kapsamda sistematik bir iyileştirmenin gerçekleştirilmesi ihtiyacı 

bulunmaktadır. Bununla birlikte yükseköğretim kurumlarının mezunlarını izlemek ve 

onlardan geri bildirim almak üzere bir mekanizmaya sahip olması gerekmektedir (Şekil 7).  

Şekil 7. Eğitim ve Öğretim-Ölçüt bazında olgunluk düzeyi-2019 (% olarak) 

 

2.4.3 Araştırma ve geliştirme 

“Araştırma ve Geliştirme” başlığı altında, araştırma stratejisi, araştırma kaynakları, 

araştırma yetkinliği ve araştırma performansı olmak üzere toplam 4 ölçüt bulunmaktadır. 

“Eğitim ve Öğretim” başlığında olduğu gibi yükseköğretim kurumları iç değerlendirmelerinde 

“Araştırma ve Geliştirme” başlığı altında da planlama ve uygulama aşamalarının olgunluk 

düzeylerinin yüksek olduğunu, araştırma performansının izlenmesine ve iyileştirmesine 

yönelik olgunluk düzeyinin ise giderek arttığını değerlendirmektedir.   
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İç değerlendirme raporlarındaki “araştırma stratejisi” ölçütü incelendiğinde; 

yükseköğretim kurumlarının %39,47’sinde PUKÖ çevrimlerinin tamamlandığı, %34,39’unda 

ise uygulamaların bulunduğu görülmektedir. Bu sonuçlar, kurumların büyük bir 

çoğunluğunda stratejik plan çerçevesinde akademik önceliklerle uyumlu ve değer yaratabilen 

araştırma stratejilerinin varlığını göstermektedir. 

 

“Araştırma kaynakları” ölçütü incelendiğinde yükseköğretim kurumlarının 

%41,08’inde PUKÖ çevrimlerinin tamamlandığı, %29,99’unda ise uygulamaların bulunduğu 

görülmektedir. Bu sonuçlar kurumların büyük çoğunluğunda araştırma strateji ve hedefleri 

doğrultusunda kaynak dağılımının gerçekleştirildiğini, bu araştırma kaynaklarının izlendiğini 

ve iyileştirildiğini ortaya koymaktadır.   

“Araştırma yetkinliği” ölçütünde yükseköğretim kurumlarının %37,73’ünde PUKÖ 

çevrimlerinin tamamlandığı, %30,08’inde ise uygulamaların bulunduğu görülmektedir. Bu 

ölçüt örnek uygulamalar konusunda “Araştırma ve Geliştirme” başlığı altındaki en düşük 

yüzdeye sahip ölçüttür. Bu ölçüt kapsamında da kurumların büyük çoğunluğunda araştırma 

yetkinliğinin geliştirilmesi ve sürdürülebilir olmasına yönelik olgunluk düzeylerinin yüksek 

olduğu görülmektedir. 

“Araştırma performansı” ölçütü incelendiğinde; kurumlarının %38,38’inde PUKÖ 

çevrimlerinin tamamlandığı, %29,40’ında ise uygulamaların bulunduğu görülmektedir. Diğer 

ölçütlerde olduğu gibi bu sonuçlar da kurumlarının büyük bir çoğunluğunda gelişim 

yaşandığını göstermektedir (Şekil 8).  

 

 

 

 

 

 

 

Araştırma ve geliştirme süreçlerinin sayısal 
değerlerinden çok etkinliğine; yerel, ulusal ve uluslararası 

katkılarına odaklanılmalıdır. 

 

 

“ ” 



 

54 / 258 
 

Şekil 8. Araştırma ve Geliştirme-Ölçüt bazında olgunluk düzeyi-2019 (% olarak) 

 

2.4.4 Toplumsal katkı 

“Toplumsal Katkı” başlığı altında; toplumsal katkı stratejisi, toplumsal katkı kaynakları 

ve toplumsal katkı performansı olmak üzere toplam 3 ölçüt bulunmaktadır. “Toplumsal katkı” 

başlığı ve ölçütleri ilk defa 2019 yılı KİDR’lerinde yer bulmuştur. İlk defa bu yıl değerlendirme 

kapsamına alınmış olması nedeniyle “Toplumsal Katkı” başlığı altındaki olgunluk düzeyleri 

diğer ana başlıklara kıyasla daha geride kalmıştır. 

 

 

“Toplumsal katkı stratejisi” ölçütü incelendiğinde, yükseköğretim kurumlarının 

%37,40’ında uygulamaların bulunduğu, %32,36’sında ise PUKÖ çevrimlerinin tamamlandığı 

görülmektedir. Bu sonuçlar yükseköğretim kurumlarının büyük bir kısmında strateji ve 

hedefleri doğrultusunda yerel, bölgesel ve ulusal kalkınma hedefleriyle uyumlu toplumsal 

katkı faaliyetlerinin izlenerek iyileştirilmediğini göstermektedir. 

“Toplumsal katkı kaynakları” ölçütü bağlamında da benzer bir durumla 

karşılaşılmaktadır. Kurumlarının %40,96’sında uygulamalar bulunurken, %27,13’ünde PUKÖ 
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Üniversiteler yetiştirdikleri mezunların kazandıkları bilgi, 
beceri ve yetkinlikler konusunda iç ve dış paydaşlara 

hesap verebilir bir sistem oluşturulmalıdır.  “ ” 
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çevrimleri tamamlanmıştır. Uygun nitelik ve nicelikte toplumsal katkı kaynaklarının 

oluşturulması ve bu kaynakların etkin dağılımının izlenerek iyileştirilmesi gerekmektedir. 

“Toplumsal katkı performansı” incelendiğinde ise kurumların %35,11’inde 

uygulamaların bulunduğu, %26,60’ında PUKÖ çevrimlerinin tamamlandığı görülmektedir. 

Kurumların yaklaşık %30’unda toplumsal katkı performansı ölçütüne ilişkin uygulamalar ya 

hiç bulunmamakta ya da planlama aşamasındadır (Şekil 9). Bu kapsamda yükseköğretim 

kurumları iyileştirme çalışmalarına ihtiyaç duymaktadır.  

Şekil 9. Toplumsal Katkı-Ölçüt bazında olgunluk düzeyi-2019 (% olarak) 

 

2.4.5 Yönetim sistemi 

“Yönetim Sistemi” başlığı altında; yönetim ve idari birimleri yapısı, kaynakların 

yönetimi, bilgi yönetim sistemi, destek hizmetleri ve kamuoyunu bilgilendirme ve hesap 

verebilirlik olmak üzere toplam 5 ölçüt bulunmaktadır. Diğer başlıklar ile kıyaslandığında 

olgunluk düzeyi en yüksek olan başlık “Yönetim Sistemi” başlığı olmuştur. 

 

“Yönetim ve idari birimlerin yapısı” ölçütü incelendiğinde, kurumların %39,68’inde 

PUKÖ çevrimlerinin tamamlandığı, %32,28’inde ise uygulamaların bulunduğu görülmektedir. 

Bu sonuçlar kapsamında kurumların büyük çoğunluğunda stratejik hedeflerine ulaşmak üzere 

 

Üniversitelerde sürekli gelişimi sağlayacak biçimde her 
kademede liderlik yapılması, çalışanların bürokratik 

yükünün azaltılması ve bilişim destekli yönetim 
sistemlerinin kullanılması önemli bir husustur.  
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oluşturulan idari yapılanmalar izlenmekte ve iyileştirilmektedir. Ölçüt bu başlık altındaki diğer 

ölçütlere göre daha geride kalmaktadır. 

“Kaynakların yönetimi”, “bilgi yönetim sistemi”, “destek hizmetler” ve “kamuoyunu 

bilgilendirme ve hesap verebilirlik” ölçütleri incelendiğinde kurumların en az %45’inde bu 

ölçütler bağlamında PUKÖ çevrimlerinin tamamlandığı görülmektedir. Söz konusu ölçütlere 

ilişkin örnek uygulamaların varlığı da göz ardı edilemez. Kaynakların etkin dağılımı ve 

kullanımı, entegre bilgi yönetim sistemlerinin oluşturulması ve kullanılması, destek 

hizmetlerin kalitesinin sağlanması ve sürdürülmesi ile kamuoyu bilgilendirme ve hesap verme 

mekanizmaları kurumların büyük çoğunluğunda izlenmekte ve iyileştirilmektedir (Şekil 10). 

Şekil 10. Yönetim Sistemi-Ölçüt bazında olgunluk düzeyi-2019 (% olarak) 

 

2019 yılı KİDR’leri incelendiğinde özellikle paydaş katılımı, planlama, uygulama, izleme 

ve bilgi yönetim sistemi uygulamalarında gelişim sağlandığı gözlenmekle birlikte 

uygulamalara yönelik sonuçların değerlendirilmesinde ve iyileştirme çalışmalarında, 

kurumlar henüz yeterli olgunluk düzeyinde olmadıklarını ifade etmektedirler.  
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Kurumların dünyadaki değişime ayak uydurabilmesi, 
ancak bilişim destekli çevik yönetim anlayışıyla 

mümkündür. “ ” 
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Yükseköğretimde kalite güvencesinin sağlanmasında asli sorumluluk yükseköğretim 

kurumlarındadır. Bu kapsamda kurumlar tarafından gerçekleştirilen öz değerlendirme 

çalışmaları kalite çalışmalarının en önemli basamağını oluşturmaktadır. Olgunluk düzeyi 

yüksek ve objektif olarak gerçekleştirilen öz değerlendirme çalışmaları aynı zamanda 

kurumsal dış değerlendirme ve akreditasyon süreçlerinin etkinliğini ve etkililiğini de 

artırmaktadır. YÖKAK’ın temel hedeflerinden biri; yükseköğretim kurumlarında oluşturulacak 

iç kalite güvencesi sistemlerine rehberlik etmektedir. Bu kapsamda kurumlara rehberlik 

etmek amacıyla YÖKAK tarafından birçok çalışma gerçekleştirilmekte ve bu çalışmaların 

KİDR’lerdeki olgunluk düzeylerinin artışına doğrudan etki ettiği görülmektedir. 
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Bölüm 3. 2020 Yılı Kurumsal Dış Değerlendirme Süreçleri  

YÖKAK tarafından yürütülen Kurumsal Dış Değerlendirme Programı, İzleme Programı 

ve Kurumsal Akreditasyon Programlarının amacı yükseköğretim kurumlarının misyon ve 

hedeflerini gerçekleştirilmesi, iç kalite güvencesi sistemlerinin desteklenmesi ve bu sistemin 

dış ̧ değerlendirmesinin gerçekleştirilmesidir. Aşağıda bu programlara ilişkin bilgiler 

sunulmuştur.  

3.1 Dış değerlendirme süreçlerine ilişkin genel bilgiler 

3.1.1 Kurumsal Dış Değerlendirme Programı (KDDP) 

Kurumsal Dış Değerlendirme Programı; YÖKAK tarafından gerçekleştirilen, her bir 

yükseköğretim kurumunun beş yılda en az bir kez dâhil olduğu, bağımsız bir değerlendirme 

takımı tarafından eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı ile idari hizmet 

süreçlerindeki “planlama, uygulama, kontrol etme ve önlem alma (PUKÖ)” döngüsünün 

olgunluk düzeyi temel alınarak ölçütlerle buluşma düzeyinin nitel ve nicel olarak 

değerlendirildiği  ve kuruma ait değerlendirme raporunun kamuoyu ile paylaşıldığı bir akran 

değerlendirme sürecidir. 

 Programa esas olmak üzere, her yıl yükseköğretim kurumları tarafından KİDR 

hazırlanır. Program kapsamına dâhil edilen kurumlar YÖKAK tarafından belirlendikten sonra, 

değerlendirme sürecini yürütecek olan değerlendirme takımı, bölgesel, alan ve cinsiyet 

dağılımı göz önünde bulundurularak değerlendirici havuzundan seçilerek görevlendirilir. 

Değerlendiriciler ile değerlendirilecek kurum arasında herhangi bir çıkar çatışması veya 

çakışmasının bulunmaması gerekir. Değerlendirme takımı kurumun KİDR'sini inceledikten 

sonra kuruma ön ziyaret (uzaktan) ve saha ziyareti (uzaktan ve yüz yüze) gerçekleştirir. 

Ziyaretlerin sonrasında değerlendirme takımı tarafından hazırlanan Kurumsal Geri Bildirim 

Raporu (KGBR) YÖKAK tarafından değerlendirilerek kamuoyu ile paylaşır. 

3.1.2 İzleme Programı (İP) 

Kurumsal dış değerlendirmesi tamamlanan yükseköğretim kurumları, dış 

değerlendirme süreci sonrasında ilgili yükseköğretim kurumunun değerlendirme yılını izleyen 

en erken ikinci yılda İzleme Programı'na dahil edilir. Programın amacı, KDDP sonrasında ilgili 

yükseköğretim kurumundaki gelişim sürecinin değerlendirmesini gerçekleştirmektir. İzleme 

sisteminin temel değerlendirme kapsamını, kurumun dış değerlendirmesi sonucunda 

hazırlanan KGBR’lerde ortaya çıkan “gelişmeye açık yanlar” oluşturur. Programı 

gerçekleştirmek üzere değerlendirici havuzundan önceden dış değerlendirmede görev almış 
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üyelerden izleme takımı oluşturulur. İzleme takımı kurumun KİDR, KGBR, performans 

göstergeleri ve gerekli ek belgeleri üzerinden ön hazırlık çalışmasını yaptıktan sonra 

belirlenen bir tarihte bir günlük uzaktan saha ziyareti gerçekleştirir. İzleme takımı tarafından 

hazırlanan İzleme Raporu (İR) YÖKAK tarafından onaylanır ve yayımlanır. 

3.1.3 Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) 

Kurumsal Akreditasyon Programı, YÖKAK tarafından gerçekleştirilen, bağımsız bir 

değerlendirme takımı tarafından eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı 

ile idari hizmet süreçlerindeki “planlama, uygulama, kontrol etme ve önlem alma (PUKÖ)” 

döngüsünün olgunluk düzeyi temel alınarak ölçütlerle buluşma düzeyinin nitel ve nicel olarak 

değerlendirildiği ve Kurul tarafından verilen kuruma ait akreditasyon kararının ve raporun 

kamuoyu ile paylaşıldığı bir değerlendirme sürecidir. KAP süreci ve YÖKAK tarafından KAP 

kapsamında verilen kararlar Şekil 11’de sunulmaktadır.  
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Şekil 11. KAP süreci ve YÖKAK tarafından KAP kapsamında verilen kararlar  
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     Bu Programı, KDDP’den ayıran en önemli husus; değerlendirme neticesinde 

kurumsal akreditasyona ilişkin bir karar içermesidir. KAP sonucunda yükseköğretim alanında 

kurumların sürekli iyileşen yapılara dönüşmesi, iç̧ ve dış kalite güvencesi sisteminin 

güçlendirilmesi ve sisteminin uluslararası itibarı ve rekabet gücünün artması beklenmektedir. 

Yu ̈kseköğretim kurumlarının akreditasyon çalışmaları, kurumun misyon ve hedeflerini 

gerçekleştirmesine rehberlik eder. Her yıl KAP’a dâhil edilecek yükseköğretim kurumları 

YÖKAK tarafından belirlenir ve değerlendirme takımları oluşturulur. Söz konusu 

değerlendirme takımları ilgili yükseköğretim kurumlarına iki ziyaret (ön ziyaret ve saha 

ziyareti) gerçekleştirir. KAP süreci, Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Ölçütleri 

Sürüm 2.0 ile Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kılavuzu Sürüm 2.0 kapsamında 

YÖKAK tarafından oluşturulan değerlendirme takımları tarafından yürütülür. Kurumsal 

Akreditasyon Programı’nda puan dağılımı Şekil 12’deki gibidir. 

Şekil 12. Kurumsal Akreditasyon Programı puan dağılımı 
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Değerlendirme takımları tarafından Kurumsal Akreditasyon Raporları (KAR) hazırlanır 

ve bu raporlar göz önünde bulundurularak YÖKAK tarafından akreditasyona ilişkin karar verilir 

ve karar kamuoyu ile paylaşılır. Yukarıda açıklanan dış değerlendirme programlarının 

benzerlikleri ve farklılıkları Tablo 5’te özetlenmiştir.  
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Tablo 5. 2020 yılı YÖKAK kurumsal dış değerlendirme programları arasındaki benzerlikler ve farklılıklar 

Benzerlikler / 
Farklılıklar 

Kurumsal Dış Değerlendirme 
Programı (KDDP) 

İzleme Programı (İP) Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) 

Başvuru Durumu 5 yılda en az bir kez zorunlu KDDP sonrası en erken 2. yılda-Zorunlu Gönüllü 

Dış Değerlendirme 
Türü 

Akran Değerlendirmesi Akran Değerlendirmesi Akran Değerlendirmesi + Karar 

Değerlendirme 
Yöntemi 

KDDA ölçütleri temel alınarak 
dereceli değerlendirme anahtarı 

Kuruma ait KGBR’deki iyileşmeye açık 
ve güçlü alanlar üzerinden gelişim 
değerlendirmesi 

KDDA ölçütleri temel alınarak dereceli değerlendirme 
anahtarı 

Değerlendirme Süresi 3.5 Gün 1 Gün 3.5 Gün 

Değerlendirme Takımı Takım Başkanı+Değerlendiriciler 
(Akademik+İdari+ Uluslararası+ 
Öğrenci) 

Takım Başkanı+Değerlendiriciler 
(Akademik+İdari)+Gözlemci 

Takım Başkanı+Değerlendiriciler 
(Akademik+İdari+Uluslararası+Öğrenci) 

Sonuç Raporu KGBR İR KAR 

Çıktı KGBR yayımlanır İR yayımlanır KAR ile birlikte akreditasyon kararı yayımlanır 

Rapor İçeriği • Ölçütlere ilişkin
değerlendirme

• Alt ölçütlerin olgunluk
düzeylerinin belirlenmesi,

• İyileşmeye açık alanlar,
güçlü alanlar ve öneriler

• KGBR’de yer alan gelişmeye
açık alanlara ilişkin kurumda
gerçekleştirilen iyileştirme
çalışmaları,

• Gelişmeye açık alanlara ilişkin
iyileştirme çalışmaları
bulunmuyorsa bunların
nedenleri,

• KGBR’de yer alan güçlü
yanlara ilişkin
sürdürülebilirliğin sağlanıp
sağlanmadığı.

• Ölçütlere ilişkin değerlendirme

• Alt ölçütlerin olgunluk düzeylerinin
belirlenmesi,

• İyileşmeye açık alanlar, güçlü alanlar ve
öneriler
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3.2 2020 Yılında Kurumsal Dış Değerlendirme Programlarına Alınan 

Kurumların Profili 

3.2.1 Kurumsal Dış Değerlendirme Programı’na alınan kurumlar 

Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği uyarınca 

her yükseköğretim kurumu beş yılda en az bir defa YÖKAK tarafından yürütülen Kurumsal Dış 

Değerlendirme Programına alınmaktadır. 2016-2019 yılları arasında 160 yükseköğretim 

kurumunun dış değerlendirmesi gerçekleştirilmiş olup; 2020 yılında da 13 yükseköğretim 

kurumu Program kapsamına alınmıştır. 2020 yılından KDDP kapsamına alınan kurumları 4’ü 

devlet, 9’u vakıf üniversitesidir (Tablo 6). 2020 yılı itibarıyla KDDP kapsamına alınan kurum 

sayısı 173 olmuştur. 

Tablo 6. 2020 yılı KDDP kapsamına alınan kurumlar 

Kurum Adı Tür Bölge 

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ DEVLET İÇ ANADOLU 
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ VAKIF AKDENİZ 
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DEVLET MARMARA 
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ VAKIF MARMARA 
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DEVLET AKDENİZ 
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ VAKIF MARMARA 
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ VAKIF MARMARA 
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ VAKIF MARMARA 
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ VAKIF MARMARA 
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ VAKIF İÇ ANADOLU 
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ DEVLET MARMARA 
SANKO ÜNİVERSİTESİ VAKIF GÜNEYDOĞU ANADOLU 
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ VAKIF İÇ ANADOLU 

3.2.2 İzleme Programı’na alınan kurumlar 

YÖKAK tarafından gerçekleştirilen kurumsal dış değerlendirme sonrasında 

değerlendirilen kurumların gelişimlerini izlemek üzere dış değerlendirmeyi izleyen en erken 

ikinci yılda İzleme Programı gerçekleştirilmektedir. 2020 yılında ilk defa uygulanmaya 

başlayan İzleme Programı kapsamına 2016 ve 2017 yıllarında değerlendirilen 58 

yükseköğretim kurumu dâhil edilmiştir. 2020 yılında bu Program kapsamına alınan 

kurumların 45’i devlet, 13’ü vakıf üniversitesidir (Tablo 7). 2016-2017 yıllarında 
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değerlendirilmiş olan kurumlardan 11’i KAP’a dâhil edildiği için İzleme Programı kapsamına 

alınmamıştır. 

Tablo 7. 2020 yılı İP kapsamına alınan kurumlar 

Kurum Adı Tür Bölge 

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ DEVLET İÇ ANADOLU 
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ DEVLET GÜNEYDOĞU ANADOLU 
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ DEVLET EGE 
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ DEVLET İÇ ANADOLU 
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ DEVLET İÇ ANADOLU 
ATILIM ÜNİVERSİTESİ VAKIF İÇ ANADOLU 
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ DEVLET EGE 
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ DEVLET MARMARA 
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ VAKIF İÇ ANADOLU 
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ DEVLET DOĞU ANADOLU 
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DEVLET KARADENİZ 
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ DEVLET AKDENİZ 
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DEVLET MARMARA 
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ DEVLET MARMARA 
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ DEVLET MARMARA 
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ VAKIF İÇ ANADOLU 
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ DEVLET AKDENİZ 
DİCLE ÜNİVERSİTESİ DEVLET GÜNEYDOĞU ANADOLU 
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DEVLET EGE 
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ DEVLET KARADENİZ 
FIRAT ÜNİVERSİTESİ DEVLET DOĞU ANADOLU 
GAZİ ÜNİVERSİTESİ DEVLET İÇ ANADOLU 
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DEVLET MARMARA 
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DEVLET İÇ ANADOLU 
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ DEVLET AKDENİZ 
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ DEVLET DOĞU ANADOLU 
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ VAKIF MARMARA 
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ VAKIF MARMARA 
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ VAKIF MARMARA 
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ VAKIF MARMARA 
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DEVLET MARMARA 
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ VAKIF EGE 
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DEVLET EGE 
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ DEVLET EGE 
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ VAKIF İÇ ANADOLU 
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DEVLET KARADENİZ 
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ DEVLET İÇ ANADOLU 
MARMARA ÜNİVERSİTESİ DEVLET MARMARA 
MERSİN ÜNİVERSİTESİ DEVLET AKDENİZ 
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ DEVLET MARMARA 
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ DEVLET İÇ ANADOLU 
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DEVLET İÇ ANADOLU 
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ DEVLET AKDENİZ 
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ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ VAKIF MARMARA 
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ VAKIF MARMARA 
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ DEVLET KARADENİZ 
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ DEVLET MARMARA 
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DEVLET İÇ ANADOLU 
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DEVLET İÇ ANADOLU 
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ DEVLET AKDENİZ 
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ DEVLET KARADENİZ 
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ DEVLET MARMARA 
UŞAK ÜNİVERSİTESİ DEVLET EGE 
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ DEVLET DOĞU ANADOLU 
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ VAKIF EGE 
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ VAKIF MARMARA 
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DEVLET MARMARA 
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DEVLET KARADENİZ 

3.2.3 Kurumsal Akreditasyon Programı’na alınan kurumlar 

Kurumsal Akreditasyon Programı 2020 yılında ilk defa uygulanmaya başlanmıştır. Bu 

Program kapsamına alınan kurumların değerlendirme neticesinde YÖKAK tarafından 

akreditasyon kararı verilmektedir. 2020 yılında uygulanan KAP’a 54 yükseköğretim kurumu 

başvuru yapmıştır. Başvurulardan 11’i (Tablo 8) aşağıda yer alan hususlar göz önünde 

bulundurularak kabul edilmiştir:  

• Daha önce KDDP kapsamında değerlendirilmiş olma,

• Devlet ve vakıf üniversitesi dağılımı,

• Coğrafi dağılım,

• Akredite program sayısı,

• Araştırma üniversitesi veya aday araştırma üniversitesi olma durumu.

Tablo 8. 2020 yılı KAP kapsamına alınan kurumlar 

Kurum Adı Tür Bölge 

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ DEVLET AKDENİZ 
ANKARA ÜNİVERSİTESİ DEVLET İÇ ANADOLU 
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DEVLET DOĞU ANADOLU 
EGE ÜNİVERSİTESİ DEVLET EGE 
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DEVLET İÇ ANADOLU 
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DEVLET GÜNEYDOĞU ANADOLU 
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ VAKIF İÇ ANADOLU 
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DEVLET MARMARA 
KOÇ ÜNİVERSİTESİ VAKIF MARMARA 
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ DEVLET KARADENİZ 
TED ÜNİVERSİTESİ VAKIF İÇ ANADOLU 
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3.3 Değerlendiriciler 

 

Kurumsal Dış Değerlendirme, Kurumsal Akreditasyon ve İzleme Programları YÖKAK 

tarafından belirlenen değerlendirme takımları aracılığıyla yürütülmektedir. Değerlendirme 

takımları, değerlendirici havuzuna başvuru yapan ve YÖKAK tarafından değerlendirici eğitimi 

verilen kişilerden oluşmaktadır. Değerlendirici havuzunda akademisyenler, idari personel, 

öğrenciler, sektör temsilcileri ve uluslararası uzmanlar yer almaktadır. Değerlendirici 

havuzunda yer almak isteyen kişiler YÖKAK’ın resmi internet sayfasında yer alan 

değerlendirici başvurusu modülü üzerinden başvurularını yıl boyunca 

gerçekleştirebilmektedirler. Başvuru sistemi, her zaman açık ve erişilebilir bir sistemdir. Söz 

konusu modül üzerinden gerçekleştirilen değerlendirici başvuruları Kurumsal Dış 

Değerlendirme ve Akreditasyon Komisyonu tarafından değerlendirilmektedir. Değerlendirici 

havuzunda yer alacak kişilerin yurt içinde ve/veya yurt dışında dış değerlendirme ve 

akreditasyon süreçlerinde deneyimli olmaları tercih edilmektedir. Yeni değerlendirici ihtiyacı 

değerlendirme dönemindeki yükseköğretim kurumlarının sayıları dikkate alınarak Komisyon 

tarafından belirlenir. Bununla birlikte öğrenciler değerlendirici havuzunda yer alabilmek için 

YÖKAK Öğrenci Komisyonu tarafından her yıl düzenlenen Kalite Elçisi Eğitim Programına 

katılmalı ve programı başarıyla tamamlamalıdırlar.  

3.3.1 Kurumsal Dış Değerlendirme Programı değerlendirme takımları 

2020 yılında KDDP kapsamında 13 değerlendirme takımı oluşturulmuştur. Her takımda 

deneyimli bir takım başkanı ve 68 farklı yükseköğretim kurumundan 104 değerlendirici yer 

almıştır. Değerlendiricilerden 70’i profesör, 9’u doçent doktor unvanına sahip akademik 

personel,13’ü idari personel ve 12’si yükseköğretim öğrencisidir. Görev alan 

değerlendiricilerin %33’ü kadın, %67’si ise erkektir. 

3.3.2 İzleme Programı değerlendirme takımları 

2020 yılında İP kapsamında 58 değerlendirme takımı oluşturulmuştur. Bu takımlar 

oluşturulurken daha önce KDDP kapsamında ilgili yükseköğretim kurumunu değerlendiren 

değerlendiricilere yer verilmeye özen gösterilmiştir. Oluşturulan değerlendirme takımlarında 

88 farklı yükseköğretim kurumundan 174 değerlendirici yer almıştır. Bu değerlendiricilerin 

%34’ü kadın, %66’sı ise erkektir. Değerlendiriciler 161’i profesör, 13’ü doçent doktor unvanına 

sahip akademik personeldir. Programın ilk yılında öğrencilere ve idari personellere görev 

verilmemiş olup; 2021 yılı itibarıyla takımlarının kapsamının genişletilmesi planlanmaktadır. 

https://yokak.gov.tr/ApplicantAccount/Login
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3.3.3 Kurumsal Akreditasyon Programı değerlendirme takımları 

2020 yılında KAP kapsamında 11 değerlendirme takımı oluşturulmuştur. Oluşturulan 

değerlendirme takımlarında 51 farklı yükseköğretim kurumundan 87 değerlendirici yer 

almaktadır. Bu değerlendiricilerin %43’ü kadın, %57’si ise erkektir. Değerlendiricilerin 62’si 

profesör, 1’i doçent doktor, 2’si doktor öğretim üyesi unvanına sahip akademik personel, 11’i 

idari personel ve 11’i yükseköğretim öğrencisidir.  

3.4 2020 Yılı Değerlendirici Eğitimleri 

2020 Yılı Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Programı Değerlendirici Eğitimi 

faaliyetleri yüz yüze ve çevrimiçi bileşenleri içeren farklı eğitim programları ile yürütülmüştür. 

Bu dönemde eğitim etkinliklerinin iki temel özelliği; etkin katılım ve etkileşim olmuştur. Bu 

doğrultuda Pandemi döneminin getirdiği koşullar krizden çok fırsat olarak algılanmış, uzaktan 

eğitim süreçlerinde etkin katılım, grup tartışmaları ve etkileşim olanakları nasıl daha iyi hale 

getirilebilir soruları etrafında eğitsel etkinlikler çevrimiçi ortama aktarılmıştır. Ayrıca 

YÖKAK’ın önceki deneyimleri doğrultusunda geliştirdiği eğitim yaklaşımı öğretim teknolojisi 

alanının birikimleriyle buluşturulmuş; böylece Türk Yükseköğretim Sistemi’nin koşulları ve 

gereksinimlerine uygun dış değerlendiriciyi yetiştirebilecek hem çevrimiçi hem de 

uzaktan/karma öğrenme ortamlarında kullanılabilecek özgün bir öğretim tasarımı modeli 

geliştirilmiştir. 

2020 Yılı Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Programı Değerlendirici Eğitimi 

05-07 Mart 2020 tarihleri arasında Antalya ilinde gerçekleştirilmiştir. Eğitime, 2020 yılı Şubat 

ayı itibarıyla değerlendirici havuzuna kayıtlı toplam 715 değerlendirici adayı arasından 

belirlenen 336 değerlendirici adayı davet edilmiş, bu adaylardan 252’si eğitime tam katılım 

göstermiştir. Katılımcıların uzmanlıklarına göre dağılımı; yükseköğretim kurumu liderleri ve 

akademik personel (%81), idari personel (%11), öğrenci (%6) ve sektör temsilcileri (%2) 

biçimindedir. Cinsiyete göre dağılım ise kadın (%34), erkek (%66) şeklindedir. Katılımcılar İç 

Anadolu (%30), Marmara (%26), Ege (%15), Karadeniz (%11), Akdeniz (%9), Doğu Anadolu (%5), 

Güney Doğu Anadolu (%3) bölgeleri ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (%1) kurumlardan 

katılım sağlamışlardır. 

Eğitimin temel amaçları; kurumsal akreditasyon, kurumsal dış değerlendirme ve 

izleme süreçlerinde değerlendirme takımlarında görev alacak değerlendiricilerin; Kurumsal 

Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kılavuzu Sürüm 2.0’ı içselleştirmeleri, değerlendirme 
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süreçlerinde ilk kez kullanılacak olan YÖKAK Dereceli Değerlendirme Anahtarını uygulama 

yetkinliklerinin artması ve saha ziyareti öncesi ön hazırlık süreçlerinin güçlendirilmesidir.  

Eğitim programının temelinde grupla öğrenme, sorgulama ve karar vermeye dayalı bir 

öğretim yaklaşımı yer almıştır. Bu amaçla ilgili kılavuz, yönerge ve açıklamaların yanı sıra dış 

değerlendiriciler için kendi kendine öğrenme anlayışı temelinde geliştirilmiş metin, görsel ve 

video materyali e-posta aracılığıyla eğitim öncesinde katılımcılara iletilmiştir. Yüz-yüze eğitim 

etkinlikleri YÖKAK uzman ve danışmanlarının iş birliğiyle oluşturulmuş ve eğitim öncesi 

düzenlenen 2 günlük moderatör çalıştayında bu aşamalar netleştirilerek ilgili materyaller 

üretilmiştir.  2020 yılı değerlendirici eğitimlerine ilişkin daha geniş bilgiye 2020 Yılı Kurumsal 

Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Programı Değerlendirici Eğitimi Raporu’ndan erişilebilir. 

YÖKAK 2020 yılı Haziran ayındaki çalışmalarında, Pandemi döneminin getirdiği 

olumsuz koşulların değerlendirme takımlarının motivasyon ve iş yapma biçimleri üzerindeki 

olası istenmeyen etkilerinin en aza indirgenmesini amaçlanmıştır. Bu doğrultuda 2020 

değerlendirici eğitimi teknik ve pedagojik boyutları gözetilerek küçük grup tartışmaları 

temelinde uzaktan eğitim süreçleri için yeniden tasarlanmış ve 09 Haziran 2020 tarihinde 

takım başkanlarına yönelik bir Uzaktan Değerlendirici Eğitim Programı gerçekleştirilmiştir.  

Genel başarı ve memnuniyet düzeyinin %90 seviyelerinde olduğu bu eğitim, nitelikli uzaktan 

eğitim faaliyetlerinin başarısına da güçlü bir kanıt sağlamış ve buradan hareketle 2020 yılının 

ikinci yarısı için tüm eğitim faaliyetleri uzaktan/karma ortamlar özelinde tasarlamıştır.   

2020 yılı yaz döneminde, Pandemi koşullarının devam edeceğinin netlik kazanmasıyla 

birlikte pek çok akran kuruluşta olduğu gibi değerlendirme süreçlerinin bir bölümünün 

uzaktan süreçlere taşınması gereksinimi gündeme gelmiştir. YÖKAK bu dönemde kurumsal 

dış değerlendirme, kurumsal akreditasyon ve izleme süreçlerine ilişkin saha ziyaretlerinin 

nasıl en sağlıklı biçimde karma (yüz yüze ve uzaktan) biçimlere dönüştürülebileceğine ilişkin 

olarak paydaş görüşlerine dayalı biçimde bir yol haritası belirlemiş ve yeni bir karma saha 

ziyareti yaklaşımını geliştirmiştir. Bu noktada değerlendiricilerin bu karma ziyaret yaklaşımına 

ilişkin yetkinliklerini geliştirme ihtiyacı ortaya çıkmış; bu ihtiyaçtan hareketle takım 

başkanları, değerlendiriciler ve değerlendirme süreçlerine dâhil olan kurumlara yönelik 

bilgilendirme ve hazırlık toplantıları gerçekleştirilmiştir.  

2020 yılı içerisinde ayrıca ilk kez uygulamaya konulan Kurumsal Akreditasyon 

Programına dönük olarak bir Saha Hazırlık Eğitimi de gerçekleştirilmiştir. 23-27 Temmuz 2020 

tarihlerinde gerçekleştirilen bu eğitim; kurumsal akreditasyon sürecini içselleştirmesi, 

YÖKAK Dereceli Değerlendirme Anahtarının takım tarafından katılımcı bir anlayışla 

kullanılması ve değerlendirme sürecine yönelik bütüncül yaklaşımla yetkinliklerin 

https://api.yokak.gov.tr/Storage/AnnouncementFiles/18-03-2020/116/2020%20yili%20DEP_sonhal1%20web.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/AnnouncementFiles/18-03-2020/116/2020%20yili%20DEP_sonhal1%20web.pdf
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geliştirilmesi amacıyla; küçük grup çalışılmaları, karar verme etkinlikleri ve sınıf içi 

tartışmalar üzerine kurgulanmıştır.  

3.5 2020 yılı Kurumsal Dış Değerlendirme Programı: KGBR’lerin 

Değerlendirilmesi 

YÖKAK tarafından, 2016-2019 yılları arasında KDDP kapsamında 160 yükseköğretim 

kurumunun dış değerlendirmesi yapılmış ve böylelikle ulusal yükseköğretim sistemimizde 

2019 yılına kadar mezun veren kurumların değerlendirmeleri tamamlamıştır. 2020 yılından 

itibaren ise kuruluş yılı daha yeni olan yükseköğretim kurumlarının mezun vermeleriyle 

birlikte KDDP kapsamına alınmasına başlanmıştır. Bu bağlamda 2020 yılında Programa dâhil 

olan ve Tablo 6’da listelenen 13 kurum, 2009 – 2016 yılları arasında kurulan üniversitelerdir. 

İlgili kurumların 2019-2020 eğitim-öğretim yılında öğrenci sayıları 627 ile 14.358 arasında 

değişmektedir. 

2020 yılında dış değerlendirmeye alınan yükseköğretim kurumlarının KGBR’leri; KDDA 

ölçütleri kapsamında “Kalite Güvencesi Sistemi”, “Eğitim ve Öğretim”, “Araştırma ve 

Geliştirme”, “Toplumsal Katkı” ve “Yönetim Sistemi” olmak üzere 5 başlık altında analiz 

edilmiştir (Şekil 13). Değerlendirilen kurumlarda iç kalite güvence sisteminin tüm 

bileşenlerinin planlama ve uygulama düzeyinde olduğu izleme ve iyileştirme 

mekanizmalarının az sayıda kurumda yapılandırıldığı görülmektedir. İlgili kurumlarının yeni 

mezun verdiği göz önünde bulundurulduğunda olgunluk düzeyi olarak PUKÖ çevriminin ilk 

basamaklarında yoğunlaşmaları beklenen bir sonuçtur. Kurumlarda başlıklar kapsamında 

henüz iyi uygulama örneklerine rastlanmamaktadır.  

 

 

 

 

https://yokak.gov.tr/raporlar/kurumsal-geri-bildirim-raporlari
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Şekil 13. KGBR’lerin başlıklar seviyesinde olgunluk düzeyleri (%)-2020 

 

Başlıklar kendi aralarında karşılaştırıldığında ise, kurumların kuruluş yılları itibariyle 

önceliği “Eğitim ve Öğretim” ile “Yönetim Sistemi” başlıklarına verdikleri anlaşılmaktadır. 

Şekil 13’e göre kurumların bu başlıklar bazında diğerlerine göre uygulama aşaması ve PUKÖ 

çevrimi tamamlanma oranları daha yüksektir. “Eğitim ve Öğretim” başlığında kurumların 

%3’ünde henüz planlama yapılmazken, %31’i eğitim ve öğretim süreçlerindeki planlamalarını 

tamamlamışlardır. “Yönetim Sistemi” başlığında ise planlamalarını tamamlamış kurumların 

oranı %38 iken yalnızca %1’inde planlama yapılmamıştır; bu durumun bir kurumda yalnızca 

belirli bir alt ölçüt kapsamında olduğu görülmüştür. Bu başlıkları “Kalite Güvencesi Sistemi” 

başlığı izlemektedir. Kurumların kendi kalite güvencesi mekanizmalarını planladıkları (%42), 

uygulama aşamasına geçtikleri (%45) ve hatta PUKÖ çevrimlerini kapattıkları (%8) 

anlaşılmaktadır. Ancak kurumların %5’inde, bazı alt ölçütlerde henüz planlamaların 

başlamadığı da tespit edilmiştir. Öte yandan, “Araştırma ve Geliştirme” ile “Toplumsal Katkı” 

başlıklarında çok sayıda kurumun henüz planlama ve uygulama seviyesinde olduğu 

görülmektedir. Kurumların %10’unda “Araştırma ve Geliştirme” başlığı altında henüz 

süreçlere ilişkin planlama bulunmazken, %7’sinde bu alanda PUKÖ çevrimlerinin kapatılması 

memnuniyet vericidir. “Toplumsal Katkı” başlığında ise kurumların planlamalarını 
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tamamlamış olduğu ancak çevrimi kapatan kurum oranının henüz %8 olduğu dikkati 

çekmektedir.   

2020 yılında tamamlanan 13 KGBR’nin tamamı incelenerek ilgili kurumların olgunluk 

düzeyleri YÖKAK ölçütlerinin başlıkları altında ayrı ayrı ele alınmış ve aşağıda sunulmuştur. 

Bu kapsamda, KGBR’lerin değerlendirilmesinde iki farklı yaklaşım kullanılmıştır:  

• 22 ölçütün alt ölçütleri için belirlenen olgunluk düzeylerinin sıklıkları 

derlenerek ölçüt bazında belirlenen yüzdelik oranlarına göre olgunluk 

düzeylerinin değerlendirilmesi,  

• KGBR’lerde yer alan ana başlıkların güçlü ve gelişmeye açık yanlarının 

değerlendirilmesi. 

3.5.1 Kalite güvencesi sistemi 

Bu başlık altında yer alan “misyon ve stratejik amaçlar”, “iç kalite güvencesi”, “paydaş 

katılımı” ile “uluslararasılaşma” ölçütlerinin kurumlardaki olgunluk düzeylerine ilişkin 

yapılan değerlendirme sonuçları Şekil 14’te sunulmuştur. Buna göre, her bir ölçüt için YÖKAK 

tarafından yapılan genel değerlendirmeler Şekil 14 çerçevesinde detaylı olarak açıklanmış ve 

alt ölçütler düzeyinde irdelenmiştir. 

Şekil 14.  KGBR’lerin “Kalite Güvencesi Sistemi” başlığı altında yer alan ölçütlerin 

olgunluk düzeyi (%)-2020. 
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3.5.1.1 Misyon ve stratejik amaçlar 

YÖKAK ölçütlerine göre kurumlar, stratejik yönetimlerinin bir parçası olarak kalite 

güvencesi politikaları ve bu politikaları hayata geçirmek üzere stratejilerini belirlemeli ve 

kamuoyuyla paylaşmalıdır. 2020 yılına ait 13 KGBR bu ölçüt bakımından incelendiğinde, 

olgunluk düzeylerinin ağırlıklı planlama ve uygulama düzeyinde yoğunlaştığı görülmüştür. 

Bu durum kurumların misyon ve stratejik amaçlarını belirledikleri ve bu doğrultuda 

uygulamalara geçtiklerini ancak henüz uygulamaları izleme ve iyileştirme mekanizmalarının 

olgunlaşmadığını ifade etmektedir. Bu bağlamda kurumlar, tüm süreçlerinde belirledikleri 

politikaları doğrultusunda hazırladıkları stratejik planlarının yıllık gerçekleşme düzeylerini 

takip ederek, paydaş görüşleri ile birlikte analizlerini yapmalı ve stratejik hedeflere ulaşmak 

için gerekli önlemleri almalıdırlar. Özellikle kurum kalite komisyonlarının bu doğrultuda 

çalışmalarını geliştirmeleri gerekmektedir. Öte yandan, kurumların ~%8,‘inde henüz hiçbir 

çalışmanın bulunmadığı ve bu durumun “kurumsal performans yönetimi” alt ölçütünden 

kaynaklandığı görülmektedir. Yalnızca bir kurumda “kurumsal performans yönetimi” alt 

ölçütünün PUKÖ çevrimi kapatılmıştır (~%3). Bu kurumların öncelikle stratejik amaç ve 

hedefleri ile uyumlu performans göstergelerini belirleyerek kurumun geneline yayılan 

bütünsel bir performans yönetimi mekanizması tanımlamaları gerekmektedir.  

3.5.1.2 İç kalite güvencesi 

Bu ölçüt kapsamında, kurumların kendi iç kalite güvencesi sistemlerini oluşturmaları 

ve bu sistem ile süreçlerini gözden geçirerek sürekli iyileştirmeyi sağlamaları 

beklenmektedir. 2020 yılında dış değerlendirmesi yapılan kurumların ölçüte ilişkin olgunluk 

düzeyleri incelendiğinde, kurumların yaklaşık %42’sinin iç kalite güvencesi süreçlerini 

tanımladıkları, ancak bu kurumların henüz uygulamalarını yaygınlaştırmadıkları ve izleme/

iyileştirme aşamalarına geçmedikleri görülmektedir. Bu durumun ağırlıklı olarak “iç kalite 

güvencesi mekanizmaları” alt ölçütünden kaynaklandığı anlaşılmaktadır. İlgili kurumların 

artık tanımladıkları iç kalite güvencesi mekanizmalarını üst yönetim, fakülteler, öğretim 

elemanları, idari personel, öğrenciler gibi kurumun tüm katmanlarını kapsayacak şekilde 

genele yaymaları, şeffaf ve bütüncül olarak yürütmeleri beklenmektedir. Ayrıca kurum 

yürüttüğü uygulamaları paydaş katılımı ile gerçekleştirmelidir.  

Öte yandan, kurumların yaklaşık %44’lük bir kısmının ise iç kalite güvencesi 

mekanizmalarını kurum genelinde uygulamaya koydukları, kalite komisyonu çalışmalarını 

kurum genelinde yaygınlaştırdıkları ve kalite güvencesi kültürünün gelişimini destekleyen 

liderlik uygulamalarının bulunduğu görülmektedir. Bu ölçüt kapsamında, diğer bir önemli 

husus kurum kalite komisyonlarının yetki, görev ve sorumluluklarının açık şekilde 

tanımlanması; komisyonların iç kalite güvencesi sisteminin oluşturulması ve 

geliştirilmesinde etkin bir rol almaları
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gerçekleştirilen etkinliklerin sonuçları hakkında değerlendirme yapmalarıdır. Bu noktada, 

ilgili kurumların tamamında kalite komisyonlarının kurulmuş olması ve faaliyetlerini 

yürütmeleri oldukça memnuniyet vericidir. Ölçütün kapsamında olan liderlik boyutunda ise, 

özellikle iki kurumun çevrimi kapattığı ve değerlendirme takımlarının bu kurumlarda üst 

yöneticilerin sahiplenme düzeylerine olumlu vurgu yaptıkları dikkat çekmektedir. 

Ölçütün temel niteliklerinden biri de kurumda kalite kültürünün kurum geneline 

yaygınlaştırılmasıdır. Ölçüt kapsamında izleme ve iyileştirme çalışmalarını tamamlayarak 

çevrimlerini kapatan sadece bir kurum bulunmaktadır. Değerlendirme takımı tarafından, 

ilgili kurumda PUKÖ çevriminin işletilmesi için bir iç denetleme mekanizmasının kurulduğu 

ve stratejik faaliyetlerin bu şekilde izlendiği ifade edilmiştir. Bu bağlamda, ilgili kurum 

tarafından yürütülen kalite kültürünü yaygınlaştırma çalışmalarından sonuç alındığı ve 

kurumun tüm katmanlarında sahiplenilen bir mekanizma olduğu anlaşılmaktadır. 

Yükseköğretim kurumlarında benzer uygulamaların yaygınlaştırılması, öncelikle iç kalite 

güvencesi sistemini geliştirecek ve böylelikle diğer tüm süreçlerin iyileştirilmesinde doğal 

bir mekanizma olacaktır. 

3.5.1.3 Paydaş katılımı 

Paydaş katılımı boyutunun, hangi alanda olursa olsun kalite güvencesi sisteminin, 

sürekli iyileştirme mekanizmasını çalıştıracak bir itici gücü olduğu açıktır. Önemli bir YÖKAK 

ölçütü olmasının yanı sıra, kurumların paydaş katılımını diğer tüm ölçüt ve alt ölçütler 

kapsamında da yapılandırmaları beklenmektedir. Kurumların iç ve dış paydaşlarının kalite 

güvencesi sistemlerine katılmalarını ve katkı vermelerini sağlamasını irdeleyen bu ölçüt 

gerçekleştirildiğinde, iyi yapılandırılmış bir iç kalite güvencesi sistemi çerçevesinde paydaş 

katılımı doğal olarak tüm süreçlere nüfuz edecektir. 

2020 yılı KGBR’leri incelendiğinde kurumların yaklaşık %42’sinin ölçüt kapsamında 

kalite güvencesi, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı, yönetim 

sistemi ve uluslararasılaşma süreçlerinde PUKÖ katmanlarına paydaş katılımını sağlamak 

için çeşitli planlamaların bulunduğu belirlenmiştir. Bu kurumların paydaş katılımını 

sağlamak üzere genele yayılmış mekanizmalarını uygulamaya koymaları beklenmektedir. 

Ayrıca bu uygulamalarında, özellikle öğrencilerin ve dış paydaşın katılımını da kapsama 

alarak etkin hale getirmeleri gerekmektedir. 

Diğer yandan, kurumların yaklaşık %58’inin ise paydaş katılımını uygulama 

aşamasına taşıdığı ve ilgili kurumların tüm süreçlerinde paydaş katılımını sağlamak üzere 

kurum geneline yayılmış mekanizmaları kullandığı anlaşılmaktadır. Bu kurumlardan ise,  
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ilerleyen süreçlerde gerçekleşen katılımın etkinliğini, kurumsallığını, sürekliliğini 

irdelemeleri ve sonuçları değerlendirerek iyileştirmeler gerçekleştirmeleri beklenmektedir. 

3.5.1.4 Uluslararasılaşma 

“Uluslararasılaşma” ölçütü, daha önceleri diğer ölçütler kapsamında 

değerlendirilirken, 2020 yılından itibaren YÖKAK Kurumsal Dış Değerlendirme ve 

Akreditasyon Ölçütleri arasında ayrı bir ölçüt olarak yer almıştır. Bu ölçüt kapsamında kurum, 

uluslararasılaşma stratejisi ve hedefleri doğrultusunda yürüttüğü faaliyetleri periyodik olarak 

izlemeli ve sürekli olarak iyileştirmelidir. 

2020 yılı KGBR’leri incelendiğinde, kurumların ~%6’sında uluslararasılaşma ölçütü 

kapsamında henüz hiçbir çalışmanın bulunmadığı alt ölçütler tespit edilmiştir. Bu alt 

ölçütlerin “uluslararasılaşma kaynakları” ve “uluslararasılaşma performansının izlenmesi ve 

iyileştirilmesi” performansına yönelik olduğu göz önünde bulundurulduğunda ilgili kurumların 

uluslararasılaşmaya ayırdıkları kaynakları (mali, fiziksel, insan gücü) belirlemeleri ve 

kurumsallaştırmaları gerekmektedir. Ayrıca uluslararasılaşma politikasıyla uyumlu 

faaliyetlere yönelik planlamalarını yaparak, bu faaliyetlerin performanslarını izleme ve 

iyileştirmeleri beklenmektedir. 

Kurumların yaklaşık %40’ının misyon ve hedefleriyle uyumlu, ilan edilmiş bir 

“uluslararasılaşma politikaları”nın bulunduğu, yaklaşık %46’sının ise uluslararasılaşma 

uygulamalarının ilgili birimlere yayılmış, benimsenmiş ve kalite politikasıyla uyumlu olduğu 

görülmüştür. Bu sonuçlara göre, kurumların özellikle “uluslararasılaşma politikası” ve 

“uluslararasılaşma süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısı” alt ölçütleri bakımından 

çalışmalarının daha ağırlıklı olduğu dikkati çekmektedir. Bu sebeple, ilgili kurumların ölçüt 

bakımından iyileşme sağlamaları için, diğer alt ölçütlerdeki faaliyetlerini de güçlendirmeleri 

gerekmektedir. Bu kurumlar özellikle, uluslararasılaşma kaynaklarını daha iyi yöneterek, 

uluslararasılaşma faaliyetlerini kurum geneline yayarak, izleme ve iyileştirme çalışmalarını 

yürüterek ölçüt bazında gelişimlerini sağlayabilirler. 

Öte yandan, farklı alt ölçütler bağlamında çevrimleri kapanan iki kurum da 

bulunmaktadır. Bu kurumların ilgili alt ölçütler bazında izleme ve iyileştirme çalışmalarını 

tamamlamaları memnuniyet vericidir. 

3.5.2 Eğitim ve öğretim 

Bu başlık altında yer alan “programların tasarımı ve onayı”, “öğrenci kabulü ve 

gelişimi”, “öğrenci merkezli öğrenme, öğretme ve değerlendirme”, “öğretim elemanları”, 

“öğrenme kaynakları” ve “programların izlenmesi ve güncellenmesi” ölçütlerinin 
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kurumlardaki olgunluk düzeylerine ilişkin yapılan değerlendirme sonuçları Şekil 15’te 

verilmiştir. Buna göre her bir ölçüt için YÖKAK tarafından yapılan genel değerlendirmeler Şekil 

15 çerçevesinde detaylı olarak açıklanmış ve alt ölçütler düzeyinde irdelenmiştir.  

 

Şekil 15. KGBR’lerin “Eğitim ve Öğretim” başlığı altında yer alan ölçütlerin olgunluk 

düzeyi (%)-2020. 

 

3.5.2.1 Programların tasarımı ve onayı 

Bu ölçüt kapsamında, kurumlardan yürüttüğü programların tasarımını, öğretim 

programlarının amaçlarına ve öğrenme çıktılarına uygun olarak yapmaları; programların 

yeterliliklerini Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikleri Çerçevesi’ne (TYYÇ) göre tanımlamaları 

beklenmektedir. 

2020 yılı KGBR’leri incelendiğinde, kurumların ölçüt genelinde (yalnız bir kurum-bir alt 

ölçüt hariç) planlama (~%32), uygulama aşamalarının (~%61) tamamlandığı ve hatta bazı 

ölçütler bakımından çevrimlerin kapatıldığı görülmüştür. Bu sonuçlar doğrultusunda, ilgili 

kurumların tamamında eğitim ve öğretim programlarının tasarımı ve onayına ilişkin 

süreçlerini TYYÇ ile uyumlandırarak, ders dağılımını dikkate alarak, kazanımları program 

çıktıları ile uyumlu hale getirerek, öğrenci iş yükünü hesaplayarak ve bütüncül bir ölçme ve 

değerlendirme sistemi yaklaşımı ile tanımlı süreçlerinin olduğu görülmüştür. Bu kurumların, 

uygulamalarını kurum geneline yayarak izleme ve iyileştirme çalışmalarını yürütmeleri 
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gerekmektedir. Kurumların önemli bir kısmında (~%61) kurumun geneline yayılan 

uygulamaların bulunmasında, ağırlıklı olarak “programın ders dağılım” ve “öğrenci iş yüküne 

dayalı tasarım” etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Bu durumda kurumların, diğer alt ölçütler 

bakımından belirlediği tanımlı süreçleri yaygınlaştırmaları beklenmektedir. Öte yandan, üç 

kurumda ise bazı alt ölçütler bakımından da PUKÖ çevrimlerinin kapatıldığı görülmüştür. İlgili 

KGBR’ler incelendiğinde değerlendirme takımları, çevrimi kapanan alt ölçütler kapsamında 

paydaş katılımına ve öğrenme çıktıları temelinde şekillenen program tasarımı süreçlerine 

olumlu vurgu yapmışlardır. 

3.5.2.2 Öğrenci kabulü ve gelişimi 

Bu ölçüt, kurumların öğrencilerin kabulü ve gelişimine yönelik açık kriterler 

belirlemelerini, yeterliliklerin tanınması ve sertifikalandırılması ile ilgili kurallarını 

tanımlayarak tutarlı ve kalıcı bir şekilde uygulamalarını gerektirmektedir. 2020 yılında dış 

değerlendirmeden geçen 13 kurumun yaklaşık %21’inde ilgili kriterler belirlenmiştir. Bu 

kurumların ilerleyen süreçte öğrenci kabulü, gelişimi ve önceki öğrenmenin tanınması için 

belirledikleri kriterleri şeffaf ve tutarlı bir şekilde uygulamaya geçirmeleri beklenmektedir.  

Öte yandan, kurumların yaklaşık %67’si ise tutarlı ve kalıcı uygulamalarını kurum geneline 

yayarak yürütmektedir. İlgili kurumların ölçüte ilişkin süreçlerini izleme, iyileştirme ve 

güncellemelerini yaparak ilan etmeleri önerilmektedir. Ayrıca kurumların kendi 

uluslararasılaşma politikaları kapsamında hareketlilik destekleri sağlamaları, öğrenciyi 

teşvik etmeleri ve kolaylaştırıcı diğer önlemleri almaları gerekmektedir.  Bunlara ek olarak, 

iki kurum ise bazı ölçütler bakımından izleme ve iyileştirme süreçlerini de tamamlayarak 

çevrimi kapatmıştır. “Öğrenci kabulü ve önceki öğrenmenin tanınması ve kredilendirilmesi” 

alt ölçütü bakımından bir kurum ve “diploma, derece ve diğer yeterliliklerin tanınması ve 

sertifikalandırılması” alt ölçütü bakımından ise iki kurum izleme yaparak gerekli önlemleri 

almaktadır. 

3.5.2.3 Öğrenci merkezli öğrenme, öğretme ve değerlendirme 

Bu ölçüt bakımından KGBR’si incelenen 13 kurumun tamamında süreçlerin tanımlı 

olduğu görülmüştür. Bu sonuç, ilgili kurumların yükseköğretimde global çapta kabul gören 

öğrenci merkezli öğrenme, öğretme ve değerlendirme yaklaşımını benimsediklerinin ve 

hazırlıklarını tamamladıklarının göstergesidir. İlgili kurumların yaklaşık %27’si planlamalarını 

tamamlamıştır ancak uygulamalarını henüz kurum genelinde yaygın hale getirememişlerdir. 

Bu kurumların, ölçütte tanımlandığı üzere tüm programlarında programın amaç ve öğrenme 

çıktılarına öğrencilerin ulaşmasını sağlamalı, bu süreçte aktif öğrenme strateji ve yöntemleri 

içeren uygulamalarını kurum geneline yaymaları gerekmektedir. Uygulamalarını kurum 

geneline yaymış olan kurumlarda ise (%56) artık bu uygulamaların kontrol edilmesi ve gereken 
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önlemlerin alınması sistematik olarak yapılmalı; yapılan iyileştirmeler duyurulmalı ve alınan 

önlemler irdelenmelidir. Kurumların yaklaşık %17’sinde ise “öğrenci geri bildirimleri” ve 

“akademik danışmanlık” alt ölçütleri bakımından çevrimlerin kapatıldığı görülmüştür. Bu 

kurumların KGBR’lerinde değerlendirme takımları, öğrencilerin memnuniyet anketleri ve 

şikâyet/öneri kutuları gibi araçlarla görüşlerini iletebildikleri, kurumların bu görüşleri 

iyileştirme mekanizmalarında kullandıklarını belirtmiştir. Ayrıca kurumlar tarafından 

akademik danışmanlık sürecinin çeşitli mekanizmalarla takip edildiği de bildirilmiştir. 

3.5.2.4 Öğretim elemanları 

Bu ölçüt kapsamında yükseköğretim kurumlarından öğretim elemanlarını işe alırken, 

atama, yükseltme ve ders görevlendirmelerini yaparken adil ve açık süreçler yürütmeleri; 

yetkinliklerini sürekli iyileştirmek için öğretim elemanlarına olanaklar sağlamaları 

beklenmektedir.  2020 yılı KGBR’leri bu doğrultuda analiz edildiğinde; kurumların yaklaşık 

%8’inde henüz hiçbir çalışmanın yürütülmediği tespit edilmiştir. Bu kurumların öğretim 

elemanlarına yönelik atama, yükseltme ve görevlendirme süreç ve kriterleri belirleyerek 

kamuoyu ile paylaşmaları; teşvik ve ödüllendirilme mekanizmalarını kurmaları 

beklenmektedir. Tanımlı süreçleri bulunan ancak henüz kısmi uygulamalar yürüten 

kurumların oranı ise yaklaşık olarak %44’tür. Bu bağlamda, ilgili kurumlarda diğer alt 

ölçütlere göre “öğretim yetkinliği” ile “eğitim faaliyetlerine yönelik teşvik ve ödüllendirme” alt 

ölçütlerinin uygulamaları daha azdır. Bu kurumlarda, tüm alanlar için tanımlı ve paydaşlarca 

bilinen öğretim elemanı atama, yükseltme ve görevlendirme kriterlerini kurum geneline 

yayarak uygulamaları, öğretim yetkinliğini geliştirici faaliyetlerini genişletmeleri, teşvik ve 

ödüllendirme uygulamalarını yaygınlaştırmaları beklenmektedir. Öte yandan kurumların 

yaklaşık %33’ünün kurum genelinde yürüttüğü uygulamalarını kamuoyu ile paylaştığı, 

eğiticilerin eğitimi gibi ya da eğitim-öğretim performansını takdir-tanıma ve ödüllendirmek 

üzere uygulamalarının olduğu görülmüştür. Bu kurumların ilgili uygulamalarının kontrolünü 

gerçekleştirerek iyileştirici düzenlemeler yapması beklenmektedir. İlgili kurumların yaklaşık 

%14’ünün ise çevrimi kapattığı tespit edilmiştir. Bu sonuca göre ise, kurumların özellikle 

“atama, yükseltme ve görevlendirme kriterleri” alt ölçütü bakımından PUKÖ çevrimini 

kapattıkları belirlenmiştir.  

3.5.2.5 Öğrenme kaynakları 

2020 yılında dış değerlendirmesi yapılan kurumların ölçüt bazında yalnızca %2 

oranında henüz hiçbir planlama, tanımlı süreç ya da mekanizma bulunmamaktadır. Bu sonuç, 

yalnızca bir kurumda engelsiz üniversite düzenlemelerinin yapılmaya başlaması ile 

giderilebilir. Öte yandan, kurumların yaklaşık %20’si öğrenme kaynakları ve alt yapıları ile 

öğrencilerin bu kaynaklara erişimi hususlarında yalnızca süreç tanımlarını yapmışlardır. Alt 
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ölçütler bazında bu durum, büyük oranda “sosyal, kültürel, sportif faaliyetler” ile “tesis ve 

altyapılar” alt ölçütlerinden kaynaklanmaktadır. Bir başka deyişle, ilgili kurumların sosyal, 

kültürel ve sportif faaliyetlerini erişilebilir kılacak uygulamaları kurum genelinde hayata 

geçirmeleri, planladıkları psikolojik danışmanlık ve kariyer hizmetlerini kurum genelinde 

uygulamaları gerekmektedir. Bununla birlikte, kurumların büyük çoğunluğunun ölçüt 

kapsamında tanımlı süreçlerini ortaya koyarak kurum geneline yayılan uygulamalar 

yürüttükleri görülmüştür (~%60).. Bu ölçüte göre, kurumların eğitim ve öğretim faaliyetlerini 

yürütmek için uygun kaynaklara ve alt yapıya sahip oldukları ve öğrenme olanaklarının tüm 

öğrenciler için yeterli ve erişilebilir olduğunu güvence altına aldıkları söylenebilir. Kurumların 

%18’i ise çevrimi kapatarak mevcut öğrenme kaynaklarını iyileştirmeye başlamıştır. PUKÖ 

çevrimlerinin daha yüksek oranda kapandığı alt ölçütler ise “engelsiz üniversite” ile 

“rehberlik, psikolojik danışmanlık ve kariyer hizmetleri”dir.  İlgili KGBR’lerde, engelliler 

üzerine faal bir Uygulama ve Araştırma Merkezi olması, engelli öğrencilere yönelik süreklilik 

niteliği kazanmış çeşitli etkinlilerin düzenlenmesi, psikolojik danışmanlık ve kariyer 

hizmetlerinin öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirilmesi gibi uygulamalar 

değerlendirme takımları tarafından güçlü yanlar olarak değerlendirilmiştir. 

3.5.2.6 Programların izlenmesi ve güncellenmesi 

“Eğitim ve Öğretim” başlığında olgunluk düzeyi diğerlerine göre en düşük olan ölçütün 

“programların izlenmesi ve güncellenmesi” olduğu anlaşılmaktadır. Bu ölçüt bakımından 

kurumların büyük çoğunluğunun yalnızca planlama yaptıkları (~%52) ve iki kurumun ise henüz 

çalışmalarını başlatmadığı görülmüştür. Kurumların özellikle programlarının genelinde 

program çıktılarının izlenmesine ve güncellenmesine ilişkin mekanizmalarını kurarak 

işletmeleri önemlidir. Kurumların %30’unda programlarının periyodik olarak gözden 

geçirilmesi ve güncellenmesi çalışmaları tanımlı süreçler dâhilinde uygulanmaktadır. Çevrimi 

kapanan kurumların (~%4) özellikle mezun izleme sistemlerinin güçlü olduğu görülmüştür. 

Öte yandan bir kurumda ise (~%4) mezun izleme sisteminin içselleştirilmiş, sistematik, 

sürdürülebilir ve örnek gösterilebilir bir uygulama olduğu değerlendirme takımı tarafından 

belirtilmiştir. Bu kurumda, mezunların işe yerleşme, eğitime devam, gelir düzeyi, 

işveren/mezun memnuniyeti gibi istihdam bilgilerinin sistematik ve kapsamlı olarak 

toplandığı, değerlendirildiği ve kurumun gelişme stratejilerinde kullanıldığı söylenebilir. 

3.5.3 Araştırma ve geliştirme 

Bu başlık altında yer alan “araştırma stratejisi”, “araştırma kaynakları”, “araştırma 

yetkinliği” ve “araştırma performansı” ölçütlerinin kurumlardaki olgunluk düzeylerine ilişkin 

yapılan değerlendirme sonuçları Şekil 16’da verilmiştir. Buna göre her bir ölçüt için YÖKAK 
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tarafından yapılan genel değerlendirmeler Şekil 16 çerçevesinde detaylı olarak açıklanmış ve 

alt ölçütler düzeyinde irdelenmiştir.  

Şekil 16. KGBR’lerin “Araştırma ve Geliştirme” başlığı altında yer alan ölçütlerin 

olgunluk düzeyi (%)-2020. 

 

3.5.3.1 Araştırma stratejisi 

Kurumların bu ölçüt çerçevesinde dış değerlendirmelerinde araştırmaya bakış açısını, 

araştırma ilkelerini, önceliklerini ve kaynaklarını yönetmedeki tercihlerini ifade eden 

araştırma politikasının, stratejisinin ve hedeflerinin bulunduğu görülmüştür. Yalnızca ~%6 

oranında henüz planlaması yapılmayan süreçler bulunmaktadır. Öte yandan, sadece 

süreçlerini tanımlamış kurumların oranı ~%53 iken bu sonucun ağırlıklı olarak “araştırma-

geliştirme süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısı” alt ölçütünden kaynaklandığı tespit 

edilmiştir. Bu kurumların tanımladıkları araştırma politikası, stratejisi ve hedefleri 

çerçevesinde yürüttükleri uygulamaları kurum geneline gerçekleştirmelerine ihtiyaç 

duyulmaktadır. Kurumların ~%33’ü stratejik planı çerçevesinde yürüttükleri araştırma ve 

geliştirme faaliyetlerini kurum geneline yaydıkları ancak henüz izleme sonuçlarını elde 

etmedikleri anlaşılmıştır. Ayrıca, iki kurumun farklı alt ölçütler bakımında araştırma stratejisi 

ölçütünde PUKÖ çevrimini kapattığı tespit edilmiştir. İlgili KGBR’lerde değerlendirme 

takımları tarafından kurumların araştırmada kendilerine temel alan belirleyerek bu 

doğrultuda uygulamalar yürüttüğü, Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) ve Teknopark gibi 

birimlerinin güçlü olduğu, hatta bir kurumun eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlamadan önce 

araştırma ve geliştirme uygulamalarına başladığı ifade edilmiştir. 
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3.5.3.2 Araştırma kaynakları 

Yükseköğretim kurumları, araştırma ve geliştirme faaliyetleri için uygun fiziki alt yapı 

ve mali kaynaklar oluşturarak etkin şekilde kullanmalı; iç ve dış paydaşlarla iş birliğini ve 

kurum dışı fonlardan yararlanmayı teşvik edecek araştırma politikaları bulundurmalıdırlar. Bu 

bakımdan, 2020 yılına ait 13 KGBR incelendiğinde henüz hiçbir mekanizma kurmamış (~%17) 

ve yalnızca süreçlerini tanımlamış (~%48) olan kurumların daha fazla olduğu görülmüştür. 

Kurumların özellikle doktora programı veya doktora sonrası imkânlarının henüz 

olgunlaşmadığı da söylenebilir. Bu sonuç ilgili kurumların henüz yeni olmaları bakımından 

anlaşılabilir bir sonuçtur. Genele yayılmış uygulamaların bulunduğu kurumlarda (~%29) daha 

çok fiziki, teknik ve mali araştırma kaynakları misyon, hedef ve stratejileriyle uyumlu ve 

yeterlidir. Ancak kaynakların çeşitliliği ve yeterliliği için izleme ve iyileştirmelere ihtiyaç 

duyulmaktadır. Çevrimi kapatan iki kurumda özellikle kurum içi kaynak dağılımı ve 

kullanımına ilişkin izleme ve iyileştirme örnekleri mevcuttur. “Araştırma kaynakları” alt 

ölçütünün olgunluk düzeyinin örnek gösterilebilir olduğu bir kurumun bulunması da 

memnuniyet vericidir. Bu kurumun KGBR’sinde standartlara uygunluğu ve/veya akreditasyonu 

sağlanmış, analiz yapabilecek donanımlı 45 laboratuvarın bulunduğu değerlendirme takımı 

tarafından güçlü yan olarak belirtilmiştir. 

3.5.3.3 Araştırma yetkinliği 

Yükseköğretim kurumlarının, öğretim elemanlarının araştırma yetkinliğini sürdürmek 

ve iyileştirmek için olanaklar sunmaları gerekmektedir. “Araştırma yetkinliği” ölçütü 

bakımından 2020 yılı KGBR’leri incelendiğinde henüz tanımlı süreçlerin bulunmadığı (~%12) 

kurumların yalnızca “ulusal ve uluslararası ortak programlar ve ortak araştırma birimleri” alt 

ölçütünde mekanizmalarını oluşturmadığı tespit edilmiştir. Kurumların öğretim elemanlarının 

araştırma yetkinliklerini iyileştirme bağlamında daha çok planlama aşamasını tamamladıkları 

görülmüştür (~%58). Bu kurumların, öğretim elemanlarının araştırma ve geliştirme 

yetkinliğini geliştirmek üzere destekleyici eğitimler, çalıştaylar, proje pazarları, uluslararası 

fırsatlar, proje iş birliği çalışmaları vb. gibi sistematik faaliyetleri gerçekleştirmeleri veya 

yaygınlaştırmaları gerekmektedir. Öte yandan, bu uygulamaları kurum geneline yayma oranı 

yaklaşık olarak %25’tir. İlgili kurumların öğretim elemanlarının araştırma yetkinliklerini, 

ulusal/uluslararası ortak programlar ve ortak araştırma faaliyetlerini sistematik olarak 

izlemeleri ve önlem alıcı uygulamaları gerçekleştirmeleri beklenmektedir. PUKÖ çevrimini 

kapatan yalnızca bir kurum bulunmakta olup (~%4), ilgili kurumun “öğretim elemanlarının 

araştırma yetkinliğinin geliştirilmesi” alt ölçütü bakımından izleme ve izlem sonuçlarını 

öğretim elemanları ile birlikte değerlendirilerek önlemler alma faaliyetlerini yürüttüğü 

görülmüştür. 
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3.5.3.4 Araştırma performansı 

“Araştırma ve Geliştirme” başlığında olgunluk düzeyi diğerlerine göre en düşük olan 

ölçütün “araştırma performansı” olduğu anlaşılmaktadır. Bu ölçüt kapsamında kurumlardan, 

araştırma ve geliştirme faaliyetlerini verilere dayalı ve periyodik olarak ölçmeleri, 

değerlendirmeleri ve sonuçlarını yayımlamaları beklenmektedir. Kurumlar elde ettiği 

sonuçları, kurumun araştırma ve geliştirme performansının periyodik olarak gözden 

geçirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi için kullanmalıdır. Dış değerlendirmesi 2020 yılında 

yapılan 13 kurumdan ikisinde henüz tanımlı olmayan süreçler bulunmaktadır. Bu kurumlarının 

araştırma performansının izlenmesine ve değerlendirmesine yönelik mekanizmalar 

kurmaları ve bu mekanizmalarını araştırma bütçe performansı ile ilişkilendirmelerine ihtiyaç 

duyulmaktadır. Bunun yanı sıra, 13 kurumun ağırlıklı olarak araştırma performansı süreçlerini 

tanımladıkları (~%67) ve bazılarının ise kurum geneline yayılmış uygulamalarının bulunduğu 

(~%17) görülmüştür. Uygulamaların yürütüldüğü kurumlarda öğretim elemanlarının 

araştırma ve geliştirme performansını izlemek ve değerlendirmek üzere oluşturulan 

mekanizmaların kurum genelinde uygulandığı tespit edilmiştir. Süreç tanımlarını yapan 

kurumların, bu mekanizmalarını kurum genelinde uygulamaları beklenmekte ve uygulamaya 

geçen kurumların ise ilgili paydaşları ile birlikte değerlendireceği izlem sonuçları için 

iyileştirme çalışmaları yapmaları beklenmektedir. Öte yandan, bir kurumda araştırma 

performansı ölçütünün tüm alt ölçütlerine ilişkin PUKÖ çevrimlerinin kapatılması memnuniyet 

vericidir.  

3.5.4 Toplumsal katkı 

Bu başlık altında yer alan “toplumsal katkı stratejisi”, “toplumsal katkı kaynakları” ve 

“toplumsal katkı performansı” ölçütlerinin kurumlardaki olgunluk düzeylerine ilişkin yapılan 

değerlendirme sonuçları Şekil 17’de verilmiştir. Buna göre her bir ölçüt için YÖKAK tarafından 

yapılan genel değerlendirmeler detaylı olarak açıklanmış ve alt ölçütler düzeyinde 

irdelenmiştir. 
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Şekil 17. KGBR’lerin “Toplumsal Katkı” başlığı altında yer alan ölçütlerin olgunluk 

düzeyi (%)-2020. 

 

3.5.4.1 Toplumsal katkı stratejisi 

Bu ölçüt bağlamında 2020 yılı KGBR’leri incelendiğinde kurumların, toplumsal katkı 

faaliyetlerini hedefleri ve stratejileri doğrultusunda yerel, bölgesel ve ulusal kalkınma 

hedefleriyle uyumlu bir şekilde yürütecek mekanizmalarını kurdukları görülmüştür. Yalnızca 

süreçlerini tanımlamış kurumların (~%50) toplumsal katkı strateji ve hedefleri kapsamında 

organizasyonel yapılanmalarının işlerliğini sağlamaları; sosyal sorumluluk, yaşam boyu 

öğrenme çerçevesinde eğitim/kurs/sertifika/diploma, bilgi ve teknoloji transferi, girişimcilik, 

yenilikçi şirketler vb. gibi uygulamalara geçmelerine ihtiyaç bulunmaktadır. Kurumlarda 

faaliyete geçen uygulamaların toplumsal katkı strateji ve hedefleri ile uyumluluğu ve sonuçları 

kontrol edilerek gerekli önlemler alınmalıdır (~%42). PUKÖ çevriminin, yalnızca bir kurumda 

“toplumsal katkı politikası, hedefleri ve stratejisi” alt ölçütü bakımından kapandığı tespit 

edilmiştir (~%8). Bu kurumun KGBR’si incelendiğinde eğitim ve araştırma faaliyetlerini 

toplumsal katkı temelli yürütme ve bütün dış paydaşlarla yakın iş birliği oluşturma hedefleri, 

değerlendirme takımı tarafından güçlü yan olarak vurgulanmıştır. 

3.5.4.2 Toplumsal katkı kaynakları 

Yükseköğretim kurumlarının, toplumsal katkı faaliyetlerini sürdürebilmek için uygun 

nitelik ve nicelikte fiziki, teknik ve mali kaynaklara sahip olmaları ve bu kaynakları etkin 

şekilde kullanmaları beklenmektedir. Toplumsal katkı kaynakları ölçütü bakımından dış 

değerlendirmeden geçen 13 kurumun  yaklaşık %50’si planlama aşamasını tamamlarken, 

yaklaşık %42’si uygulama aşamasına geçerek çalışmalarını yürütmektedir. Bu kurumların, 
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toplumsal katkı faaliyetlerine ayırdıkları kaynakları birimler arası dengeyi gözeterek 

belirlediği ve kurumsallaştırdıkları söylenebilir. Ancak bu kurumların kaynaklarının 

yeterliliğini ve çeşitliliğini izleyerek iyileştirme faaliyetlerini de yürütmeleri beklenmektedir. 

PUKÖ çevrimini kapatan bir kurum olduğu görülmüş, ancak değerlendirme takımı tarafından 

kurumun ne gibi izleme ve iyileştirme faaliyetlerinde bulunduğu belirtilmemiştir. 

3.5.4.3 Toplumsal katkı performansı 

“Toplumsal Katkı” başlığında olgunluk düzeyi diğerlerine göre en düşük olan ölçütün 

“toplumsal katkı performansı” olduğu anlaşılmaktadır.  Bu kapsamda kurumların yaklaşık 

%75’inin toplumsal katkı stratejisi ve hedefleri doğrultusunda yürüttüğü faaliyetleri periyodik 

olarak izlemek ve sürekli iyileştirmek üzere süreçlerini tanımladığı görülmüştür. Ancak bu 

süreçleri kurum genelinde uygulayan kurum sayısının iki ve çevrimi kapatan kurum sayısının 

ise yalnızca bir olduğu tespit edilmiştir. Bu bağlamda, ilgili kurumların toplumsal katkı 

hedeflerinin gerçekleşme düzeylerini izlemelerine; bu mekanizma ve süreçlerini yerleşik ve 

sürdürülebilir hale getirmelerine ihtiyaç bulunmaktadır. 

3.5.5  Yönetim sistemi 

Bu başlık altında yer alan “yönetim ve idari birimlerin yapısı”, “kaynakların yönetimi”, 

“bilgi yönetim sistemi”, “destek hizmetleri” ve “kamuoyunu bilgilendirme ve hesap 

verebilirlik” ölçütlerinin kurumlardaki olgunluk düzeylerine ilişkin yapılan değerlendirme 

sonuçları Şekil 18’de verilmiştir. Buna göre her bir ölçüt için YÖKAK tarafından yapılan genel 

değerlendirmeler detaylı olarak açıklanmış ve alt ölçütler düzeyinde irdelenmiştir. 
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Şekil 18. KGBR’lerin “Yönetim Sistemi” başlığı altında yer alan ölçütlerin olgunluk 

düzeyi (%)-2020. 

 

3.5.5.1 Yönetim ve idari birimlerin yapısı 

Bu ölçüt kapsamından kurumlardan stratejik hedeflerine ulaşmayı nitelik ve nicelik 

olarak güvence altına alan yönetsel ve idari yapılanmaya sahip olmaları beklenmektedir. 

Ayrıca yönetim kadrosunun gerekli yapıcı liderliği üstlenebilmesi, idari kadroların gerekli 

yetkinlikte olması gerekmektedir. 2020 yılı KGBR’leri incelendiğinde bir kurum hariç diğer tüm 

kurumlarda bu bağlamda süreç tanımlarının yapıldığını, kurumların yaklaşık %50’sinin tanımlı 

süreçleri kapsamında kurum genelinde uygulamalarını yürüttüğü gözlenmiştir. “Süreç 

yönetimi” alt ölçütü bakımından yalnızca bir kurumda hiçbir çalışma bulunmadığı, diğer 

kurumlarda da bu alt ölçütün ağırlıklı olarak yalnızca tanımlarının yapıldığı ya da kısmi 

uygulamaların olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle kurumların tanımladıkları süreç yönetim 

modeli, ilgili sistemler, ya da yönetim mekanizmalarını kurum geneline yayarak uygulamaları 

ve kurumca içselleştirmeleri beklenmektedir. Öte yandan, bu ölçüt bakımından PUKÖ 

çevrimini kapatan bir kurumda ise değerlendirme takımı ilgili kurumun çeşitli analiz 

yaklaşımları ile süreçlerini izleyerek analiz ettiğini belirtmiştir. 

3.5.5.2 Kaynakların yönetimi 

Bu ölçüt, “Yönetim Sistemi” başlığındaki diğer ölçütlere göre olgunluk düzeyi en 

yüksek ölçütlerden biri olarak değerlendirilmiştir. 2020 yılında dış değerlendirmesi 

gerçekleşen kurumların tamamında kaynakların yönetimi tanımlı mekanizmalara 
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dayanmaktadır. Ancak kurumların yaklaşık  %30’unda kurum geneline yayılan uygulamaların 

kısmi olduğu, bir başka deyişle daha çok finansal kaynakların yönetimine dayalı olduğu 

görülmüştür. Bu kurumlarda insan kaynakları yönetiminin de kurum geneline yayılan 

uygulamalarla iyileştirilmesi gerekmektedir. Kurumların yaklaşık %65’i bu ölçüt altında 

genele yayılmış uygulamalarını yürütmektedir. Öte yandan, bir kurumda ise PUKÖ çevrimleri 

kapatılmıştır. Bu kurumun “insan kaynakları yönetimi” alt ölçütünde izleme ve iyileştirmeler 

yaptığı görülmüştür. Değerlendirme takımı ilgili kurumun idari personeli işe alım sürecinde 

ve mesleki gelişiminde yürüttüğü çalışmaları güçlü yan olarak ifade etmiştir.  

3.5.5.3 Bilgi yönetim sistemi 

2020 yılında dış değerlendirmesi yapılan 13 kurumun tamamında “bilgi yönetim 

sistemi” ölçütüne ilişkin bilginin elde edilmesi, kayıt edilmesi, güncellenmesi, işlenmesi, 

değerlendirilmesi ve paylaşılmasına ilişkin tanımlı süreçlerin olduğu görülmüştür. 

Kurumların yaklaşık %46’ısında bu tanımlı süreçler kısmi uygulamalarla yürütülmektedir. 

Uygulamalarının kısmi olmasının sebebi, ilgili kurumların sahip olduğu bilgi yönetim 

sistemlerinin henüz birbiriyle entegre bir şekilde yönetilememesinden kaynaklandığı 

düşünülmektedir. Öte yandan, kurumların yaklaşık %42’sinde ise kurum genelinde temel 

süreçleri destekleyen entegre bilgi yönetim sistemi işletilmektedir. Kurumlarda %12 oranında 

ise kapanan çevrimlerin olduğu ve “bilgi güvenliği ve güvenilirliği” alt ölçütü bakımından 

çevrimlerin kapatıldığı gözlenmiştir. Bu kurumların KGBR’lerinde incelendiğinde izleme 

sonuçlarının karar alma mekanizmalarında kullanıldığı, güvenlik duvarı ve bütünleşik güvenlik 

cihazı gibi ekipmanların kullanımın olduğu ve bir kurumda ise Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi 

akreditasyonu bulunduğu değerlendirme takımları tarafından belirtilmiştir. 

3.5.5.4 Destek hizmetleri 

Bu ölçüt bakımından yükseköğretim kurumlarının, dışarıdan aldığı destek 

hizmetlerinin uygunluğunu, kalitesini ve sürekliliğini güvence altına almaları beklenmektedir. 

Bu kapsamda 13 kurumun tamamında süreçler tanımlanmıştır. Kurumların yaklaşık %55’inde 

yalnızca kurum dışından tedarik edilen hizmetlerin tedarik süreci, uygunluk ve kalite kriterleri 

tanımlanmıştır ancak bu çerçevedeki uygulamalar sınırlıdır. Kurumların yaklaşık %36’sında 

ise tanımlı mekanizmalar ile kurum genelinde çeşitli uygulamalar yürütülmektedir. Bu 

kurumların tedarikçi performanslarını izlemeleri, bu hizmetlere ilişkin memnuniyet 

kontrollerini yapmaları ve iyileştirmeler gerçekleştirmeleri beklenmektedir. Yalnızca bir 

kurumda ise PUKÖ çevrimi kapatılmış durumdadır. Çevrimin kapatıldığı kurum için, 

değerlendirme takımı tarafından tedarik hizmetlerinden iç paydaşların memnuniyetine yönelik 

yapılan memnuniyet anketi analizleri kurumun güçlü yanı olarak değerlendirilmiştir. 
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3.5.5.5 Kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik 

Ölçüt kapsamında kurumların, eğitim-öğretim programlarını ve araştırma-geliştirme 

faaliyetlerini de içerecek şekilde tüm faaliyetleri hakkındaki bilgileri açık, doğru, güncel ve 

kolay ulaşılabilir şekilde yayımlayarak kamuoyu ile paylaşmaları beklenmektedir. Ayrıca 

yönetim ve idari kadroların verimliliğini ölçüp değerlendirebilen ve hesap verebilirliklerini 

sağlayan bir yaklaşımları olmalıdır. Bu ölçüt, “Yönetim Sistemi” başlığındaki diğer ölçütlere 

göre olgunluk düzeyi en yüksek ölçütlerden bir diğeri olarak değerlendirilmiştir. Kurumların 

tamamında şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda kamuoyunu bilgilendirmek 

üzere tanımlı süreçler bulunmaktadır, ancak kurumların yaklaşık %29’unda bunların henüz 

kurum geneline yaygınlaştırılamadığı görülmüştür. Kamuoyunu bilgilendirme ve hesap 

verebilirliğe ilişkin uygulama örnekleri bakımından kurumların yaklaşık %46’sında tanımlı 

mekanizmaların kurum genelinde işletilmekte olduğu tespit edilmiştir. Öte yandan, 

kurumların yaklaşık %25’inin bu ölçüt bakımından izleme ve iyileştirme çalışmalarını 

yürüttüğü görülmektedir. Bu açıdan KGBR’ler incelendiğinde değerlendirme takımlarının 

ağırlıklı olarak kurumların web sayfalarının erişimlerine, internet sayfası dışında kullandıkları 

sosyal medya hesaplarına ve bunların kullanımı hususlarına değindikleri görülmüştür.  

3.5.6 Yükseköğretim kurumlarının güçlü ve iyileşmeye açık yanları 

2020 yılında 13 kurum için hazırlanan KGBR’ler analiz edilmiş, beş başlık altında tespit 

edilen güçlü ve gelişmeye açık yanlar belirlenerek tablolar halinde sunulmuştur. “Kalite 

Güvencesi Sistemi” başlığına ilişkin başlıca güçlü yanlar Tablo 9’da gelişmeye açık yanlar ise 

Tablo 10’da sunulmuştur.  

Tablo 9. KGBR’lerde “Kalite Güvencesi Sistemi” başlığına ilişkin güçlü yanlar 
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Tablo 10. KGBR’lerde “Kalite Güvencesi Sistemi” başlığına ilişkin gelişmeye açık yanlar 

Tablo 9 ve Tablo 10 incelendiğinde kurum üst yönetiminin kalite güvencesi sistemine 

yönelik farkındalığının ve çabasının olması ile kalite güvencesi sistemine ilişkin çalışmaların 

varlığı kurumların kalite güvencesi sistemindeki en güçlü yanlarından olduğu görülmektedir. 

Bununla birlikte kalite güvencesi sistemine ilişkin PUKÖ çevriminin kapatılmaması gelişmeye 

açık yan olarak dikkat çekmektedir.  

KGBR’lerde “Eğitim ve Öğretim” başlığı altında belirlenen başlıca güçlü yanlar Tablo 

11’de, gelişmeye açık yanlar ise Tablo 12’de sunulmuştur. 

Tablo 11. KGBR’lerde “Eğitim ve Öğretim” başlığına ilişkin güçlü yanlar 

 

Tablo 12. KGBR’lerde “Eğitim ve Öğretim” başlığına ilişkin gelişmeye açık yanlar 

 



 

89 / 258 
 

Tablo 11 incelendiğinde çeşitli faaliyetlere yönelik tesis ve altyapının yeterli düzeyde 

olması, akademik danışmanlık sisteminin aktif yürütülmesi ve öğretim elemanı-öğrenci 

etkileşimin güçlü yanlar olarak ön plana çıktığı görülmektedir. Ancak Tablo 12’deki sonuçlar 

paydaş katılımı, süreçlerin sistematik izlenmesi, uygulamaların tüm birimlere yayılması 

konularına daha çok odaklanılması gerekliliğini ortaya koymaktadır.  

KGBR’lerin “Araştırma ve Geliştirme” başlığındaki başlıca güçlü yanlar Tablo 13’de, 

gelişmeye açık yanlar ise Tablo 14’te sunulmuştur. 

Tablo 13. KGBR’lerde “Araştırma ve Geliştirme” başlığına ilişkin güçlü yanlar 

 

Tablo 14. KGBR’lerde “Araştırma ve Geliştirme” başlığına ilişkin gelişmeye açık yanlar 

 

Tablo 13’e göre kurumların en dikkat çekici güçlü yanının araştırma faaliyetlerine 

yönelik teşvik, destek ve ödül mekanizmalarının varlığı olduğu görülmektedir. Bununla birlikte 

Tablo 14’te araştırma ve geliştirme açısından araştırma merkezlerinin stratejik plan 

hedeflerine uygun faaliyet göstermemesi ve yine eğitim ve öğretim başlığında olduğu gibi 

PUKÖ çevriminin işletilmesine yönelik aksamaların iyileştirilmesi gereği sonucuna 

ulaşılmaktadır.  

KGBR’lerin “Toplumsal Katkı” başlığındaki güçlü yanlar Tablo 15’te, gelişmeye açık 

yanlar ise Tablo 16’da sunulmuştur. 
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 Tablo 15. KGBR’lerde “Toplumsal Katkı” başlığına ilişkin güçlü yanlar 

Tablo 16. KGBR’lerde “Toplumsal Katkı” başlığına ilişkin gelişmeye açık yanlar 

“Toplumsal Katkı” başlığına ilişkin olarak kurumların faaliyetlerinde toplumsal katkıyı 

gözetmesi güçlü bir yan olmakla birlikte dış paydaşlarla bu konudaki iş birliği önemli 

görülmektedir. Ancak hem eğitim ve öğretim hem de araştırma ve geliştirme başlıklarında 

olduğu gibi toplumsal katkı başlığında da PUKÖ çevriminin işletilmemesi temel gelişmeye açık 

yan olarak öne çıkmaktadır. PUKÖ döngüsü kalite güvencesi çalışmalarının temeli olup, tüm 

aşamaları ile işletilmesi gereği kurumlar tarafından dikkate alınmalı ve bir kültür olarak 

özümsenmelidir.  

KGBR’lerin “Yönetim Sistemi” başlığındaki başlıca güçlü yanlar Tablo 17’de, gelişmeye 

açık yanlar ise Tablo 18’de sunulmuştur. 
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Tablo 17. KGBR’lerde “Yönetim Sistemi” başlığına ilişkin güçlü yanlar 

 

Tablo 18. KGBR’lerde “Yönetim Sistemi” başlığına ilişkin gelişmeye açık yanlar 

“Yönetim Sistemi”ne ilişkin olarak güçlü yanların başında yönetim sistemi 

stratejilerinin varlığı gelmektedir. Ayrıca kurumların üst yönetimleri ile dış paydaşların 

ilişkilerinin her açıdan önemli olduğu ifade edilebilir. Bununla birlikte paydaşlarla iletişiminin 

güçlü olmasının yanı sıra hem iç hem de dış paydaşların süreçlere aktif katılımı da 

önemsemelidir. Bir başka deyişle güçlü ilişkiler süreçlere “katılım” olarak da 

kazandırılmalıdır. Bu konudaki eksiklikler gelişmeye açık yan olarak dikkat çekmektedir. 

Kurumların gelişmeye açık yanı olarak ön plana çıkan bir diğer bulgu da kurumlarda entegre 

ve etkin bir bilgi yönetim sisteminin bulunmamasıdır. Bu sistemlerin kurulması, süreçlerin 

kamuoyu ile paylaşılması, akademik ve idari personel memnuniyet anketlerinin izlenmesi, 

karar alma mekanizmalarına öğrenci katılımının sağlanması gibi konularda da kurumların 

gelişim ihtiyacının olduğu belirlenmiştir. 

3.6 2020 Yılı İzleme Programı’nın Değerlendirilmesi 

İzleme Programı 2020 yılında YÖKAK tarafından ilk defa uygulanmaya başlanmıştır. Bu 

kapsamda 2016 ve 2017 yıllarında dış değerlendirmesi gerçekleştirilen 58 yükseköğretim 

kurumu İzleme Programı kapsamına alınmıştır.  
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İzleme Programı YÖKAK tarafından oluşturulan üç kişilik değerlendirme takımları 

aracılığıyla yürütülmüştür. Söz konusu değerlendirme takımları oluşturulurken önceki 

değerlendirmede yer alan değerlendiricilerin takımlarda yer almasına dikkat edilmiştir. Ayrıca 

değerlendirme takımlarında gözlemci olarak YÖKAK üyeleri, danışmanları ve uzmanları da yer 

almıştır. 

Pandemi nedeniyle 2020 yılındaki izleme ziyaretlerinin çevrimiçi gerçekleştirildiği 

program sonrası hazırlanan izleme raporları KGYBS üzerinden YÖKAK’a iletilmiş ve YÖKAK 

tarafından onaylanarak internet sayfasında yayımlanmıştır. 2020 yılı İzleme Raporları 

yükseköğretim kurumlarında aşağıdaki hususları değerlendirecek şekilde hazırlanmıştır:   

• KGBR’de yer alan gelişmeye açık alanlara ilişkin kurumda gerçekleştirilen iyileştirme 

çalışmaları, 

• Gelişmeye açık alanlara ilişkin gerçekleştirilemeyen iyileştirmelerin nedenleri. 

Değerlendirmenin ilk basamağında, Programa dâhil olan kurumların 2016-2017 yılları 

arasında değerlendirilmiş olmaları nedeniyle öncelikle bu yıllara ait Yükseköğretim 

Değerlendirme ve Kalite Güvencesi Durum Raporları analiz edilmiş ve ulusal kalite güvence 

sistemindeki ilgili yıllarda tespit edilen iyileşmeye açık alanlar listelenmiştir (Şekil 19). 

Ardından Programda gözlemci olarak görev alan YÖKAK uzmanları tarafından söz konusu 

iyileşmeye açık alanlardaki gelişim düzeyleri analiz edilmiştir. 

 

Şekil 19. 2017 yılı Yükseköğretim Değerlendirme ve Kalite Güvencesi Durum 

Raporu’nda yer alan iyileşmeye açık alanlar 
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Şekil 19’da yer alan iyileşmeye açık alanlar İzleme Raporları üzerinden gözlemciler 

tarafından Şekil 20’de yer alan üç olgunluk düzeyi dikkate alınarak değerlendirilmiştir Söz 

konusu değerlendirmelere ilişkin sonuçlar aşağıda detaylı olarak açıklanmıştır. 

Şekil 20. İzleme Raporlarını değerlendirmede kullanılan olgunluk düzeyleri 

 

İç kalite güvencesi sisteminde PUKÖ çevrimlerinin kapatılmasına ilişkin kurumların 

%14’ünde KGBR’de önerildiği şekilde iyileştirmeler gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte 

kurumların %79’unda iyileştirmeler kısmen gerçekleştirilmiştir. Kurumların %7’sinde ise 

iyileştirmelere ilişkin çalışmaların bulunmadığı tespit edilmiştir (Şekil 21). 

Şekil 21. İç kalite güvencesi sisteminde PUKÖ çevrimlerinin kapatılması 
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İzleme Raporları incelendiğinde yükseköğretim kurumlarında izleme 

mekanizmalarının geliştirildiği görülmekle birlikte söz konusu izleme uygulamalarına ilişkin 

değerlendirmelerin yeterli düzeyde yapılmadığı ve iyileştirmelerin sınırlı kaldığı 

gözlemlenmektedir. Bu durumun genel olarak nedenleri şunlardır: 

• Kalite süreçlerine ilişkin yapılanmanın tamamlanmamış olması, 

• Yükseköğretim kurumunun temel faaliyetleri ile kalite güvencesi sistemi arasında 

ilişkinin kurulamaması, 

• Personel azlığı ve personel iş yükü, 

• Paydaş katılımının sınırlı düzeyde olması. 

2016-2017 yıllarından dış değerlendirmesi gerçekleştirilen yükseköğretim 

kurumlarının PUKÖ çevrimlerinin kapatılmasına yönelik ciddi bir gelişim gösterdikleri 2020 

yılı izleme programında tespit edilmiştir. 2016-2017 yıllarından beklentileri karşılamayan 

kurumların oranı %70 iken bu oran 2020 yılında %7’ye düşmüştür. Bununla birlikte beklentileri 

karşılayan kurum sayısı ise %5’ten %14’e yükselmiştir (Şekil 22). 

Şekil 22. İç kalite güvencesi sisteminde PUKÖ çevrimlerinin kapatılması (2016-2017 

yılları ile 2020 yılı karşılaştırması) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entegre bilgi yönetim sistemlerinin oluşturulmasına yönelik kurumları %27’sinde KGBR’de 

önerildiği şekilde iyileştirmeler gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte kurumların %51’inde 

iyileştirmeler kısmen gerçekleştirilmiştir. Kurumların %22’sinde ise iyileştirmelere ilişkin 

çalışmalar bulunmadığı tespit edilmiştir (Şekil 23). 
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Şekil 23. Entegre bilgi yönetim sistemi 

 

Kurumların temel faaliyet ve süreçlerine ilişkin verileri topladığı, analiz ettiği ve 

raporladığı bir entegre yönetim sistemine sahip olması ve bu sistemin stratejik yönetim için 

kullanması önem arz etmektedir. Kurumlarda entegre bilgi yönetim sistemlerinin 

kurulmasına yönelik uygulamalar sınırlı düzeyde kalmaktadır. Bu durumun genel olarak 

nedenleri şunlardır: 

• Var olan sistemler arasında entegrasyonun sağlanamaması, 

• Bilgi yönetim sistemlerinin esnek olmaması, 

• Yüksek maliyetler, 

• Entegre bilgi yönetim sistemlerinin kurum öz kaynakları ile oluşturulmamış olması. 

2020 yılı İzleme Programı değerlendirmesi sonucunda entegre bilgi yönetim sistemine 

ilişkin beklentileri kısmen karşılama durumu %45’ten %51’e, beklentileri karşılama durumu 

ise %13’ten %27’ye yükselmiştir. Bununla birlikte beklentileri karşılamama durumunda da 

azalma görülmektedir. Yükseköğretim kurumlarının temel faaliyetlerine yönelik bütüncül ve 

entegre bilgi yönetim sistemi çalışmaları memnuniyet vericidir (Şekil 24). 
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Şekil 24. Entegre bilgi yönetim sistemi (2016-2017 yılları ile 2020 yılı karşılaştırması) 

 

Yükseköğretim kurumlarında kalite güvencesi kültürünün içselleştirilmesine ilişkin 

kurumların %22’sinde KGBR’de önerildiği şekilde iyileştirmeler gerçekleştirilmiştir. Bununla 

birlikte kurumların %64’ünde iyileştirmeler kısmen gerçekleştirilmiştir. Kurumların 

%14’ünde ise iyileştirme çalışmalarının bulunmadığı tespit edilmiştir (Şekil 25). 

 

 

Yükseköğretim kurumlarında kalite kültürü ve liderlik yaklaşımları sürdürülebilir bir 

iç kalite güvencesi sistemi oluşturmanın temel bileşenlerindendir. Yükseköğretim kurumları 

kalite kültürünün oluşması için bazı uygulamaları hayata geçirmektedir. Bununla birlikte 

kalite kültürünün oluşmasının önündeki bazı engeller şunlardır: 

• Kurumdaki akademi ve idari birimlere yayılımın sağlanamaması, 

• Tanımlı süreçlerin yeterince oluşturulamamış olması, 

• Kalite kültürünün sağlanmasına yönelik liderlik yaklaşımlarının kısıtlı olması. 
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Şekil 25. Kalite güvencesi kültürünün içselleştirilmesi 
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Yükseköğretim kurumlarında kalite güvencesi kültürünün içselleştirilmesi önemli gelişmeye 

açık yönlerden biri olarak 2016-2017 yıllarında tespit edilmiştir. Söz konusu alanda beklentileri 

kısmen karşılama durumu %52’den %64’e, beklentileri karşılama durumu ise %17’den %22’ye 

yükselmiştir (Şekil 26). Yükseköğretim kurumlarındaki kalite farkındalığının artması ve kalite 

çalışmalarının içselleştirilmesi önemli gelişim göstermektedir. 

Şekil 26. Kalite güvencesi kültürünün içselleştirilmesi (2016-2017 yılları ile 2020 yılı 

karşılaştırması) 

 

Kalite güvencesi sistemine paydaş katılımına ilişkin kurumların %23’ünde KGBR’de 

önerildiği şekilde iyileştirmeler gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte kurumların %63’ünde 

iyileştirmeler kısmen gerçekleştirilmiştir. Kurumların %14’ünde ise iyileştirme çalışmalarının 

bulunmadığı tespit edilmiştir (Şekil 27). 

Şekil 27. Kalite güvencesi sistemine paydaş katılımı 

 

Yükseköğretim kurumunun temel faaliyetlerinden etkilenen ve temel faaliyetlerini 

etkileyen paydaşların karar alma, yönetişim ve iyileştirme süreçlerine katılımı gerekmektedir. 

Yükseköğretim kurumlarında paydaşlarla ilişkilere yönelik farkındalık düzeyi ve uygulamaları 
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gelişmektedir. Bununla birlikte paydaş katılımının sağlanmasını engelleyen bazı nedenler 

şunlardır: 

• Paydaş katılımını sağlayacak mekanizmaların oluşturulmaması, 

• Paydaş katılımının iç paydaşlarla sınırlı kalıyor olması, 

• Paydaş katılımı uygulamalarının kurum içerisinde yaygınlaştırılmaması, 

• Paydaş katılımı konusunda paydaşların yeterince bilgi sahibi olmaması. 

Yükseköğretim kurumlarında iç ve dış paydaşların kalite süreçlerine katılım 

göstermesi ve bununla birlikte karar alma mekanizmalarını etkilemesi önem arz etmektedir. 

Şekil 28’e göre paydaş katılımı kapsamında beklentileri karşılama durumu %21’den %14’e 

düşmüştür. Bununla birlikte beklentileri kısmen karşılayan kurumların oranı artarken, 

beklentileri karşılayan kurumların oranında bir düşüş görülmektedir. 2016-2017 yıllarında 

değerlendirilen kurumlardan 11’i 2020 yılı İzleme Programı kapsamına alınmamıştır. Bu 

kurumlar 2020 yılında ilk defa uygulamaya başlanan Kurumsal Akreditasyon Programı 

kapsamına dâhil edilmiştir. Bu nedenle 2020 yılı İzleme Programı çıktılarında bu kurumlara 

ilişkin değerlendirmeler yer almamaktadır.  

Şekil 28. Kalite güvencesi sistemine paydaş katılımı (2016-2017 yılları ile 2020 yılı 

karşılaştırması) 

 

Programların izlenmesi ve güncellenmesine ilişkin kurumların %15’inde KGBR’de 

önerildiği şekilde iyileştirmeler gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte kurumların %63’ünde 

iyileştirmeler kısmen gerçekleştirilmiştir. Kurumların %22’sinde ise iyileştirme 

çalışmalarının bulunmadığı tespit edilmiştir (Şekil 29). 
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Şekil 29. Programların izlenmesi ve güncellenmesi 
 

 

“Eğitim ve Öğretim” başlığı altında iyileştirmeye en fazla ihtiyaç duyulan alan 

programların izlenmesi ve güncellenmesidir. Bu kapsamda kurumlarda kayda değer bir 

iyileşme görülmektedir. Bununla birlikte iyileşmenin sınırlı düzeyde kaldığı veya 

gerçekleşmediği kurumlardaki nedenler şunlardır: 

• Programların izlenmesi ve iyileştirmesi süreçlerine paydaş katılımının tam olarak 

sağlanamaması, 

• Akredite olmayan programların çokluğu, 

• Programların izlenmesi gerçekleştirmek üzere mekanizmaların kurulmamış olması, 

• Program öz değerlendirme çalışmalarının yapılmıyor olması, 

• İzlemeler yapılmasına rağmen söz konusu izlemelerin iyileştirme çalışmalarında 

kullanılmaması. 

YÖKAK tarafından gerçekleştirilen önceki değerlendirmelerde de gelişime en çok 

ihtiyaç olan alanlardan birisi programların izlenmesi ve güncellenmesidir. Bu kapsamda 2020 

yılı izleme sonuçlarından ciddi bir gelişim sürecinin başladığı görülmektedir. Şekil 30’a göre 

programların izlenmesi ve güncellenmesi hususunda beklentileri kısmen karşılama durumu 

%36’dan %63’e, beklentileri karşılama durumu ise %10’dan %15’e yükselmiştir. 2016-2017 

yıllarında beklentileri karşılamama oranı %50’den fazla iken bu oran 2020 yılında %22’ye 

düşmüştür. 
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Şekil 30. Programların izlenmesi ve güncellenmesi (2016-2017 yılları ile 2020 yılı 

karşılaştırması) 

 

Program akreditasyonunun desteklenmesine ilişkin kurumların %38’inde KGBR’de 

önerildiği şekilde iyileştirmeler gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte kurumların %42’sinde 

iyileştirmeler kısmen gerçekleştirilmiştir. Kurumları %20’sinde ise iyileştirme çalışmalarının 

bulunmadığı tespit edilmiştir (Şekil 31). 

Şekil 31. Program akreditasyonunun desteklenmesi 

 

Program düzeyinde kalite güvencesinin sağlandığının en önemli kanıtı “program 

akreditasyonu”dur. Bu kapsamda 2016 yılında yaklaşık 400 olan akredite program sayısı 2020 

yılı itibarıyla %100’den fazla artarak yaklaşık 1000 olmuştur. Program akreditasyonun 

desteklenmesinin sınırlı kaldığı ya da hiç olmadığı yükseköğretim kurumlarındaki nedenleri 

şunlardır: 

• Programların akredite olma olgunluk düzeylerinin düşük olması, 

• Program akreditasyonu maliyetleri, 

• Program akreditasyonuna yönelik teşvik uygulamalarının bulunmuyor olması. 

2016-2017

2020

0%

50%

100%

Beklentileri
karşılamıyor

Beklentileri kısmen
karşılıyor

Beklentileri
karşılıyor

54%
36%

10%

22%

63%

15%

Programların izlenmesi ve güncellenmesi

2016-2017 2020

20%

42%

38% 1

2

3



 

102 / 258 
 

Şekil 32. Program akreditasyonunun desteklenmesi (2016-2017 yılları ile 2020 yılı 

karşılaştırması) 

 

Program düzeyinde eğitim kalitesinin sağlanması için program akreditasyonu önemli 

bir rol oynamaktadır. Türkiye’de program akreditasyonu sayıları yıllar itibarıyla düzenli bir 

şekilde artış göstermekle birlikte bu sayıların hala yeterli düzeyde olmadığı 

değerlendirilmektedir. 2020 yılı İzleme Programı sonuçlarında program akreditasyonunun 

desteklenmesi konusunda ciddi bir gelişimin olmadığı tespit edilmiştir. Bu verileri etkileyen 

temel hususlardan biri program akreditasyonunda güçlü konumda yer alan 11 yükseköğretim 

kurumunun 2020 yılında İzleme Programına değil kurumsal akreditasyon programına dâhil 

olmasıdır. 

Mezun izleme sistemlerinin oluşturulmasına ilişkin kurumların %13’ünde KGBR’de 

önerildiği şekilde iyileştirmeler gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte kurumların %77’inde 

iyileştirmeler kısmen gerçekleştirilmiştir. Kurumların %10’un da ise iyileştirme 

çalışmalarının bulunmadığı tespit edilmiştir (Şekil 33). 
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Şekil 33. Mezun izleme sistemi 

 

Mezunların işe yerleşme/iş kurma, lisansüstü eğitime devam, gelir düzeyi, 

memnuniyetleri gibi bilgilerin sistematik ve kapsamlı olarak toplanması ile bu bilgilerin 

kurumun gelişim sürecinde kullanılması gerekmektedir. Yükseköğretim kurumlarında 

mezunları izlemek üzere çeşitli uygulamalar hayata geçirilmiş durumdadır. Mezun izleme 

sistemlerinin kısıtlı düzeyde oluşturulması ya da oluşturulmamasının nedenleri şunlardır: 

• Tüm mezunlara ulaşılmasını sağlayacak mekanizmaların bulunmaması, 

• Kurumsal aidiyet duygusunun sınırlı kalması, 

• Kurulan sistemlerin ihtiyaçları yeterince karşılamıyor olması, 

• Sistemlerde işveren boyutunun bulunmaması. 

Yükseköğretim kurumlarının en önemli çıktıları mezunlarıdır. Bu kapsamda 

mezunların izlenmesi ve bu kapsamda ortaya çıkan ihtiyaçların giderilmesi gerekmektedir. 

Şekil 34’e göre 2016-2017 yıllarında mezun izleme sistemine ilişkin olgunluk düzeyi oldukça 

düşüktür. 2020 yılı İzleme Programı’nda bu olgunluk düzeyinin ciddi oranda artığı 

görülmektedir. Mezun izleme sistemi hususunda beklentileri kısmen karşılayan kurum oranı 

%40’tan %77’ye yükselirken, beklentileri karşılayan kurum oranı %9’dan %13’e yükselmiştir. 
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Şekil 34. Mezun izleme sistemi (2016-2017 yılları ile 2020 yılı karşılaştırması) 

 

Araştırma çıktılarının izlenmesi ve süreçlerin yönetilmesine ilişkin kurumların 

%24’ünde KGBR’de önerildiği şekilde iyileştirmeler gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte 

kurumların %43’ünde iyileştirmeler kısmen gerçekleştirilmiştir. Kurumların %33’ün de ise 

iyileştirme çalışmalarının bulunmadığı tespit edilmiştir (Şekil 35). 

 

Şekil 35. Araştırma çıktılarının izlenmesi ve süreçlerin yönetilmesi 

 

Değerlendirmeler neticesinde kurumlarda ortaya çıkan en önemli eksik; kurumlar 

tarafından faaliyetlerinin izlenmemesi ve bu nedenle ihtiyaçlara uygun iyileştirmelerin 

gerçekleştirilememesidir. İzleme Programı kapsamında araştırma boyutunun izleme ve 

iyileştirme süreçlerinde yeterli düzeyde gelişimin sağlanmadığı tespit edilmiştir. Bu durumun 

nedenleri şunlardır: 

• Kurumun misyon ve hedefleri ile uyumlu araştırma uygulamalarının bulunmaması, 

• Araştırma çıktılarını izlemek üzere mekanizmalarının oluşturulmamış olması, 
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• Araştırma fonlarının yetersiz olması, 

• Araştırmacıların eğitim ve öğretim iş yüklerinin fazla olması, 

• Anahtar performans göstergelerinin belirlenmemiş olması. 

2016-2017 dış değerlendirme sonuçlarında ortaya çıkan önemli gelişme alanlarından 

biri de araştırma çıktılarının izlenmesi ve süreçlerin yönetilmesidir. Bu kapsamda 2020 yılında 

gerçekleştirilen izlemelerde yükseköğretim kurumlarının gelişim gösteremediği 

görülmüştür. Şekil 36’ya göre araştırma çıktılarının izlenmesi ve süreçlerin yönetiminde 

beklentileri karşılayamayan kurumların oranı %33 olurken, beklentileri karşılayan kurumların 

oranı %24 olmuştur. Bu sonuç araştırma üniversitelerinin kurumsal akreditasyon programına 

dahil olması nedeniyle bu üniversitelerin sonuçlarının yansıtılmamış olmasıyla ilgilidir.   

Şekil 36. Araştırma çıktılarının izlenmesi ve süreçlerin yönetilmesi (2016-2017 yılları 

ile 2020 yılı karşılaştırması) 

 

Toplumsal katkı çıktılarının izlenmesi ve süreçlerin yönetilmesine ilişkin kurumların 

%11’inde KGBR’de önerildiği şekilde iyileştirmeler gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte 

kurumların %60’ında iyileştirmeler kısmen gerçekleştirilmiştir. Kurumların %29’un da ise 

iyileştirme çalışmalarının bulunmadığı tespit edilmiştir (Şekil 37). 

Şekil 37. Toplumsal katkı çıktılarının izlenmesi ve süreçlerin yönetilmesi 
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Araştırma çıktılarının izlenmesi ve süreçlerin yönetilmesindeki benzer durum 

toplumsal katkı çıktılarının izlenmesi ve süreçlerin yönetilmesinde de görülmektedir. Bu 

durumun nedenler şunlardır: 

• Toplumsal katkı faaliyetlerini izlemek üzere mekanizmalarının kurulmamış olması, 

• Toplumsal katkı amaç ve hedeflerinin belirlenmemiş olması, 

• Bütçe yetersizliği. 

Toplumsal katkı çıktılarının izlenmesi ve süreçlerin yönetimi hususunda beklentileri 

kısmen karşılama durumu 2016-2017 yıllarından 2020 yılına kadar geçen sürede %46’dan 

%60’a yükselirken, beklentileri karşılama durumu %36’dan %11’e düşmüştür. Toplumsal 

katkı başlığının önceki yıllara göre daha detaylı bir şekilde değerlendirilmesi ve 2020 yılı 

kurumsal akreditasyon programına alınan kurumların 2020 yılı izleme programında yer 

almaması bu duruma neden olmaktadır (Şekil 38). 

Şekil 38. Toplumsal katkı çıktılarının izlenmesi ve süreçlerin yönetilmesi (2016-2017 

yılları ile 2020 yılı karşılaştırması) 

 

2020 yılında ilk defa uygulanmaya başlanan İzleme Programı’nın genel 

değerlendirilmesi yapıldığında kurumlarda kalite güvencesi çalışmalarının olgunluk 

düzeylerinin artış gösterdiği açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Özellikle kurumlarda entegre 

bilgi yönetim sistemiyle desteklenen iç kalite güvencesi mekanizmalarının oluşturulması, 

programların izlenmesi ve güncellenmesi süreçlerinin geliştirilmesi ve bu uygulamaların 

paydaş katılımı ile desteklenmesi memnuniyet vericidir. 
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Bölüm 4. Yükseköğretim Kurumlarına Ait Performans 

Göstergeleri ve Kalite Güvence Sistemi İle İlişkisi 

4.1 YÖKAK Tarafından İzlenen Kurumsal Performans Göstergeleri 

Performans göstergeleri; temelde, yükseköğretim kurumlarının amaç ve hedeflerine 

ulaşma durumlarını izlemek için kullanılan araçlardır. Bu göstergeler bir kurumun 

gelişiminde stratejik hedeflerinin ve süreçlerinin belirlenmesine ve sistematik olarak 

izlenmesine, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini verilere dayalı olarak düzenli aralıklarla 

ölçmesine yardımcı olur.  

YÖKAK tarafından kurumsal performans göstergelerinin izlenmesinin amacı, iç ve dış 

kalite güvence sistemini desteklemek, kurumların belirlediği hedeflere ulaşıp ulaşmadığını 

tespit etmek, bilgi yönetim sistemleri aracılığıyla etkin bir izleme ve iyileştirme yapmak ve aynı 

zamanda kurumu değişime hazırlayan yenilikçi ve araştırmacı bir anlayışla kurum kültürü 

oluşturmaktır. Performans göstergelerinin ölçülebilir nitelikteki hedefleri değerlendirdiği ve 

bunların periyodik olarak gözden geçirilmesine olanak verdiği için kalite süreçlerine sağladığı 

katkı oldukça önemlidir.  

Performans göstergeleri KİDR’nin en önemli destekleyicisi olarak her yıl düzenli olarak 

hazırlanır. YÖKAK performans göstergelerinin veri kaynağını; istatistik.yok.gov.tr’de 

yayımlanan veriler (YÖKSİS), kurumun kendisi tarafından doldurulan veriler, Ölçme, Seçme ve 

Yerleştirme Merkezi’nden (ÖSYM) alınan veriler ve değişik (URAP, THE, WOS, Scopus vb. ya da 

kurul tarafından hesaplanan) kaynaklardan yararlanılarak YÖKAK tarafından hazırlanan 

veriler oluşturmaktadır.  

YÖKAK tarafından izlenen performans göstergeleri 6 başlık altında toplanmaktadır. 

Bunlar; 

• Kuruma Ait Bilgiler, 

• Kalite Güvence Sistemi, 

• Eğitim ve Öğretim, 

• Araştırma ve Geliştirme, 

• Toplumsal Katkı, 

• Yönetim Sistemidir.  
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Bu başlıklar altında tanımlanmış toplam 130 performans göstergesi bulunmaktadır. 

Bu göstergeler KGYBS sistemi üzerinden raporlaştırılmaktadır. Kurumlar göstergelere ilişkin 

kanıtları da bu sisteme yükleyebilmektedirler.  

o “Kuruma Ait Bilgiler” başlığı altında eğitim, öğretim, idari ve araştırma 

alanlarına yönelik fiziksel ve yapısal durumuna ve aynı zamanda öğrenci ve 

akademisyen sayılarına ilişkin tanımlanmış 32 gösterge bulunmaktadır. 

o “Kalite Güvence Sistemi” başlığı altında kurumun stratejik planında yer alan 

eğitim, araştırma, idari ve toplumsal hizmet faaliyetlerine ilişkin gerçekleşme 

oranları, URAP, SCIMAGO, THE, QS, RUR, Webometrics, USNEWS, NTU ve 

ARWU platformlarının yayınladığı yükseköğretim kurumlarının Türkiye ve 

dünya sıralamaları, kalite kültürünün yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar 

ve memnuniyet oranlarına ilişkin tanımlanmış 26 gösterge bulunmaktadır.  

o “Eğitim ve Öğretim” başlığı altında kurumların eğitim ve öğretim faaliyetlerini 

izlemek ve iyileştirmek üzere tanımlanmış 32 gösterge bulunmaktadır.  

o “Araştırma ve Geliştirme” başlığı altında kurumların araştırma geliştirme 

faaliyetlerine, yürüttükleri projelerine, ulusal ve uluslararası hakemli 

dergilerdeki yayın sayılarına ilişkin tanımlanmış 26 gösterge vardır. Bu 

göstergelerden SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerdeki yıllık yayın sayısı, atıf 

sayısı, Q1 yayın sayısı ve yayın oranı Web of Science veri tabanında taranan 

verileri listeleyen Incites veri kümesinden elde edilmektedir. Toplam yayın 

sayısı, alan ağırlıklı atıf endeksi, üniversite-sanayi ve uluslararası iş birlikleri 

ile yapılmış yayın sayıları, ilk %10’luk dilimde atıf alan yayın sayısı, ilk %10’luk 

dilimdeki dergilerdeki yayın sayısı ve bunların toplam yayın sayısına oranını 

gösteren yayın oranları Scopus veri tabanında taranan verileri listeleyen Scival 

veri kümesinden elde edilmektedir. Ayrıca YÖKSİS üzerinden alınan öğretim 

üyesi sayıları kullanılarak her bir yükseköğretim kurumu için öğretim üyesi 

başına düşen yayın sayıları da “Araştırma ve Geliştirme” başlığı altında 

gösterilmektedir.  

o Kurumun yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleri, bu projeler kapsamında 

gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin veriler “Toplumsal Katkı” başlığı altında 

listelenmiştir.  

o Kurumun gelir ve gider döngüsünün izlenebileceği göstergeler “Yönetim 

Sistemi” başlığı altında toplanmıştır.  

YÖKAK tarafından izlenen performans göstergeleri, kurumun kalite güvencesi 

süreçleri ile olan ilişkisini nicel verilerle anlamlı kılan en önemli araçtır. Kurumlar oluşturulan 
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bu göstergeler ile 2015-2020 yılları arasında kurum bilgilerine, kalite güvence sistemine, 

eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme alanlarına, toplumsal katkı ve kurumların 

yönetimsel faaliyetlerine yönelik verileri içeren tabloları görüntüleme ve farklı yükseköğretim 

kurumları ile kendisini karşılaştırma imkânı bulmaktadır. YÖKAK tarafından izlenen 

performans göstergeleri, iç ve dış değerlendirme süreçlerine sunduğu destek ile kurumlara 

kalite süreçlerinin gelişiminde önemli katkılar sunmaya devam etmektedir.  

 

4.2 Yükseköğretim Kurumlarının Kalite Güvencesi Süreçlerinin 

Olgunluğu ile Performans Göstergeleri Arası İlişkiler 

Bu başlık altında yükseköğretim kurumlarının faaliyetlerine ilişkin olarak pek çok 

ulusal ve uluslararası otorite ve elbette YÖKAK tarafından temel nitelik göstergeleri kabul 

edilen bazı performans göstergeleri ile kalite güvencesi süreçlerinin olgunluğu arasındaki 

ilişkiler incelenmektedir. Kalite güvencesi süreçlerinin olgunluğu kurumun Kurumsal Dış 

Değerlendirme ve Akreditasyon Programı kapsamında geçirdiği dış değerlendirmeler 

sonucunda üretilen Kurumsal Dış Değerlendirme Raporlarından (KGBR) ve Kurumsal 

Akreditasyon Raporlarından (KAR) elde edilmiştir. Analizler 2018, 2019, 2020 yıllarında 

Kurumsal Dış Değerlendirme ve Kurumsal Akreditasyon Programlarına dâhil olan 104 

kurumu kapsamıştır. Bu süreçte kurumların 2018-2019 yıllarında değerlendirilen olgunluk 

düzeyleri YÖKAK 2020 yaklaşımına benzeştirilerek incelenmiştir. İncelemeler Pearson 

Momentler Çarpımı Katsayıları ile p<.05 istatistiksel anlamlılık düzeyi gözetilerek 

gerçekleştirilmiştir.  

4.2.1 Kalite güvencesi süreçlerindeki genel olgunluk düzeyi ve yükseköğretim 

kurumu sıralamaları (Ranking) arası ilişkiler 

Çalışmada bu amaçla SCIMAGO ve URAP TR sıralamaları ele alınmıştır. Üniversite 

sıralamaları azaldıkça iyileşen, olgunluk düzeyi ise arttıkça iyileşen iki değişken olduğu için, 

aralarında ters bir ilişki söz konusudur. Bulgular Tablo 19’da sunulmaktadır. 
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Tablo 19. Kalite güvencesi süreçlerinin genel olgunluğu İle SCIMAGO ve URAP TR 

sıralamaları arası ilişkiler 

  
Toplam 
olgunluk 
düzeyi 

Araştırma ve 
geliştirme 
süreçleri 
olgunluk düzeyi 

2020 yılı 
göstergeleri 

Scimago 
Sıralaması -.449** .063 

Urap TR 
Sıralaması -.589** -.229* 

2020-2018 
farklılaşması  

Scimago 
Sıralaması -.404* -.361 

Urap TR 
Sıralaması -.195 -.240* 

** p<.01, *p<.05  

Tablo 19 incelendiğinde gerek 2020 göstergeleri gerekse 2020-2018 yılı farklılaşması 

açısından istatistiksel olarak anlamlı ilişkilerle karşılaşılmaktadır. Buna göre kalite güvencesi 

açısından toplam (kalite güvencesi, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı 

ve yönetim sistemleri başlıklarının genelinde) olgunluk düzeyi arttıkça kurumların SCIMAGO 

ve URAP TR sıralamalarındaki yükselişi de artmaktadır.  

4.2.2 Eğitim ve öğretim süreçlerinin kalite güvencesi açısından olgunluğu ve 

eğitim ve öğretim göstergeleri arası ilişkiler 

Çalışmada bu amaçla çift ana dal yapan lisans öğrencisi oranı ve akredite program 

sayısı göstergeleri incelenmiştir. Bulgular Tablo 20’de sunulmaktadır. 

Tablo20. Eğitim ve öğretim süreçlerinin olgunluğu ile eğitim ve öğretim göstergeleri 
arası ilişkiler 

 
 Toplam olgunluk 

düzeyi 
Eğitim ve Öğretim 
süreçleri olgunluk 
düzeyi 

Çift ana dal yapan lisans 
öğrencisi oranı 

.389** .265** 

Akredite lisans program 
sayısı 

.401** .269** 

** p<.01   
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Tablo 20 incelendiğinde gerek eğitim ve öğretim süreçleri gerekse genel anlamda 

kalite güvencesi süreçlerinin olgunluğu ile incelenen göstergeler arasında istatistiksel açıdan 

anlamlı ilişkilerle karşılaşılmaktadır. Bu durum yükseköğretim kurumlarında eğitim ve 

öğretim alanında ve genel anlamda kalite güvencesi süreçlerinin olgunluğu arttıkça, çift ana 

dal yapan lisans öğrenci oranları ve akredite lisans program sayılarının da artma eğiliminde 

olduğuna işaret etmektedir. 

4.2.3 Araştırma ve geliştirme süreçlerinin kalite güvencesi açısından olgunluğu 

ve araştırma ve geliştirme göstergeleri arası ilişkiler 

Bu boyutta kalite güvencesi süreçlerinin olgunluğu ile alan ağırlıklı atıf endeksi, toplam 

yayın sayısının öğretim üyesi sayısına oranı (belge sayısı/öğretim üyesi sayısı), öğretim üyesi 

başına SCI, SSCI ve A&CHI endeksli dergilerdeki yıllık yayın sayısı, atıf sayısı ve %10’luk dilimde 

atıf alan yayın sayısının toplam yayın sayısına oranı (bu yayınların sayısı/toplam yayın sayısı) 

arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Bulgular Tablo 21’de sunulmaktadır. 

Tablo 21. Araştırma ve geliştirme süreçlerinin olgunluğu ile araştırma ve geliştirme 

göstergeleri arası ilişkiler 

 Toplam 
Olgunluk 
Düzeyi 

Araştırma ve 
Geliştirme 
süreçleri olgunluk 
düzeyi 

Alan ağırlıklı atıf endeksi .019 .018 

Toplam yayın sayısının öğretim 
üyesi sayısına oranı 

.588** .594** 

Öğretim üyesi başına SCI, SSCI 
ve A&CHI Endeksli Dergilerdeki 
yıllık yayın sayısı 

.467** .554** 

Atıf sayısı .449** .369** 

%10’luk dilimde atıf alan yayın 
sayısının toplam yayın sayısına 
oranı 

.254** .327** 

** p<.01   

Tablo 21 incelendiğinde yükseköğretim kurumlarının araştırma ve geliştirme 

performansını ortaya koyan göstergelerin bu alanda ve toplamda kalite güvencesi süreçlerinin 

olgunluğuyla istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler içerisinde olduğu gözlemlenmektedir. Buna 

göre yükseköğretim kurumlarının toplamda ve araştırma ve geliştirme alanındaki kalite 

güvencesi süreçlerinin olgunluğu arttıkça toplam yayın sayısının öğretim üyesi sayısına oranı, 
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öğretim üyesi başına SCI, SSCI ve A&CHI endeksli dergilerdeki yıllık yayın sayısı, atıf sayısı ve 

%10’luk dilimde atıf alan yayın sayısının toplam yayın sayısına oranı da artmaktadır.  

Bir grup performans göstergesinin kalite güvencesi süreçlerinin olgunluğuyla 

ilişkilerini ele alan bu mikro inceleme birkaç soruya yanıt üretebilmektedir. Bu noktada ilk 

soru “Kalite güvencesi süreçleri kurumsal gelişime katkı sağlamakta mıdır?” olmalıdır. Elde 

edilen bulgular, kalite güvencesi süreçleri ve performans göstergelerinin nitelikli bir iyileşme 

eğilimi içerisinde olduklarını göstermekte, dolayısıyla kalite güvencesi süreçlerinin kurumsal 

gelişime katkı sağladığına işaret etmektedirler. İkinci ve ilki ile bağlantılı bir diğer soru ise 

“YÖKAK tarafından kurumsal performans göstergelerinin izlenmesi ne derece anlamlı 

olmaktadır?” sorusu olabilir.  Elde edilen sonuçlar, kurumsal performans göstergelerinin 

izlenmesinin kalite güvencesi süreçlerinin etkilerini saptamakta önemli araç olduğuna işaret 

etmektedir.  
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Bölüm 5. YÖKAK Tarafından Yetkilendirilen/Tanınan 

Akreditasyon Kuruluşlarının 2020 Yılı Faaliyetleri  

5.1 Akreditasyon Kuruluşları 

Ülkemizde, yükseköğretim kurumlarının program akreditasyonu faaliyetleri ulusal ve 

uluslararası bağımsız akreditasyon kuruluşları tarafından gönüllülük esası çerçevesinde 

yürütülmektedir. Ulusal akreditasyon kuruluşlarının yetkilendirilmesi ve uluslararası 

akreditasyon kuruluşlarının tanınması süreci YÖKAK tarafından belirlenen ilke ve ölçütler 

kapsamında sürdürülmektedir. YÖKAK tarafından yetkilendirilen veya tanınan akreditasyon 

kuruluşlarının akredite ettiği programların akredite bilgileri Yükseköğretim Kurumları Sınavı 

(YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda sunulmaktadır. 

YÖKAK tarafından ulusal akreditasyon kuruluşlarının yetkilendirilmesi ve uluslararası 

akreditasyon kuruluşlarının tanınması süreci Dış Değerlendirme ve Akreditasyon 

Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi, Tanınması ve İzlenmesine İlişkin Kılavuz kapsamında 

yürütülmektedir. 

YÖKAK tarafından yetkilendirilen ve 2020 yılında Kalite Değerlendirme Tescil 

Belgesi’ne sahip olan 18 ulusal akreditasyon kuruluşu bulunmaktadır. Bunlar Şekil 39’da 

sunulmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 39.  YÖKAK tarafından yetkilendirilen ulusal akreditasyon kuruluşları 

https://yokak.gov.tr/Common/Docs/AkreditasyonKilavuz1.0/2.0/Yetkilendirilme_Taninma_ve_Izleme_Kilavuzu_Versiyon_2.1.pdf
https://yokak.gov.tr/Common/Docs/AkreditasyonKilavuz1.0/2.0/Yetkilendirilme_Taninma_ve_Izleme_Kilavuzu_Versiyon_2.1.pdf
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Faaliyet gösteren ulusal kuruluşlardan ECZAKDER, EPDAD, İLEDAK, SABAK ile 

TURAK, 2020 yılında yeniden tescil edilmek üzere başvuru yapmış ve Kalite Değerlendirme 

Tescil Belgesi almışlardır. SPORAK, DEPAD, AUDAK, PEMDER, STAR ve ZİDEK 2020 yılında ilk 

başvuruyu yapmış ve Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi almışlardır. Farklı alanlarda 

akreditasyon hizmeti vermek isteyen bazı kuruluşlar yapılanmalarına devam etmektedir.  

YÖKAK tarafından tanınan 7 uluslararası akreditasyon kuruluşu bulunmaktadır. Bunlar 

Şekil 40’da sunulmuştur. 

Şekil 40. YÖKAK tarafından tanınan uluslararası akreditasyon kuruluşları 
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Türkiye’de akredite lisans programlarına ilişkin 2016-2020 yıllarına ait veriler Tablo 

41’de sunulmuştur. 

Şekil 41. 2016-2020 akredite program sayıları 

Şekil 41’e göre, akredite program ve akredite programa sahip kurumu sayılarında yıllar 

itibarıyla düzenli bir artış görülmektedir. Akredite lisans programlarının mezun veren tüm 

lisans programlarına oranı %8,84 olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca 2016 yılına göre 2020 yılında 

akredite programı bulunan kurum sayısı %72, akredite program sayısı ise %83 artmıştır. 

YÖKAK tarafından yürütülen kurumsal dış değerlendirme programları deneyimleri, akredite 

program sayısını artıran kurumların kalite güvencesi sistemlerini geliştirerek kalite 

süreçlerini içselleştirdiğini ve bu kültürü kurumlarının geneline yaymayı başardığını 

göstermektedir. Bu nedenle yükseköğretim kurumlarında akreditasyon faaliyetlerinin 

yaygınlaştırılması ve farklı alanlarda faaliyet gösterecek akreditasyon kuruluşlarının teşvik 

edilmesi gerekmektedir.  

Şekil 42’de farklı programlarda akreditasyon faaliyetleri yürüten akreditasyon 

kuruluşları göz önünde bulundurulurken, Şekil 43’te tek programda akreditasyon faaliyeti 

yürüten akreditasyon kuruluşları göz önünde bulundurulmuştur. 
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Şekil 42. 2016-2020 yılları alan bazlı akredite program sayıları 

 

Şekil 43. 2016-2020 yılları program bazlı akredite program sayıları 

 

Şekil 42’ye göre, mühendislik alanındaki akredite program sayısının diğer alanlara 

kıyasla daha fazla olduğu görülmektedir. Toplam mezun veren mühendislik programları 

arasında akredite olan programların oranı yaklaşık olarak %35’tir. Şekil 43’teki program bazlı 

akreditasyon sayıları incelendiğinde ise; tıp eğitimi, eczacılık, veteriner hekimliği ve psikoloji 

programlarında akreditasyon sayılarının artarak devam ettiği görülmektedir. Ancak mimarlık 

programında düzenli bir artış görülmemektedir. Bunun en önemli nedeni mimarlık 

programlarını akredite eden ulusal bir akreditasyon kuruluşunun bulunmamasıdır. Tıp 

programlarının 2020 yılı itibariyle %50,6'sı, eczacılık programlarının %41'i ve veteriner 
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hekimliği programlarının %37'si akredite durumdadır. Farklı alanlarda akreditasyon hizmeti 

veren akreditasyon kuruluşlarının çeşitlendirilmesi yıllar itibarıyla akredite program ve 

fakülte sayılarında artışı sağlamıştır. Devlet yükseköğretim kurumlarında bulunan akredite 

program sayıları, vakıf yükseköğretim kurumlarına kıyasla daha yüksek olsa da aradaki fark 

yıllar itibarıyla azalmaktadır. 

2020 yılında akredite program sayısı 15’ten fazla olan 14 yükseköğretim kurumu (Tablo 

22) bulunmaktadır. Bunlardan 10’u devlet üniversitesi iken 4’ü vakıf üniversitesidir.  

Tablo 22. Akredite program sayısı 15’ten fazla olan kurumlar 

Kurum Tür Akredite Program Sayısı 
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Vakıf 44 
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Devlet 39 
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Devlet 38 
EGE ÜNİVERSİTESİ Devlet 23 
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Devlet 23 
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Vakıf 22 
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet 21 
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Vakıf 21 
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Devlet 20 
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Devlet 19 
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Vakıf 18 
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Devlet 18 
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Devlet 17 
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Devlet 16 

 

2020 yılında akredite program sayılarının lisans programı sayılarına oranı %20 ve daha 

fazlası olan 19 yükseköğretim kurumu (Tablo 23) bulunmaktadır. Bunlardan 9’u devlet 

üniversitesi iken 10’u vakıf üniversitesidir. 

Tablo 23. Akredite program oranı %20 ve fazlası olan kurumlar 

Üniversite TÜR Akredite Program Oranı 
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Devlet 77,6% 
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Vakıf 50,0% 
KOÇ ÜNİVERSİTESİ Vakıf 44,0% 
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Devlet 43,9% 
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Devlet 43,8% 
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Devlet 40,0% 
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Vakıf 38,6% 
ATILIM ÜNİVERSİTESİ Vakıf 28,9% 
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Devlet 28,8% 
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Vakıf 28,6% 
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YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Vakıf 28,0% 
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Devlet 27,1% 
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Devlet 26,7% 
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Vakıf 26,1% 
EGE ÜNİVERSİTESİ Devlet 24,2% 
SABANCI ÜNİVERSİTESİ Vakıf 21,4% 
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Vakıf 20,8% 
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Devlet 20,7% 
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Vakıf 20,0%  
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Bölüm 6. 2020 Yılı YÖKAK Faaliyetlerinin Paydaşlar 

Tarafından Değerlendirilmesi  

6.1 Çevrimiçi Görünürlük 

2020 yılında YÖKAK çevrimiçi iletişim kanallarını güçlendirme yoluna gitmiştir. 

Pandemi döneminde tanıtım ve paydaşlarla iletişim çalışmalarına tüm hızıyla devam eden 

YÖKAK, yeni dönemde daha interaktif ve erişilebilir içerikler sunma gayreti içinde olmuştur. 

Bu kapsamda Mart ayında son kez yayımlanan 3 aylık bülten yerine gelişmelerin sunumunda 

anlık iletişimi önceleyen etkileşimli içerikler, sosyal medya, infografik ve videolar ile 

yükseköğretimde kalite kültürünü yayma faaliyetleri sürdürülmüştür. YÖKAK’ın sosyal medya 

hesapları bu dönemde önemli iletişim kanallarından biri haline gelmiştir. 2020 yılsonu 

itibarıyla Twitter’da 8.760 takipçi sayısına ulaşılmıştır (bir önceki yıla göre %340’lık bir artış 

gerçekleşmiştir). Aynı yıl uluslararası görünümü artırma çabalarıyla eş zamanlı İngilizce yayın 

yapan Twitter hesabına ek olarak, yine Türkçe ve İngilizce içerik sunan LinkedIn (287 takipçi) 

ve Youtube (345 abone) üzerindeki sosyal medya hesapları kullanıcıların takibine sunulmuştur.  

2020 yılı içinde resmi internet sayfası ise 69.212 tekil kullanıcı tarafından 383.220 sayfa 

görüntülemesi almıştır. Şekil 44’de internet sayfasında en çok erişim alan içerikler 

sunulmuştur.  

Şekil 44. YÖKAK’ın resmi internet sayfasında en çok erişim alan içerikler (tekil erişim)  

Kaynak: Google Analytics 
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6.2 Eğitsel Etkinliklerin Etkililiği  

2020 yılı Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Programı Değerlendirici Eğitimi 

faaliyetlerinin (05-07 Mart 2020) etkinliğini değerlendirmek amacıyla Program sonunda, 

YÖKAK kurul üyelerinin, akademik danışmanlarının ve uzmanlarının katkıları ile hazırlanan ve 

21 maddeden oluşan çoktan seçmeli bir Başarı Testi uygulanmıştır. Ayrıca eğitimin niteliğine 

ilişkin dönüt almak üzere oluşturulan bir Genel Değerlendirme Formu kullanılmıştır.  

Başarı Testi uygulamasına toplam 255 değerlendirici adayı katılmıştır. Testten elde 

edilen genel ortalama puan 76,20’dir. Genel Değerlendirme Formu ise toplam 240 

değerlendirici adayı tarafından doldurulmuştur. Elde edilen bulgular Tablo 24-27’de 

sunulmaktadır.  

Tablo 24. Eğitimin geneline ilişkin bulgular (1 en düşük-5 en yüksek) 

 Madde  Ortalama  

 Eğitimi genel olarak faydalı buldum.  4,601 

 Eğitimin amacına ve hedeflerine ulaştığını düşünüyorum.  4,500 

 Eğitim kapsamında gerçekleştirilen etkinliklere ayrılan süre yeterliydi.  4,298 

 Eğitimin yapıldığı fiziksel ortamı uygun buldum. 4,189 

            Genel Ortalama 4,397 

 

Tablo 24 incelendiğinde değerlendirici adaylarının, eğitimi genel olarak yararlı 

buldukları görülmektedir. 2020 yılı itibarıyla eğitim 1,5 gün şeklinde planlanmış ve 

yürütülmüştür. Ayrıca eğitim programın açılış etkinlikleri de bir yarım günde 

gerçekleştirilmiş, böylece iki güne yayılan bir süreç uygulanmıştır. Değerlendirici adaylarının 

dönütleri göz önünde bulundurularak yapılan zaman düzenlemesinin olumlu sonuçlar ortaya 

koyduğu ifade edilebilir.  
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Tablo 25. Değerlendirici adaylarının eğitime yönelik olumlu görüşleri 

Görüş  N 

Eğitim programının ve organizasyonun amacına uygun 

yürütülmesi/Değerlendirici adaylarına katkı sağlaması  

78 

Yüz yüze ve etkileşimli grup çalışmaları ile aktif katılıma olanak 

sağlaması/Öğrenen merkezli olması 

67 

Program süresinin üç güne yayılması/Zamanın uygun ve etkin kullanımı  21 

Eğitim moderatörlerinin yetkinliği ve etkin iletişimleri  17 

Eğitim materyallerinin faydalı olması ve programdan önce değerlendirici adayları 

ile paylaşılmış olması 

13 

 

Tablo 25’te görüldüğü üzere eğitime ilişkin olumlu görüş bildiren 189 değerlendirici 

adayının bu görüşleri arasında ilk sırayı programının ve organizasyonun amacına uygun 

yürütülmüş olması almıştır. Değerlendirici adayları eğitim programının kendilerine katkı 

sağladığını dile getirmişlerdir. Bunun yanı sıra eğitimin yüz yüze ve etkileşimli grup çalışmaları 

ile yürütülmesinin aktif katılıma olanak sunduğu, öğrenen merkezli bu yaklaşımın eğitimin 

önemli olumlu yönlerinden biri olduğu belirlenmiştir. Değerlendirici adaylarının eğitime ilişkin 

olumlu görüşlerinden bazıları Şekil 45’deki gibidir.   

Şekil 45. Değerlendirici adaylarının eğitime ilişkin olumlu görüşlerinden örnekler 
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Tablo 26. Değerlendirici adaylarının eğitime yönelik olumsuz görüşleri 

Görüş N 

İnternet bağlantısında sorunların yaşanması 26 

Eğitim süresinin yetersiz olması  24 

Eğitimin yapıldığı fiziksel ortamının uygun olmaması (masa düzeni, ses sistemi, 

havalandırma vb.) 

19 

Örnek olayların ve materyallerin net olarak anlaşılamaması 10 

Değerlendirici adaylarının deneyim farklılıklarının bulunması   6 

 

Tablo 26’da görüldüğü üzere eğitime ilişkin olumsuz görüş bildiren 101 değerlendirici 

adayının sıklıkla ifade ettikleri konuların başında internet bağlantısı sorunları ile eğitim 

süresinin yetersiz olması gelmiştir. Değerlendirici adaylarının eğitime ilişkin olumsuz 

görüşlerinden bazıları Şekil 46’daki gibidir.  

Şekil 46. Değerlendirici adaylarının eğitime ilişkin olumsuz görüşlerinden örnekler  
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Tablo 27. Değerlendirici adaylarının değerlendirici eğitimine yönelik önerileri 

Görüş  N 

Eğitim süresi uzatılmalıdır 24 

Değerlendirme takımları eğitimden önce oluşturularak, eğitim sırasında bu 

takımlar simülasyon çalışması gerçekleştirmelilerdir 

8 

Eğitim belirli aralıklarla tekrarlanmalıdır. 7 

Eğitimin yapıldığı fiziksel ortamı uygun olmalıdır. 6 

Eğitim programında sosyal etkinliklere de yer verilmelidir. 6 

 

Tablo 27’de görüldüğü üzere eğitime ilişkin öneri bildiren 73 değerlendirici adayının 

öncelikli önerilerinin başında eğitim süresinin uzatılması, değerlendirme takımlarının 

eğitimden önce oluşturularak, eğitim sırasında bu takımların simülasyon çalışması 

gerçekleştirmelerinin sağlanması ve eğitimin belirli aralıklarla tekrarlanması yer almaktadır. 

Değerlendirici adaylarının eğitime ilişkin önerilerinden bazıları Şekil 47’deki gibidir.  

Şekil 47. Değerlendirici adaylarının eğitime ilişkin önerilerinden örnekler 
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Değerlendirici Eğitimi Programının etkililiğine ilişkin daha geniş bilgi 2020 Yılı 

Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Programı Değerlendirici Eğitimi Raporundan 

edinilebilmektedir. 

6.3 Değerlendirme Takımlarının Değerlendirilmesi (360 derece 
değerlendirme) 

2020 yılı dış değerlendirme süreci kapsamında değerlendiriciler için çok boyutlu 360° 

değerlendirme yaklaşımı kullanılmıştır. Buna göre takım üyelerinin birbirlerini 

değerlendirmesi ve değerlendirilen kurumun da takım üyelerini değerlendirmesi sağlanarak 

döngü tamamlanmıştır. 360° değerlendirme yaklaşımının sonuçları aşağıda sunulmuştur. 

https://api.yokak.gov.tr/Storage/AnnouncementFiles/18-03-2020/116/2020%20yili%20DEP_sonhal1%20web.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/AnnouncementFiles/18-03-2020/116/2020%20yili%20DEP_sonhal1%20web.pdf
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Şekil 48. Değerlendiricilerin birbirini değerlendirmesi (2020) (Ort. 1 en düşük 5 en yüksek)
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uymuştur. Ort: 4,51

Süreçlerdeki görev ve sorumluluklarını yerine
getirmiştir. Ort: 4,54

Süreç boyunca yapıcı bir tutum sergilemiştir. Ort:
4,63

Kesinlikle Katılmıyorum (1) Katılmıyorum (2) Kararsızım (3) Katılıyorum (4) Kesinlikle Katılıyorum (5)
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Takım üyelerinin ekip içindeki davranışsal özelliklerine ilişkin sonuçlar, Şekil 48’deki 

gibidir. Kullanılan 360° değerlendirme yaklaşımına göre, değerlendiricilerin birbirlerini 

değerlendirmesine ilişkin sonuçlar genel olarak değerlendiricilerin süreç boyunca etkili 

iletişim kurduklarına, olumlu, yapıcı, uyumlu, tarafsız ve adil davrandığına işaret etmektedir. 

Değerlendirme sonuçları, çevrimiçi gerçekleştirilen uygulamaların ve karma saha ziyareti 

yaklaşımının benimsendiğini göstermektedir. Buna ek olarak zamanın etkin kullanımına 

ilişkin sonuçlar iyileştirilmesi gereken bir boyut olarak not edilmiştir.   



 

128 / 258 
 

Şekil 49. Değerlendiricilerin takım başkanlarını değerlendirmesi (2020) (Ort. 1 en 
düşük 5 en yüksek) 
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Süreç boyunca yapıcı bir tutum sergilemiştir. Ort:
4,77

Süreçlerdeki görev ve sorumluluklarını yerine
getirmiştir. Ort:4,72

Değerlendirme programının zaman planına
uymuştur. Ort: 4,63

Çevrim içi ve yüz yüze süreçlerde tarafsız ve adil
davranmıştır. Ort: 4,71

Süreç boyunca zamanı etkin kullanamamıştır. Ort:
2,20

Kurum hakkında yeterli ön bilgiye sahip olarak
süreçlerde yer almıştır. Ort: 4,66

Kurum ziyareti için gerekli ön hazırlıkları
yapmıştır. Ort: 4,77

Çevrim içi ve yüz yüze süreçlerde takım üyeleriyle
etkili iletişim kurmuştur. Ort: 4,77

Çevrim içi ve yüz yüze süreçlerde kurumla etkili
iletişim kurmuştur. Ort: 4,76

Çevrim içi ve yüz yüze süreçlerde takım üyeleriyle
uyum içerisinde çalışmıştır. Ort: 4,75

Değerlendirme sürecinde kurumu diğer
yükseöğretim kurumlarıyla kıyaslamaktan ve

eleştirmekten kaçınmıştır. Ort: 4,68

Kuruma yönelttiği sorular süreçle doğrudan ilgili,
anlaşılır ve durumu anlamaya yönelik olmuştur.

Ort: 4,74

Etkili bir liderlik sergilemiştir. Ort: 4,62

Takım üyelerinin önerilerini dikkate almıştır. Ort:
4,72

Takım başkanı ile başka değerlendirme
süreçlerinde de aynı takımda yer almak isterim.

Ort: 4,72

Kesinlikle Katılmıyorum (1) Katılmıyorum (2) Kararsızım (3) Katılıyorum (4) Kesinlikle Katılıyorum (5)
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Şekil 49’a göre, değerlendiricilerin takım başkanları değerlendirmesinde de benzer ve 

tutarlı sonuçlar elde edilmiştir. Çevrimiçi toplantı formatında zamanın etkin kullanımına ilişkin 

sonuçlar iyileştirilmesi gereken bir boyut olarak öne çıkmıştır. Şekil 50’de değerlendiricilerin 

konu hakkındaki dönütlerinden örnekler sunulmuştur.  

Şekil 50. Değerlendiricilerin takım başkanları hakkındaki değerlendirmelerinden 

örnekler 
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Şekil 51. Takım başkanlarının değerlendiricileri değerlendirmesi (2020) (1 en düşük 5 
en yüksek) 
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Takım üyesi ile başka değerlendirme süreçlerinde
de aynı takımda yer almak isterim. Ort: 4,55

Takım başkanının önerilerini dikkate almıştır. Ort:
4,69

Kuruma yönelttiği sorular süreçle doğrudan ilgili,
anlaşılır ve durumu anlamaya yönelik olmuştur.

Ort: 4,60

Değerlendirme sürecinde kurumu diğer
yükseöğretim kurumlarıyla kıyaslamaktan ve

eleştirmekten kaçınmıştır. Ort: 4,56

Çevrim içi ve yüz yüze süreçlerde takım üyeleriyle
uyum içerisinde çalışmıştır. Ort: 4,69

Çevrim içi ve yüz yüze süreçlerde kurumla etkili
iletişim kurmuştur. Ort:  4,61

Çevrim içi ve yüz yüze süreçlerde takım üyeleriyle
etkili iletişim kurmuştur. Ort: 4,66

Kurum ziyareti için gerekli ön hazırlıkları
yapmıştır. Ort: 4,46

Kurum hakkında yeterli ön bilgiye sahip olarak
süreçlerde yer almıştır. Ort: 4,44

Süreç boyunca zamanı etkin kullanamamıştır. Ort:
2,60

Çevrim içi ve yüz yüze süreçlerde tarafsız ve adil
davranmıştır. Ort: 4,67

Değerlendirme programının zaman planına
uymuştur. Ort: 4,60

Süreçlerdeki görev ve sorumluluklarını yerine
getirmiştir. Ort: 4,61

Süreç boyunca yapıcı bir tutum sergilemiştir. Ort:
4,69

Kesinlikle Katılmıyorum (1) Katılmıyorum (2) Kararsızım (3) Katılıyorum (4) Kesinlikle Katılıyorum (5)



 

131 / 258 
 

Şekil 51’de değerlendiricilerin genel olarak takım içinde uyumlu olduklarına, olumlu 

ve yapıcı bir tutum sergilediklerine, tarafsız ve adil hareket ettiklerine ilişkin görüşler takım 

başkanlarınca iletilmiştir. Ayrıca oluşturulan takımlardaki profilin yetkinlik ve tecrübesi ile 

ilgili olumlu geri dönüşler alınmıştır (Şekil 52). 

Şekil 52. Takım başkanlarının değerlendiriciler hakkındaki değerlendirmelerinden 

örnekler 
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Şekil 53. Kurum yöneticilerinin değerlendiricileri değerlendirmesi (2020) (1 en düşük 
5 en yüksek) 
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Süreç boyunca yapıcı bir tutum sergilemiştir. Ort:
4,58

Kurumum hakkında yeterli ön bilgiye sahip
olarak süreçlerde yer almıştır. Ort: 4,55

Değerlendirme programının zaman planına
uymuştur. Ort: 4,59

Çevrim içi/yüz yüze süreçlerde bizlerle etkili
iletişim kurmuştur. Ort: 4,48

Çevrim içi/yüz yüze süreçlerde bizlerle uyum
içerisinde çalışmıştır. Ort: 4,51

Değerlendirme sürecinde kurumumu diğer
yükseöğretim kurumlarıyla kıyaslamaktan ve

eleştirmekten kaçınmıştır. Ort: 4,53

Çevrim içi ve yüz yüze süreçlerde tarafsız ve adil
davranmıştır. Ort: 4,62

Süreç boyunca zamanı etkin kullanamamıştır.
Ort: 1,69

Bizlere yönelttiği sorular süreçle doğrudan ilgili,
anlaşılır ve durumu anlamaya yönelik olmuştur.

Ort: 4,47

Bir sonraki dönemde de kurumumuzun
değerlendirme sürecinde yer almasını isterim.

Ort: 4,30

Kesinlikle Katılmıyorum (1) Katılmıyorum (2) Kararsızım (3)
Katılıyorum (4) Kesinlikle Katılıyorum (5)



 

133 / 258 
 

Şekil 54. Kurum yöneticilerinin takım başkanlarını değerlendirmesi (2020) (1 en düşük 5 en 
yüksek)
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Süreç boyunca yapıcı bir tutum sergilemiştir. Ort:
4,77

Kurumum hakkında yeterli ön bilgiye sahip
olarak süreçlerde yer almıştır. Ort: 4,76

Değerlendirme programının zaman planına
uymuştur. Ort: 4,52

Çevrim içi/yüz yüze süreçlerde bizlerle etkili
iletişim kurmuştur. Ort: 4,68

Çevrim içi/yüz yüze süreçlerde bizlerle uyum
içerisinde çalışmıştır. Ort: 4,64

Değerlendirme sürecinde kurumumu diğer
yükseöğretim kurumlarıyla kıyaslamaktan ve

eleştirmekten kaçınmıştır. Ort: 4,68

Çevrim içi ve yüz yüze süreçlerde tarafsız ve adil
davranmıştır. Ort: 4,76

Süreç boyunca zamanı etkin kullanamamıştır.
Ort: 2,16

Bizlere yönelttiği sorular süreçle doğrudan ilgili,
anlaşılır ve durumu anlamaya yönelik olmuştur.

Ort: 4,56

Bir sonraki dönemde de kurumumuzun
değerlendirme sürecinde yer almasını isterim.

Ort:  4,40

Kesinlikle Katılmıyorum (1) Katılmıyorum (2) Kararsızım (3)
Katılıyorum (4) Kesinlikle Katılıyorum (5)
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Şekil 53 ve Şekil 54 incelendiğinde, kurum yöneticileri tarafından yapılan 

değerlendirmelerde gerek değerlendiricilerin gerekse takım başkanlarının genel olarak 

uyumlu oldukları, olumlu ve yapıcı bir tutum sergiledikleri, tarafsız ve adil hareket ettikleri 

belirlenmiştir. Geçmiş yıllardan farklı olarak çevrimiçi boyutta davranışsal kriterlerle ilgili 

anket sorularına belirgin olumlu yaklaşım gösterilmiştir (Şekil 55).  

Şekil 55. Kurum yöneticilerinin takım başkanları hakkındaki değerlendirmelerinden 

bir örnek 

 

6.4 Talep, öneri ve şikayetler 

Yürütülen dış değerlendirme programları ile akreditasyon kuruluşlarının tanınması ve 

yetkilendirilmesi kararlarına yönelik itiraz ile diğer hizmetlere yönelik şikâyet süreçlerine 

ilişkin sistematik bir yaklaşım oluşturularak YÖKAK İtiraz ve Şikayet Komisyonu ve Yönergesi 

yayımlanmıştır. Oluşturulan sürecin ilgililerce takibi YÖKAK Kalite Yönetim Bilgi Sisteminin bir 

parçası olarak oluşturulan Geri Bildirim Yönetim Sistemi (GBYS) üzerinden şeffaf bir şekilde 

gerçekleştirilebilir hale getirilmiştir. Bu entegrasyon stratejik plan hedefleri ile şikayet ve 

itiraz sürecinin entegre raporlanabilir hale getirilmesine katkı sağlamıştır. 2020 yılında 

sistemde mentörlük, internet sayfası, değerlendirici seçimi ve değerlendirme ölçütleri 

konularında ilgililerce açılan toplam 4 başvuru gerçekleşmiştir. 

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında kamu kurumlarının bağlı oldukları 

CİMER sistemi bir diğer şikâyet ve itiraz kanalıdır. 2020 yılında CİMER üzerinden YÖKAK’a 

yönelik bir başvuru bulunmamaktadır. 

  

https://yokak.gov.tr/Common/Docs/Site_Mevzuat/ItirazveSikayetYonergesi.pdf
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Bölüm 7. Sonuç, Değerlendirme ve Öneriler 

Yükseköğretim alanında 2020 yılı; Covid-19 deneyimi ile birlikte , kriz ve fırsatların iç 

içe olduğu ezber bozan bir dönüşüm ortamı ve yeni normallerin şekillendiği bir yıl olarak 

hafızalara yerleşmiştir. Bir süredir hayatın tüm alanlarında etkisi hissedilen küresel değişim, 

Pandemi ile birlikte hızlanmış; dijitalleşme, jeopolitik belirsizlikler, eğitim teknolojileri, yeni 

yetkinliklere duyulan ihtiyaç gibi pek çok etken yükseköğretim kurumlarından beklenen 

çıktıların da değişmesine neden olmuştur1,2,3,4. Karmaşıklık ve belirsizliğin eşlik ettiği bu 

dönüşüm ortamında, güçlü bir iç kalite güvencesi sistemine sahip yükseköğretim 

kurumlarının değişim yönetimi ve krizlerin fırsata çevrilmesi konusunda daha başarılı 

oldukları görülmüş, özellikle eğitim ve öğretim süreçlerindeki kalite güvencesi sisteminin 

önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır. 

Kuruluşundan itibaren YÖKAK için en önemli kurumsal hedef; yükseköğretim 

kurumlarına eğitim ve öğretim süreçleri, araştırma ve geliştirme etkinlikleri, idari yapıları ve 

toplumsal katkı mekanizmalarına kalite güvencesi noktasında ayna olabilmek, gelişime açık 

yönlerini ortaya koyabilmek böylece ulusal yükseköğretim sistemimizin niteliğinin 

yükselmesine ve buradan hareketle çağın gerektirdiği becerilerle donanmış, öğrenmeye, 

gelişime, ortaklaşa çalışma süreçlerine açık nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesine anlamlı 

katkılar sağlamaktır. Bu kapsamda YÖKAK, pandeminin neden olduğu tüm olumsuz etkilere 

rağmen çevik yönetim, hızlı uyum yeteneği ve paydaşlarla yoğun etkileşim ilkesiyle, kurumsal 

değerlendirme programları, uluslararası üyelikler, ilişkiler ve iş birlikleri, yükseköğretim 

kurumlarının iç kalite güvencesi sistemi çalışmalarına destek verilmesi, ulusal ve uluslararası 

akreditasyon kuruluşlarının tanınması ve yetkilendirilmesi ile kalite güvencesi kültürünün 

yaygınlaştırılması kapsamındaki faaliyetlerini 2020 yılında da kesintisiz olarak sürdürmüştür. 

2020 yılına ait yükseköğretim kurumlarının yıllık iç değerlendirme raporları, 13 

yükseköğretim kurumunun kurumsal dış değerlendirme raporları, 58 yükseköğretim 

 

1  Marinoni, G. & van’t Land, H. & Jensen, T. (2020). The impact of Covid-19 on higher 

education around the World. IAU Global Survey Report. Paris: International Association of Universities.  
2 Pokhrel, S., & Chhetri, R. (2021). A Literature Review on Impact of Covid-19 Pandemic on 

Teaching and Learning. Higher Education for the Future, 8 (1), 133-141. 
3 Loukkola T, CirlanTia E. (2021). Internal Quality Assurance in Times of Covid-19: Report. 

European University Association. 
4 2021 Trends (2021). EVOLVE: 2025 Strategic Plan. The Higher Learning Commission (HLC). 
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kurumunun izleme raporları ve akreditasyon kuruluşlarının faaliyetlerinin değerlendirilmesi 

sonucunda, Ülkemizde yükseköğretim alanındaki kalite güvencesi sisteminin durumuna ilişkin 

elde edilen bulgular KDDA Ölçütlerinin 5 başlığı altında özetlenmektedir:  

Kalite Güvencesi Sistemi 
Yükseköğretim kurumlarının kalitesi, kurumların kendi sorumluluğundadır. İç kalite 

güvencesi sistemi, kurumun gelecek planlarını belirlemesi, sahip olunan kaynakların ve 

yetkinliklerin bu hedefler doğrultusunda yönetilmesi, tüm çalışmaların kurumsal değerlerle 

ve hedeflerle uyumlu olarak yönetilmesi süreçleri ile kurum genelinde ve süreçler bazında 

ölçme ve izleme yoluyla sürekli öğrenme ve iyileştirmenin gerçekleşmesini içerir 5. Kurumda 

bir iç kalite güvencesi sistemi bulunmadığında, YÖKAK ya da diğer kalite kuruluşları tarafından 

yürütülen dış değerlendirme süreçlerinin katkısı ya hiç yoktur ya da çok sınırlıdır.  

Kurumsal Dış Değerlendirme Programı’nın 6. yılında, yükseköğretim kurumlarında iç 

kalite güvencesi sistemi ile ilgili bilgi ve farkındalık düzeyinin ilk yıllara kıyasla oldukça arttığı, 

kalite komisyonlarının yapılanmalarını tamamlandığı, iç değerlendirme çalışmalarının sadece 

rapor yazımı amaçlı değil, yıl içine yayılmış faaliyetlerle yürütüldüğü ve kurumların paydaş 

katılımı, iyi uygulamalar ve sürdürülebilirlik gibi konularda daha çok çaba sarfettiği 

memnuniyetle gözlemlenmektedir. 

2020 yılında dış değerlendirmeye dahil olan 13 yükseköğretim kurumunun KGBR’leri 

incelendiğinde, kurum yöneticilerinin kalite güvencesi çalışmalarını sahiplenme 

motivasyonunun yüksek olduğu gözlemlenmektedir.  Bununla  birlikte, “Kalite Güvencesi 

Sistemi” başlığı altında yer alan 4 ölçüte (misyon ve stratejik hedefler, iç kalite güvencesi 

sistemi, paydaş katılımı ve uluslararasılaşma) yakından bakıldığında değerlendirilen 

kurumlarda iç kalite güvencesi sisteminin henüz planlama ve uygulama düzeyinde olduğu 

tespit edilmiştir. Planlanmış ve uygulamaya geçirilmiş faaliyetlerde izleme ve iyileştirme az 

sayıda kurumda gerçekleştirilmektedir.  Değerlendirilen kurumların henüz yeni mezun verdiği 

göz önünde bulundurulduğunda kalite güvencesi mekanizmalarının olgunluk düzeyi olarak 

PUKÖ çevriminin ilk basamaklarında yoğunlaşmaları beklenen bir sonuçtur.  

2020 yılı itibarıyla uygulanmaya başlanan İzleme Programı, Ülkemizdeki 

yükseköğretim kurumlarının yıllar içerisindeki kalite odaklı gelişimi konusunda önemli bilgiler 

sağlamıştır. İlk kez 2016-2017 yıllarında değerlendirilen 58 yükseköğretim kurumu; KGBR leri 

 

5 Houston, D., & Paewai, S. (2013). Knowledge, Power and Meanings Shaping Quality Assurance 

in Higher Education: A Systemic Critique. Quality in Higher Education, 19(3), 261-282. 

https://yokak.gov.tr/raporlar/kurumsal-geri-bildirim-raporlari
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aracılığıyla, kalite güvencesi sistemlerinde tespit edilmiş iyileşmeye açık alanlara odaklanmış 

ve bu alanların gelişimi adına pek çok uygulamayı hayata geçirmişlerdir. Özellikle kalite 

güvencesi sistemine paydaş katılımının artması, PUKÖ çevrimlerinin daha çok tanımlı süreçte 

kapatılması ve entegre bilgi yönetim sistemlerinin yaygınlaşması öne çıkan iyileştirme alanları 

olmuştur. İzleme Programı sonucunda elde edilen bu bulgular, Ülkemizde 2016 yılından 

itibaren uygulanmaya başlayan Kurumsal Dış Değerlendirme Programının, ulusal kalite 

güvencesi sistemine ve yükseköğretim alanında kalite güvencesi kültürünün yaygınlaşmasına 

olan katkılarını somut olarak ortaya koymaktadır. 

Eğitim ve Öğretim 
Eğitim ve öğretim süreçlerinde kalite güvencesi sistemi; hedeflenen mezun 

yeterliliklerine ve yükseköğretim çıktılarına ulaşabilmenin güvence altına alınması, 

yükseköğretim kurumlarının hesap verebilirliğinin sağlanması, öğrencilerin kalite odaklı 

tercihlerine destek olunması ve paydaşların yükseköğretim sistemine duyduğu güvenin 

sürdürülmesi için temel gerekliliktir6,7. Bu nedenle YÖKAK kurumsal değerlendirme 

süreçlerinde eğitim ve öğretim süreçleri en çok odaklanılan başlıktır.   

2019 yılına KİDR’ler incelendiğinde, kurumların % 60’ı iç değerlendirmelerinde, 

programların tasarımı ve onayı, öğrenci kabulü ve gelişimi, öğrenme kaynakları gibi mevzuatla 

desteklenmiş süreçlerde çevrimleri kapatma konusunda nispeten daha başarılı olduklarını 

ifade etmekte, buna karşılık öğrenci merkezli öğrenme ve öğretme, önceki öğrenmelerin 

tanınması programların izlenmesi ve güncellenmesi konularında henüz izleme ve iyileştirme 

mekanizmalarının oluşturulmadığını ifade etmektedirler. Özellikle mezun izleme sistemi 

önceki yıllarda olduğu gibi kurumların %90’ında öne çıkan iyileşmeye açık bir alan olarak 

dikkati çekmektedir.  

Eğitim ve öğretim süreçlerinde 2020 yılında değerlendirilen 13 Kurumun KGBR’lerinden 

elde edilen bulgular da kurumların iç değerlendirme bulguları ile paralellik göstermektedir. 

Ölçütlerin hepsinde planlanmış uygulamalar bulunmakla birlikte çok az sayıda kurumda 

izleme mekanizmalarının oluşturulduğu ve sadece bir kurumda iyileştirme aşamasına 

geçildiği gözlenmektedir. İlk kez kurumsal dış değerlendirme programına dahil olan 13 

 

6 Lucander, H., & Christersson, C. (2020). Engagement for Quality Development in Higher 

Education: A  Process for Quality Assurance of Assessment. Quality in Higher Education, 26(2), 135-

155. 
7 Brown, J., Kurzweil, M., & Pritchett, W. (2017, June 8). Quality Assurance in U.S. Higher 

Education: The Current Landscape and Principles for Reform. https://doi.org/10.18665/sr.303620 
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kurumda, eğitim ve öğretim süreçlerindeki iyileşmeye açık alanlar; program tasarımı ve 

güncelleme çalışmalarında iç ve dış paydaşların görüşlerine başvurulmaması, mezun izleme 

sistemlerinin güçlü olmaması, program ve ders bilgi paketlerinin sistematik bir şekilde 

izlenmemesi, öğrenci merkezli aktif öğrenme ve ölçme-değerlendirme yaklaşımlarının tüm 

programlarda uygulanmaması olarak tespit edilmiştir. Kurumların yeni mezun vermiş 

olmaları ya da nispeten genç kurumlar olması nedeniyle mekanizmaların zamanla 

olgunlaşacağı düşünülmektedir.  

2020 yılında küresel olarak yükseköğretim alanının karşı karşıya kaldığı Pandemi krizi 

karşısında hedeflenen öğrenme kazanımlarından ödün vermeden eğitimin sürdürülmesi için 

gösterilen kurumsal çabalar, özellikle eğitim ve süreçlerinde kalite güvencesi 

mekanizmalarının önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Her ne kadar öğrenciler, öğretim 

elemanları ve istikrarı kalite güvencesinin merkezine yerleştirmiş yükseköğretim 

kurumlarının bir bölümü Pandeminin son bulması ile eski öğrenme ortamlarına dönmeyi umut 

etse de küresel eğilimler; değişimin bir ihtiyaç değil zorunluluk olduğunu ve eğitim-öğretim 

süreçlerinde de eskiye tamamıyla dönmenin mümkün olmadığını göstermektedir8,9,10.  

2020 yılının bahar döneminde tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’deki yükseköğretim 

kurumlarında da uzaktan eğitime geçilmiştir. Kurumlar bu değişim karşısında hedeflenen 

öğrenme kazanımlarından ödün vermeden hızlı bir uyum ve reaksiyon göstererek eğitim ve 

öğretim süreçlerine devam etmişlerdir. 2020 yılı Kurumsal Dış Değerlendirme Programı 2019 

yılı KİDR’lerini temel alarak yürütülmüş olsa da, 2020 yılında eğitim ve öğretim süreçlerini ani 

gelişen koşullar nedeniyle kurumlardan 2019 yılı KİDR’lerine ek olarak “Uzaktan/Karma 

Eğitimde Kalite Güvencesi İç Değerlendirme Raporu” hazırlamaları istenmiştir. Bu ek raporda 

kurumların iç kalite güvencesi sisteminin de bir yansıması olarak kurumun kriz yönetimi, 

kurumsal çeviklik yeteneği, yenilikçi ve çözüm odaklı uygulamaları, paydaş katılımı boyutu ve 

acil uzaktan eğitimden düzenli uzaktan/karma eğitime geçiş sırasındaki planlamaları 

anlaşılmaya çalışılmıştır. Elde edilen sonuçlar, genel anlamda kurumların uzaktan/karma 

eğitim sistemlerini geliştirmede sağlıklı bir ilerleme seyri içinde olduğunu göstermektedir. 

Kalite güvencesi süreçleri de bu gelişimi oldukça önemli biçimde ve istenen yönde 

 

8 Hammond J .(2021). COVID And Change-Adjustments: Can Higher Education Handle Deep 

Change?.  Inside Accreditation, Council for Higher Education Accreditation (CHEA). 
9 2021 Trends (2021). EVOLVE: 2025 Strategic Plan. The Higher Learning Commission (HLC) 
10 El Said, G. R. (2021). How Did the COVID-19 Pandemic Affect Higher Education Learning 

Experience? An Empirical Investigation of Learners’ Academic Performance at a University in a 

Developing Country. Advances in Human-Computer Interaction, 2021 
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desteklemektedir. Uzaktan/karma eğitim olanaklarının ve erişiminin desteklenmesi, teknoloji 

ile güçlendirilmiş etkileşimli öğrenme yöntemlerinin yaygınlaştırılması, ölçme ve 

değerlendirme ile öğretim elemanlarının yetkinliklerinin geliştirilmesi odaklanılması gereken 

öncelikli alanlar olmuştur. Bununla birlikte uzaktan eğitimi örgün eğitimin görece zayıf bir 

alternatifi olmaktan öteye taşımak; uzaktan süreçleri örgün eğitime denk, hatta etkileşim gibi 

açılardan daha verimli hale getirebilmek bugün tüm dünyanın olduğu gibi Türk Yükseköğretim 

Sistemi’nin de odaklanması gereken bir durumdur (Ek 2).  

Ülkemizde Kurumsal Dış Değerlendirme Programı’nın ilk yıllarında eğitim ve öğretim 

süreçlerinde iyileşmeye en açık alanlar; programların izlenmesi ve güncellenmesi, program 

akreditasyonu ve mezun izleme sistemi olarak tespit edilmişti. 2020 yılında gerçekleştirilen 

izleme programı sonrası sözkonusu alanlardaki gelişim süreci incelendiğinde, 58 kurumun 

büyük bir bölümünde (%78) yıllar içerisinde önemli iyileştirmelerin gerçekleştirildiği 

görülmektedir. İyileşmenin sınırlı düzeyde kaldığı veya gerçekleşmediği kurumlardaki 

nedenler irdelendiğinde ise; programların izlenmesi ve iyileştirmesi süreçlerine paydaş 

katılımının tam olarak sağlanamaması, program akreditasyonun sınırlı sayıda programı 

kapsaması, akredite olmayan programlarda öz değerlendirme çalışmalarının yapılmıyor 

olması ve izleme gerçekleştirilse de sonuçların iyileştirme çalışmalarında kullanılmaması gibi 

problemlerin varlığı tespit edilmiştir. 

Program düzeyinde kalite güvencesi açısından en çok tercih edilen yaklaşım “program 

akreditasyonu”dur. Program akreditasyonunun desteklenmesine ilişkin kurumların %38’inde 

KGBR’de önerildiği şekilde, %42’sinde kısmi iyileştirmeler gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda 

2016 yılında yaklaşık 400 olan akredite program sayısı 2020 yılı itibarıyla %100’den fazla 

artarak yaklaşık 1000 olmuştur. Benzer şekilde ülkemizde ulusal akreditasyon sayısı da 

istikrarlı şekilde ve faaliyet gösterilen program çeşitliliği artmaktadır. Program 

akreditasyonun desteklenmesinin sınırlı kaldığı ya da hiç olmadığı yükseköğretim 

kurumlarında programların akredite olma olgunluk düzeylerinin düşük olması, program 

akreditasyonu maliyetleri ve program akreditasyonuna yönelik teşvik uygulamalarının 

bulunmuyor olması gibi durumlar gözlenmiştir. Bu kapsamda YÖKAK tarafından kurumların 

programlar düzeyinde akreditasyon öncesi öz değerlendirme ya da akran değerlendirme 

mekanizmalarını oluşturulmaları için teşvik edilmeye devam etmektedir.  

2020 yılı İzleme Programı’nın bir diğer önemli bulgusu, Ülkemizde iyileşmeye en açık 

alanlardan birisi olan mezun izleme sistemi ile 2016-2017 yıllarına kıyasla 58 kurumumuzda 

gerçekleştirilen iyileştirme çabalarıdır. Kurumlarımızın mezun izleme konusunda bilgi ve 

farkındalığının önemli ölçüde arttığı, kurumlararası işbirliği ve deneyim paylaşımları için 

alanlar açıldığı ve izleme mekanizmaları konusunda program ya da kurumsal düzeyde önemli 
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çabalar sarfedildiği gözlemlenmiştir. Ancak, yükseköğretim sistemimizin sayısal büyüklüğü 

nedeniyle kurumsal çabaların yanısıra, işe yerleşme/iş kurma, lisansüstü eğitime geçiş, gelir 

düzeyi, memnuniyetleri gibi bilgilerin sistematik ve kapsamlı olarak toplanması ile ilgili ulusal 

düzeyde mezunlarla ilgili büyük veriye sahip kamu kurumlarının iş birliği ihtiyacı 

bulunmaktadır.  

Araştırma ve Geliştirme  
Yükseköğretim kurumları, araştırma ve geliştirme faaliyetleri için uygun fiziki alt yapı ve 

mali kaynaklar oluşturarak bunları etkin şekilde kullanmalı; iç ve dış paydaşlarla iş birliğini ve 

kurum dışı fonlardan yararlanmayı teşvik edecek yönde araştırma politikaları bulunmalıdır. 

Ayrıca kurumlardan araştırma hedefleri doğrultusunda performans göstergelerini 

tanımlaması, etkin bir izleme ve iyileştirme mekanizması geliştirmesi, araştırma ve geliştirme 

süreçlerinin sayısal değerlerinden çok etkinliğine ve yerel, ulusal ve uluslararası katkılarına 

odaklanması beklenmektedir.  

Yükseköğretim kurumları 2019 yılına ait iç değerlendirmelerinde, “Araştırma ve 

Geliştirme” başlığı altında eğitim ve öğretim süreçlerine benzer şekilde, planlama ve 

uygulama konusunda daha başarılı olduklarını, araştırma performansının izlenmesine ve 

iyileştirmesine yönelik olgunluk düzeyinin ise giderek arttığını ifade etmişlerdir.   

Kurumsal dış değerlendirme programına dahil olan 13 kurumun KGBR’leri 

incelendiğinde ise, ağırlıklı olarak planlamalarını tamamladıkları (%67) ve bazılarının ise 

kurum geneline yayılmış uygulamalarının bulunduğu (%17) görülmüştür. Değerlendirilen 

kurumlarda araştırma faaliyetlerine yönelik teşvik, destek ve ödül mekanizmalarının varlığı, 

BAP birimlerinin etkin çalışması ve kurum dışı kaynaklara yöneliminin yüksek olması genel 

olarak KGBR’lerde güçlü yanlar olarak değerlendirilmiştir. Ancak kalite güvencesinin 

“Araştırma ve Geliştirme” başlığı altındaki ölçütler açısından henüz çevrimlerin kapatılmadığı 

görülmektedir. Sadece bir kurumda “araştırma performansı” ölçütünün tüm alt ölçütlerine 

ilişkin PUKÖ çevrimlerinin kapatıldığı, buna karşılık 2 kurumda henüz tanımlı süreçlerin dahi 

geliştirilmediği dikkati çekmektedir. Araştırma merkezlerinin fiziki alt yapılarının yetersiz ve 

stratejik plan hedeflerine uygun faaliyet göstermemesi ve PUKÖ çevriminin etkin şekilde 

uygulanmaması KGBR lerde iyileşmeye açık yan olarak dikkat çekmektedir.  

“Araştırma ve Geliştirme” başlığında çevrimlerin kapatılması kapsamında olgunluk 

düzeyi diğerlerine göre en düşük olan ölçütün “araştırma performansı” olduğu 

anlaşılmaktadır. Bu ölçüt kapsamında kurumlar, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini verilere 

dayalı ve periyodik olarak ölçme, değerlendirme ve sonuçlar doğrultusunda iyileştirme 

konusuna yeterince odaklanmamaktadır.  
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İzleme programına dahil olan 58 kurumda araştırma ve geliştirme süreçlerinde kalite 

odaklı gelişim incelendiğinde ise izleme ve iyileştirme mekanizmalarındaki olgunluk düzeyinin 

giderek arttığı bununla birlikte, izleme ve iyileştirme mekanizmaları açısından beklentileri 

karşılayamayan kurumların oranının (%33) karşılayanlardan (%24) yüksek olduğu 

görülmektedir. Kurumun araştırma uygulamalarının misyon ve hedefleri ile uyumlu 

olmaması, araştırma çıktılarını izlemek üzere mekanizmalarının oluşturulmamış olması, 

araştırma fonlarının yetersiz olması, araştırmacıların eğitim ve öğretim iş yüklerinin fazla 

olması gibi tespitler izleme raporlarında öne çıkan hususlardır.  

2020 yılında YÖKAK tarafından odaklanılan en önemli konulardan birisi yükseköğretim 

kurumlarının amaç ve hedeflerine ulaşma durumunu izlemek için kullanılan performans 

gösterge setinin ve ver kaynaklarının iyileştirmesidir. İç ve dış kalite güvencesi sistemini 

desteklemek, kurumların belirlediği hedeflere ulaşıp ulaşmadığını tespit etmek, bilgi yönetim 

sistemleri aracılığıyla etkin bir izleme ve iyileştirme yapmak amacıyla gerçekleştirilen bu 

çalışmalar YÖKAK’ın resmî internet sayfasından kamuoyu ile paylaşılmıştır. YÖKAK tarafından 

izlenen toplam 130 performans göstergesi bulunmaktadır. Yükseköğretim kurumları 

oluşturulan bu göstergeler ile 2015-2020 yılları arasında kurum bilgilerine, kalite güvencesi 

sistemine, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme alanlarına, toplumsal katkı ve 

kurumların yönetimsel faaliyetlerine yönelik verileri içeren tabloları görüntüleme ve farklı 

yükseköğretim kurumları ile kendisini karşılaştırma imkânı bulmaktadır. Ayrıca YÖKAK 

tarafından bu yıl yayımlanan “2015-2020 Yılları Türkiye Yayın Performansı Genel 

Değerlendirmesi” tematik analizi de ilgili göstergeler temel alınarak oluşturulmuştur (Ek 4).  

Yükseköğretim kurumlarında kalite güvencesi sisteminin en önemli hedeflerinden 

birisi kurumların uluslararası görünürlüğünü ve rekabet gücünü artırmaktır. Bu hedef 

kapsamında, mevcut raporda 2015-2020 yılları arasında YÖKAK tarafından izlenen performans 

göstergelerinin kurumlardaki kalite güvencesi sisteminin olgunluk düzeyi arasındaki ilişki 

analiz edilmiştir. Analiz sonuçları, kalite güvencesi açısından (kalite güvencesi sistemi, eğitim 

ve öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim sistemleri başlıklarının 

genelinde) genel olgunluk düzeyi arttıkça kurumların SCIMAGO ve URAP TR sıralamalarındaki 

yükselişinin de arttığını, eğitim ve öğretim alanında ve genel anlamda kalite güvencesi 

süreçlerinin olgunluğu arttıkça, çift ana dal yapan öğrenci oranları ve akredite program 

sayılarının artma eğiliminde olduğunu, genelde araştırma ve geliştirme alanında kalite 

güvencesi süreçlerinin olgunluğu arttıkça, öğretim üyesi başı toplam yayın oranı, öğretim üyesi 

başına SCI, SSCI ya da A&HCI yayın sayısı, atıf sayısı ve %10’luk dilimde atıf alan yayın oranının 

da arttığını göstermiştir.  Elde dilen bu bulgular, Ülkemizde 2015 yılından beri uygulanmakta 

olan kalite güvencesi süreçlerinin kurumsal gelişime sağladığı katkıyı açıkça göstermekte, 
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performans göstergelerinin kalite güvencesi süreçlerinin etkilerini izlemekte de önemli 

araçlar olduğuna işaret etmektedir.  

Toplumsal Katkı 
Yükseköğretim kurumları kalite güvence sisteminin bir parçası olarak; misyon ve 

hedefleri doğrultusunda yürüttükleri toplumsal katkı süreçlerini irdelemelidir. “Toplumsal 

Katkı” başlığı altında; toplumsal katkı stratejisi, toplumsal katkı kaynakları ve toplumsal katkı 

performansı olmak üzere toplam 3 ölçüt bulunmaktadır ve bu ölçütler ilk defa 2019 yılı 

KİDR’lerinde yer almıştır. Bu nedenle yükseköğretim kurumları iç değerlendirme raporlarında 

toplumsal katkı başlığı altındaki ölçütlerin diğer başlıklara göre yeterince olgunluk düzeyine 

ulaşmadığını ifade etmişlerdir. Dış değerlendirme geribildirim raporlarında da benzer 

bulgular elde edilmiştir.  

“Toplumsal Katkı” başlığında olgunluk düzeyi diğerlerine göre en düşük olan ölçütün 

“toplumsal katkı performansı” olduğu anlaşılmaktadır. Bu kapsamda kurumların %75’inin 

toplumsal katkı stratejisi ve hedefleri doğrultusunda yürüttüğü faaliyetleri periyodik olarak 

izlemek ve sürekli iyileştirmek üzere süreçlerini tanımladığı görülmüştür. Ancak bu süreçleri 

kurum genelinde uygulayan kurum sayısının iki ve çevrimi kapatan kurum sayısının ise 

yalnızca bir olduğu tespit edilmiştir. Değerlendirilen 13 kurumda, faaliyetlerde toplumsal 

katkının gözetilmesi, dış paydaş iş birliğinde sosyal sorumluluk projelerinin yürütülmesi ve 

tanımlı toplumsal katkı politikasının bulunması güçlü yanlar olarak belirlenirken, kalite 

güvence sistemi bağlamında, PUKÖ çevriminin etkin şekilde uygulanmaması, uygulamaların 

sonuçlarının sistematik olarak izlenmemesi ve uygulamaların tüm birimlere yayılmamasının 

iyileşmeye açık yanlar olduğu tespit edilmiştir.  

2016-2017 yıllarında dış değerlendirme alan 58 kurumda toplumsal katkı süreçleri 

araştırma başlığı altında değerlendirilmiş ve özellikle toplumsal katkı çıktılarının izlenmesi ve 

süreçlerin yönetilmesi boyutu iyileşmeye açık bir yan olarak tespit edilmişti. Bu kapsamda, 

İzleme Programı’na dahil olan kurumların %11’inde KGBR’de önerildiği şekilde ve kurumların 

%60’ında kısmi iyileştirmeler gerçekleştirilmesi memnuniyet verici olmuştur. Yaklaşık %30 

oranında herhangi bir iyileştirme gerçekleştiremeyen kurumlarda, toplumsal katkı 

faaliyetlerini izlemek üzere mekanizmalarının kurulmadığı, toplumsal katkı amaç ve 

hedeflerinin belirlenmediği ve bütçe yetersizlikleri bulunduğu belirlenmiştir.  

Yönetim Sistemi 
 

Kurumlardan, bilişim destekli yönetim sistemlerini kullanarak; kurumun misyon ve 

hedeflerine ulaştığı, yetkinliklerini ve kaynaklarını gelecek planlarıyla uyumlu yönettikleri ve 

yetiştirdikleri mezunlara kazandırdıkları bilgi, beceri ve yetkinlikler konularında iç ve dış 
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paydaşlara hesap verebilir bir sistem oluşturması beklenmektedir. 2019 yılına ait KİDR’ler de 

kurumlar paydaş katılımı, planlama, uygulama, izleme ve bilgi yönetim sistemi 

uygulamalarında gelişim sağlandığı gözlemlenmekle birlikte uygulamalara yönelik sonuçların 

değerlendirilmesinde ve iyileştirme çalışmalarında, kurumlar henüz yeterli olgunluk 

düzeyinde olmadıklarını ifade etmektedir.  

Öte yandan, 2020 yılında kurumsal dış değerlendirmesi gerçekleştirilen 13 

yükseköğretim kurumunda, paydaş katılımının yeterli düzeyde sağlanamaması, entegre ve 

etkin bir bilgi yönetim sisteminin bulunmamaması ve süreçlerin kamuoyu ile yeterince 

paylaşılamaması iyileşmeye açık alanlar olarak öne çıkan hususlar olmuştur.  

7.1 Öneriler 

Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarının sürekli gelişimine ve bireylerin evrensel 

yeterliliklere ulaşmasına katkı sağlamak üzere yükseköğretim alanında kalite güvencesi 

sistemini güçlendirme misyonu ile faaliyetlerini sürdüren Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun 

2020 Yılına Ait Yükseköğretim Değerlendirme ve Kalite Güvencesi Durum Raporu 

kapsamında paydaşlarına yönelik önerileri aşağıda özetlenmektedir:  

Politika Geliştiriciler ve Karar Alıcılar 

Ülkemizde son yıllarda yükseköğretime erişimin artırılması hedefi ile gerçekleşen 

nicel büyüme, kalite odaklı büyümeyi önceleyen politikalar ile desteklenmeli, yükseköğretim 

sistemi ile ilgili planlama, uygulama ve karar alma süreçlerinde kurumlarımızdaki kalite 

güvencesi sitemine ilişkin güçlü ve iyileşmeye açık alanları sunan YÖKAK’ın hazırladığı 

kurumsal dış değerlendirme ve akreditasyon raporları dikkate alınmalıdır.  

 YÖKAK’ın uluslararası uygulamalara benzer şekilde kurumsal kapasitesinin ve yasal 

dayanağının güçlendirilmesi çalışmalarına öncelik verilmelidir.  

Eğitim-öğretim süreçlerine ilişkin geliştirilen yükseköğretim politikalarında, öğrenme 

çıktılarını temel alan, esnek ve öğrenci merkezli öğretim programları ve bunların 

sürdürülebilirliğine ilişkin açılımlara yer verilmelidir.  

Tüm dünyada yaygınlığı giderek artan; önceki öğrenmelerin tanınması, ihtiyaç duyulan 

yetkinliklerin kısa sürede kazanılması ve istihdam edilebilirliğin kolaylaştırılmasını hedefleyen 

mikro-yeterlilik (microcredentials) programlarının yükseköğretim sistemine entegrasyonunu 

teşvik eden politikalara ihtiyaç bulunmaktadır.  
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Yükseköğretim mezunlarının izlenmesi ve izleme sonuçlarının, eğitim ve istihdam 

politikalarına yön vermesinin sağlanması ülkemiz adına nesnel çözümlerin geliştirilmesine 

katkı sunacaktır.  

Uzaktan/karma eğitim uygulamalarının yükseköğretim sistemi içerisinde artan 

önemine paralel olarak; uzaktan eğitimin altyapısını desteklemenin ötesinde, nitelikli 

uzaktan/karma eğitim çıktılarına ulaşabilmek için erişim, yetkinlikler, öğrenme-öğretme 

süreçleri, destek hizmetleri ve etik gibi boyutları kapsayan politikalara ihtiyaç bulunmaktadır.  

Yükseköğretimde nitelikli AR-GE ve toplumsal çıktılarına ulaşılması ve ulusal rekabet 

edebilirliğin artırılması amacıyla araştırma süreçlerine yönelik kalite güvencesi 

mekanizmalarının güçlendirilmesi gerekliliği politika belgelerinde daha belirgin biçimde 

vurgulanmalıdır.  

Yükseköğretim Sisteminin Yönetimi   

Yükseköğretim alanındaki yönetim süreçlerinde kalite güvencesi sisteminin bir parçası 

olarak; entegre bilgi yönetim sistemi, paydaş katılımı ve hesap verebilirlik boyutlarının 

güçlendirilmesine dikkat çekilmelidir.  

Kontenjanlar, kadro dağılımı, program/birim açılması, kaynakların dağılımı gibi 

planlamalar sırasında Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun hazırladığı raporlar dikkate alınmalı, 

kurumsal akreditasyonu bulunan ya da akredite program sayısı yüksek yükseköğretim 

kurumlarına yönelik, motivasyon, teşvik ve ödüllendirme mekanizmaları güçlendirilmelidir.  

Yükseköğretim kurumlarında öğretim programlarının tasarımında Türkiye 

Yükseköğretim Yeterlikler Çerçevesi (TYYÇ) ile uyumu ve bilgi çağı (21.yüzyıl) gereksinimlerini 

karşılaması teşvik edilmelidir. Bu doğrultuda, program tasarım, güncelleme ve izleme 

faaliyetlerinde paydaş katılımı ve katkısını arttıracak düzenlemeler yapılmalıdır.  

Program akreditasyonu faaliyetleri hem programlarının niteliğini artırıcı hem de 

kurumun iç kalite güvencesi sistemini güçlendirici bir araç olarak teşvik edilmelidir.  

Öğretim elemanı yetkinliklerinin sürekli biçimde arttırılması ve bu amaca dönük 

öğretme mükemmeliyet merkezleri gibi yapılanmalara gidilmesi desteklenmelidir. Eğitim 

hizmetlerinin izlenmesi ve iyileştirilmesine yönelik olarak kurumların kapasitesi 

güçlendirilmelidir. 

Uzaktan/karma eğitim hizmetinin niteliğine ilişkin olarak farklı düzeyler ve farklı ders 

türleri için ölçüt ve standartlar geliştirilmelidir. Kurumların iç kalite güvencesi sistemi ile 
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entegre uzaktan/karma eğitim sistemleri kurmaları ve sürdürülebilirliğinin sağlanması teşvik 

edilmelidir.  

İş Dünyası ve Mezunlar 

İş dünyası, mezunlardan beklenen yeterlilikler ile bu yeterliliklerin kalite güvencesinin 

sağlanması konusunda YÖKAK ile iş birliği bağlarını geliştirmelidir.  

İş dünyasının beklediği yeterliliklerin, kalite güvencesi sağlanmış hızlı ve kısa 

programlarla kazandırılmasına ilişkin üniversite ve iş dünyası işbirlikleri güçlendirilmelidir. 

 Akredite kurum veya program mezunlarının istihdamında özendirici uygulamalar 

hayata geçirilmelidir.  

 Ayrıca toplumsal katkı bağlamında; gerek üniversitenin iş dünyasına katkı sağlama 

gücü gerekse toplumsal süreçlerde iş dünyası-üniversite iş birliği olanakları gözetilmelidir. 

Yükseköğretim Kurumları 

Yükseköğretim kurumları iç kalite güvencesi sistemlerinde özellikle izleme ve 

iyileştirme mekanizmalarını güçlendirmelidir.  Bütünleşik kalite yönetimi ve sürdürülebilirlik 

konularına daha çok odaklanılmalı, kalite güvencesi sistemin kurumun misyon, vizyon, 

stratejik amaç ve hedefler ile entegre olmalı ve kurumunun ilan ettiği kalite politikasını temel 

almalıdır. 

Kurumun kalite politikası paydaşlar tarafından bilinir ve sahiplenir olmalı, personel ve 

öğrenciler kalite süreçlerini temel bir sorumluluk alanı olarak algılamalıdır. Kalite güvencesi 

kültürü daha çok önemsenmeli, kurum kültürü ile özdeşleşmiş, kurumlar iç ve dış paydaşlarca 

içselleştirilmiş bir kalite güvencesi kültürünün yaygınlaşması için çaba gösterilmelidir.  

Kalite güvencesi sistemine öğrenci katılımı artırılmalıdır. Bu bağlamda öğrenci kalite 

toplulukları oluşturulmalı, bu toplulukların kurum kalite komisyonları ile koordineli 

çalışmalar yürütmesi sağlanarak kalite çalışmalarına yönelik farkındalık artırılmalıdır. 

Yükseköğretim programlarının tasarımında öğrenme çıktılarını temele alan, öğrenci 

merkezli öğrenme ve performansa dayalı değerlendirme yaklaşımlar daha çok hayata 

geçirilmelidir. Programların izleme ve iyileştirme mekanizmaları güçlendirilmeli; tasarım, 

izleme ve güncelleme süreçlerinde paydaş katılımı daha etkin biçimde sağlanmalıdır. 

Program güncellemeleri ışığında öğretim elemanlarının öğretimsel yetkinlikleri sürekli 
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biçimde iyileştirilmeli, bu amaçla öğretme mükemmeliyet merkezleri kurulmalı, destek süreç 

ve mekanizmaları geliştirilmelidir.  

Program akreditasyonunun sayısı ve program çeşitliliği artırılmalıdır. Akreditasyon 

süreçlerinden elde edilen deneyimler, kurum içerisinde yaygınlaştırılmalıdır. Akredite 

olmayan programlarda ise öz/akran değerlendirme çalışmaları yürütülmelidir. 

 Mikro-yeterlilik programlarının kurum programlarına entegrasyonu sağlanmalı, 

ayrıca kurumsal bazda bu tür programları üretme ve işletme olanakları artırılmalıdır. 

Öğrencilerin yaygın, örgün ya da serbest eğitim yoluyla edindikleri önceki öğrenmelerin 

tanınması süreçleri güçlendirilmelidir.  

Öğrencilere ilişkin altyapı olanakları, kütüphane kaynakları, sosyal, kültürel, sportif 

olanaklar ve destek olanaklarının ayrıca engelsiz üniversite hizmetlerinin etkililiği nitelikli 

izleme ve iyileştirme faaliyetleriyle artırılmalıdır. Uzaktan eğitim süreçleri için de benzer 

biçimde çevrimiçi kütüphane ve nesne ambarı hizmetleri üzerinde durulmalıdır. 

Eğitim ve öğretim süreçlerine ilişkin performans göstergeleri güvenilir ve objektif 

yöntemlerle izlenmeli, akran kurumlarla karşılaştırılmalı ve ortaya çıkan iyileştirme önerileri 

hayata geçirilmelidir. Eğitim ve öğretim süreçlerin etkinliğinin arttırılabilmesi için araştırma-

geliştirme süreçleri ile eğitim ve öğretim süreçleri arasında izlenebilir bir ilişki kurulmalıdır.  

Kurum içi ve kurumlar arası iş birliği ve deneyim paylaşımı süreçleri güçlendirilmelidir.  

Uzaktan eğitim sistemleri tüm bileşenleri ve paydaşları düşünülerek bütüncül biçimde 

hayata geçirilmelidir. Uzaktan ya da karma yollarla yürütülecek dersler ya da programlar bu 

bakışla uzaktan eğitime özgü biçimde yeniden tasarlanmalıdır. Öğretim yöntemine paralel 

biçimde ölçme ve değerlendirme yöntemlerine ilişkin düzenlemeler de yapılmalı, kurumlar bu 

değişimi bir uzaktan ölçme değerlendirme sistemi içerisinde izleyebilmeli ve yönetebilmelidir.  

Öğretim üyelerinin uzaktan eğitim yetkinlikleri dijital okuryazarlık becerilerinin 

ötesinde öğretimsel alanlarda da geliştirilmelidir.   Bu süreçte öğrenme yönetim sistemlerinin 

kullanımı, dijital içerik üretme, öğrenci merkezli uzaktan öğretim yöntemleri, alternatif 

değerlendirme yaklaşımları, dijital öğrenme araç ve ürünlerinde telif hakkı ve etik gibi 

konulara ağırlık verilmelidir.  

Uzaktan eğitim uygulamaları sistematik biçimde, etkileşim olanakları, öğrencilerin 

katılımı ve katılımlarının etkinliği boyutları gözetilerek izlenmeli ve iyileştirilmelidir. Uzaktan 

eğitimde kalite güvencesi kalite kültürünün bir parçası haline getirilebilmelidir.  
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Öğretim elemanlarının araştırma ve geliştirmeye yönelik yetkinlikleri artırmaya dönük 

mekanizmalar hayata geçirilmelidir. Araştırma ve geliştirme faaliyetlerine öğrenci katılımı 

artırılmalıdır. Araştırma geliştirme faaliyetleri ile, kurumun eğitim-öğretim, toplumsal katkı, 

yönetim sistemi ve kalite güvencesi sistemleri arasında organik bağlar kurulmalı bu 

alanlardaki çalışmalar özellikle teşvik edilmelidir. 

 Kurum içi, kurumlar arası, uluslararası, disiplinler arası bilimsel iş birliği süreçlerini 

arttırmaya dönük mekanizmalar geliştirmelidir.  

Toplumsal katkının kurumunun planlanması, izlenmesi ve iyileştirilmesi gereken bir 

faaliyet alanı olduğu noktasında farkındalık yaratmaya dönük çabalar arttırılmalıdır. Bu 

çabalarında katkısıyla toplumsal katkı uygulamaları kurum geneline yaygınlaştırmalıdır. Bu 

uygulamalara ilişkin sistematik izleme ve iyileştirme yapıları oluşturmalıdır. 

Yükseköğretim kurumlarının yöneticileri stratejik yönetim, değişim yönetimi ve çevik 

yönetim gibi liderlik davranışlarının geliştirilmesi yönünde gelişimlerini sürdürmelidir.  

Yönetim sistemine ilişkin uygulamalar sistematik biçimde izlenmeli ve iyileştirilmeli, izleme 

mekanizmaları entegre bilgi yönetim sistemleriyle desteklenmelidir.  

 Kurumlar somut, erişilebilir, ölçülebilir ve karşılaştırılabilir performans 

göstergelerini tanımlamalı ve daha nesnel biçimde analiz etmelidir. 

Akreditasyon Kuruluşları 

Akreditasyon kuruluşları yeterli nicelik ve nitelikte değerlendirici havuzu oluşturmalı 

ve değerlendiricilerin yetkinliklerini geliştirmek üzere eğitim faaliyetlerini sürdürmelidir. 

Ayrıca, uluslararasılaşma faaliyetlerini daha ileri düzeylere taşıyabilmeli; üyelikler, iş 

birlikleri, sınır dışı akreditasyon faaliyetleri ile değerlendirmelere uluslararası uzmanların 

katılımını konularında gelişim göstermelidir.  

Program akreditasyonu faaliyetlerinde, bürokratik yaklaşımların azaltılması ve dijital 

arşivlemeden faydalanmak amacıyla dijital bilgi yönetim sistemleri kullanımı 

yaygınlaştırılmalıdır.  

Akreditasyon faaliyetleri sonucunda elde edilen tematik analizler, programların 

kalitesinin artırılmasına yönelik önerilerini içerecek şekilde kamuoyuyla paylaşılmalıdır.  

Uzaktan/karma programlar, uzaktan eğitimin doğası ve uzaktan öğretime uygun 

koşullarının sağlanabilmesi durumları gözetilerek örgün programlardan farklı biçimde 

değerlendirilmelidir. 
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Mikro-yeterlilik programların akreditasyonuna ilişkin çalışmalar yürütülmelidir. 

Öğrenciler 

Öğrenciler öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumundaki kalite güvencesi 

süreçlerine ilişkin faaliyetlere ve özellikle karar alma süreçlerine aktif katılım sağlamalı, bu 

konuda öğrencisi oldukları kurum ile iletişim ve iş birliği talebinde bulunmalılardır. 

Kalite güvencesi sistemine ilişkin bilgi ve deneyimlerini artırmak üzere öğrenciler 

ulusal ve uluslararası kurum/kuruluşların çalışmalarını takip etmeli, bu çalışmalarda yer 

alarak deneyim kazanmalılardır. 

 İç ve dış değerlendirme çalışmalarında değerlendirici rolü üstlenmelidirler.  

Ayrıca YÖKAK Öğrenci Komisyonu’nun, ulusal ve uluslararası akreditasyon 

kuruluşlarının ve ENQA, ESU gibi kuruluşların çalışmalarını takip etmeli ve çalışmalarda yer 

alarak kalite kültürünün öğrenciler arasında yaygınlaşmasına katkı sağlamalılardır. 

Kurumlarına uzaktan eğitim süreçleri ile ilgili önerilerde bulunmalı; öneri, istek ve 

dönüt mekanizmalarının kurulması ve/veya mevcut mekanizmaların etkin kullanımı için 

paydaş görüşlerini çeşitli kanallar yoluyla (topluluklar, anketler, konsey vb.) kurum 

yönetimlerine iletmelilerdir. 

Araştırmacılar 

Kalite güvencesi süreçlerinin işleyişi, etkileri ve etkilenme durumlarını ortaya koyan 

araştırmalara ağırlık verilmelidir. Bu kapsamda öğrenci, öğretim elemanı ve diğer paydaşların 

uzaktan eğitime ilişkin bakış açısı, algı, düşünce ve tutumları belirlenmeli, ortaya çıkan 

olumsuzların giderilmesine dönük çözümler geliştirilmelidir. 

Yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim süreçlerinin etkililik ve verimliliğine etki 

eden unsurlar belirlenmeli, kalite güvencesi süreçlerinin bu noktadaki olumsuzlukları 

bertaraf etmeye yönelik olası katkıları ortaya çıkarılmalıdır 

Kalite güvencesi süreçlerinin olgunluk düzeyi ile eğitim ve öğretim, araştırma ve 

geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim sistemi niteliği arasındaki ilişkiler incelenmelidir.  

Kalite güvencesi süreçlerinin kurum kültürüne katkılarına ilişkin olarak sosyopsikoloji, 

örgüt psikolojisi, yönetim bilimleri gibi alanlardan kuramlar, modeller ya da değişkenlerden 

yararlanan geniş kapsamlı, çok boyutlu ve disiplinler arası araştırmalar üretilmelidir.   



 

149 / 258 
 

Kalite güvencesi süreçlerinin yükseköğretim kurumlarında uygulanan yönetim ve 

liderlik yaklaşımları ile ilişkileri araştırılmalıdır.  

Kalite güvencesi ve uzaktan eğitim süreçleri arasındaki ilişkiler ele alınmalıdır. 

Öğretim üyelerinin genel ve uzaktan eğitime yönelik gelişimsel ihtiyaçları belirlenmeli, 

bunların giderilmesine dönük ortam ve etkinlikler geliştirilmeli, uygulanmalı ve 

değerlendirilmelidir. Ayrıca uzaktan eğitim sistemlerinde öğrenci etkileşim ve etkinliğini 

artıracak yükseköğretim sistemimizin yapısı ve paydaşların ve kurum kültürünün doğasına 

uygun öğretim tasarımı modelleri oluşturulmalı, uygulanmalı ve etkinlikleri 

değerlendirilmelidir. 

Mikro-yeterliliklerin yükseköğretim sistemimize olası etkileri ve yükseköğretim 

kurularının bu konudaki hazır bulunuşluk durumları incelenmelidir.  

Yükseköğretim kurumlarında temel olarak izlenen performans göstergelerinin işlerliği 

sınanmalıdır. Öğretim üyelerinin araştırma performansını ve araştırma süreçlerine öğrenci 

(öğrenci araştırmacı) katılımını geliştirici öğretimsel uygulamalar hayata geçirilmelidir.  
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EK 1
Kurumsal İç Değerlendirme Raporlarının 
Değerlendirilmesi ve Geri Dönüt Verilmesi 
2019 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporlarına İlişkin Tematik Bir İnceleme 
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YÖKAK’ın 2020 yılında gerçekleştirmiş olduğu en önemli faaliyetlerden birisi de yükseköğretim 

kurumlarının her yıl hazırlamak ve YÖKAK’a sunmakla yükümlü olduğu KİDR’lerin 

değerlendirilmesi çalışmasıdır. 2019 yılına ait KİDR’lerin incelenmesiyle gerçekleştirilen bu 

çalışmanın amaçları şunlardır: 

• Yükseköğretim kurumlarının iç değerlendirme ve KİDR yazım süreçlerinin niteliğine 

katkı sağlamak,  

• YÖKAK Dereceli Değerlendirme Anahtarı’nın kurumlar tarafından nasıl kullanıldığını 

anlamak ve iyileştirilmesine katkı sağlamak, 

• Yükseköğretim kurumlarındaki kalite komisyonlarının öğrenme ihtiyaçlarını 

belirleyerek Yükseköğretim Kurumları Kalite Komisyonları Eğitimi’ne girdi sağlamak. 

 

KİDR’lerin değerlendirilmesi çalışmasında 2020 yılında KDDP’ye dahil olan ve KAP’a başvuran 

toplam 54 kurumun KİDR’si mercek altına alınmıştır.  

 

Değerlendirme YÖKAK uzmanlarınca geliştirilen KİDR Değerlendirme Formu aracılığıyla 

gerçekleştirilmiştir. Uzman görüşleri ile iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilen bu form 

KİDR’nin niteliğini dört başlıkta sorgulamaktadır. Bu başlıklar şunlardır: 

• 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 yeniden puanlanması ve kurum 

puanlarıyla karşılaştırılması), 

• İyileştirme çalışmalarının yeterliliği. 

 

Tüm bu başlıklar, kurumların iç kalite güvence sisteminin olgunluk düzeyini anlamaktan 

ziyade kurum iç değerlendirme raporunun ne derecede olgunlaştığı bakışıyla ele alınmıştır. 

 

KİDR Değerlendirme Formu YÖKAK üyeleri, danışmanları ve uzmanlarından oluşan iç ve dış 

değerlendirme süreçleri ve YÖKAK Dereceli Değerlendirme Anahtarının kullanımı konusunda 

yetkin bir grup tarafından hedef KİDR’ler üzerinde uygulanmıştır. Elde edilen veriler üzerinde 

içerik analizleri gerçekleştirilerek KİDR’lerde en sık gözlemlenen sorunlar ortaya 

çıkarılmıştır. Bunlar Tablo 1’de sunulmaktadır. 
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Tablo 1. 2019 Yılı KİDR’lerinde karşılaşılan yaygın problemler 

Problem Yaygınlığı Ortalama 

Şiddeti* 
Kurum dış değerlendirme aldıysa KGBR’deki, almadı ise bir önceki 

yıl KİDR’ye kıyasla gerçekleşemeyen iyileştirmelerin nedenlerinin 

irdelenmemesi (Süre, kaynak yetersizliği...vb) 

%80 4.25 

İç değerlendirme çalışmalarına ilişkin kapsayıcılık ve katılımcılığın 

zayıf olması 

%75 4.00 

Kurum dış değerlendirme aldıysa KGBR’deki iyileştirme 

önerilerine, almadı ise bir önceki yıl KİDR’ye kıyasla gerçekleşen 

iyileştirmeler hakkında yeterli bilgi bulunmaması 

%70 3.64 

Kanıtların rapordaki bilgi ve açıklamaları desteklemekte yetersiz 

kalması  

%70 3.86 

Alt ölçütlerin değerlendirilmesinde iyileştirme/önlem alma kanıtı 

sunmadan “4” olgunluk düzeyinin belirlenmesi 

%68 4.46 

Örnek uygulamanın (5 olgunluk düzeyi) kurumun algısı ile sınırlı 

olması, sürdürülebilirlik, diğer kurumlara örnek olma, çözüm ve 

değer yaratma gibi yönlerin göz önünde bulundurulmaması 

%65 4.77 

Kanıtların kurum geneline yayılma konusunda bilgi vermemesi %60 3.50 

Ölçütlere ilişkin açıklamaların yetersiz olması (Açıklamalarda 

genellikle çıktı ya da uygulama örneklerinin sunulması, ölçütün 

karşılanma düzeyi hakkında fikir edinilememesi, kalite ve kalite 

güvencesi kavramlarının ayrıştırılamaması) 

%55 3.55 

Komisyon çalışmalarının kurum geneline yaygınlaştırılamaması ya 

da bu durumun iyi izah edilememesi 

%50 3.70 

İç kalite güvencesi sisteminin işleyişinin zayıf olması %45 3.89 
*  Problemin raporda yer verilen 58 alt ölçüt içerisinde gözlemlenme yoğunluğu, 1-5 aralığında  

 

Tablo 1 incelendiğinde KİDR’lerde en çok karşılaşılan problemin KGBR ya da öncül KİDR’lerde 

yer aldığı hale gerçekleşemeyen iyileştirmelerin nedenlerinin irdelenmemesi (Süre, kaynak 

yetersizliği...vb.)” olduğu anlaşılmaktadır. Bunu öz değerlendirme çalışmalarına ilişkin 

kapsayıcılık ve katılımcılığın zayıf olması ve gerçekleşen iyileştirmeler hakkında yeterli bilgi 

bulunmaması izlemektedir. En düşük düzeyde karşılaşılan problem ise, iç kalite güvencesi 

sisteminin işleyişinin zayıf olmasıdır. 
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Problemlerin ilgili raporlardaki şiddetleri ele alındığında; örnek uygulamanın (5 olgunluk 

düzeyi) kurumun algısı ile sınırlı olması, sürdürülebilirlik, diğer kurumlara örnek olma, çözüm 

ve değer yaratma gibi yönlerin göz önünde bulundurulmaması durumunun başı çektiği 

görülmektedir. Bir diğer ifade KİDR’lerde verilen “5” olgunluk düzeyleri büyük oranda nesnel 

değildir. Bu durumu ortaya koyacak yeterli açıklama ve kanıt bulunmamaktadır. Bunu alt 

ölçütlerin değerlendirilmesinde iyileştirme/önlem alma kanıtı sunmadan “4” olgunluk 

düzeyinin belirlenmesi ve yine gerçekleşemeyen iyileştirmelerin nedenlerinin irdelenmemesi 

izlemektedir. 

 

KİDR değerlendirme çalışmaları kapsamında ayrıca, değerlendiriciler arası tutarlılık da 

incelenmiştir. Tutarlılık verileri iki boyutlu olarak toplanmıştır. İlk boyutta tutarlılık 

çalışmasında görev alan uzmanlar bu amaçla oluşturulan bir tutarlık formu aracılığıyla KİDR 

Değerlendirme Raporuna katılma durumunu 1-10 arasında puanlamıştır. Elde edilen sonuçlar 

Tablo 2’de sunulmaktadır.  

 

Tablo 2. KİDR değerlendirme boyutlarına ilişkin tutarlılık sonuçları 

Boyut Ortalama tutarlık Std. Sapma En yüksek En düşük 

Paydaş Katılımı 9.1 1.04 10 7 

Kalite Komisyonu 8.9 1.30 10 6 

KİDR 8.6 1.28 10 6 

İyileştirme Çalışmaları 8.9 1.04 10 7 

 

Tablo 2 incelendiğinde KİDR değerlendirme raporları ve tutarlık incelemeleri arasındaki 

mutabık kalma oranları 8.9 ila 10.00 aralığında ve yüksek düzeyde seyrettiği görülmektedir. 

Bu durum KİDR değerlendirme sürecinde erişilen tespit ve yargıların doğruluğuna ve 

güvenirliğine işaret etmektedir.  

 

İkinci boyutta ise tutarlık incelemeleri sırasında gerçekleşen KİDR üzerinden olgunluk 

seviyesini yeniden belirleme süreçleri karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırmada KİDR 

değerlendiricilerinin tutarlığı %94 düzeyinde gerçekleşmiştir. Tüm bu göstergeler KİDR 

değerlendirme raporları arasında güçlü biçimde tutarlığın söz konusu olduğunu, raporların 

aynı dili konuştuğunu ve benzer durumlarda benzer dönütler verebildiğini ortaya koymaktadır.     
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EK 2 
Yükseköğretim Kurumları 2020 Yılı Uzaktan 
Eğitimde Kalite Güvencesi Durum Raporu  
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Bu raporun amacı, yükseköğretim kurumlarının Covid-19 Pandemisiyle birlikte hayata 

geçirdikleri uzaktan/karma eğitim uygulamalarının kalite güvencesi süreçleri açısından 

değerlendirilmesidir.  

 

Yükseköğretim alanında yaşanan yeni normalleşme sürecinde yükseköğretim kurumlarından 

beklenen; eğitim ve öğretim hizmetlerini öğrencilere kazandırmayı taahhüt ettikleri öğrenme 

çıktılarından (bilgi, beceri, yetkinlik ve değerler) taviz vermeden sağlıklı biçimde uzaktan 

eğitim ortamlarına taşımalarıdır. “Karma eğitim” olarak da adlandırabileceğimiz bu yeni 

süreç, yeni yaklaşım yöntem, ortam ve kaynakları beraberinde getirmekte; Pandemi 

döneminin acil öğretim uygulamalarından daha sistematik; öğrenci beklentilerine daha uygun, 

sürdürülebilir ve iyileştirilebilir (düzenli) uygulamaları içermektedir. 

 

Pandemi dönemi, yükseköğretimde yarattığı pek çok belirsizliğin yanı sıra nitelikli uzaktan 

eğitimin önemli bir tamamlayıcı olabileceğine ilişkin kurumsal deneyimleri artırmıştır. Bu 

deneyim birikimi, Pandemi sonrasında da uzaktan eğitimden çeşitli alanlarda ve eğitimin farklı 

düzeylerinde etkin biçimde yararlanılabileceğine güçlü biçimde işaret etmektedir. Bununla 

birlikte uzaktan eğitimden yararlanmaya devam edecek kurumların mevcut eğitim 

hizmetlerini uzaktan ortamlara aktarmanın ötesinde; değişimi fırsat olarak algılayarak, var 

olan eğitim hizmetlerini uzaktan eğitim olanaklarıyla nasıl daha nitelikli hale 

getirebileceklerine odaklanmaları gerekecektir.  

 

Bu Raporda yükseköğretim kurumları tarafından gerçekleştirilen uzaktan/karma eğitim 

hizmetleri, aşağıdaki beş anahtar soru çerçevesinde, kalite güvencesi süreçlerinin olgunluk 

düzeyi ile bağlantılı biçimde incelenmektedir: 

 

1. Uzaktan eğitim süreçlerinde yararlanılan öğrenme ortamları, kaynakları ve bunlara 

erişim konusunda sağlanan destek hizmetleri nelerdir? Bu alandaki uygulamaların 

niteliği nedir?  

2. Uzaktan eğitim süreçlerinde yararlanılan öğretim yöntem ve teknikleri nelerdir? Bu 

alandaki uygulamaların niteliği nedir?  

3. Uzaktan eğitim süreçlerinde yararlanılan ölçme ve değerlendirme sistemleri ve bunlar 

içerisinde yer alan sınav güvenliği tedbirleri nelerdir? Bu alandaki uygulamaların 

niteliği nedir?  

4. Uzaktan eğitim süreçlerinde kullanılan ölçme ve değerlendirme yaklaşım ve yöntemleri 

nelerdir? Bu alandaki uygulamaların niteliği nedir?  
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5. Uzaktan eğitim süreçlerine yönelik olarak yürütülen öğretim yetkinliği arttırma 

faaliyetleri nelerdir? Bu alandaki uygulamaların niteliği nedir?  

Bu Rapor 2020 yılı içerisinde yükseköğretim kurumları tarafından hazırlanan Uzaktan Eğitimde 

Kalite Güvencesi Ek Raporlarının içerik analizine tabi tutulmasıyla oluşturulmuştur. Analiz 

sürecinde YÖKAK uzmanları görev almış, tüm çözümlemeler eşgüdümlü olarak 

gerçekleştirilmiştir. Bu süreçte, herhangi bir programında kayıtlı öğrencisi bulunmayan, 

sisteme eksik rapor yükleyen, yeterli açıklama ya da kanıt sunamayan 51 kurum analiz dışı 

bırakılmış ve analizler 156 kuruma ilişkin veri üzerinden gerçekleştirilmiştir.  

 

Kalite güvencesi süreçlerinin olgunluk düzeylerine ilişkin veriler, kurum raporları üzerinden 

YÖKAK uzmanlarının değerlendirmeleriyle elde edilmiştir. Uzaktan eğitimde temel bir nitelik 

göstergesi; kurumların öğrencilerinin cihaz, internet bağlantısı, erişim ve zaman kısıtları, 

teknolojik yeterlikleri, öğrenme tercihleri ya da bireysel farklılıklarını düşünerek hizmet ve 

uygulamalarını çeşitlendirebilmesidir. Bu bakışla hizmet çeşitliliği nitelik ölçütü olarak kabul 

edilmiş; çeşitliliğe ilişkin ortalama değerlerin yanı sıra kalite güvencesi süreçlerinin olgunluğu 

ve sağlanan hizmet/uygulama çeşitliliği arasındaki ilişkiler Pearson Momentler Çarpımı 

katsayıları ile p<.05 anlamlılık düzeyi için incelenmiştir.  

 

Uzaktan/karma eğitim süreçlerinde var olan durumu betimlemenin ötesinde; kalite güvencesi 

bakışıyla nitelikli bir gelişim için yol gösterici olmayı amaçlayan 2020 Yılı Uzaktan/Karma 
Eğitim Faaliyetlerinde Kalite Güvencesi Raporu’nun Türk Yükseköğretim Sistemi’ne katkı 

sağlamasını dileriz.  

 

1. Öğrenme Ortam ve Kaynakları 

Bu kapsamda yükseköğretim kurumlarının uzaktan/karma eğitim süreçlerinde 

yararlandıkları öğrenme-öğretme ortam, araç, kaynakları (öğrenme yönetim sistemleri, ders 

araçları, öğrenme kaynağı türleri), bu ortam/kaynaklara yönelik erişim destekleri ve bu 

faaliyetlere ilişkin kalite güvencesi süreçleri irdelenmektedir:  

 

Öğrenme-Öğretme Ortam ve Araçları 

Tablo 1’de yükseköğretim kurumlarının uzaktan/karma eğitim süreçlerinde yararlandıkları 

Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS) ve eş zamanlı ders araçları; Şekil 1’de ise en çok yararlanılan 

10 ortam ve araç sunulmaktadır.  
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Tablo 1. Uzaktan/karma eğitimde kullanılan öğrenme yönetim sistemleri ve ders araçları 

Ortam/araç Ağırlığı  

 F % 

Moodle 41 26,28 

Özgün ÖYS 39 25,00 

Microsoft Teams 29 18,59 

Alms 25 16,03 

Zoom 25 16,03 

Perculus 18 11,54 

BigBlueButton 17 10,90 

Özgün Sınav Otomasyon Sistemi 14 8,97 

Mergen (Canvas) 12 7,69 

Google Meet 11 7,05 

Adobe Connect 10 6,41 

Blackboard 8 5,13 

Google Classroom 8 5,13 

Sakai 5 3,21 

Skype 4 2,56 

Bir Başka Yükseköğretim Kurumundan/Hizmet Satın 

Almayla Edinilen Özgün ÖYS 
3 

 

1,92 

Google Hangout 3 1,92 

Open LMS 2 1,28 

Microsoft Form 2 1,28 

Ment.İo 1 0,64 

Pearson 1 0,64 

Stix 1 0,64 

Microsoft Stream 1 0,64 

Jitsi 1 0,64 

Panapto 1 0,64 

Google Drive 1 0,64 
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Tablo 1 incelendiğinde, kurumların öğrenme yönetim sistemi ihtiyaçlarını önemli ölçüde açık 

kaynak kodlu ortamlar ya da bu ortamlar üzerinden geliştirilen sistemlerle giderme eğiliminde 

oldukları görülmektedir. Bunu, satın alma yoluyla edinilen hazır sistemler izlemektedir.  

Bununla birlikte gerek açık kaynak kodlu gerekse profesyonel biçimde elde edilen hazır 

öğrenme yönetim sistemlerinin önemli bir dezavantajı sundukları olanakların kurum ihtiyaç 

ve beklentileri karşısında sınırlı kalmasıdır. Sonuçlar bazı kurumların bu dezavantajı aşmak 

için birden çok hazır sistemin sunduğu olanaklardan yararlandığını ortaya koysa da bu tür 

çözümler de genelde kurumsal beklentileri tam olarak karşılayamamaktadır. Benzer 

sınırlılıklar kurum kültürü ve öğrenme-öğretme alışkanlıklarıyla uyum açısından da söz 

konusu olabilir. Bu noktada en etkin çözüm; kurumsal kültür, ihtiyaç ve beklentilere uygun, 

özgün öğrenme yönetim sistemlerinin geliştirilmesidir. Sonuçlar azımsanmayacak orandaki 

kurumun özgün öğrenme yönetim sistemlerini geliştirmiş ya da uyarlamış olduğunu gösterse 

de uygulamaların yaygınlaşması önemli bir iyileşme alanı olarak ortaya çıkmaktadır. Eş 

zamanlı dersler için ise çoğunlukla öğrenme yönetim sistemleriyle bütünleşik ya da ayrık, 

çevrimiçi eş zamanlı etkileşim araçlarından yararlanıldığı gözlemlenmektedir. 

 

Uzaktan/karma eğitimde kullanılan öğrenme yönetim sistemi için önemli bir sorun da 

kurumun bilgi yönetim sistemleriyle bütünleşebilmesi, bir diğer ifadeyle “konuşabilmesi”dir. 

Öz Değerlendirme Raporları incelendiğinde 156 kurumdan 46’sının (%29,49) öğrenme yönetim 

sisteminin kurumun diğer bilgi yönetim sistemleriyle entegrasyonun sağlanabildiği 

görülmektedir. Kurumların geneli için bu uyumun sağlanması önemli bir iyileşme alanı olarak 

öne çıkmaktadır.  

 

Moodle
26,28

Özgün ÖYS
25

18,59
Microsoft TeamsALMS

16

Zoom
16

Perculus
11,54

BigBlueButton
10,9

Özgün Sınav Sistemi
8,97

Mergen (Canvas)
7,69

Google Meet
7,05

Şekil 1. En çok yararlanılan öğrenme yönetim sistemi ve araçları
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Öğrenme Kaynakları ve Erişim Desteği 

Tablo 2’de uzaktan/karma eğitimde yararlanılan öğrenme kaynakları ve gerek bu kaynaklara 

gerekse öğrenme ortamlarına erişime dönük olarak sağlanan destek hizmetleri 

listelenmektedir. 

Tablo 2. Öğrenme kaynakları ve erişim olanakları 

 
Ağırlık 

 
Öğrenme Kaynakları F % 

Dijital metinler 37 23,72 

Videolar 33 21,15 

Görseller 32 20,51 

Sunumlar 30 19,23 

Ses kayıtları 26 16,67 

Ders notu 26 16,67 

Zenginleştirilmiş çevrimiçi kütüphane hizmetleri 18 11,54 

Link 11 7,05 

Eş zamanlı ders kayıtları 11 7,05 

Video/TV kanalları 10 6,41 

Sosyal medya 3 1,92 

Animasyon 2 1,28 

Simülasyon 2 1,28 

Erişim Desteği 
  

Kütüphane ve kaynaklara kampüs dışı erişim 45 28,85 

Teknik erişim desteği  19 12,18 

Öğrenciye donamım/yazılım/internet desteği 7 4,48 

Yazılım ambarı 6 3,85 

Öğretim üyeleri için içerik/materyal üretme yazılım ve 

araçları 3 1,92 

Öğretim elemanına donanım/yazılım desteği 1 0,64 

Nesne ambarı 1 0,64 

İsteyen öğrenciye basılı materyal 1 0,64 

 

Tablo 2 incelendiğinde, öğrenme kaynakları açısından zengin bir çeşitlilikle 

karşılaşılmaktadır. Bununla birlikte bu çeşitlilik içerisinde metin tabanlı içerikler çoğunlukta 

olup, animasyon ve simülasyon gibi yenilikçi uygulamalara oldukça sınırlı sayıda 

rastlanmaktadır. Artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik, oyun gibi öğrenci etkileşimini artıran 

uygulamalarla ise karşılaşılmamaktadır. Öte yandan uzaktan eğitim gibi, zamandan, 
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mekândan ve öğretim elemanı denetiminden bağımsız bir ortamda, kendi kendine öğrenme ve 

dolayısıyla öğrenci-materyal etkileşimi önemli hale gelmektedir. Bu noktada kurumların 

öğrenci-materyal etkileşimini daha çok gözetmeleri ve öğrenme kaynaklarını bu açıdan 

zenginleştirmeleri önemli bir iyileştirme alanı olarak dikkat çekmektedir. 

 

Destek olanaklarına bakıldığında, ağırlıklı biçimde öğrenme kaynaklarına kampüs dışı erişim 

ve teknik desteğin bulunduğu görülmekte; donanım, yazılım ve ürün geliştirme süreçlerine 

yönelik desteğin ise oldukça sınırlı düzeyde kaldığı anlaşılmaktadır. Şekil 2’de uzaktan/karma 

eğitimde sağlanan kaynaklar ve bunlara erişim için verilen destek oranları ifade edilmektedir.  

 
 

Bütüncül biçimde ele alındığında verilen destek hizmetlerinin sağlanan öğrenme 

kaynaklarından tam olarak yararlanmayı garanti altına alacak çeşitlilik ve çoklukta olmadığı 

ifade edilebilir. Uzaktan/karma öğretim sürecinde bir kurum ortalama 1.81 (Ss. 0.12) farklı 

ortam ve araçtan yararlanmaktadır. Bu ortamlarda öğrencilerine ortalama 1.55 (Ss. 0.21) 

farklı türde öğrenme kaynağı ve 0.41 (Ss. 0.05) farklı türde erişim desteği sağlayabilmektedir. 

Bu değerler ortam, araç ve kaynak bakımından kurumların hizmet ve uygulama çeşitliliğini 

sağlayabildiğini göstermektedir. Erişime yönelik olarak ise henüz yeterli desteğin 

sağlanamadığı anlaşılmaktadır. Oysa uzaktan/karma eğitim sürecinde öğrenme ortam, 

kaynak ve olanaklarının niteliği ve yeterliğinin yanında bunlara erişim olanakları da son derece 

önemlidir (Akkoyunlu ve Bardakcı, 2020). Bu açıdan destek olanaklarının geliştirilmesi 

kurumlar tarafından iyileşmeye açık bir yan olarak algılanmalıdır. 

 

Kalite Güvencesi Mekanizmalarındaki Olgunluk Düzeyi 

Uzaktan/karma eğitimde öğrenme ortam ve kaynağı sağlama mekanizmalarının kalite 

güvencesi süreçleri açısından olgunluğu Şekil 3’te sunulmaktadır. 
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Şekil 3 incelendiğinde kurumların önemli bir bölümünde uzaktan/karma eğitime yönelik 

öğrenme ortam ve kaynaklarının nitelikli biçimde sağlanabildiği görülmektedir. Ancak henüz 

hiçbir kurumda bu uygulamalara dönük izleme ve iyileştirme faaliyeti gerçekleştirilmemiştir. 

Büyük oranda kurumda uzaktan/karma öğrenci merkezli ölçme ve değerlendirme faaliyetleri 

henüz planlama aşamasındadır. Az sayıda kurumda ise bu alanda henüz nitelikli faaliyetler 

bulunmamaktadır. 

 

Kalite güvencesi çalışmalarının olgunluk seviyesi artıkça, kurumların uzaktan eğitime öğrenme 

ortamı, kaynağı ve erişim desteği sağlama yetkinliği artmakta mıdır?  

 

Öğrenme ortamı, kaynağı ve erişim desteği sağlama süreçleriyle bu alandaki kalite güvencesi 

çalışmalarının niteliği arasındaki ilişkiler Tablo 3’te sunulmaktadır. 

 

Tablo 3. Öğretim yöntem ve tekniklerine ilişkin kalite güvencesi süreçlerinin olgunluk düzeyi 

ve yararlanılan yöntem çeşitliliği ilişkisi 

 

Öğrenme ortam ve kaynakları alanında  

kalite güvencesi süreçlerinin olgunluk 

düzeyi 

Uzaktan eğitim ortamlarının kurum yönetim 

bilgi sistemiyle entegre olması 
.278** 

Yararlanılan ortam çeşitliliği .265** 

Sağlanan kaynak çeşitliliği .220** 

Erişim destek çeşitliliği .064 
**p<.05 

4%

36%

60%

Şekil 3. Öğrenme ortam ve kaynaklarının kalite güvencesi

Kurumun uzaktan/karma eğitim
faaliyetleri için yeterli öğrenme
kaynağı bulunmamaktadır.

Öğrenme kaynakları ve erişim
desteği olanaklarının sağlanmasına
ilişkin planlamalar bulunmaktadır.

Uygun nitelik ve nicelikte öğrenme
kaynağı ve erişim desteği birimler
arası denge gözetilerek
sağlanmaktadır.
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Tablo 3 incelendiğinde, kurumların uzaktan/karma eğitim sürecinde yararlandığı ortamın 

çeşitliliği, kurumsal yönetim bilgi sistemleriyle entegre çalışabilmesi ve sağladığı kaynak 

çeşitliliği ile bu alandaki kalite güvencesi süreçlerinin olgunluğu arasında istatistiksel olarak 

anlamlı, önemli düzeyde ve olumlu yönde ilişki olduğu anlaşılmaktadır. Erişim desteği 

boyutunda ise anlamlı bulgulara ulaşılamamıştır. Bu durum öğrenme ortam ve kaynaklarına 

erişim desteğinin, öğrenme kaynakları alanında kalite güvencesi süreçlerinin olgunlaştığı 

kurumlarda bile yeterince dikkate alınmadığına işaret etmektedir.  

 

2. Öğretim Yöntem ve Teknikleri 

Bu boyutta yükseköğretim kurumlarının uzaktan/karma öğretim süreçlerinde yararlandıkları 

öğretim yöntemleri, kullanılan eğitsel etkileşim kanalları ve öğretim yöntemleri başlıkları 

altında ele alınmakta ve bu faaliyetlere ilişkin kalite güvencesi süreçleri incelenmektedir. 

 

Eğitim Türü ve Etkileşim Kanalları 

Kurumların 6’sı (%3,85) Pandemi döneminde yüz yüze eğitimi de kısmen gerçekleştirdiğini 

ifade ederken 150’ si (%96,15) bu dönemde tüm eğitim hizmetlerini internet üzerinden 

gerçekleştirdiğini belirtmektedir.  

 

Eğitsel etkileşim kanalları incelendiğinde; kurumların uzaktan süreçlerde en çok eş zamanlı 

derslerden yararlandığı görülmektedir. Bununla birlikte eş zamanlı derslerin niteliği öğrenci 

ve öğretim elemanının birbirini görebildiği, işitebildiği ve bu sayede öğrencilerin derslere etkin 

biçimde katılabildiği sanal sınıf uygulamalarından; öğretim elemanının öğrencileri göremediği 

salt metin ya da görsel paylaşımına izin veren oldukça sınırlı uygulamalara dek geniş bir 

çeşitliliğe yayılmaktadır. Bazı kurumlar eş zamanlı derslerin zaman sınırlarının öğrencilerin 

kendini ifade etmesini sınırladığını düşünmekte ve çözüm olarak eş zamansız etkinliklerden 

de yararlanmaktadır. Bunların yanı sıra çeşitli kurumlarda öğrenci-öğrenci ve öğrenci-

öğretim elemanı etkileşimini zenginleştirmeye dönük sosyal etkileşim ve paylaşım 

yapılarından da yararlanılabildiği görülmektedir. Sınırlı sayıda da olsa bir grup kurum ise eş 

zamanlı dersler ve eş zamansız etkileşim olanaklarının yanı sıra, öğrenci, öğretim elemanı ve 

farklı uzmanların bir araya geldiği öğrenme toplulukları içerisinde öğrencilerine gerçek 

yaşamın mesleki ve insani yeterliklerini kazandırmaya dönük etkinlikler 

gerçekleştirebilmektedir. Şekil 4’te bu durum görselleştirilmektedir. 
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Nitelikli bir uzaktan eğitim süreci, öğrencinin öğretim elemanıyla anlık bilgi ve deneyim 

alışverişinde bulunduğu sağlıklı eş zamanlı öğretim etkinliklerinin yanı sıra; öğrencilerin ders 

saatlerine sığmayan soruları ve  kendini ifade (yansıtma) süreçlerini kapsayan, cevaplar ve 

dönütler alabilmelerine olanak veren düzenli eş zamansız öğretim etkinliklerini ve yine farklı 

sınıflardan öğrenciler, mezunlar, öğretim üyeleri, uzmanlar gibi geniş bir çeşitlilik içerisinde 

doğru bildiklerini sınayarak bilişlerini geliştirdikleri ayrıca hoşgörü, sabır ve farklı bakış açıları 

geliştirme gibi yetilerini güçlendirebildikleri öğrenme topluluklarını gerekli kılmaktadır 

(Akkoyunlu ve Bardakcı, 2020; Akkoyunlu, Bardakcı ve Dağhan, 2020).   Bu açıdan, kurumların 

ağırlıklı biçimde eş zamanlı derslerle yürüyen uzaktan eğitim etkinliklerini, eş zamansız 

etkinlikler, farklı sosyal etkileşim yapıları ve öğrenme topluluklarıyla geliştirmeleri önemli bir 

iyileşme alanı olarak ortaya çıkmaktadır. 

 

Öğretim Strateji ve Yöntemleri 

Sonuçlara göre, yükseköğretim kurumları uzaktan/karma eğitim süreçlerinde iki temel 

öğretim yaklaşımından yararlanmaktadırlar. Bunlar: 

• Geleneksel öğretim anlayışına dayalı (sunuş stratejisini merkeze alan, öğrencinin pasif 

olduğu)  

• Öğrenci merkezli (araştırma/fikir geliştirmeye dayalı, öğrencinin aktif olduğu) öğretim 

strateji ve yöntemleridir. 

 

54%

20%

11%

9%
6%

Şekil 4. Eğitsel etkileşim kanalları 

Eş zamanlı dersler

Eş zamanlı dersler + eş zamansız
etkinlikler

Eş zamanlı dersler + eş zamansız
etkinlikler + öğrenci-öğrenci
etkileşimi ortamları

Eş zamanlı dersler + eş zamansız
etkinlikler + öğrenci-öğrenci
etkileşimi ortamları + öğrenci-öğretici
etkileşimi ortamları
Eş zamanlı dersler + eş zamansız
etkinlikler + öğrenme toplulukları
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Şekil 5’te bu yaklaşımların kullanılma durumları ve Tablo 4’te her iki yaklaşım altında işe 

koşulan strateji ve yöntemler sunulmaktadır. 

 

 
 

Tablo 4. Yükseköğretim kurumları tarafından uzaktan/karma eğitimde yararlanılan öğretim 

strateji ve yöntemleri 

Strateji/Yöntem Ağırlık 
 f % 

Sunuş stratejisine (Geleneksel öğretim anlayışına) dayalı yöntemler   
Anlatım 19 

29 

Sunum 21 

Ders notu/metin tabanlı içerik sunma 13 

Soru-cevap etkinlikleri  16 

Ödevler 18 

Raporlar 6 

Gösterip yaptırma 4 

Öğrenci merkezli öğretim strateji ve yöntemleri   
Tersyüz öğrenme 27 

71 

Probleme dayalı öğrenme 19 

Proje temelli öğrenme 32 

Senaryo temelli öğrenme 9 

Süreç tabanlı öğrenme 2 

Olgu tabanlı öğrenme 2 

Araştırma-soruşturma temelli öğrenme 7 

Performans ödevi 18 

Tartışma 29 

29%

71%

Şekil 5. Öğretim yaklaşımları

Sunuş stratejisine (Geleneksel
öğretim anlayışına) dayalı
yöntemler

Öğrenci merkezli öğretim strateji
ve yöntemleri
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Öğrenme topluluğu 16 

Örnek olay / Vaka analizi 13 

Yaratıcı drama 5 

Beyin fırtınası 5 

Etkileşimli deney 3 

Kavram haritası 2 

Yansıtma 7 

Ürün geliştirme 4 

Ortaklaşa (iş birlikli) öğrenme 14 

Eğitsel oyun 3 

Altı şapka düşünme 3 

Uzman konuk 4 

Simülasyon  3 

İnfografik oluşturma 2 

E-içerik tamamlama 1 

 

Öğretim strateji ve yöntemleri bütüncül olarak ele alındığında oldukça önemli bir sonuç; 

uzaktan/karma eğitim süreçlerinde öğrenci merkezli yöntemlerin oldukça önemli bir ağırlık 

meydana getirdiğidir. Elbette, Öz değerlendirme Raporlarına dayanan böylesi bir çalışmanın 

sonuçları tam ve gerçekçi bilgiler verme noktasında kurumların sunduğu bilgilerle sınırlıdır. 

Bununla birlikte elde edilen sonuçlar öğrenci merkezli öğrenmeye ilişkin son derece güçlü bir 

farkındalık ortaya koymaktadır. 
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Kalite Güvencesi Mekanizmalarındaki Olgunluk Düzeyi 

Uzaktan/karma eğitimde yararlanılan öğrenci merkezli öğretim yöntemlerinin kalite 

güvencesi süreçlerini açısından olgunluğu Şekil 6’da sunulmaktadır. 

 
    

Şekil 6 incelendiğinde, önemli oranda kurumda uzaktan/karma eğitimde öğrenci merkezli 

öğretim yöntemlerinin planlama aşamasında olduğu görülmektedir. Yine denk oranda 

kurumda belirli bir planlama dahilinde yürütülen, programların geneline yayılmış, yetkinlik 

temelli ve sistematik uygulamalar bulunmaktadır. Bu uygulamalara dönük izleme ve 

iyileştirme faaliyetlerini gerçekleştirebilen kurum oranı henüz oldukça düşüktür.  Bir grup 

kurumda ise uzaktan/karma eğitim süreçleri içerisinde öğrenci merkezli öğretim 

yöntemlerinden yararlanılamamaktadır.  

 

Uzaktan/karma öğretim sürecinde bir kurum ortalama 1.70 (Ss. 02) farklı öğretim 

yönteminden yararlanabilmektedir. Geleneksel yöntemler için bu ortalama 0.30 (Ss.05), 

öğrenci merkezli yöntemler için 1.40 (Ss. 015)’tır. Bu durum kurumların genel anlamda 

öğretim yöntemi çeşitliliğini, henüz sınırlı bir çerçevede olsa da sağlayabildiğini 

göstermektedir. Öğrenci merkezli yöntem çeşitliliği özellikle memnuniyet vericidir. 

Geleneksel öğretim yöntemleri içerisinde en çok sunum ve anlatım tercih edilmektedir.  

Öğrenci merkezli öğretim yöntemleri incelendiğinde kurumlarımızın en çok proje temelli 

öğrenme, tartışma ve ters yüz öğrenme etkinliklerinden yararlandıkları görülmektedir.  

 

8%

45%

45%

2%

Şekil 6. Öğrenci merkezli öğretim yöntemlerinin kalite güvencesi

Öğretme-öğrenme süreçlerinde
öğrenci merkezli yaklaşımlar
bulunmamaktadır.

Öğretme-öğrenme süreçlerinde
öğrenci merkezli yaklaşımın
uygulanmasına yönelik ilke, kural ve
planlamalar bulunmaktadır.
Programların genelinde öğrenci
merkezli öğretim yöntem teknikleri
tanımlı süreçler doğrultusunda
uygulanmaktadır.
Öğrenci merkezli uygulamalar
izlenmekte ve ilgili iç paydaşların
katılımıyla iyileştirilmektedir.
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Kalite güvencesi çalışmalarının olgunluk seviyesi arttıkça, kurumlarımızın yararlandığı öğretim 

yöntemi çeşitliliği artmakta mıdır? 

Öğretim yöntemlerinin kullanım durumlarıyla bu alandaki kalite güvencesi çalışmalarının 

olgunluğu arasındaki ilişkiler Tablo 5’te sunulmaktadır. 

Tablo 5. Öğretim yöntem ve tekniklerine ilişkin kalite güvencesi süreçlerinin olgunluk düzeyi 

ve yararlanılan yöntem çeşitliliği ilişkisi 

Öğretim yöntem ve teknikleri alanda kalite 

güvencesi süreçlerinin olgunluğu 

Kullanılan toplam öğretim yöntemi .225** 

Kullanılan öğrenci merkezli öğretim 

yöntemi 

.670** 

Kullanılan geleneksel öğretim yöntemi .041 
** p<.01 

Tablo 5 incelendiğinde, yükseköğretim kurumlarının yararlandığı öğretim yöntemi ve 

özellikle yararlandığı öğrenci merkezli öğretim yöntemi çeşitliliği ile bu alandaki kalite 

güvencesi süreçlerinin olgunluğu arasında istatistiksel olarak anlamlı, önemli düzeyde ve 

olumlu yönde ilişki olduğu anlaşılmaktadır.  

3. Ölçme ve Değerlendirme Sistemi ve Sınav Güvenliği Tedbirleri

Bu boyutta yükseköğretim kurumlarının bütüncül uzaktan/karma ölçme ve değerlendirme 

sistemine sahip olma durumları, bu sistemlerin niteliği, yararlanılan uzaktan sınav güvenliği 

tedbirleri ve bu faaliyetlere ilişkin kalite güvencesi süreçleri ele alınmaktadır. 

Uzaktan Ölçme ve Değerlendirme Sistemlerinin Varlığı 

İncelenen kurumların 132’sinde (%84,62) bütüncül bir uzaktan ölçme ve değerlendirme 

sistemine ve bu sistemin işleyişine ilişkin planlı uygulamalara rastlanmaktadır. Kurumların 

24’ünde ise (%15.38) uzaktan ölçme ve değerlendirme sistemi ve bağlı sistematik süreçler söz 

konusu değildir. Uzaktan ölçme ve değerlendirme sistemine sahip kurumların %82,60’ı (109) 

bu sistemi yararlandığı öğrenme yönetim sisteminin sunduğu olanaklar aracılığıyla yine bu 

öğrenme yönetim sistemi üzerinden yönetmektedir. Kurumların geneli, uzaktan ölçme ve 

değerlendirme sisteminin işleyişine dair yönetsel görev ve sorumluluklar ayrıca öğretim 

elemanı ve öğrenci rol ve sorumluluklarına ilişkin yönergeler geliştirmiş ve mekanizmalar 
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tanımlamıştır. Tüm bu sonuçlar, kurumların uzaktan eğitim faaliyetleri içerisinde ölçme ve 

değerlendirme süreçlerini de önemle ele aldıklarını ortaya koymaktadır. 

 

Bununla birlikte uzaktan ölçme değerlendirme sistemini, öğrenme yönetim sistemi içerisinde 

kurmak aynı zamanda ölçme yaklaşım ve gereçlerini o öğrenme yönetim sisteminin sunduğu 

seçeneklerle sınırlandırmak anlamına gelmektedir. Raporlar incelendiğinde önemli ölçüde 

kurumun bu sınırlılığın farkında olduğu ve alternatif çözümler üzerinde çalıştığı 

anlaşılmaktadır. Bu noktada kurumların %32,05’i birden çok öğrenme yönetim sisteminden 

faydalanarak ölçme ve değerlendirme alternatiflerini artırdıklarını; %20,61’i öğrenme yönetim 

sistemi olanaklarının yanı sıra çeşitli dijital ölçme araçlarından faydalandıklarını, %5,13’ü de 

kendi geliştirdikleri uzaktan ölçme ve değerlendirme sitemini kullandıklarını ifade etmektedir. 

Bu göstergeler uyarınca, yükseköğretim kurumlarının uzaktan/karma ölçme değerlendirme 

sistemi kurma stratejileri Şekil 7’de sunulmaktadır.  

 

 
 
Sınav Güvenliği Tedbirleri 

Uzaktan/karma eğitim sürecinin önemli konularından biri de sınav güvenliğinin sağlanmasıdır. 

Kopya çekme, öğrencinin yerine sınava başkasının girmesi, öğrencinin sınav esnasında 

kamera açmaması, ödevlerde intihal oranlarının yüksek olması gibi konular pandemi 

döneminde Türk Yükseköğretim Sistemi’nde ölçme ve değerlendirme süreçlerinin temel 

sorunlarından olmuştur (Uludağ, Bardakcı, Yıldız, Tunç vd.., 2020).  

Yükseköğretim kurumlarının sınav güvenliğini sağlamak için çeşitli stratejilerden 

yararlandığı görülmektedir. Bütüncül biçimde incelendiğinde bu stratejiler: 

27%

32%

21%

5%

15%

Şekil 7. Ölçme değerlendirme sistemi kurma stratejileri

Sadece bir ÖYS'nin ölçme ve
değerlendirme özelliklerinden
yararlanılmaktadır  (42 kurum)
Birden çok ÖYS'nin ölçme ve
değerlendirme özelliklerinden
yararlanılmaktadır
ÖYS özelliklerinin yanı sıra dijital ölçme
araçları kullanılmaktadır

Kurum özgün bir uzaktan ölçme
sistemine sahiptir

Bütüncül ve sistematik bir
uzaktan/karma ölçme ve değerlendirme
sistemi yoktur
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• Sınav ve soru çeşitlemesini artırma (soru bankası ile çeşitleme, kişiselleştirilmiş 

sınav yapma, ödev/performans izleme, e-portfolyo ile izleme),  

• Güvenlik yazılım ve araçlarından yararlanma (sınav güvenliği yazılımları, intihal 

yazılımları, elektronik kimlik kontrolü, öğrenciye sınav taahhüttü imzalatma, zaman 

sınırlaması kullanma, giriş hakkı sınırlaması getirme, soru ve metin kopyalamayı 

engelleme, sorularda geriye gitmeyi sınırlama),  

• Öğrenci hareketliliğini izleme, kontrol etme ve kayıt altına alma  (log kayıtları izleme, 

erişim sınırlaması getirme, IP kısıtlaması getirme, bilgisayar ayarlarının değişimini 

sınırlama, aynı anda farklı cihazlardan girişi engellenme, üçüncü parti yazılımların 

kullanımını engelleme) 

• Sınavı izleme (sınavı kayıt altına alma, sınavı Zoom/Google Meet üzerinden izleme, 

kamera sistemi ile izleme, yapay zekâ ile izleme) tedbirleri olarak gruplanabilir.  

 

Şekil 8’de bu stratejilerin kullanım durumları sunulmakta, Tablo 6’da ise yararlanılan sınav 

güvenliği tedbirleri listelenmektedir. 

  

 
 

  

50%

32%

9%
9%

Şekil 8. Sınav güvenliği sağlama stratejileri

Sınav ve soru çeşitlemesini arttırma

Güvenlik yazılım ve araçlarından
yararlanma
Öğrenci hareketliliğini izleme, kontrol
etme ve kayıt altına alma
Sınavı izleme
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Tablo 6. Yükseköğretim kurumları tarafından yararlanılan uzaktan/karma sınav güvenliği 

tedbirleri 

Tedbir 
Uygulayan kurum 
sayısı 

 f % 
Soru bankasına bağlı otomatik sınav çeşitlemesi kullanma 70 28,0 

Kişiselleştirilmiş (adaptive) sınav yapma (soru sayısı, çeşidi, sınav 

zamanı..) 21 8,4 

İntihal yazılımı kullanma 21 8,4 

Sınavı kayıt altına alma 8 3,2 

Sınav güvenliği yazılımı (ekran kontrolü) kullanma 13 5,2 

Elektronik kimlik kontrolü yapma 7 2,8 

Ödev/performans izlemesi yapma 28 11,2 

E-portfolyo kullanma 5 2,0 

Zaman sınırlaması kullanma 19 7,6 

Öğrenci hareketliliği izleme (log kayıtları) ve erişim sınırlaması 

kullanma 13 5,2 

Sınavı Zoom üzerinden (canlı) izleme 11 4,4 

Kamera sistemi ile (canlı) izleme 3 1,2 

Yapay zeka ile sınav izleme 1 0,4 

Giriş hakkı sınırlaması kullanma 6 2,4 

IP kısıtlaması getirme 2 0,8 

Öğrenciye sınav taahhüttü imzalatma 2 0,8 

Bilgisayar ayarlarının değişimini sınırlama 2 0,8 

Sorularda geriye gitmenin sınırlanması 9 3,6 

Aynı anda farklı cihazlardan girişi engellenme 4 1,6 

Soru ve metin kopyalaması sınırlama 4 1,6 

Üçüncü parti yazılımların kullanımını engellenme 1 0,4 

 

Sınav tedbirlerden yararlanma yoğunluğuna bakıldığında; kurum başı tedbir sayısının 0 ila 8 

aralığında değiştiği görülmektedir. Bir kurumda ortalama 1.7 (Ss.=0.14) farklı sınav güvenliği 

tedbirinden yararlanılmaktadır. 

 
Kalite Güvencesi Mekanizmalarındaki Olgunluk Düzeyi 

Uzaktan ölçme ve değerlendirme sistemi ve sınav güvenliği tedbirlerinin kalite güvencesi 

süreçleri açısından olgunluğu Şekil 9’da sunulmaktadır. 
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Şekil 9 incelendiğinde, kurumların genelinde uzaktan/karma ölçme ve değerlendirme 

sistemlerinin belirli bir planlama dahilinde yürütülen, programların geneline yayılmış, 

yetkinlik temelli ve sistematik uygulamaları kapsadığı gözlemlenmektedir. Ancak bu 

uygulamalara dönük izleme ve iyileştirme faaliyetlerini gerçekleştirebilen kurum oranı henüz 

oldukça düşüktür.  Bir grup kurumda ise henüz nitelikli bir uzaktan/karma ölçme ve 

değerlendirme sistemi kurulmamıştır. 

 

Kalite güvencesi çalışmalarının olgunluk seviyesi artıkça, kurumlarımızın yararlandığı sınav tedbiri 

çeşitliliği artmakta mıdır? 

 

Analiz sonucunda yararlanılan sınav güvenliği tedbiri sayısı ile, bu alanda kalite güvencesi 

süreçlerinin olgunluğu arasında olumlu yönde .25 (p<.001) düzeyinde korelasyonel ilişki 

belirlenmiştir. Bu durum uzaktan/karma sınav sisteminin niteliği ile kalite güvencesine verilen 

önem arasında doğru bir orantı bulunduğunu göstermektedir.  

 

 

6%

35%

58%

1%

Şekil 9. Ölçme ve değerlendirme sisteminin kalite güvencesi

Kurumdaki bütüncül ve sistematik bir
uzaktan/karma ölçme ve
değerlendirme sistemi yoktur.

Bütüncül, sistematik ve yetkinlik
temelli bir uzaktan/karma ölçme ve
değerlendirme sistemi tasarımı
bulunmaktadır.

Programların genelini kapsayan bir
uzaktan/karma ölçme ve
değerlendirme sistemi ve ilişkili
uygulamalar bulunmaktadır.

Uzaktan/karma ölçme ve
değerlendirme sistemine ilişkin
uygulamalr izlenmekte, izleme
sonuçları analiz edilmekte ve bağlı
iyileştirmeler yapılmaktadır.
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4. Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri  

Bu boyutta yükseköğretim kurumlarının uzaktan/karma öğretim süreçlerinde işe koştukları 

ölçme yaklaşım, yöntem, teknikleri ve bu faaliyetlere ilişkin kalite güvencesi süreçleri 

incelenmektedir. 

 

Temel Ölçme ve DeğerIendirme Yaklaşımları 

Yükseköğretim kurumlarının uzaktan/karma öğretim süreçlerinde yararlandıkları ölçme 

yaklaşımları klasik ölçme kuramına dayalı (geleneksel) kesitsel sınavlar ve yapılandırmacı 

anlayışa dayalı öğrenci merkezli sınavlar olarak iki grup altında toplanabilmektedir. Şekil 

10’da bu yaklaşımların ağırlıkları sunulmaktadır. 

 

   
 

Yaklaşımlar incelendiğinde, uzaktan/karma eğitim süreçlerinde her ne kadar öğretim 

yöntemlerinde önemli ölçüde öğrenci merkezli yaklaşım ve yönteme yer verilse de ölçme ve 

değerlendirme yaklaşımlarının ağırlıklı biçimde geleneksel ölçme anlayışına dayandığı 

görülmektedir. Bununla birlikte öğrenci merkezli öğretim anlayışı, öğretme ve değerlendirme 

yöntemlerinin birbirini desteklediği bir bütündür. Dolayısıyla, doğru ölçme ve değerlendirme 

anlayışıyla desteklenmeyen yöntemlerin amaçlanan kazanımları sağlaması oldukça zordur. 

Bu noktada yükseköğretim kurumlarının öğrenci merkezli öğretim yöntemlerini daha fazla 

oranda öğrenci merkezli ve yetkinlik-performans temelli ölçme ve değerlendirme yöntemiyle 

desteklemesi önemli bir iyileştirme alanı olarak ortaya çıkmaktadır.   

 

 

 

66%

34%

Şekil 10. Ölçme ve değerlendirme yaklaşımları

Geleneksel sınavlar

Öğrenci merkezli ve yetkinlik
temelli sınavlar
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Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri 

Yükseköğretim kurumlarının uzaktan/karma eğitimde yararlandığı ölçme ve değerlendirme 

yöntemleri Tablo 7’de sunulmaktadır. 

 

Tablo 7. Yükseköğretim kurumları tarafından uzaktan/karma eğitimde yararlanılan ölçme ve 

değerlendirme yöntemleri 

Yöntem Ağırlık 

 f % 

Klasik ölçme anlayışına dayalı yöntemler  

65,78 

Çoktan seçmeli 95 

Quizz (anlık sınav) 19 

Çoklu seçmeli 4 

Alıştırma/evde çöz sınavı 5 

Kısa cevaplı 19 

Açık uçlu 78 

Sözlü sınav 17 

Doğru-yanlış 23 

Boşluk doldurmalı 11 

Sürükle bırak 2 

Eşleştirme 20 

Sıralama 4 

Sunum 25 

Ödev 89 

Uygulama sınavı 10 

Öğrenci merkezli yöntemler  

34,22 

İnceleme (inceleme, vaka incelemesi) /rapor 15 

Proje 90 

Performans ödevi 25 

Canlı performans (anlık anlatım, mülakat, yaratıcı yazma vb.) 6 

Yansıtma ödevi 2 

Grup ödevi 19 

Ürün geliştirme (video, görsel, işitsel) 7 

Portfolyo 13 

Dereceli değerlendirme (Rubrik) 9 

Kontrol listesi 2 

Tasarım sunumu 2 
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Öz-değerlendirme 5 

Akran değerlendirme 3 

Grupla değerlendirme 3 

Öğrencinin derse katılma durumu 3 

Derste yansıtma (kendini ifade) performansı 2 

ÖYS de bulunma ve materyallerle etkileşme durumu 2 

Tartışma platformlarına katılım 6 

Multidisipliner tartışmalara katılım 2 

Öğrenciye özgü sınav tasarımı (içerik, zaman, soru tipi) 2 

Muafiyet ödevi 1 

 

Tablo 7 incelendiğinde, öğrenci merkezli ölçme yöntemlerinin uzaktan/karma eğitim 

içerisinde oldukça geniş bir çeşitlilikte kullanılabildiği görülmektedir. Bu çeşitlilik içerisinde 

vaka incelemeleri, projeler, performans ödevleri, anlık canlı performanslar, öz-değerlendirme 

ve akran değerlendirmeleri gibi yöntemlerin yanı sıra öğrencilerin öğrenme etkinliklerine 

katılım durumları gibi göstergelerinde ölçme değerlendirme süreçlerine dahil edilebildiği 

anlaşılmaktadır. Günümüz bilişim teknolojileri ve öğrenme yönetim sistemlerinin 

sağlayabildiği tüm bu olanakların yetkinlik temelli ve biçimlendirici (formative) değerlendirme 

süreçlerine önemli katkılar sağlayabildiği düşünülmektedir. Bu açıdan ele alındığında, 

uzaktan/karma eğitim süreçlerinin yükseköğretim sistemimiz içerisinde biçimlendirici 

değerlendirme anlayışının yerleşmesi ve gelişmesine katkı sağlayabildiği ifade edilebilir. 

Klasik ölçme anlayışı içerisinde kullanılan ölçme yöntemlerinin ise genelde öğrenme yönetim 

sistemlerinin sunabildiği olanaklar doğrultusunda şekillendiği anlaşılmaktadır. Şekil 11’de 

uzaktan/karma eğitim içerisinde geleneksel ve öğrenci merkezli anlayış içerisinde en çok 

yararlanılan ölçme yöntemleri ve ağırlıkları sunulmaktadır. 
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK, 2020) tarafından yayımlanan “Pandemi Sürecinde Online Eğitimin 

Verimliliğine İlişkin Öğretim Elemanı Anket Raporu” da benzer biçimde en çok kullanılan ölçme 

yöntemlerini online testler ve yazılı sınavlar, ödev ve proje etkinlikleri, online sunumlar ve 

online sözlü sınavlar biçiminde ortaya koymaktadır. 

 

Uzaktan/karma eğitim süreçleri geniş çeşitlilikte ölçme ve değerlendirme olanağını barındırsa 

da bunlardan yararlanma konusunda oldukça önemli bir ölçüt öğretim üyesi ve ana bilim/bilim 

dalı kararıdır. Bu noktada uzaktan eğitim sistemlerinin sunduğu tüm ölçme olanaklarının yanı 

sıra bunların kullanımı konusunda öğretim üyesine özerklik ve seçme hakkı vermesi 

önemlidir. Öz-değerlendirme raporları incelendiğinde, yükseköğretim kurumlarının yaklaşık 

%20’sinde bu tür bir özerkliğin sağlanabildiği anlaşılmaktadır. Benzer biçimde kurumların 

yalnızca %10’u özel öğrenme gereksinimi olan öğrenciler için geliştirilmiş sınav ortamlarına 

değinmektedir. Uzaktan/karma eğitim sistemlerinin bu açıdan güçlendirilmesi nitelikli ölçme 

ve değerlendirme süreçleri için önemli gereklilikler olarak öne çıkmaktadır. 
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Kalite Güvencesi Mekanizmalarındaki Olgunluk Düzeyi 

Uzaktan/karma eğitimde ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin kalite güvencesi süreçleri 

açısından olgunluğu Şekil 12’de sunulmaktadır. 

 

 
   

Şekil 12 incelendiğinde, kurumların önemli bir bölümünde uzaktan/karma eğitimde öğrenci 

merkezli ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin belirli bir planlama dahilinde yürütülen, 

programların geneline yayılmış, yetkinlik temelli ve sistematik uygulamaları kapsadığı 

gözlemlenmektedir. Ancak bu uygulamalara dönük izleme ve iyileştirme faaliyetlerini 

gerçekleştirebilen kurum oranı henüz oldukça düşüktür.  Önemli oranda kurumda öğrenci 

merkezli ölçme ve değerlendirme faaliyetleri henüz planlama aşamasındadır. Bir grup 

kurumda ise bu alanda henüz nitelikli faaliyetler bulunmamaktadır. 

 

Uzaktan/karma öğretim sürecinde bir kurum ortalama 6.23 (Ss. 0.23) farklı ölçme 

yönteminden yararlanmaktadır. Geleneksel yöntemler için bu ortalama 2.68 (Ss. 0.16), öğrenci 

merkezli yöntemler için 3.56’dır (Ss. 0.11). Özellikle öğrenci merkezli ölçme yöntemleri için 

elde edilen değerler; kurumların farklı bireysel özelliklere hitap edebilen sınav türü 

çeşitliliğini sağlayabilme gücünü de ortaya koymaktadır.  

 

7%

44%
47%

2%

Şekil 12. Ölçme ve değerlendirme yöntemlerinde kalite güvencesi

Öğrenci merkezli ölçme ve
değerlendirme yaklaşımları
bulunmamaktadır.

Öğrenci merkezli ölçme ve
değerlendirmey e ilişkin ilke, kural ve
planlamalar bulunmaktadır.

Programların genelinde genelinde
öğrenci merkezli ve çeşitlendirilmiş
ölçme ve değerlendirme uygulamaları
bulunmaktadır.
Öğrenci merkezli ölçme ve
değerlendirme uygulamaları
izlenmekte ve ilgili iç paydaşların
katılımıyla iyileştirilmektedir.
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Kalite güvencesi çalışmalarının olgunluk seyyiesi artıkça, kurumların yararlandığı ölçme yöntemi 

çeşitliliği artmakta mıdır? 

 

Ölçme yöntemlerinin kullanım durumlarıyla bu alandaki kalite güvencesi çalışmalarının 

niteliği arasındaki ilişkiler Tablo 8’de sunulmaktadır. 

 

Tablo 8. Ölçme ve değerlendirmeye ilişkin kalite güvencesi süreçlerinin olgunluk düzeyi ve 

yararlanılan yöntem çeşitliliği ilişkisi 

 Ölçme ve değerlendirme alanında kalite 

güvencesi süreçlerinin olgunluğu 

Kullanılan toplam ölçme yöntemi .390** 

Kullanılan öğrenci merkezli öğretim 

yöntemi 

.546** 

Kullanılan geleneksel öğretim yöntemi .160** 
** p<.01  

 

Tablo 8 incelendiğinde, kurumların yararlandığı ölçme yöntemi sayısı ve özellikle yararlandığı 

öğrenci merkezli ölçme yöntemi sayısı ile bu alandaki kalite güvencesi süreçlerinin olgunluğu 

arasında istatistiksel olarak anlamlı, önemli düzeyde ve olumlu yönde ilişki olduğu 

anlaşılmaktadır.  

 

5. Öğretim Yetkinlikleri     

Bu boyutta kurumlardaki öğretim elemanlarının uzaktan/karma öğretim yetkinliklerini 

arttırmaya dönük faaliyetleri ve bu faaliyetlere ilişkin kalite güvencesi süreçleri 

incelenmektedir. 

 

Yetkinlik Geliştirme Yolları 

Analiz sonuçları kurumların öğretim elemanlarının uzaktan/karma öğretim yetkinliklerini 

geliştirmek üzere iki temel yönteme başvurduğunu ortaya koymaktadır. Bunlar: 

• Yönerge, kılavuz, doküman ve materyal geliştirip paylaşılması 

• Hizmet içi eğitimler.  

 

Bu yöntemlerin ağırlıkları Şekil 13’te sunulmaktadır. 
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Şekil 13 incelendiğinde, bu alanda belge/materyal paylaşmaktan çok daha etkili olduğu şüphe 

götürmeyen hizmet içi eğitimle yetkinlik geliştirme anlayışının kurumlarda oldukça yaygın 

olduğu görülmektedir. Bununla birlikte uzaktan eğitim gibi nitelik arayışlarının ve bağlı 

yeniliklerin hem kuram hem de uygulama bazında çok hızlı geliştiği bir alanda yetkinlik 

geliştirme faaliyetlerinin de sürekliliği önem arz etmektedir. Sürdürülebilirliğe ilişkin olarak 

öz-değerlendirme raporlarında yer alan ifadelere bakıldığında önemli sayıda kurumun bu tür 

eğitimleri bir birim üzerinden vererek, diğer kurumlardan destek alarak ya da hizmet satın 

alma yoluyla bir kereye mahsus biçimde gerçekleştirdiği, oldukça sınırlı sayıda kurumun 

öğretim üyesi yetkinliğini uzaktan eğitim sistemlerinin kalıcı ve süreklilik arz eden bir bileşeni 

haline getirebildiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, öğretim üyesi yetkinliklerinin sürdürülebilir 

biçimde kazandırılması pek çok kurum için uzaktan/karma eğitim sürecinde oldukça önemli 

bir iyileşme alanı olarak öne çıkmaktadır. 

 

Yetkinlik Alanları 

Yetkinlik arttırma süreçleri kapsamları bakımından irdelendiğinde, uzaktan/karma eğitimin 

hem teknolojik hem de pedagojik alanlarına dönük çeşitli bileşenlerle karşılaşılmaktadır. 

Bunlar bütüncül olarak pedagojik yetkinlikler, teknolojik yetkinlikler, etik yetkinlikler ve kalite 

güvencesi yetkinlikleri gibi beş başlık altında toplanabilir. Tablo 9’da bu bileşenler 

sunulmaktadır. 

 

Tablo 9. Uzaktan/karma eğitimde öğretim yetkinliği arttırma uygulamalarının kapsamı 

Yetkinlik Boyutları Ağırlık 
 f % 

Pedagojik yetkinlikler  

54,08 Uzaktan sınıf yönetimi 3 

Zaman yönetimi 2 

22%

78%

Şekil 13. Öğretim yetkinliği arttırma yolları 

Yönerge, kılavuz, doküman ve
materyal geliştirme ve paylaşma

Hizmetiçi eğitim düzenleme
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Stres yönetimi 2 

Uzaktan ölçme ve değerlendirme  56 

Uzaktan öğretim yaklaşım ve yöntemleri 78 

Çoklu ortam materyali geliştirme 13 

Yenilikçi pedagojik yetkinlikler 7 

Öğretim tasarımı 17 

Özel eğitim gereksinim olan öğrenciler için uzaktan eğitim 2 

Meslektaş iş birliğini arttırma-uzman topluluğu oluşturma 2 

Katılım ve etkileşimi arttırma yetkinlikleri  

Öğrenci katılımını arttırma 6 

Sanal sınıflarda etkileşimli ders anlatma 17 

İletişim & beden dili 2 

Uzaktan eğitimde etkileşimi arttırma ve buz kırıcılar 5 

Teknolojik yetkinlikler  
 

Öğrenme yönetim sistemini kullanma 97 

Dijital içerik hazırlama ve yayınlama 28 

39,28 Çevrimiçi bilgi kaynakları 6 

Bilişim teknolojileri 23 

Etik yetkinlikler  

5,87 Telif hakları ve etik 19 

Bilgi güvenliği ve güvenirliği 4 

Kalite güvencesi yetkinlikleri  
0,77 

Uzaktan eğitimde kalite güvencesi 3 

 

Tablo 9 incelendiğinde, yetkinlik geliştirme faaliyetlerinin ağırlıklı olarak pedagojik ve 

teknolojik yetkinlikler üzerine kurgulandığı anlaşılmaktadır. YÖK (2021) “Pandemi Sürecinde 

Online Eğitimin Verimliliğine İlişkin Öğretim Elemanı Anket Raporu” da benzer biçimde Pandemi 

döneminde öğretim elemanlarının en çok teknolojik ve pedagojik yetkinliklerinin geliştiğini 

düşündüklerini ortaya koymaktadır. 

 

Öğretim yetkinliği alanında gözlemlenen pedagojik-teknolojik kapsam dengesi memnuniyet 

vericidir. Bununla birlikte uzaktan eğitim gibi eğitim sisteminin materyal geliştirme, bilgi 

sunma ve ders verme gibi faaliyetleri ile birlikte tüm etkileşim örüntüsünün de dijital 

ortamlara taşındığı bir süreçte; öğretim elemanlarının bilişim etiği ve bilgi güvenliği 

yetkinlikleri de oldukça önem kazanmaktadır. Ayrıca, eğitim hizmetlerinin niteliğinin garanti 

altına alınması, dolayısıyla sürdürülebilirliği noktasında uzaktan eğitimde kalite güvencesine 
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ilişkin yetkinlikler de son derece önemlidir. Bununla birlikte bu iki alana ilişkin yetkinliklere 

yeterince önem verilmediği görülmekte, dolayısıyla bu durum iyileştirilmesi gereken bir alan 

olarak ortaya çıkmaktadır. Yetkinlik geliştirme uygulamalarının çeşitliliği incelendiğinde de 

benzer sonuçlarla karşılaşılmaktadır. Uzaktan/karma öğretim sürecinde bir kurum öğretim 

elemanlarını ortalama 2.48 (Ss. 0.16) farklı yetkinlik alanında geliştirmektedir. Bu ortalama 

pedagojik yetkinlikler için 1.33 (Ss. 0.11), teknolojik yetkinlikler için 0.99 (Ss. 0.06), etik 

yetkinlikler için 0.15 (Ss. 0.03) ve kalite güvencesi yetkinlikleri için 0.02 (Ss. 0.01) düzeyindedir.  

 

Kalite Güvencesi Mekanizmalarındaki Olgunluk Düzeyi 

Uzaktan/karma eğitimde öğretim yetkinliği faaliyetlerinin kalite güvencesi süreçleri 

açısından olgunluğu Şekil 14’te sunulmaktadır. 

 

 
 

Şekil 14 incelendiğinde, kurumların önemli bir bölümünde uzaktan/karma eğitime yönelik 

öğretim yetkinliği uygulamalarının kurum genelinde gerçekleştirilebildiği görülmektedir. 

Ancak bu uygulamalara dönük izleme ve iyileştirme faaliyetlerini gerçekleştirebilen kurum 

oranı henüz oldukça düşüktür.  Önemli oranda kurumda uzaktan/karma öğrenci merkezli 

ölçme ve değerlendirme faaliyetleri planlama aşamasındadır. Azımsanmayacak bir grup 

kurumda ise bu alanda henüz nitelikli faaliyet bulunmamaktadır. 

 

9%

32%

57%

2%

Şekil 14. Öğretim yetkinliği süreçlerinin kalite güvencesi

Uzaktan öğretim yetkinliğini
geliştirmek üzere planlamalar
bulunmamaktadır.

Öğretim elemanlarının uzaktan
öğretim yetkinliklerinin
geliştirilmesine ilişkin planlar
bulunmaktadır.

Kurumun genelinde öğretim
elemanlarının uzaktan öğretim
yetkinliğini geliştirmek üzere
uygulamalar vardır.

Uygulamalarından elde edilen
bulgular izlenmekte ve izlem
sonuçları öğretim elamanları ile
birlikte irdelenerek önlemler
alınmaktadır.
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Kalite güvencesi çalışmalarının olgunluk seviyesi artıkça, kurumların öğretim elemanlarına 

kazandırmaya çalıştığı uzaktan eğitim yetkinliği çeşitliliği artmakta mıdır? 

 

Öğretim yetkinliği geliştirme süreçleriyle bu alandaki kalite güvencesi çalışmalarının niteliği 

arasındaki ilişkiler Tablo 10’da sunulmaktadır. 

 

Tablo 10. Öğretim yetkinliğine ilişkin kalite güvencesi süreçlerinin olgunluk düzeyi ve 

yararlanılan yöntem çeşitliliği ilişkisi 

 Öğretim yetkinliği alanında kalite güvencesi 

süreçlerinin olgunluğu 

Kazandırılan toplam yetkinlik 452** 

Pedagojik yetkinlik 417** 

Teknolojik yetkinlik 302** 

Etik yetkinlik .256** 

Kalite güvencesi yetkinliği a .098 
** p<.01,  
a anlamlı analize yeter veri elde edilememiştir. 

 

Tablo 10 incelendiğinde, kurumların öğretim elemanlarına kazandırmaya çalıştığı 

uzaktan/karma eğitim yetkinliği çeşitliliği ile bu alandaki kalite güvencesi süreçlerinin 

olgunluğu arasında önemli düzeyde ve olumlu yönde ilişki olduğu anlaşılmaktadır.  

 

Genel Değerlendirme 

Uzaktan/karma yükseköğretim süreçlerinin gelecek vizyonu dünya genelinde; etkileşim, etkin 

katılım (bağlanma), güven, araştırma temellilik, bireyselleştirilmiş ortamlar ve kendi-kendine 

öğrenme olanaklarının iyileştirilmesi gibi bileşenlere yönelmektedir (Bardakcı, Akkoyunlu ve 

Dağhan, 2020; Cleveland-Innes, Garrison ve Vaughan, 2019; Stavderes ve Herder, 2019; Strauß 

ve Rummel, 2020; Thomas ve Rogers, 2020). Bu odak, gerek altyapı, ortam, araçlar ve bunlara 

erişim olanakları gerekse öğretim, değerlendirme ve yetkinlik geliştirme yaklaşım ve 

yöntemlerinde tanımlı standartları, öğrenci merkezliliği, yetkinlik odaklılığı, performansa 

dayalılığı ve uzaktan eğitim hareketliliğinin etkin biçimde izlenmesini ön plana alan geniş bir 

çeşitlenmeyi gerekli kılmaktadır.  Bağlı olarak kalite güvencesi süreçleri de uzaktan/karma 

eğitimi bu yönlerde geliştirmeye dönük bir açılım ortaya koymaktadır (Chua ve Lam, 2007; 

Hamlin ve Williams, 2019; UK Quality Assurance Agency [QAA], 2020).  
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Elde edilen sonuçlar bu açılımlar ışığında değerlendirildiğinde; genel anlamda kurumların 

uzaktan/karma eğitim sistemlerini geliştirmede sağlıklı bir ilerleme seyri içinde olduğu 

anlaşılmaktadır. Kalite güvencesi süreçleri de bu gelişimi oldukça önemli biçimde ve istendik 

yönde desteklemektedir. Zira, korelasyonel analizler incelenen tüm boyutlarda kalite 

güvencesi süreçlerinin olgunluğu ile sunulan hizmet ve sağlanan olanak çeşitliliği arasında 

olumlu yönde güçlü ilişkiler ortaya koymaktadır. Bu ilişkiler öğrenci merkezli faaliyetler 

noktasında çok daha güçlü biçimde ortaya çıkmaktadır.  

 

Bununla birlikte uzaktan eğitimi örgün eğitimin görece zayıf bir alternatifi olmaktan öteye 

taşımak; uzaktan süreçleri örgün eğitime denk, hatta etkileşim gibi açılardan daha verimli hale 

getirebilmek bugün tüm dünyanın olduğu gibi Türk Yükseköğretim Sistemi’nin de sorunudur. 

Bu doğrultuda yükseköğretim kurumlarımızın uzaktan eğitim sistemleri ve bağlı bileşenlerini 

özellikle ortamlar, yöntemler (öğretim, ölçme, değerlendirme), yetkinlikler, erişim ve destek 

olanakları temelinde; standartlar, planlılık, sistematiklik, öğrenci merkezlilik, çeşitlilik, 

etkileşim, bağlanma, motivasyon, bireyselleştirme ve izleme kavramları temelinde ve bu 

raporda ortaya çıkan iyileşmeye açık alanları dikkate alarak geliştirmeleri oldukça büyük bir 

önem taşımaktadır.          
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EK 3 
Dönüşen Dünyada Liderler Çalıştayı Serisi 
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ÇALIŞTAY SERİSİ HAKKINDA GENEL BİLGİ 

 

Program Akışı ve İçeriği 

Tüm dünyayla birlikte yaşanan COVID-19 deneyimi, dijitalleşme ve başka alanlardaki küresel 

eğilimler yükseköğretim kurumlarının şimdiye kadar hiç olmadıkları ölçüde 

değişimi/dönüşümü doğru ve etkili bir biçimde yönetebilmelerini gerektirmektedir. Bu 

kapsamda, Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarının rektörlerinin liderlik yaklaşımlarına 

katkı sunabilmek amacıyla Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından “Dönüşen Dünyada 

Liderlik” temalı çalıştay serisi çevrimiçi platformda 2020 Aralık ile 2021 Ocak ayları arasında 

gerçekleştirilmiştir. Yükseköğretim kurumlarının gruplara ayrıldığı 7 ayrı çalıştay sırasıyla; 21 

Aralık 2020, 5,9,19,21,26 Ocak ve 25 Şubat 2021 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Söz konusu 

çalıştaylara 121’i devlet, 57’si vakıf üniversitesi rektörü olmak üzere toplam 178 rektör 

katılmıştır.  

 

Bireysel ve grup temelli etkinliklerle rektörlerin aktif katılımına imkân sağlayan ve tüm gün 

süren çalıştay programı 4 ana bölümden oluşmaktadır; 

• VUCA Dünyasında Liderlik,  
• Kurumsal Yönetimin Temel Kavramları ve Liderlik,  
• Kurum Kültürü ve Değerler, 
• Liderlik Tarz ve Davranışları  

 
Çalıştayın ilk bölümünde, VUCA (Değişkenlik, Belirsizlik, Karmaşıklık ve Bulanıklık) dünyasının 

özellikleri, dünyayı ve eğitim-öğretim sektörünü doğrudan etkileyen küresel eğilimler ve 

VUCA’ya karşı VUCA yaklaşımı (Şekil 1) kısaca ele alınmış; sonrasında grup temelli etkinlikler 

ile rektörlerin tipik VUCA koşullarını taşıyan COVID-19 dönemindeki deneyimleri 

paylaşılmıştır. Grup çalışmalarının ardından bazı deneyim örnekleri tüm katılımcılarla 

paylaşılmıştır. Bu çalışmada dijitalleşme ve dijital altyapı, akademik / idari personel ve öğrenci 

boyutları, kaynak kullanımı, kriz yönetimi, hızlı çözüm geliştirme ve çevik karar 

mekanizmaları, esneklik, paydaş odaklılık, zamanında iletişim ve bilgi paylaşımı gibi 

kavramlar öne çıkmıştır. Bu etkinlik yoluyla; COVID-19 döneminin VUCA boyutları 

çerçevesinde plan ve eylemleri etkilemedeki itici güç olma rolü ile neden olduğu etkiler ele 

alınmış, kısa sürede geliştirilen çözüm mekanizmalarına ilişkin deneyimler tartışılmıştır. 
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Şekil1. VUCA'ya karşı VUCA 

 

 
 

Bu bölümün ardından, hızlı değişim süreciyle birlikte günümüzde öne çıkan becerilere 

değinilmiş ve ekosistem/dış çevre” kavramı (Şekil 2) ele alınmıştır. Aynı sektörde ve ana 

çizgileriyle benzer faaliyetler içinde olmalarına rağmen, yükseköğretim kurumlarının her 

birinin, içinde bulunduğu çevrenin ve bu çevreyle etkileşimlerinin kendilerine özgü özellikler 

gösterdiği gerçeğinden hareketle, bireysel çalışma yapılmış ve her rektörün kendi kurumu ve 

kendi ekosistemine odaklanması sağlanmıştır. Bu çalışmada rektörler yönettikleri kurumun 

ekosistemdeki rolüne, temel paydaşlarla ilişkilerine ve ekosistemdeki temel aktörlere hem 

bugün hem de gelecek açısından dışarıdan bakma fırsatı bulmuşlardır. Etkinliğin sonunda 

bireysel tespitlerden birkaç örnek katılımcıların tümüyle paylaşılmıştır. Doğal olarak bazı 

üniversitelerin teknoloji geliştirme, Ar-Ge, eğitim rolleri öne çıkarken bazı üniversitelerin 

sanayi iş birlikleri, Teknokent yapılanmaları ve toplumsal projelerdeki rolleri, bazılarının da 

uluslararasılaşma ve dijitalleşme gibi yönleri vurgulanmıştır. Paylaşımlarda üniversitelerin 

birden fazla ekosistem içinde yer aldığı, farklı ekosistemlerde farklı rollerinin olduğu ve 

ekosistemlerin de dinamik olduğu, bugünden geleceğe doğru değişim gösterdiği belirtilmiştir. 
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Şekil 2. Yükseköğretim ekosistemi (EFQM ekosistem sunumlarından uyarlanmıştır). 

 

 
 

Çalıştayın ikinci bölümünde önce kurumsal yönetimin temel kavramlarından “paydaş 

odaklılık” ve “stratejik yönetim” ele alınmış, sonrasında “kurum kültüründe fonksiyon temelli 

bakış ile süreç temelli bakış” arasındaki farklar vurgulanmış ve değişim yönetimine 

odaklanılmıştır. Her iki çalışmada da iki ayrı örnek olay üzerinde çalışılmış, rektörlerin örnek 

olayda söz edilen yükseköğretim kurumlarının rektörleri rolünde stratejik planlama ve 

değişim yönetiminde ne gibi yaklaşımları uygulayabilecekleri tartışılmıştır. Ayrı ayrı gruplarda 

gerçekleştirilen çalışmaların sonuçları tüm katılımcıların bulunduğu ortamda gruplar adına 

kısa sunumlarla paylaşılmış, bakış açısı ve deneyim zenginliği yaratılmıştır.  

 

Üçüncü bölümde “kurum kültürü, değerler”, kültürün yaratılması ve geliştirilmesinde 

liderlerin rolü, etik tavır, söylem ve davranış biçimleri ele alınmıştır. Yine bir örnek olay 

üzerinden bu kavramlar tartışılmış, liderlerin kurum kültürünün yaşanan bir kültür olması, 

değerlerin hayatın bir parçası olması ve kültürün tüm paydaşlarla bir arada yaşanan ilişkilerin 

temeli olduğu üzerinde durulmuştur. Grup çalışmalarında kültürün aynı zamanda kurumsal 

sürdürülebilirlik ve liderlik kültürünün tutarlılığı açısından önemi vurgulanmıştır. Ayrı 

gruplarda gerçekleştirilen çalışmaların sonuçları ana salonda paylaşılarak yaklaşım ve bakış 

açılarında çeşitlilik sağlanmıştır. 
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Çalıştayların, ana salonda tüm katılımcılarla birlikte gerçekleştirilen son bölümünde liderlik 

tarz ve davranışları ele alınmış, tipik bir liderlik pratiğinde yaşanan dinamikler vurgulanmış 

(Şekil 3), liderlerin günümüzde giderek öne çıkan “koçluk” ve “mentörlük” rolleri üzerinde 

durulmuştur. Bu bölümde ayrıca kriz dönemlerinde liderlerin rolü, tarz ve söylemine ilişkin 

örnekler verilmiş, liderlik pratiği içinde kültür ve değerler, kurumsal hedefler, süreçler, ekip 

çalışmasının önemi ve kurumsal mükemmellik kavramları ile ilişkileri belirtilmiştir. 

 

Şekil 3. Liderlik dinamiği 

 

 
 

Çalıştayların sonunda yükseköğretim kurumları için önerilen dört boyutlu liderlik modelinden 

bahsedilmiştir. Liderlerin “bireysel”, “ekiple ilgili”, “kurum ve süreçlerle ilgili” ve “dış 

paydaşlara yönelik” yetkinliklerinin, liderlik pratiğinin stratejik, faaliyetler, kültür ve 

sürdürülebilirlik platformlarındaki rolü üzerinde durulmuştur. 

 

Çalıştay sırasında çeşitli ölçme ve uygulama araçları kullanılmıştır. Uygulama ve etkinliklerin 

çalıştay programı sırasındaki akışı şöyle gerçekleştirilmiştir;  

• Çalıştay öncesinde; katılımcı rektörlerin olaylara ve ilişkilere yaklaşımlarının genel 

çerçevede belirlenmesi amacıyla “Kişilik Profili Değerlendirme Formu” gönderilerek 

formdaki soruları cevaplamaları istenmiştir.  

• Programın ilk bölümünde gerçekleştirilen Covid-19 deneyim paylaşımı çalışmasının 

ardından rektörlere dört soruluk “Liderlik Öncelikleri ve Pandemi Anketi” uygulanmış 

ve ana hatlarıyla salgın dönemine ilişkin olarak görüşleri alınmıştır.  

• Grup temelli ve bireysel çalışmalar yoluyla çalıştay boyunca örnek olay incelemeleri 

gerçekleştirilmiş ve yaygın olan uygulamalar konular bazında tartışılmıştır.  
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• Rektörlerimizin liderlik pratiklerine ayna tutmak amacıyla çalıştayın üçüncü 

bölümünün sonunda “Etkili Liderlik Testi (Kontrol Listesi)” uygulanmıştır.  

• Çalıştay sonunda “Çalıştay Değerlendirme Anketi” uygulanarak katılımcıların 

çalıştayla ilgili geri bildirimleri alınmıştır.  

• Tüm bu anketlerin ve uygulamaların içeriği, alınan geri bildirimler ve yapılan 

değerlendirmeler sonraki bölümlerde detaylı olarak değerlendirilerek sunulmuştur.  

 

 

 

KATILIMCILARA UYGULANAN ANKET VE TESTLER 

 

Kişilik Profili Değerlendirme Formu 

Her çalıştay öncesinde çalıştay katılımcısı rektöre Kişilik Profili Değerlendirme Formu 

gönderilerek 7 soru yöneltilmiş, olaylara ve ilişkilere yaklaşımları genel hatlarıyla 

değerlendirilmiştir. Formdaki sorular kapsamında; 

• A şıkkını işaretleyenler “sözünü sakınmayan”, 
• B şıkkını işaretleyenler “ikna eden”, 
• C şıkkını işaretleyenler “mantıklı”, 
• D şıkkını işaretleyenler “reflektif” olarak değerlendirilmiştir.  

 

Rektörler tarafından verilen cevapların yüzde olarak dağılımı Tablo ’de sunulmuştur.  

 

Tablo 1. Kişilik Profili Değerlendirme Formu’ndan elde edilen sonuçlar 

Ayırt Edici Özellikler Katılım Oranı 

Sözünü Sakınmayan %13,50 

İkna Eden %32,49 

Mantıklı %39,24 

Reflektif %14,77 

 

Kişilik profili sonuçları incelendiğinde; katılan rektörlerin çoğunluğu kendisini (toplam 

%71,73) “ikna eden” (%32,49) ve “mantıklı” (%39,24) kişilik profilinde görmektedir. Bu dağılım 

gerçekleştirilen 7 çalıştayın tümünde hemen hemen benzer şekilde ortaya çıkmıştır. 

 

“İkna edici” kişiliğin diğerlerine göre ayırt edici özellikleri şöyle sıralanabilir: İkna ederek 

çalışan kişilerle çalışmaktan hoşlanırlar, sosyaldirler, duygusal oldukları izlenimi 

yaratabilirler, dikkat aralıkları dardır, ayrıntıyı sevmezler, kendiliğindendirler ve risk almayı 
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severler. Bu profildeki kişiler arkadaş canlısıdırlar, etkileyicidirler ve açıktırlar. Bu insanlarla 

iletişim kurmak kolaydır. 

“Mantıklı” kişilik profilinde olanların sergilediği davranış ve kişilik ise şu özelliklere sahiptir: 

Her durumda analiz yeteneklerini ve akıllarını kullanırlar. Düşüncelerini desteklemek için 

olgulara ve verilere başvururlar. Problem çözme konusunda iyi olmakla birlikte karar alma 

konusunda yavaştırlar. Sıklıkla irdeleyici sorular sorarlar ve tartışma sırasında karşılarındaki 

kişinin zıttı bir bakış açısını benimserler. Bu profildeki kişiler tutarlı, sistematik ve analitik 

düşüncelidirler. 

“Reflektif” kişilik profilinde olanlar şu davranış ve kişilik özelliklerine sahiptirler: Güvenilir ve 

ihtiyatlıdırlar, mükemmeliyetçidirler, güven ararlar, çatışmadan kaçınırlar. Bu özellik 

başkaları tarafından zayıflık olarak algılanabilir. İyi dinleyicidirler, sağlam dostluklar kurarlar, 

sadık, iş birliğine yatkın ve destekleyicidirler. Ancak daha girişken, daha az duygusal ve risk 

almak için daha istekli olmaları gerekebilir. 

 

Sonuç olarak, farklı kişilik profillerine sahip olsalar da liderlerin gerektiğinde mevcut 

profillerin güçlü yönlerini yansıtacak biçimde kendilerini konumlandırmaları beklenir. 

 

Liderlik Öncelikleri ve Pandemi Anketi 

Covid-19 deneyim paylaşımı grup çalışması ve sonrasında sonuçların paylaşılmasının 

ardından dört soruluk Liderlik Öncelikleri ve Pandemi Anketi uygulanmış ve rektörlerin genel 

görüşleri alınmıştır. Sorulara verilen cevapların tüm çalıştayları kapsayan toplu sonuçları 

Tablo ’de sunulmuştur.  

 

Tablo 2. Liderlik Öncelikleri ve Pandemi Anketi’nden elde edilen sonuçlar 

 

Soru 1: Pandemi nedeniyle uygulamaya başladığımız uzaktan eğitim, uzaktan 

çalışma vb. uygulamalar/durumlar sizce kalıcı mı, yoksa geçici midir? 

Kesinlikle kalıcı %17,22 

Bir kısmı kalıcı %80,79 

Kesinlikle geçici %1,99 

 

Soru 2: Üniversitenizin lideri olarak en yüksek önceliğiniz nedir? 

a. Çalışanların ve öğrencilerin sağlığı ve risk yönetimi %60,26 

b. Finansal sorunlar %7,28 

c. Eğitim-öğretim programlarının kalitelerini sürdürmek %31,79 

d. Öğrencilerin katılımını sağlamak %0,66 
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e. Yeni öğrenci kayıtlarını sürdürmek %0,00 

 

Soru 3: Pandemi döneminin etkileri olarak beklediğiniz olumsuz etkiler 

nelerdir? 

a. Kurumsal gelirlerde düşüş %18,54 

b. Öğrenci sayılarının azalması %13,25 

c. İş dünyası ve endüstri ile projelerin azalması %32,45 

d. Altyapı yatırımlarının azalması %16,56 

e. Fon ve benzeri finansal kaynakların azalması %19,21 

 

Soru 4: Liderlik becerilerinizi nasıl geliştiriyorsunuz? (Çoklu seçim yapılabilir.) 

a. Birlikte çalıştığım ekip üyelerinden düzenli geri bildirimler 

talep ederim. 

%91,39 

b. Bireysel olarak ihtiyaç duyduğum liderlik becerilerini 

tanımlarım ve gelişim yönünde bir eylem planı yaparım.  

%59,60 

c. Liderlik gelişimi yönünde uygulamalar yaparım. %32,45 

d. Bir mentör ile çalışırım veya bir mentörlük programına 

katılırım. 

%12,58 

e. Liderlik ve yönetici gelişim eğitimlerine katılırım.  %31,13 

 

Liderlik Öncelikleri ve Pandemi Anketi sonuçları değerlendirildiğinde; rektörlerin büyük 

çoğunluğu (%80,79), Pandemi nedeniyle uygulamaya alınan uzaktan eğitim, uzaktan çalışma 

vb. uygulama veya durumların bir kısmının kalıcı olduğuna inanmaktadır. Çalıştaylar sırasında 

Pandeminin yarattığı durumların çözümüne ilişkin olarak geliştirilen çözümlerin en azından 

orta vadeli olduğu, uzun vadede ise bu çözümlerin çoğunun mevcut uygulamaların yanında 

önemli bir seçenek olarak gündemde kalacağı ifade edilmiştir. 

 

Anketin ikinci sorusu değerlendirildiğinde ise; rektörlerin çoğunluğu (%60,26) üniversite 

olarak en yüksek önceliklerinin “çalışanların ve öğrencilerin sağlığı ve risk yönetimi” olduğunu 

belirtmiş, insan odaklılıklarını ve kurum açısından da risk yönetimini vurgulamışlardır. 

Rektörlerin önemli bir kısmı (%31,79) ise “eğitim ve öğretim programlarının kalitesinin 

sürdürülmesinin” öncelikleri arasında üst sırada yer aldığını belirtmişlerdir. Bu 

önceliklendirme rektörlerin kalite ve sürdürülebilirlik konularında duyarlılıklarını 

göstermektedir. 
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Pandemi döneminin olumsuz etkilerinin değerlendirme sonuçları farklı bir dağılım 

göstermektedir. Bu unsurlar arasında en yüksek olarak beklenen etki %32,45 oranla “iş 

dünyası ve endüstri ile projelerin azalması” olarak görülmektedir. Kısmen bu etki ile de 

bağlantılı olarak “fon ve benzeri finansal kaynakların azalması” (%19,21) ve “kurumsal gelirde 

düşüş” (%18,54) rektörlerin yaklaşık %20 oranında beklediği bir etki olarak 

değerlendirilmiştir.  %16,56 ile “Altyapı yatırımlarının azalması” ve %13,25 oranıyla “öğrenci 

sayılarının azalması” ise Pandemi sonrasında beklenen diğer olumsuz etkiler olarak ifade 

edilmiştir. 

 

Rektörlerin, liderlik becerilerini nasıl geliştirdikleri yönündeki soruya ise büyük çoğunluk, 

(%91,39) “birlikte çalıştığım ekip üyelerinden düzenli geri bildirimler talep ederim” şeklinde 

cevap vermişlerdir. Bu yaklaşım rektörlerin birlikte çalıştıkları kişilere odaklı olduklarının, 

onlara değer verdiklerinin ve geribildirim alma kavramını önemsediklerinin bir işaretidir. 

 

Çoklu seçenek içeren bu soruya verilen cevaplar arasında ikinci ağırlıktaki seçenek ise %59,60 

oranda tercihle “bireysel olarak ihtiyaç duyduğum liderlik becerilerini tanımlarım ve gelişim 

yönünde bir eylem planı yaparım.” şeklinde ifade edilen seçenek olmuştur. 

 

%32,45 oranında tercih edilen seçenek olan “Liderlik gelişimi yönünde uygulamalar yaparım.” 

seçeneği rektörlerin kendi liderliklerindeki iyileştirme ve gelişmeleri hayatlarına yansıtarak 

uygulama eğiliminde olduklarını ortaya koymaktadır. “Liderlik ve yönetici gelişim eğitimlerine 

katılarak” liderliklerini geliştiren rektörlerin oranı %31,13’tür. 

 

“Bir mentörle çalışmayı veya bir mentörlük programına katılmayı” tercih eden rektörlerin 

oranı tercihler arasında %12,58 ile en alt sırada yer almaktadır. Günümüzde yaşanmış 

örneklerden hareketle ve birbirinden öğrenmeyi öne çıkaran bu yaklaşım uygulamada dikkat 

çekmekte ve yararlı olmaktadır. 
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Etkili Liderlik Testi (Kontrol Listesi) 

Çalıştay katılımcısı rektörlere uygulanan bu testle liderlik pratiklerine hızlı bir bakış ve kendilerini bu açıdan değerlendirme fırsatı yaratılmıştır. 

Tüm çalıştayların toplu sonuçları Tablo ’te sunulmuştur.  

Tablo 3. Etkili Liderlik Testi’nden elde edilen sonuçlar 
  Değerlendirme Ölçeği 
  

Davranış veya Eylem Boyutları 
 
Yapamadığım bir 
şeydir. 

Çok geliştirmem 
gereken bir 
özelliğimdir. 

Biraz 
geliştirmem 
gereken bir 
özelliğimdir. 

 
Bu konuda 
iyiyimdir. 

 
En güçlü 
özelliklerimden 
biridir. 

1 İyi bir örnek model olmak için, değerlerimi(zi) davranış, tutum ve 
söylemlerime yansıtırım.  

 %4 %4 %52 %40 

2 Mükemmelliği sağlamak amacıyla, performans standartları belirler, 
bunları çalışanlara iletirim. 

 %4 %14 %66 %16 

3 Çalışanların hesap verebilir olmasını sağlarım.  %2 %8 %58 %32 
4 Koçluk becerilerimi kullanarak başkalarının performans ve yetkinliklerini 

geliştirmesine yardımcı olurum.  
%2 %5 %22 %35 %36 

5 Düzenli olarak ve gerektiği anda geri bildirim veririm.   %10 %55 %35 
6 Eğitim vererek ve gelişim fırsatları sunarak çalışanların mesleki 

gelişimlerine katkı sağlarım. 
 %2 %16 %54 %28 

7 Yaptıkları iş ve görevlerinin kurumun hedefleri ile ilişkisini çalışanlara 
açıklarım. 

 %8 %30 %35 %27 

8 Ekip üyelerini karar alma sürecine katarım. Söz konusu karar bir şekilde 
onları da etkileyeceğinde bunu özellikle yaparım. 

  %10 %30 %60 

9 Güç ve otorite kullanarak değil, ikna ederek liderlik ederim. %2 %4 %10 %48 %36 
10 Başkalarına karşı saygılı davranırım.   %4 %58 %32 
11 Ödüllendirme, takdir etme gibi motivasyonu olumlu yönde etkileyecek 

araçları kullanırım.  
 %2 %10 %60 %28 

12 Yanlışımı kabul ederim ve yanlışım için özür dilerim.  %2 %6 %60 %32 
13 Başkalarından davranış ve performansımla ilgili geri bildirim isterim.   %25 %55 %20 
14 Başkalarıyla açık ve dürüst şekilde iletişim kurarım. İletişimin sürekli ve 

düzenli olmasına özen gösteririm. 
  %18 %42 %40 

15 Destek ve yardım istemeleri için başkalarını teşvik ederim.   %12 %76 %12 
16 Başkalarının endişe ve şikâyetlerini dinlerim ve bunları çözmek için etkin 

şekilde hareket ederim.  
  %8 %60 %32 

17 Her bir çalışanın kişisel ihtiyaçlarına uygun, özel motivasyon teknikleri 
belirler ve bunları uygularım. 

%2 %8 %60 %24 %6 

18 Belli davranışları ve performansları ödüllendiririm.  %4 %16 %66 %14 
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Etkili Liderlik Testi, “biz” kültürünü, “bireysel ve kurumsal” boyutta gelişimi ve sürekli 

iyileştirmeyi temel alan bir kurum kültürü ve liderlik anlayışının özelliklerini yansıtan 

unsurlardan oluşmaktadır. Test, rektörlere bu unsurlar açısından kendi bakış açılarını gözden 

geçirme ve kısaca da olsa kurum kültürüne kişisel bakışlarını değerlendirme fırsatı vermiştir. 

Verilen cevapların sübjektif olduğu, bazılarının mevcut pratiği yansırken bazılarının “o yönde 

davranma arzusu içinde” verildiği de göz önünde bulundurulmakla birlikte aşağıdaki tespitleri 

yapmak mümkündür: 

 

Rektörler, “Ekip üyelerini karar alma sürecine katarım. Söz konusu karar bir şekilde onları da 

etkileyeceğinde bunu özellikle yaparım” ifadesini %60 oranında “en güçlü özelliklerimden 

biridir” ve %30 oranında “bu konuda iyiyimdir” (toplam %90) olarak işaretleyerek, öncelikle 

birlikte çalıştıkları insanlara odaklı olduklarını ve karar alma süreçlerinde ortak akıl anlayışına 

önem verdiklerini düşünmektedirler. 

 

Rektörler, liderliğin önemli göstergelerinden birinin “örnek olmak” olduğunun farkındadır, 

eylem ve davranışlarıyla örnek olmayı benimsemişlerdir. “İyi bir örnek model olmak için, 

değerlerimi(zi) davranış, tutum ve söylemlerime yansıtırım” maddesine %52 oranında “bu 

konuda iyiyimdir” ve %40 oranında “en güçlü özelliklerimden biridir” şeklinde cevap vermeleri 

bu yaklaşımın ifadesidir. 

 

“Mükemmelliği sağlamak amacıyla, performans standartları belirler, bunları çalışanlara 

iletirim” maddesine toplam %82 oranında “iyiyimdir, en güçlü özelliğimdir” tercihleriyle cevap 

verilmesi, rektörlerin performans yönetimi konusunda farkındalıklarını veya bu yönde 

ilerlemek arzusunda olduklarını göstermektedir. Bu konuda hem standartları belirlemek hem 

de bu standartları ilgili çalışanlara bildirmekle uyguladıklarını ifade etmişlerdir. Performans 

yönetimi ile bağlantılı olarak, rektörlerin %90’ı aynı zamanda çalışanların da “hesap verebilir” 

olmasını sağladıklarını belirtmişlerdir. 

 

Performans yönetiminin bir başka boyutu ise geri bildirimdir. Rektörler “Düzenli olarak ve 

gerektiği anda geri bildirim veririm” maddesini %90 oranında işaretleyerek bu konuda iyi 

olduklarını düşünmektedirler. Performans yönetiminin bir başka önemli boyutu da başarıların 

takdir edilmesidir.  “Ödüllendirme, takdir etme gibi motivasyonu olumlu yönde etkileyecek 

araçları kullanırım” maddesine %88 oranında olumlu cevap verilmesi liderlerin bu konuda 

duyarlı ve farkındalıklarının yüksek olduğunu göstermektedir. 
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Günümüzde giderek yaygınlaşan koçluk yaklaşımı, kontrol listesinde “Koçluk becerilerimi 

kullanarak başkalarının performans ve yetkinliklerini geliştirmesine yardımcı olurum” 

maddesiyle sorgulanmış, rektörlerin %71’i bu beceriyi kullanmakta iyi veya çok iyi olduklarını, 

%29’u ise geliştirmeleri gereken bir beceri olduğunu belirtmişlerdir. 

 

Liderlik tarzı açısından bakıldığında rektörlerin büyük çoğunluğunun liderlik tarzı “Güç ve 

otorite kullanarak değil, ikna ederek liderlik ederim” maddesinde tercihler %84 oranında “bu 

konuda iyiyim” veya “en güçlü yönümdür” şeklinde ifade bulmuştur. 

 

Kurum hedefleri ile çalışanların hedefleri arasında uyumun sağlanması özelliğini sorgulayan 

“Yaptıkları iş ve görevlerinin kurumun hedefleri ile ilişkisini çalışanlara açıklarım” maddesine 

verilen cevaplar diğer sorulara verilen cevaplara göre farklı bir dağılım göstermiştir. Tercihler 

“Geliştirmem gereken bir özelliğimdir”, “bu konuda iyiyimdir” ve “güçlü bir özelliğimdir” 

seçenekleri %30’lar mertebesinde yakın bir dağılımı yansıtmaktadır. Bu da rektörlerin bu 

konuya daha fazla odaklanmaları gerektiğine işaret etmektedir. 

 

“Yanlışımı kabul ederim ve yanlışım için özür dilerim” maddesine %92 oranında “bu konuda 

iyiyimdir” ve “güçlü bir yönümdür” şeklinde cevap verilmesi liderlik, iletişim ve ilişkiler 

açısından çok olumlu bir yansımadır. 

 

Kontrol listesinde zorlayıcı sayılabilecek bir konu olan kişiye özel çözümler geliştirme “Her bir 

çalışanın kişisel ihtiyaçlarına uygun, özel motivasyon teknikleri belirler ve bunları uygularım” 

şeklinde ifade edilmiştir. Rektörler, %70 oranla bu konunun kendileri için gelişmeye açık bir 

alan olduğunu belirtmişlerdir. 

 

ÇALIŞTAYIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Her çalıştayın sonunda uygulanan çalıştay değerlendirme anketi ile çalıştay katılımcısı 

rektörlerin çalıştayı değerlendirmeleri sağlanmıştır. Değerlendirme sonuçları tüm çalıştayları 

kapsamak üzere toplu olarak ve her bir soru temelinde sonraki bölümlerde verilmiştir. 

 

Değerlendirme Anketi Sonuçları 

Çalıştaya katılan rektörler Dönüşen Dünyada Liderler Çalıştayı serisini büyük oranda (%90) 

faydalı bulmuşlardır (Şekil 4).  
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Şekil 4. Etkinliğin genel olarak faydasına ilişkin değerlendirme sonucu 

 

 
 

Rektörlerin büyük kısmı (%84) Dönüşen Dünyada Liderler Çalıştayı serisinin amaç ve 

hedeflerine ulaştığı konusunda hemfikirdir (Şekil 5). 

 

Şekil 5. Etkinliğin amacına ve hedefine ulaşmasına ilişkin değerlendirme sonucu 

 

 
 

Çalıştaya katılan rektörlerin %81 oranında Dönüşen Dünyada Liderler Çalıştayı serisine ayrılan 

sürenin yeterli bulduğu görülmüş olmakla birlikte; yapılan öneriler ve olumsuz görüşler 

arasında çalıştay süresiyle ilgili farklı değerlendirmeler olduğu tespit edilmiştir (Şekil 6).  

54%36%
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Kesinlikle Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle Katılmıyorum

36%

48%

9%
3% 4%

Etkinliğin amacına ve hedeflerine ulaştığını 
düşünüyorum

Kesinlikle Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle Katılmıyorum
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Şekil 6. Etkinliğin süresine ilişkin değerlendirme sonucu 

 

 
 

Rektörlerin %95’i Dönüşen Dünyada Liderler Çalıştayı serisinin yapıldığı çevrimiçi ortamın 

uygun olduğunu belirtmiştir (Şekil 7). 

 

Şekil 7. Etkinlik ortamına ilişkin değerlendirme sonucu 
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Çalıştay Hakkında Görüşler 

 

Çalıştaya katılan rektörler tarafından tebrikler yanı sıra ifade edilen diğer olumlu görüşler 

şöyledir: 

• Çalıştay içeriği oldukça faydalıydı. Bu vesile ile diğer rektör hocalarımızla deneyim ve fikir 

alışverişi yapmak yararlı oldu.  

• Farkındalık oluşturma bilgilendirme yeni modelleme açısından çok güzel ve verimli bir 

programdı. 

• İş yoğunluğumuz içinde zaman ayıramadığımız için, bu şekilde kişisel gelişimimiz ve iyi 

örneklerin paylaşımı için düzenlenen etkinlikler yararlı oluyor. 

• Kullanılan örnek olaylar ve grup çalışmaları oldukça faydalıydı. Örnek olaylar güzel seçilmiş, 

değerlendirirken öz eleştiri imkânı sağladı. 

• Bu ve benzeri etkinlikler daha sık yapılması gerektiğine inanıyorum. 

• Ayrıca toplantı öncesinde uygun zaman içinde bilgi paylaşımı yapılması da katkı sağladı. İyi 

bir ön hazırlık yapılmıştı. 

• Birbirimizden öğrenmeye olanak sağlayan, günlük koşuşturmalar içinde zaman zaman göz 

ardı ettiğimiz temel görevlerimizi bize hatırlatan bir etkinlik oldu. 

• Kesinlikle yararlı bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Benzer bir etkinliği üniversitemde 

dekanlar düzeyinde yapılmasını isterim. 

• Görüş, deneyim paylaşımında etkin tutum ve moderatörlerin yetkinlikleri çok başarılıydı. 

• Liderlik formasyonunda tam bir mentör çalışması oldu. 

• Öz sorgulama ve yenilenme açısından oldukça yararlı buldum. 

• Bilgi paylaşımına yönelik sunumlar oldukça yararlıydı. İnteraktif oturumların da oldukça 

yararlı olduğunu ve bu sürecin akran öğrenmesine de katkı sağladığını düşünüyorum.  

• Bugüne dek iştirak ettiklerim içinde en bilgi dolu toplantılardan biri idi. Etkinliğin içeriği 

zengin, görsellerle renkli idi. 

 

Çalıştaya katılan rektörlerimiz tarafından ifade edilen olumsuz görüşler ise şöyledir: 

• Teorik konuların önemli bir kısmı liderler tarafından bilinmektedir. 

• Grup çalışmalarında süre yeterli olmadı. Süre biraz daha uzun tutulabilir. 

• Zaman zaman yaşanan küçük teknik aksaklıklar 

• Hafta sonu olması ve çok uzun sürmesi sayılabilir.  

• Gün boyu olması biraz konsantrasyon konusunda sorun yaratıyor. 

• Örnek olaylar (zorunlu olarak) çok dar kapsamlı olarak sunuldu.  



 

199 / 258 
 

• Gün boyu olması yerine, ikişer saatlik programlar şeklinde, bir kaç güne yayılırsa daha 

verimli olur kanaatindeyim. 

• Programın gün içerisinde üstlenilen sorumluluklarımızla birlikte gerçekleşmiş olması ister 

istemez bir konsantrasyon sorunu yaratabiliyor. Bu nedenle programın belki bir cumartesi 

gün planlanması daha uygun olabilirdi. 

• Liderlikle ilgili bazı sunum içerikler kitabi olduğu için gereksiz ve sıkıcı. 

• Uzaktan olması, verimi belli düzeyde düşürüyor. 

• Teorik anlatımların üniversite özeline daha fazla indirgenmesini beklerdim. 

 

Çalıştayın geliştirilmesi amacıyla rektörler tarafından yapılan öneriler şöyledir; 

• Her bir konu, örnekleri ile daha fazla süre ayrılarak devam ettirilebilir. 

• Daha çok uygulamaya dönük ve mevcut sorunlara çözüm arayan tartışmalar yapılabilirdi. 

• Olumlu ve mükemmel örnek olay uygulamaları eklenebilirse çarpan etkisinin artacağını 

düşünmekteyim. Üniversitelerin kendi geliştirmiş olduğu örnek uygulamaların 

sunulmasına imkân verilebilir. 

• İlgili kaynak yayınlar ilave edilebilir. Her kıtadan mükemmel bir üniversite anlatılabilirdi. 

• Bu tür etkinliklerin yüz yüze yapılması daha etkin olabilir diye düşünüyorum 

• Bireysel katkılar, bazen herkesin kendi yaptığını anlatmasına dönüşüyor. Konuşmaları 

odağa çekmek için biraz daha aktif olunursa iyi olur. 

• Grup çalışması not alım şeklinde değil, anlık görüş inşa etme düzeyinde etkinleştirilebilir. 

Raportör görüşlerden seçim yapıp özetliyor.  

• Daha kısa ve belirli konularda olması ve derinliği olmasını öneririm 

• Odak grupları oluşturulup, ilk gün onların çalışma ve sonuçları ikinci gün tartışılabilir. 

• Dinamik sürecin seyrine göre yenilenmelerle belli aralıklarla buluşmaların çok yararlı 

olacağı düşüncesindeyim. 

• Sadece yönetim süreçleri değil de rektörlerin eğitimin içeriğini geliştirme ve dönüştürme 

rolü üzerinde de durulması güzel olur.  

• Devlet ve vakıf üniversitesi rektörleri birlikte katılmalıdır. 

• Daha dar kapsamlı ve Pandemi deneyimleri anketi üzerine iyi yapılanlar / kötü olanlar 

şeklinde bir çalıştay yapılabilir.  

• Liderlik yetkinlikleri başlığı ayrıca geniş ele alınabilir 

• Başka konularda da yöneticileri geliştirmek amacıyla programlar düzenlenebilir. 

 

Rektörlerle birlikte gerçekleştirilen “Dönüşen Dünyada Liderler Çalıştayı” serisi bir yandan 

yükseköğretim kurumlarında kurumsal yönetim ve liderlik kültürünü pekiştirirken diğer 
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yandan COVID-19 dönemi özelinde yaşanan dönüşümde rektörler için bir deneyim paylaşım 

ortamı yaratmıştır. Bu dönemde uygulamaya alınan ve başarılı olan çözümlerin yaygınlaşması, 

yükseköğretim kurumlarının birbirinden öğrenmesi, daha iyi çözümlerin geliştirilmesi 

açısından önemli bir fırsat niteliğindedir. 

 

Çalıştay etkinlikleri süresince; tüm yükseköğretim kurumlarında çok benzer ana süreçler olan 

eğitim ve öğretim, toplumsal katkı, araştırma ve geliştirme süreçleri yanı sıra, yönetim, 

stratejik planlama ve değişim yönetimi gibi konularda da her kurumun kendine özgü farklı 

uygulamaları paylaşılmıştır.  Aynı zamanda liderlerin sağlam bir kurum kültürü oluşturmada 

ve kurumsal değerler ve etik anlayışın yerleştirilmesindeki kritik rolü belirgin bir biçimde dile 

getirilmiştir. 

 

Paydaş odaklılık, paydaş beklentilerinin değerlendirilmesi ve bunların karşılanması yönünde 

kurumların ve liderlerin rolü, fonksiyonel bakış yerine süreçlere odaklanma, ekip çalışması, 

kurumsal performans yönetimi, kurumun amaç ve hedefleriyle, stratejileri, süreçleri 

arasındaki uyumun önemi tartışmalar ve deneyim paylaşımında önemli yer tutmuştur. 

 

Ekosistem kavramına odaklanılan çalışma kurumsal yönetim ve liderlik boyutlarında birçok 

ortak yönü olan yükseköğretim kurumlarının, içinde yer aldıkları ekosistemle etkileşimleri 

değerlendirildiğinde kendilerine özgü farklılıklar gösterdiği, her bir kurumun kendi 

ekosisteminde çok farklı rollere sahip olduğu net bir biçimde ortaya çıkmıştır. Bu da 

yükseköğretim kurumlarının her birinin bu rollere ve kendi ekosistemlerine odaklanarak 

kendi potansiyellerini fark etmelerine yönelik güçlü ve çok yönlü bir bakış açısının temelini 

oluşturmaktadır. 

 

Dönüşen Dünyada Liderler Çalıştayı serisi iki ayrı boyutta yeni programlara da ışık yakmıştır. 

Bu boyutlardan biri yükseköğretim kurumlarında kurum kültürü ve liderlik kavramlarında bir 

ortak anlayış oluşturmak veya mevcut anlayışı pekiştirmek üzere benzer programların 

yaygınlaştırılmasıdır. Bu doğrultuda rektörlere yönelik olarak gerçekleştirilmiş olan bu 

programın benzerlerinin (bazı alt başlıklarda daha ayrıntılı ve/veya modüler olarak) daha 

detaylı olarak ele alındığı programlar ile yükseköğretim kurumları bünyesindeki diğer 

liderlere (akademik ve idari yöneticilere, proje yöneticilerine, ekip yönetme sorumluluğu 

olanlar) yönelik benzer programların gerçekleştirilmesi çok yararlı olacaktır. 
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Diğer boyut ise “iyi uygulamaların paylaşılması”na yönelik bir platform oluşturulmasıdır. 

Kurumsal yönetim, kurum kültürü ve liderlik kültürünün tüm yükseköğretim kurumlarında 

sadece eğitimler veya çalıştaylar yoluyla değil, birbirinden öğrenme yoluyla da 

yaygınlaştırılması ve pekiştirilmesi böyle bir platformla güç ve ivme kazanacaktır. Diğer 

taraftan zorlukların aşılmasında daha kolay yol alınabilecek, yükseköğretim kurumları bu 

zorlukları aşmada yalnız olmadıklarını görecek ve kurumsal akran öğrenmesi açısından örnek 

deneyimler yaşanabilecektir. Yükseköğretim kurumlarının, uzun vadede ülkemiz ve 

toplumumuz için daha iyi bir gelecek hazırlanması yönünde üstlendikleri misyonu hayata 

geçirmeleri güncel ve başarısını ispatlamış yaklaşımların uygulanmasıyla daha kolay ve akılcı 

olacaktır. Gerek kurum içi ilerleme boyutunda gerekse kurumlar arasındaki öğrenme ve 

deneyim paylaşımını güçlendirme doğrultusunda YÖKAK en önemli rolü; dünya çapında kabul 

görmüş, denenmiş, başarılı olmuş yaklaşım ve yöntemleri bu platformlara taşımak, deneyim 

paylaşımı ve öğrenmeyi hızlandırmak ve zenginleştirmek olacaktır.  

 

Bugün tüm toplumsal sistemlerde olduğu gibi yükseköğretim sistemleri de dünya genelinde 

önemli bir değişim sürecinden geçmektedirler. Pandemi dönemi sınırları tam olarak 

kestirilemeyen bu değişimi daha da belirsiz kılmaktadır. Yükseköğretim alanında belirsizlikle 

mücadelenin küresel anlamda kabul edilen iki ana öznesi; etkili ve çevik liderlik ile güçlü ve 

değişime uyum kabiliyeti yüksek kurum kültürüdür. Bu noktada sürdürülebilirliğin temel 

anahtarı ise kalite güvencesi sistem, süreç ve mekanizmalarıdır.  

 

Dönüşen Dünyada Liderler Çalıştayı serisinin sonuçları bütüncül bir bakışla 

değerlendirildiğinde; tüm bu bileşenler, işlevleri ve oluşturulmaları noktasında hem büyük bir 

farkındalık yarattığı hem de sorunlar ve çözüm önerilerini oldukça geniş bir çeşitlilikle masaya 

yatırdığı ve tartışmaya açtığı söylenebilir. Nihai olarak, YÖKAK ve katılımcıların ortak 

temennisi, bu ve benzeri programların yüz yüze gerçekleştirilerek devam ettirilmesidir.  
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EK 4 
2015-2020 Yılları Türkiye Yayın Performansı Genel 
Değerlendirmesi 
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Bu çalışmada; 2015-2020 yılları arası Türkiye adresli yayınlanan çalışma verileri 

kullanılarak Türkiye’deki genel yayın performans değerlendirilmesi yapılmış, dünya ve bazı 

kıta ülkeleri ortalamalarıyla karşılaştırılmıştır.  2015 yılından itibaren yükseköğretim 

kurumlarında; kalitenin doğru anlaşılması, algılanması, yaygınlaştırılması ve sürekliliğinin 

sağlanarak geliştirilip, her bir kuruma özgün nitelikleri kaybetmeden ve toplumsal 

gelişmelere de destek verecek şekilde uygulanması konularında büyük çalışmalar 

gerçekleştirerek eğitim, rehberlik, destek ve öncülük faaliyetlerini büyük ve etkili bir şekilde 

yürüten YÖKAK’ın Türk yükseköğretim kurumlarında başlatmış olduğu kalite çalışmalarının 

etkilerini izlemek ve ölçülendirerek ortaya çıkmış gelişmeleri değerlendirip yeni 

düzenlemelere zemin hazırlamak amacıyla yapılmış olan bu çalışmada; Türkiye’deki tüm yayın 

performans göstergelerindeki gelişmeler,  dünya ve bazı ülke ortalamalarıyla karşılaştırılarak 

değerlendirilmiştir. 

Çalışmada; Yükseköğretim Kalite Kurulu Performans Kurum Değerlendirme 

Raporlarında, araştırma-geliştirme performans göstergeleri içinde yer alan, toplam yayınlar, 

uluslararası işbirliğiyle yapılan yayınlar, ilk % 10’luk dilimde atıf alan yayınlar, ilk % 10’luk 

dilimde bulunan dergilerdeki yayınlar, Q1 ve Q1+Q2 diliminde bulunan yayınlar,  atıflar ve alan 

ağırlıklı atıf endeksi gibi kapasite ve kalite gösterge parametreleri kullanılarak, 2015-2020 

yılları arasında gerçekleşen değişimler incelenmiş ve karşılaştırmalı değerlendirmeleri 

yapılmıştır. Her bir parametre için, 2015-2020 yılları arasındaki yıllık yayın sayıları, yayın 

oranları ve öğretim üyesi başına düşen yayın sayısı ve bunların % değişimleri, değişim hızları 

ve gelinen düzeyler, dünya ve bazı bölge ülke ortalamaları ile karşılaştırılarak grafikler 

üzerinde gösterilmeye çalışılmıştır. 2020 yılında yükseköğretim kurumları içinde, incelenen 

yayın türlerindeki yayın sayıları, yayın oranları, öğretim üyesi başına düşen yayın sayıları 

bakımından öne çıkan ilk 20 kurumun sıralamaları yapılıp verileri grafikler halinde rapora ilave 

edilmiştir.  

 

Sonuç olarak; 2015-2020 yılları arasında Türkiye adresli tüm yayınların sayıları, toplam 

yayın sayısına göre oranları, değişim ve gelişme düzeyleri, yıllık ve toplam olarak 

değerlendirilmiş, dünya ve bazı bölgelerdeki ülke düzeyleri ortalamalarıyla karşılaştırmaları 

yapılmış ve ortaya çıkan sonuçlar detaylara girilmeden sunulmaya çalışılmıştır. Her bir 

parametre için akademik personel performansları da incelenerek genel değerlendirmeye 

ilave edilmiştir.   
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Not; Toplanan veriler  

• Türkiye, Dünya ve ülke adresli veriler 04-16. 05.2021 tarihleri arasında Scival veri sisteminden alınmıştır. 
• Kurumlara ait veriler 30 Haziran 2021 tarihli Scival veri sisteminden alınmıştır.  
• Yazar sayısı 50 ve altında olan yayınlar değerlendirmeye alınmıştır. 
• Kurumun toplam yayın sayısının %10’nundan daha fazla yayın sayısına sahip olan akademisyenlerin fazla yayınları 

dikkate alınmamıştır.  
• 2020 yılında filtrelenmiş toplam yayın sayısı 100 ve üzeri olan kurumlar değerlendirmeye alınmıştır.  
• Grafiklerdeki, TR Türkiye verilerini, W dünya verilerini ifade etmek için kullanılmıştır.  

 
Toplam Yayın (Doküman) Sayısı  

 
 Türkiye’de yıllık toplam yayın sayısı (TYS), 2015 yılında 44.230 iken 2020 yılında 56.811’e 

yükselmiş olup 2015-2020 yılları arasında %28,4 oranında artış göstermiştir. Bu sürede 

yapılan yayınların ortalama %23’ü uluslararası iş birliği ile, %33’ü sadece ulusal iş birliğiyle, 

%32’si sadece kurum iş birliğiyle gerçekleştirilirken %12’si ise tek yazarlı çalışmalar olarak 

yayınlanmıştır. Üniversite sanayi iş birliği ile yapılan yayınların toplam yayınlara oranı, 

Avrupa’da %3,8, Kuzey Amerika’da %4,2, dünya da %2,6 iken Türkiye’de %1,4 gibi düşük bir 

seviyede görülmektedir. 

 

2015-2020 yılları arasında Türkiye’de %28, dünyada %21 civarında toplam yayın sayısı 

artışı gerçekleşmiştir. Dünyadaki yayın artış oranı yıllık ortalama %3,5 civarında seyrederken 

Türkiye’de yıllık ortalama artış değeri %4,5 den fazla olmuştur. Toplam yayın sayısının yanında 

öğretim üyesi ve öğretim elemanları sayılarındaki artışlar da incelemeye alınmış ve değerler 

grafikte gösterilmiştir. 2015-2020 yılları arasında Toplam yayın sayısında %28,4 artış olurken, 

öğretim üyesi sayısında da aynı düzeye yakın (%29,7) bir artış olması sebebiyle, öğretim üyesi 

başına düşen ortalama yayın sayısında maalesef herhangi bir artış olmamış, hatta yaklaşık%1 

düzeyinde bir azalma gerçekleşmiştir. Öğretim üyesi başına düşen ortalama toplam yayın 

(doküman) sayısında bir artış olmamış olsa da yapılan yayınların kalitesi ve etkilerinde önemli 

düzeyde artışlar olduğu diğer bölümler içindeki veriler incelendiğinde anlaşılacaktır.  
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Grafik 1: Toplam Yayın Sayısı  
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Grafik 2: Toplam Yayın Sayısı ve Kişi Performansı  
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Grafik 3: % Değişim 
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Grafik 5’teki değerlendirme 2020 yılı toplam yayın sayısı 100 ve üzerinde olan 128 

kurum ile yapılmıştır. 2020 yılı Türkiye ortalaması 0,659’in üzerinde olan toplam 91 kurum 
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Grafik 5: 2020 Yılı  Öğretim Üyesi Başına Düşen Toplam Yayın Sayısı 
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bulunmaktadır. Değerlendirmeye alınan toplam 37 kurum ise bu ortalamanın altında 

kalmıştır. 

2015-2020 yılları arasında Türkiye’de yapılan çalışmalar sayısal olarak incelendiğinde, 

en fazla Tıp alanında (%21,4) çalışmalar gerçekleşirken, nitelikli çalışmaları ifade edebilen 

alan ağırlıklı atıf endeksi (AAAE) değeri en yüksek Matematik alanda (1,36) olduğu 

görülmüştür.  

 
Şekil 1. Temel alanların toplam yayın sayısı yüzdeleri 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uluslararası İşbirliğiyle Yapılan Yayın  
2015-2020 yılları arasında; ortalama olarak toplam yayın sayısının %23’ü uluslararası 

iş birliğiyle yapılan yayın sayısı olup uluslararası iş birliğiyle yapılan yayınların toplam yayın 

sayısına oranını gösteren uluslararası işbirliğiyle yapılan yayın oranı %20,1 den %26,9’a 

yükselmiştir. 6 yıllık sürede uluslararası iş birliğiyle yapılan yayın sayısında Türkiye’de %72, 

dünyada %41 düzeyinde artış sağlarken, yayın oranında ise Türkiye’de %34, dünyada ise %17 

civarında bir artış görülmüştür. 2020 yılında Türkiye’deki oran %27 civarında iken dünya 

ortalaması %22, Avrupa ortalaması %40, Kuzey Amerika ortalaması ise %38 civarındadır. 

uluslararası işbirliğiyle yapılan yayınların alan ağırlıklı atıf endeksi değeri (AAAE) (1,85), ülke 

içindeki araştırmacılarla yapılan yayınların ortalama AAAE (0,64) değerinden daha yüksek 
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olduğu görülmektedir. Türkiye’nin uluslararası iş birliğiyle yapılan yayın sayılarının ve 

oranlarının Avrupa ve Kuzey Amerika ortalamalarından çok aşağıda bulunuyor olmasına 

rağmen 6 yıllık sürede yayın sayısı ve yayın oranlarında yeterli düzeyde büyük bir artış 

sağlanmış olması önemli bir gelişme olarak değerlendirilmiştir. Öğretim üyesi başına düşen 

toplam yayın sayısındaki durgunluğa rağmen öğretim üyesi başına uluslararası iş birliğiyle 

yapılan yayın sayısı 2015 yılında 0,134 iken 2020 yılında 0,177 ye yükselmiş olup 6 yıllık sürede 

%32,6 gibi önemli bir artış gerçekleşmiştir. Gerçekleşen bu artış; etkileri ileri de daha fazla 

hissedileceği önemli bir gelişme olarak değerlendirilmiştir.  

 

Tablo 1. 2015-2020 yılları arasında yapılan yayınların türleri, oranları ve etki değerleri 

Yayın Türü % 
Dilimi 

Yayın 
Sayısı 

Atıf 
Sayısı 

Yayın Başına 
Atıf AAAE 

Uluslararası İş Birliği 23,4 67437 897469 13,3 1,85 

Sadece Ulusal İş Birliği 32,5 93796 436751 4,7 0,66 

Sadece Kurum İş Birliği 32,2 92882 400051 4,3 0,64 

Tek yazarlı 12,0 34619 118202 3,4 0,61 

      

Üniversite-Sanayi İş Birliği 1,4 4057 128844 31,8 4,03 

Üniversitelerarası İş Birliği 98,6 284677 1723630 6,1 0,88 
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Grafik 6: Uluslararası İşbirliğiyle Yapılan Yayın % Değişim 
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Grafik 8: Uluslararası İşbirliğiyle Yapılan Yayın Oranı
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Grafik 9: Uluslararası İşbirliğiyle Yapılan Yayın Oranı  % Değişim
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Grafik 10: 2020 Yılı Uluslararası İşbirliği İle Yapılan  Yayın Sayısı
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Grafik 11’deki değerlendirme 2020 yılı toplam yayın sayısı 100 ve üzerinde olan 128 üniversite 

ile yapılmıştır. 2020 yılı Türkiye ortalaması 0,17’in üzerinde olan toplam 52 kurum 

bulunmaktadır. Değerlendirmeye alınan toplam 76 kurum ise bu ortalamanın altında 

kalmıştır. 
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Grafik 11: 2020 Yılı Öğretim Üyesi Başına Düşen Uluslararası İşbirliği İle 
Yapılan  Yayın Sayısı
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İlk %10’luk Dilimde Atıf Alan Yayın  
 

Genel değerlendirmeler çerçevesinde ilk %10’luk dilimde atıf alan yayınlar yayın 

kalitesinde önemli bir parametre olarak değerlendirilmektedir. Yeni bir değerlendirme süreci 

olarak ilk %10’luk dilimde atıf alan yayınlar alan ağırlıklı (AA) olarak değerlendirmeye alınmış 

ve dünya ortalama yayın oranı olarak %10 kullanılmaktadır. Bu yeni değerlendirme süreçleri 

de farklı bir sürüm olarak yeni uygulamaya alınmış ve çok çeşitli boyutlarda etkin bir şekilde 

kullanılmaktadır. Bütün araştırma değerlendirme kuruluşları tarafından ölçüm 

parametrelerine dâhil edilmiş ve sıralamalarda da etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Hem 

alan ağırlıklı (AA) hem de normal ölçümleme sistemine göre elde edilmiş veriler ayrı ayrı 

sunulmuş ve değerlendirmeleri de ayrı ayrı yapılmıştır.  

 

2015-2020 yılları arasındaki çalışmalar değerlendirildiğinde; Türkiye’deki 

araştırmacılar tarafından yapılmış İlk %10’luk dilimde atıf alan yayın sayıları %88 gibi yüksek 

bir değerle artış göstermiştir. Dünya da ise artış %21 civarında gerçekleşmiştir. Bu artışın; 

sadece öğretim üyesi sayındaki yükselişten (%30) değil aynı zamanda öğretim üyesi başına 

düşen yayın sayısındaki artıştan da (%45) kaynaklandığı görülmektedir.  Öğretim üyesi başına 

düşen toplam yayın sayısında (TYS) bir artış olmamasına rağmen, yüksek atıf alan yayın 

sayısında çok önemli bir artışın olması; Türkiye’de yayın kalitesi bakımından etkili ve verimli 

bir yükselmenin başladığını göstermektedir. Türkiye’de TYS içindeki İlk %10’luk dilimde atıf 

alan yayınların oranı %7,1 den %10,3 e yükselmiştir. Bu durumda Dünya ortalaması (%10) 

yakalanmış olsa da Avrupa (%11,7) ve Kuzey Amerika (%12,8) ortalamalarının altında 

olduğumuz göz ardı edilmemelidir. 6 yıllık bir süre içerisinde Dünyada %0, Avrupa’da %-6,4, 

Kuzey Amerika’da %14,7 civarında değişim olurken Türkiye’de %45,1 civarında büyük bir artış 

gerçekleşmiş olması önemli bir gelişme olarak değerlendirmek uygun olacaktır. 

Yükseköğretim kurumlarının büyük bir kısmında yüksek atıf alan yayın sayısında ve oranında 

önemli artışlar olduğu görülmektedir.   
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Grafik 12: İlk %10'luk Dilimde Atıf Alan Yayın AA (Alan Ağırlıklı ) 
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Grafik 13: İlk %10'luk Dilimde Atıf Alan Yayın AA % Değişim 
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Grafik 14: İlk % 10'luk Dilimde Atıf Alan Yayın Oranı AA 
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Grafik 15: İlk %10'luk Dilimde Atıf Alan Yayın Oranı AA % Değişim 
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Grafik 16: İlk %10'luk Dilimde Atıf Alan Yayın 

100 Öğretim Üyesi Başına Düşen Yayın Sayısı TR İlk %10'luk Dilimde Atıf Alan Yayın Oranı
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220 / 258 
 

146,0

57,0

89,6 89,9

30,0

0

20

40

60

80

100

120

140

160

TR Yayın Sayısı W Yayın Sayısı TR Öğretim Üyesi
Başına Yayın Sayısı

TR Yayın Oranı W Yayın Oranı

%
 D

eğ
işi

m
 

Grafik 17: İlk %10'luk Dilimde Atıf Alan Yayın  % Değişim 
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Grafik 18: İlk %10'luk Dilimde Atıf Alan Yayın Oranı  
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Grafik 19:  İlk %10'luk Dilimde Atıf Alan Yayın Oranı  % Değişim
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Grafik 20: 2020 Yılı İlk % 10'luk Dilimde Atıf Alan Yayın Sayısı
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 Grafik 21’deki değerlendirme 2020 yılı toplam yayın sayısı 100 ve üzerinde olan 128 

kurum ile yapılmıştır.2020 yılı Türkiye ortalaması 0,087’nin üzerinde olan toplam 64 kurum 

bulunmaktadır. Değerlendirmeye alınan toplam 64 kurum ise bu ortalamanın altında 

kalmıştır. 
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Grafik 21: 2020 Yılı Öğretim Üyesi Başına Düşen  İlk %10'luk Dilimde Atıf 
Alan Yayın Sayısı
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İlk %10’luk Dilimdeki Dergilerde Yayın  

Etki değeri yüksek olan dergilerdeki yayınların daha fazla okunma ve atıf alma 

özellikleri yayın kalitesi üzerine olumlu etkisi bulunmaktadır. İlk %10’luk dilimde bulunan 

dergilerdeki yayın sayısı ve bu yayınların toplam yayınlardaki oranını gösteren yayın oranı 

önemli bir yayın kalite parametresi olarak takip edilmektedir. Türkiye’de ilk %10’luk dilimde 

bulunan dergilerde 2015 yılında 5510 makale yayınlanırken 2020 yılında ise 7830 adet makale 

yayınlanmış olup 6 yıllık sürede %57 düzeyinde yayın sayısında bir artış sağlanmıştır. İlk 

%10’luk dilimde bulunan dergilerdeki yayın oranında ise %12,8 den %14,8 düzeyine çıkılmış 

olup %15,6’lık yükselme görülmüştür. Dünyada İlk %10’luk dilimdeki dergilerde yayın 

sayısında %33 artış olurken yayın oranında ise herhangi bir artış olmamıştır. Türkiye’nin ilk 

%10’luk dilimde bulunan dergilerdeki yayın oranı (%15), Dünya (%25), Avrupa (%27) Kuzey ve 

Güney Amerika (%36-%20) ülke ortalamalarının çok altında bulunur olsa da hem yayın 

sayısında (%57) hem yayın oranında (%16) hem de öğretim üyesi başına düşen ilk %10’luk 

dilimde bulunan dergilerdeki yayın sayısında (%21) artış sağlanmış olması önemli bir gelişme 

olarak değerlendirilmelidir.  
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Grafik 22: İlk % 10'luk Dilimdeki Dergilerdeki Yayınlar 
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Grafik 23: İlk % 10'luk Dilimdeki Dergilerdeki Yayınlar % Değişim 
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Grafik 24: İlk % 10'luk Dilimdeki Dergilerdeki Yayın Oranları 

2015 2016 2017 2018 2019 2020
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Grafik 25: İlk % 10'luk Dilimdeki Dergilerdeki Yayın Oranları % Değişim 
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Grafik 26: 2020 yılı İlk % 10 luk Dilimdeki  Dergilerde Yayın Sayısı  
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Grafik 27’deki değerlendirme 2020 yılı toplam yayın sayısı 100 ve üzerinde olan 128 

kurum ile yapılmıştır. 2020 yılı Türkiye ortalaması 0,091’in üzerinde olan toplam 52 kurum 
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Grafik 27: 2020 Yılı Öğretim Üyesi Başına Düşen İlk %10’luk Dilimde 
Bulunan Dergilerdeki Yayın Sayısı
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bulunmaktadır. Değerlendirmeye alınan toplam 76 kurum ise bu ortalamanın altında 

kalmıştır.  

 

 Q1 Yayın 

İlgili alanda; İlk %25 dilimde bulunan dergilerdeki yayını gösteren ve genellikle ilk 

çeyrek olarak da belirtilen Q1 yayınları, ismi çokça zikredilen önemli yayın performans 

parametrelerinden biridir. Q1; 4 birime ayrılmış tüm yayın skalasının üst düzey ilk çeyreğini 

(ilk %25’lik dilimi) ifade etmektedir. 2015-2020 yılları arasında; dünyadaki Q1 yayın sayısındaki 

yükseliş %40 oranında gerçekleşirken Türkiye’nin Q1 yayın sayısı 11118’den 18131’e 

yükselerek %63 lük önemli bir artış göstermiştir. Q1 yayın sayısının Toplam Yayın Sayısına 

oranını gösteren Q1 yayın oranında (Q1 YO) ise dünyada ortalama %6 civarında artış olurken 

Türkiye’de %20 civarında artış gerçekleşmiş olması yayın performansı bakımından değerlidir. 

Türkiye Q1 yayın oranında %34 gibi iyi bir değere ulaşılmış olsa da %47 olan dünya 

ortalamasının henüz altında bulunmaktadır. 2020 yılı itibarı ile dünya ortalamasının üzerinde 

Q1 yayın oranına sahip kurum oranı %15 civarındadır. Hem sayıda hem de oranda meydana 

gelen yükselişin; çok önemli gelişmelere zemin hazırlayacak iyi bir iyileşme süreci olarak 

değerlendirilmiştir. Türkiye’nin Q1 yayın oranı %35 düzeyinin, dünya (%47) ve Avrupa (%51) 

Kuzey ve Güney Amerika (%62-%42) ülkeleri ortalamalarının çok altında bulunur olsa da hem 

yayın sayısında (%63-%40) ve yayın oranında (%20-%6) hem de. Öğretim üyesi başına düşen Q1 

yayın sayısında (%26) büyük bir artış sağlanmış olması önemli bir gelişme olarak 

değerlendirilmelidir.  

Yıllara göre Q1 ve Q2 yayın oranlarının sırasıyla %20 ve %15 artması, Q3 ve Q4 

oranlarının sırasıyla %19 ve %24 düzeyinde azalmış olması; yayın performansı, araştırma ve 

geliştirme, toplumsal katkı ve eğitim konularında sürdürülebilir kalite sürecine katkı 

sağlayacak olumlu bir gelişme olarak değerlendirilmiştir.  
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Grafik 28: Q1 Yayın 

100 Öğretim Üyesi Başına Yayın Sayısı TR Q1 Yayın Oranı

W Q1 Yayın Oranı  TR Q1 Yayın Sayısı
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Grafik 29: Q1 Yayın % Değişim 
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Grafik 30: Q1 yayın Oranı 

2015 2016 2017 2018 2019 2020
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Grafik 31: Q1 Yayın Oranındaki % Değişim 
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Grafik 32: Q Yayınları Oranı 

2015 yılı 2015-2020 ortalaması 2020 yılı
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Grafik 33: Q Yayınları Oranı 
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Grafik 34: Q Yayın Oranları  % Değişim 
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Grafik 35: 2020 Yılı Q1 Yayın Sayısı 
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Grafik 36: 2020 Yılı Q1 Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı 
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Grafik 37’deki değerlendirme 2020 yılı toplam yayın sayısı 100 ve üzeri olan 128 kurum 

ile yapılmıştır. 2020 yılı Türkiye ortalaması 0,21’in üzerinde olan toplam 64 kurum 

bulunmaktadır. Değerlendirmeye alınan toplam 64 kurum ise bu ortalamanın altında 

kalmıştır.  
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Grafik 37: 2020 Yılı  Öğretim Üyesi Başına Düşen Q1 Yayın Sayısı 
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Alan Ağırlıklı Atıf Endeksi (AAAE) 

 

Alan Ağırlıklı Atıf Endeksi (AAAE) ilgili alanlarda yapılan yayınların aldığı atıf sayısı 

ortalamasının, dünyada o alandaki yayınlara yapılan atıf sayısı ortalamasına oranı olarak 

gösterilmekte ve yayın kalitesini belirleyen en önemli parametrelerden birisi olarak 

değerlendirilmektedir. Türkiye’deki yayınların genel ortalaması olarak 2000 yılında 0,71, 2005 

yılında 0,73 olan AAAE, 2015 yılında 0,83’e ulaşmış ve 2020 yılında ise önemli bir yükseliş 

sürecine girerek dünya ortalaması olarak belirlenen 1 değerinin üzerine çıkarak 1,06 değerine 

ulaşmıştır. Bu parametre her bir alt alanda yapılan ayrı ayrı AAAE değerleri hesaplamalarla 

normalize edilerek genel AAAE değeri bulunmaktadır. 6 yıllık sürede Türkiye AAAE değeri en 

fazla olan alan matematik (1,36), enerji (1,32), fizik (1,25), istatistik ve mühendislik (1,09) gibi 

alanlar gösterilebilir. En fazla yayının bulunduğu tıp alanındaki (100.021 yayın sayısı) AAAE 

değeri 0,79 olmuştur. Böylelikle Türkiye’nin ortalama AAAE değerini belirleyen ana unsur 

düşük seyretmektedir. Buna rağmen yapılan çalışmalar, eğitimler, destekler ve 

yönlendirmelerle 2020 yılında Türkiye; tarihinde ilk kez AAAE değerinde dünya ortalamasının 

üzerine çıkmıştır. Böylelikle Türkiye’de yapılan yayınlara alınan atıf sayısı, dünyadaki 

ortalamanın %6 üzerinde seyretmektedir. 6 yıllık süre içerisinde yaklaşık %28’lik bir yükseliş 

göstermiştir. Üniversite-sanayi iş birliğiyle yapılan çalışmalardan elde edilen yayınların AAE 

değeri 4,03 düzeyinde, uluslararası iş birliğiyle yapılan yayınların ortalama AAAE değeri 1,85 

düzeyinde olup diğer çalışmalardan daha yüksek AAAE değerine sahip olduğu görülmektedir. 

Hem uluslararası iş birliğiyle yapılan yayınlar hem de üniversite-sanayi iş birliğiyle beraber 

yürütülen proje çalışmaları; yayın performansı ve toplumsal etki bakımından çok değerli 

etkiler oluşturmaktadır. Bu tür çalışmaların sayısının artırılması genel performansa katkıları 

göz önüne alındığında çok değerli olduğu görülmektedir. Hem uluslararası iş birliğiyle yapılan 

çalışmalar, hem de üniversite-sanayi iş birliğiyle yapılan çalışmaların artırılmış olması 

sevindirici bir ilerleme olarak değerlendirilmiştir.    
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Grafik 38: Alan Ağırlıklı Atıf Endeksi
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Grafik 39: Yayın Sayısı ve Alan Ağırlıklı Atıf Endeksi Verileri
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Grafik 40: Alan Ağırlıklı Atıf Endeksi 
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Grafik 41: Alan Ağırlıklı Atıf Endeksi % Değişim  
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Öğretim Üyesi ve Yayınlardaki Genel Performanslar  

2015-2020 yılları arasında; tüm yayın sayılarında büyük oranlarda artışlar 

gerçekleşmiştir. En yüksek oran %146 ile İlk %10’luk dilimde atıf alan yayın sayısında, en 

düşük ise %28,4 ile toplam yayın sayısında gerçekleştirilmiştir. Diğer tüm yayın türlerindeki 

artış %50’nin üzerinde olmuştur. Bu dönemde öğretim üyesi sayısında %29 düzeyinde bir artış 

olduğundan dolayı artış yüzdesi %29’dan aşağı olan Toplam Yayın Sayısında (TYS), öğretim 

üyesi başına toplam yayın sayısında bir artış gözlenememiş ama diğer yayın türlerinin 

tamamında öğretim üyesi başına düşen yayın sayılarında önemli düzeyde ilerlemelerin olduğu 

görülmüştür. 

Her bir parametre için yayın sayılarındaki artışlar dünya ortalama yayın sayısındaki 

artışlarla karşılaştırılmış olup Türkiye’deki yayın sayısında % artış oranlarının dünyadaki % 

artış oranlarında daha fazla olduğu görülmüştür  

Türkiye İlk %10’luk dilimde atıf alan yayın oranlarında ve uluslararası iş birliğiyle 

yapılan yayın oranlarında dünya ortalamasını, 2020 yılında geçerek, daha fazla ve daha hızlı 

mesafe almaya başlamıştır. 

2020 yılında, Türkiye, ilk %10’luk dilimdeki dergilerdeki yayın oranı, Q1 ve Q1+Q2 yayın 

oranlarında dünya ortalamasının altında bulunuyor olsa da incelenen tüm parametrelerin hem 

sayısal % değişimleri hem de oran olarak % değişimlerinde Dünya ortalama değerlerinden çok 

iyi olduğu görülmektedir. Türkiye beklenen sayı ve oran hedeflerine henüz tam olarak 

ulaşamamış olmasına rağmen, 2015-2020 yılları arasındaki gelişim hızları dünya 

ortalamasının çok üstünde olması olumlu bir ilerleme olarak değerlendirilmiştir.  
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Grafik 42:  Yayın Sayılarında % Değişim 
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Grafik 44: Öğretim Üyesi Başına Düşen Yayın Sayısı
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Grafik 45: Türkiye-Dünya Yayın Sayılarındaki  % Değişim 
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Grafik 46: Öğretim Üyesi Başına Düşen Yayın Sayısı % Değişim
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Grafik 47: Türkiye-Dünya Yayın Oranları Karşılaştırması 
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Grafik 48: Türkiye-Dünya Yayın Oranlarındaki % Değişim Karşılaştırması  
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SONUÇ  

Yapılan bu çalışma ile 2015-2020 yılları arasında Türkiye adresli tüm yayınların sayıları, 

toplam yayın sayısına göre oranları, değişim ve gelişme düzeyleri, yıllık ve toplam olarak 

değerlendirilmiş, dünya ve bazı bölgelerdeki ülke ortalamalarıyla karşılaştırmaları yapılmış, 

ortaya çıkan sonuçlar detaylara girilmeden sunulmaya çalışılmıştır. Her bir parametre içinde 

akademik personel performansları da incelenerek elde edilen veriler genel değerlendirmeye 

ilave edilmiştir.  

 

Türkiye’de 2015-2020 yılları arasında, 6 yıllık süreç içinde yapılan çalışmalarda, gözle 

görülebilir ve etkileri, ilişkileri ve ilintileri kolayca tarif edilebilir ve hesaplanabilir düzeyde bir 

ilerlemenin olduğu görülmektedir. Bu ilerleme süreci 2018 yılından itibaren artarak devam 

etmiş ve 2020 yılında büyük bir kısmı dünya ortalamalarının üstünde bir oranda ilerleme 

kaydedilmiştir. Değerlendirme parametreleri olarak seçilmiş göstergelerin tamamında sayı 

ve oran bakımından önemli düzeyde artışlar olmuştur.  İlk %10’luk dilimde atıf alan yayın oranı, 

uluslararası iş birliğiyle yayılan yayın oranları ve alan ağırlıklı atıf endeksi değerlerinde dünya 

ortalamasının üzerinde bir konumda iken, ilk %10’luk ve Q1 dilimdeki dergilerdeki yayın oranı 

bakımından dünya ortalamalarının altında kalınmıştır.  

 

Toplam yayın sayısı hariç tüm diğer parametrelerde öğretim üyesi başına düşen yayın 

sayısı ve oranlarında artışlar olduğu görülmüştür. Öğretim üyesi başına düşen ortalama 

toplam yayın sayısında bir artış kaydedilmemiş olsa da yayınların etkisini artırarak kalitesini 

yükselten, ilk %10’luk dilimde atıf alan yayın, ilk %10’luk dilimdeki dergilerdeki yayın, Q1 yayın 

ve Q1+Q2 yayın, uluslararası iş birliğiyle yapılan yayın sayılarında ve bunların oranlarında 

büyük artışlar sağlanmıştır. Türkiye’de, akademik çalışmaların sayı ve oranı istenen düzeye 

henüz ulaşamamış olsa da hedefe ulaşmak için yapılan tüm çalışmaların artış oranları 

dünyadaki ortalama oranlardan daha yüksek olması önemli bir gelişme olarak 

değerlendirilmiştir. 

 

Bu sonuçlar YÖKAK tarafından büyük bir özveriyle ve uygun yöntemler ile yapılan 

rehberlik çalışmalarının, verilen eğitimlerin ve desteklerin etkisini önemli düzeyde 

göstermeye başladığını, kalite algısının ve etkilerinin yükseköğretim kurumlarınca 

anlaşılmaya ve beklenen kalite sürecinin başarılı bir şekilde uygulanmaya başlandığını 

göstermektedir. Beklenen başarının; sürecin etkili ve sürdürülebilir düzeyde artarak devam 

ettirilmesi ile mümkün olacağı görülmektedir. YÖKAK’ın rehberliğinde, süreçlerin yeniden 
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anlatılması ve gerekli desteklerin ve teşviklerin artırılarak devam ettirilmesi büyük önem arz 

etmektedir.  

 

İstikametimiz doğru, hızımız iyi, ama daha çok aşmamız gereken yolumuz olduğu 

unutmadan, daha çok çalışmalı ve hızımızı biraz daha artırarak hedefe daha kısa sürede 

ulaşma sorumluluğunu yerine getirmeli ve hedefe ulaşma sevincini paylaşmalıyız.  
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1. GENEL BİLGİLER 

1.1. YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU 

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK); yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim ve 

araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalite düzeylerine ilişkin ulusal ve uluslararası 

kalite standartlarına göre değerlendirmeler yapan, iç ve dış kalite güvencesi, akreditasyon 

süreçleri ve bağımsız dış değerlendirme kurumlarının yetkilendirilmesi süreçlerini yürüten 

Yükseköğretim Kalite Kurulu idari ve mali özerkliğe sahip, kamu tüzel kişiliğini haiz ve özel 

bütçeli bir kuruluştur.  

Temel görevleri; yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesini yapmak, 

akreditasyon kuruluşlarının yetkilendirilmesi ve tanınması süreçlerini yürütmek ve 

yükseköğretim kurumlarında kalite güvencesi kültürünün içselleştirilmesi ve 

yaygınlaştırılmasını sağlamak olan YÖKAK, 13 üyeden oluşmaktadır: 

• Yükseköğretim Kurulu Genel Kurulu tarafından seçilen üç, 

• Üniversitelerarası Kurul tarafından seçilen üç, 

• Milli Eğitim Bakanlığı tarafından seçilen bir, 

• Mesleki Yeterlilik Kurumunu temsilen bir, 

• Türk Akreditasyon Kurumunu temsilen bir, 

• Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunu temsilen bir,  

• Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığını temsilen bir, 

• Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini temsilen bir, 

• Öğrenci temsilcisi bir üye. 

Yükseköğretim Kalite Kurulu, stratejik amaçlarını gerçekleştirmek amacıyla birçok alt 

komisyona ayrılmıştır. Bu komisyonlar: 

• Kurumsal Dış Değerlendirme Komisyonu, 

• Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kuruluşlarının Tanınması ve Yetkilendirilmesi 

Komisyonu, 

• Tanıtım ve Paydaş İlişkileri Komisyonu, 

• Uluslararası İlişkiler Komisyonu, 

• Etik Komisyon, 

• Öğrenci Komisyonu’dur. 

 

https://yokak.gov.tr/Common/Docs/sp/Yokak_2019_2023_Stratejik_Plan.pdf
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1.2. YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU ÖĞRENCİ KOMİSYONU 

Öğrenci Komisyonu, Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun 01 Ekim 2019 tarihinde aldığı 

kararla yükseköğretim alanında kalite kültürünün yaygınlaştırılması, kalite süreçlerinin 

içselleştirilmesi ve öğrencilerin kalite güvencesi sistemine katılımlarının artırılması, ulusal ve 

uluslararası düzeyde çalışmalar yürütmek amacıyla oluşturulmuştur. YÖKAK Öğrenci 

Komisyonu Yönergesi 08 Temmuz 2020 tarihli Kurul kararı ile kabul edilerek YÖKAK web 

sayfasında yayınlanmıştır. Yönergeye göre, komisyon üyeleri YÖKAK tarafından iki yıl süreyle 

seçilmektedir. Komisyon başkan dahil, en az beş, en çok on bir üyeden oluşmaktadır. 

Komisyon üyeleri sosyal, fen, sağlık, mühendislik ve güzel sanatlar olmak üzere farklı 

alanlardaki ve farklı yükseköğretim kurumlarındaki öğrenciler arasından seçilmekte ve 

komisyonda en az bir ön lisans/lisans ve en az bir lisansüstü o ̈ğrencisi yer almaktadır. 

Yu ̈kseköğretim Kalite Kurulu öğrenci üyesi Komisyon’un doğal başkanıdır. Komisyon, kendi 

üyeleri arasından bir yıl süreyle görev yapmak üzere bir başkan yardımcısı seçmektedir. 

Bas ̧kanın bulunmadığı hallerde Komisyon’a Komisyon başkan yardımcısı başkanlık 

etmektedir. Komisyon toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla tavsiye kararları almakta ve 

Kurul’a sunulmaktadır. Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı tarafından Komisyon 

çalışmalarına rehberlik etmek üzere bir akademik koordinatör görevlendirilmiştir. Komisyon 

çalışmalarına destek vermek amacıyla alt çalışma grupları oluşturulmuştur. Komisyonun 

temel görevleri şunlardır: 

• Yükseköğretimde kalite kültürünün öğrenciler tarafından içselleştirilmesi ve 

yaygınlaştırılmasını sağlamak, 

• Öğrencilerin yükseköğretimdeki kalite güvencesi süreçlerine ilişkin katılımlarını 

artırmak, 

• Ulusal ve uluslararası düzeyde öğrenci katılımlı çalışmalar gerçekleştirmek, 

• Öğrenci değerlendirici havuzunda yer alacak öğrenci değerlendirici adaylarını 

belirlemek üzere Kurumsal Dış Değerlendirme Komisyonu’na öneride bulunmak, 

• Komisyon tarafından ilgili yıl içerisinde yapılan çalışmalara ilişkin faaliyet raporu 

hazırlamak ve Kurul’a sunmak. 

Komisyon üyelerinin seçiminde yükseköğretimde kalite süreçlerinde deneyim sahibi 

olan, farklı bölümlerden ve farklı seviyelerden (lisans, yüksek lisans, doktora) öğrenci 

seçiminde dikkat edilmiştir. Komisyonda yer alan öğrenciler altı farklı üniversiteden olmak 

üzere fen, sosyal bilimler ve sağlık alanlarındandır.  

https://yokak.gov.tr/Common/Docs/Site_Mevzuat/OK_yonerge_13_temmuz_2020.pdf
https://yokak.gov.tr/Common/Docs/Site_Mevzuat/OK_yonerge_13_temmuz_2020.pdf
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2020 yılı itibarıyla farklı bölümler ve öğrenim kademelerinden öğrencilerin söz sahibi 

olması amacıyla komisyonun genişletilmesi karar verilmiş ve YÖKAK web sayfasından çağrıya 

çıkılmıştır. Komisyon üyeliği için açık başvuru çağrısı öğrenciler tarafından yoğun ilgi görmüş 

olup, 106 başvuru gerçekleştirilmiştir. Üye seçim işleminde yükseköğretim kurumu ve alan 

çeşitliliği, öğrenim kademesi temsiliyeti, cinsiyet dağılımı, bölgesel dağılım dengesi ile 

yükseköğretimde kalite güvencesine ilişkin deneyimler ve bireysel yeterlikler dikkate 

alınmıştır. 24 Ağustos 2020 tarihinde Komisyon üyelik başvurusu sonuçlanmış ve YÖKAK web 

sayfasında ilan edilmiştir. Bu doğrultuda yapılan değerlendirme sonucunda; beş farklı 

üniversiteden olmak üzere tıp, sosyal bilimler, eğitim bilimleri ve fen alanlarından beş öğrenci 

Komisyon’a dahil olmuştur.  

Öğrenci komisyonunun genişlemesi sonrasında komisyon içinde çalışmaların daha 

organize bir şekilde devam edebilmesi için, komisyon üyelerinin deneyimlerine göz önüne 

alınarak alt birimler oluşturulmuştur: 

• Tanıtım, İletişim ve Bilgilendirme Birimi  

• Uluslararası İlişkiler Birimi  

• Akreditasyon Birimi  

• Öğrenci Toplulukları Birimi  

• Arşiv ve Yayın Birimi. 

 

14 Eylül 2020 tarihinde yapılan toplantıda, YÖKAK Öğrenci Komisyonu başkan 

yardımcısı seçimi yapılmıştır. Çevrimiçi link üzerinden gizli oy usulü ile yapılan oylama sonucu 

başkan yardımcısı seçilmiştir.  

Avrupa Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Birliğine 01 Şubat 2019 tarihinde afiliye üye 

olan YÖKAK’ın tam üyeliği için, ENQA tarafından 9-12 Aralık 2019 tarihleri arasında 

değerlendirme ziyareti gerçekleştirilmiştir. 4 üyeden oluşan ENQA değerlendirme takımı 

YÖKAK’a yaptığı 4 günlük saha ziyareti sırasında Öğrenci Komisyonu ile de görüşme 

gerçekleştirmiştir. Bu görüşme sırasında Komisyon üyelerinin yükseköğretimde kalite 

güvence sistemi hakkındaki deneyimleri, öğrencilerin komisyona seçim politikası, yaptıkları 

çalışmalar ve gelecekte yapmayı planladıkları çalışmalar hakkında sorular sorulmuş ve üyeler 

görüşlerini bildirmişlerdir. 
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2. YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU ÖĞRENCİ KOMİSYONU 2020 YILI FAALİYETLERİ 

YÖKAK Öğrenci Komisyonu’nun temel görevleri kapsamında 2020 yılında 

gerçekleştirdiği etkinlik ve toplantılara ilişkin bilgiler Tablo 1’de sunulmuştur. 

Tablo 1. YÖKAK Öğrenci Komisyonu 2020 Yılı Faaliyetleri 

Ocak 2020 Yükseköğretim Kalite Kurulu ve British Council Türkiye 
iş birliği çalıştayı 

16 Şubat 2020 Sosyal medya hesaplarının aktif kullanılması 

5-7 Mart 2020 Öğrenci komisyonunun, ‘’2020 Yılı Kurumsal Dış 
Değerlendirme ve Akreditasyon Programı’’ değerlendirici 
eğitimi 

04 Mayıs 2020 Türkiye’de öğrencilerin yükseköğretimde kalite 
güvencesi sistemi süreçlerine katılımı ile ilgili iyileştirme 
çalışmalarının planlanması ve bilgi paylaşım toplantıları  

10 Mayıs 2020 Ulusal ve uluslararası alanda öğrenci katılımını artırmaya 
yönelik yapılabilecek proje seçeneklerinin belirlenmesi 

22 Mayıs 2020 Kalite Elçisi Webinar 1 

29 Mayıs 2020 Kalite Elçisi Webinar 2 

03 Mayıs 2020 British Council tarafından düzenlenen webinara bir 
komisyon üyemizin konuşmacı olarak katılımı 

05 Haziran 2020 Kalite Elçisi Webinar 3 
12 Haziran 2020 Kalite Elçisi Webinar 4 
20 Haziran 2020 ‘Kalite Elçileri’ Webinar serisine düzenli katılım sağlayan 

öğrenciler ile toplantı 
24 Haziran 2020 YÖKAK Öğrenci Komisyonu üyelik   başvurusu 

16 Temmuz 2020 Öğrenci komisyon üyelerimizden ikisinin Avrupa Öğrenci 
Birliği (ESU) Kalite Güvencesi Öğrenci Uzman Havuzuna 
üyelik başvurularının kabulü 

24 Ağustos 2020 Öğrenci Komisyonu üyelik başvurusu sonuçlanması 

14 Eylül 2020 YÖKAK Öğrenci Komisyonu başkan yardımcısı seçiminin 
yapılması 

2-3 Ekim 2020 Yükseköğretim Kurumları Kalite Komisyonu çevrimiçi 
eğitimine katılım 

12-13 Kasım 2020 15. Avrupa Kalite Güvencesi Forumu’na (EQAF 2020) 
katılım 

9 Aralık 2020 Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK), kuruluşunun 5. Yılı 
Webinar’ına bir komisyon üyesinin moderatör olarak 
katılım 

18 Aralık 2020 Türkiye Yükseköğretim kurumlarında bulunan öğrenci 
kalite topluluklarının temsilcileriyle toplantı  
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Etkinlik ve toplantılar ile ilgili bilgiler ayrıntılı olarak aşağıda açıklanmıştır:  

• 26 Kasım 2019 tarihinde YÖKAK Öğrenci Komisyonu, öğrencilerle olan iletişimi artırmak 

adına Instagram ve Twitter sosyal medya hesaplarını kullanmaya başlamıştır.  Sosyal 

medya aracılığıyla, öğrencilere, hem komisyon veya öğrencilerle ilgili bilgilendirici 

içerikler hem de Komisyon tarafından yapılan veya yapılacak olan etkinliklere dair 

paylaşımlar yapılmaktadır. Sosyal medya hesaplarının kullanımına ulusal ve uluslararası 

alanda tanınırlığı artırmak adına paylaşımlar yapılmaya devam etmektedir. 

• 14 Ocak 2020 tarihinde Yükseköğretim Kalite Kurulu ve British Council Türkiye iş birliğinde 

planlanan “Turkey-UK Workshop on Quality in higher education: Improving the processes and 

reliability of national quality system” başlıklı çalıştay gerçekleştirilmiştir. Çalıştayda, farklı 

masalarda farklı başlıklar adı altında tartışmalar yapılarak, elde edilen sonuçlar günün 

sonunda tüm katılımcılara sunulmuştur. Öğrenci komisyonu üyelerinden Berk Er, Gamze 

Uyuk ve Fatma Ayvat, öğrenci temsilcisi olan Tess Winther ve diğer katılımcılar ile birlikte 

“Role of student in review processes and international quality assurance networks” konusunu 

tartışmışlardır ve elde edilen çıktılar öğrenci komisyonu üyelerinden Gamze Uyuk’un 

yaptığı sunum ile tüm katılımcılarla paylaşılmıştır. Ayrıca öğrenci komisyonu üyelerinden 

Muhammed İyisan “Improve team’s consistency on writing evaluation reports” masasında 

fikirlerini paylaşmıştır.  

• 05-07 Mart 2020 tarihleri arasında, YÖKAK Başkanlığı tarafından ‘’2020 Yılı Kurumsal Dış 

Değerlendirme ve Akreditasyon Programı’’ kapsamında düzenlenen değerlendirici eğitimi 

252 değerlendirici adayının katılımı ile Antalya’da gerçekleştirilmiştir. Programın ilk 

gününde gerçekleştirilen genel bilgilendirmelerin ardından, programın ikinci gününde 

moderatörler eşliğinde sekiz farklı salonda, grup çalışmaları ile devam etmiştir. Öğrenci 

komisyonu üyelerinin de içinde bulunduğu farklı program ve eğitim seviyelerinden 

öğrenciler, farklı gruplarda eğitime dahil olmuşlardır. Öğrenci komisyonu üyeleri, 

bulundukları salonlarda ve masalarda Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon 

Kılavuzu (Sürüm 2.0)’nu özümsemeyi hedefleyen jigsaw etkinlikleri ve kurumsal 

değerlendirmede bu yıl ilk kez kullanılacak olan dereceli değerlendirme anahtarı (rubrik) 

kullanımının içselleştirilmesine yönelik örnek olay etkinliklerine katılmışlardır. 

• 04 Mayıs 2020 tarihinde YÖKAK’ın ENQA üyeliğinin onaylanması ve ayrıntılı raporun 

sunulması ile birlikte, öğrenci komisyonu ve Türkiye’de öğrencilerin yükseköğretimde 

kalite güvencesi sistemi sürecine katılımı ile ilgili verilen geri bildirimler, komisyon üyeleri 

arasında paylaşılmıştır ve birlikte değerlendirilerek yapılabilecek iyileşme çalışmaları 

tartışılmıştır. 
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• 10 Mayıs 2020 tarihinde komisyon üyeleri arasında yapılan çevrimiçi toplantıda, ENQA 

üyeliğinin onaylanması ve ayrıntılı raporun sunulması sonucunda öğrenci komisyonu ve 

Türkiye’de öğrencilerin yükseköğretimde kalite güvencesi sistemi sürecine katılımı ile 

ilgili verilen geri bildirimler, komisyon üyeleri arasında paylaşılmıştır ve birlikte 

değerlendirilerek öğrenci katılımını artırmaya yönelik olarak fikirler tartışılmıştır. Ayrıca 

ulusal ve uluslararası arası alanda öğrenci katılımını artırmaya yönelik olarak 

yapılabilecek proje seçeneklerinin belirlenmesine karar verilmiştir. 

• Koordinatörlüğü Kurul akademik uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Gonca Uludağ, moderatörlüğü ise 

öğrenci komisyonu üyeleri tarafından yürütülen webinar serisi, 4 oturum şeklinde 

planlanmıştır. Webinar serisi; yükseköğretimde kalite süreçlerinde öğrenci katılımını 

artırmak amacıyla öğrencileri bilgilendirmek başlığı ile planlanmış ve uygulanmıştır. 

Yükseköğretim kurumlarının kalite komisyonlarında, ulusal akreditasyon kuruluşlarında 

ve Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun değerlendirici havuzunda yer alan öğrencilerin 

katıldığı seriye öğrenciler büyük ilgi göstermiş, dört hafta boyunca 94 farklı yükseköğretim 

kurumundan toplam 278 katılımcının yer aldığı yayınlarda, öğrencilerin yükseköğretimde 

kalite güvencesi süreçlerine ilişkin merak ettikleri sorular konuklar tarafından 

yanıtlanmıştır. (Çevrimiçi etkileşimli konferans serisi oturumlarının video kayıtları, 

Youtube kanalımızda yer almaktadır.) 

  

 

• 22 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleştirilen ilk webinar öğrenci toplantısında toplam 116 

katılımcı yer almıştır. Katılımcıların %54’ü yükseköğretim kurumlarının kalite 

komisyonlarında yer alan öğrenciler olup, %34’ü ulusal akreditasyon ajanslarında öğrenci 

u ̈ye/değerlendirici olarak yer almaktadır.  

• 29 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleştirilen ikinci webinar öğrenci toplantısında toplam 86 

katılımcı yer almıştır. Katılımcıların %53’ü yükseköğretim kurumlarının kalite 

https://www.youtube.com/channel/UC801LOvL2WoCFG9ofln4ImQ
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komisyonlarında yer alan öğrenciler olup, %30’u ulusal akreditasyon ajanslarında öğrenci 

üye/değerlendirici olarak yer almaktadır. 

• 05 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilen üçüncü öğrenci webinar toplantısında toplam 

40 katılımcı yer almıştır. Katılımcıların %58’i yükseköğretim kurumlarının kalite 

komisyonlarında yer alan öğrenciler olup, %23’ü ulusal akreditasyon ajanslarında öğrenci 

u ̈ye/değerlendirici olarak yer almaktadır. 

• 12 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilen dördüncü webinar öğrenci toplantısında toplam 

36 yer almıştır. Katılımcıların %61’i yükseköğretim kurumlarının kalite komisyonlarında 

yer alan öğrenciler olup, %29’u ulusal akreditasyon ajanslarında öğrenci 

üye/değerlendirici olarak yer almaktadır. 

• 03 Haziran 2020 tarihinde YÖKAK Öğrenci Komisyonu üyelerimizden Sena Çatal, British 

Council tarafından düzenlenen “Öğrencilerle etkin iletişim kurma ve iletişime geçme” 

konusunda çeşitli ülkelerden yükseköğretim uzmanlarını bir araya getiren “Higher 

Education Dialogues” adlı webinar serisinde, pandemi sürecinde öğrenme motivasyonları 

konusunda YÖKAK Öğrenci Komisyonunun yaptığı çalışmaları aktarmıştır. 

• 20 Haziran 2020 tarihinde webinar serisine düzenli katılım sağlayan öğrenciler ile beraber 

online bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Bu toplantıda öncelikle Öğrenci Komisyonu 

üyelerinin kendilerini kısaca tanıttı ve yapılan çalışmalardan bahsedilmiştir. Ardından 

webinar serisine aktif katılım sağlayan tüm kişiler, kendilerini tanıtarak yükseköğretimde 

kalite süreçleri ile ilgili olan çalışmalarından ve fikirlerinden söz edilmiştir. Karşılıklı fikir 

alışverişinin olduğu bu toplantının ardından, temasların sürdürülmesine karar verilmiştir. 

• 24 Haziran 2020 tarihinde YÖKAK Öğrenci Komisyonu’nun 2020-2021 yılı faaliyet planı 

kapsamında üye sayısının artırılması amacına yönelik olarak, 03 Temmuz 2020 tarihine 

kadar yapılabilecek üyelik başvurusu çağrısına çıkılmıştır. 

• 16 Temmuz 2020 tarihinde Yükseköğretim Kalite Kurulu Öğrenci Komisyonu üyeleri 

Muhammed İyisan ve Aleyna Feraye Yılmaz’ın, Avrupa Öğrenci Birliği’nin (ESU) Kalite 

Güvencesi Öğrenci Uzman Havuzuna üyelik başvuruları kabul edilmiştir. ESU, 40 ülkeden 

46 Ulusal Öğrenci Birliği'nin oluşturduğu bir çatı kuruluştur. Bünyesinde yer alan Öğrenci 

Uzman Havuzları, öğrencilerin yükseköğretimde kalite güvencesi hakkında bilgi 

edinmelerine; görüş ve deneyimlerin paylaşımına olanak sunan ve bu şekilde öğrencilerin 

kalite güvencesi sistemine aktif katılımını teşvik eden bir platformdur. ESU, üyeleri 

aracılığıyla Avrupa'da yaklaşık 20 milyon öğrenciyi temsil etmektedir. 

• YÖKAK Başkanlığı tarafından 25-26 Eylül, 02-03 Ekim, 07-08 Ekim 2020 tarihlerinde 

Yükseköğretim Kurumları Kalite Komisyonlarına yönelik çevrimiçi eğitim serisi 

düzenlenmiştir. Türkiye’de Yükseköğretim kurumları için bu alanda gerçekleştirilen en 

https://www.youtube.com/watch?v=jYCYMVuA05g&list=PL1gbCqkjIjJVWFFIKypehVwaGeoDcKFll&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=jYCYMVuA05g&list=PL1gbCqkjIjJVWFFIKypehVwaGeoDcKFll&index=5
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kapsamlı eğitim olma özelliği taşıyan bu eğitim serisine Öğrenci Komisyonu üyeleri de 

katılım sağlamıştır. Eğitim serisi 600’un üzerinde katılımcıyla gerçekleştirilmiştir. Kalite 

Komisyonlarında ve kalite süreçlerinde öğrenci katılımının yeri ve öneminin de 

vurgulandığı eğitim serisi 5 çevrimiçi modülde, alanında uzmanlaşmış 10 moderatör 

eşliğinde 10 sanal sınıfta yürütülmüştür. KİDR yazım, inceleme ve değerlendirme 

süreçlerinin interaktif bir şekilde ele alındığı eğitim öğrenci komisyon üyelerinin de aktif 

katılım ve katkılarıyla gerçekleşmiştir. 

• 12-13 Kasım 2020 tarihlerinde YÖKAK öğrenci komisyonu 15. Avrupa Kalite Güvencesi 

Forumu (EQAF 2020)’ ye katılım göstermiştir. Esnek Yükseköğretim, Acil Durumlarda İç ve 

Dış Kalite Güvencesi, Mikro yetkinlikler, Kalite Kültürünün Gelişimine Öğrenci Katılımının 

Katkısı ve Kalite Güvencesinin Gelişimi Şekillendirmesi ile ilgili 6 farklı oturumda, 18 

sunum yapılan forumda Öğrenci Komisyonu üyeleri aktif olarak çeşitli oturumlara 

katılmıştır. 

• 09 Aralık 2020 tarihinde Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK), kuruluşunun 5. yılına özel 

“Uluslararası Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Webinar”ı 35 farklı ülkeden 300’ün 

üzerinde katılımcı ile çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir. Öğrenci Komisyonu üyelerinin 

katılım gösterdiği etkinlikte; Esnek Öğrenme ve Kalite Güvencesi, Uluslararasılaşma ve 

Akreditasyon, Çevik Liderlik ve Kalite Kültürünün Oluşması ve  Kalite Güvencesi 

Faaliyetlerine Öğrenci Katılımı konularında sunumlar yapılmıştır. “Kalite Güvencesi 

Faaliyetlerine Öğrenci Katılımı” konulu son oturum, ESU Kalite Güvencesi Öğrenci Uzman 

Havuzu Yürütme Kurulu üyesi Liv Teresa Muth ve Alman Öğrenci Akreditasyon Havuzu 

üyesi Patrick Niebergall’ın sunumu ile Öğrenci Komisyonu üyesi Aleyna Feraye Yılmaz 

moderatörlüğünde gerçekleştirilmiştir. 

• 18 Aralık 2020 tarihinde YÖKAK Öğrenci Komisyonu Öğrenci Toplulukları Alt Birimi 

tarafından üniversitelerde bulunan kalite öğrenci topluluklarının temsilcileriyle bir toplantı 

gerçekleştirildi. YÖKAK Öğrenci Komisyonu üyesi Muhammed İyisan’ın moderatörlüğünde 

gerçekleşen bu toplantıya Beykoz Üniversitesi, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Nuh Naci 

Yazgan Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi ve Yıldız Teknik 

Üniversitesi’nde bulunan kalite topluluklarının temsilcileri katılım gösterdiler. Bu 

toplantıda kalite topluluklarının çalışmaları hakkında bilgiler edinildi, üniversitelerindeki 

kalite çalışmalarına katılımları konuşuldu. YÖKAK Öğrenci Komisyonu’yla ortaklaşa 

düzenlenebilecek etkinlikler hakkında fikirleri alındı. Üniversitelerdeki kalite öğrenci 

topluluklarının yaygınlaştırılması ve iletişim ağının kurulması öncelikli konular olarak 

belirlenmiştir.    

 

https://api.yokak.gov.tr/Storage/AnnouncementFiles/15-12-2020/172/Flexible%20Learning%20and%20QA_%20Douglas%20Franklin.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/AnnouncementFiles/15-12-2020/172/Internationalization%20and%20Accreditation_Ronny%20Heintze.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/AnnouncementFiles/15-12-2020/172/Internationalization%20and%20Accreditation_Ronny%20Heintze.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/AnnouncementFiles/15-12-2020/172/Wu_An%20empirical%20study%20on%20the%20transformational%20leadership.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/AnnouncementFiles/15-12-2020/172/NiebergallMuth_Student%20Participation%20in%20QA%20Activities.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/AnnouncementFiles/15-12-2020/172/NiebergallMuth_Student%20Participation%20in%20QA%20Activities.pdf
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3. GENEL DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER 

2020 yılı, ülkemizde öğrencilerin yükseköğretim alanında kalite güvencesi sistemine 

katılımını artırmak amacıyla farkındalığı artırma, yapılanma ve iletişim yılı olmuştur. YÖKAK 

Öğrenci Komisyonu kendi yapılanmasını tamamlamış ve temel amaçlar doğrultusunda 

çalışmalarına yön vermiştir.  

Komisyon “yükseköğretimde kalite kültürünün öğrenciler tarafından içselleştirilmesi ve 

yaygınlaştırılmasını sağlamak” hedefiyle çeşitli çevrimiçi toplantılar düzenlemiştir. Bu 

kapsamda Türk yükseköğretim sistemindeki öğrenciler, öncelikle kendi kurumlarının iç kalite 

güvencesi çalışmaları ve YÖKAK, YÖKAK Öğrenci Komisyonu, program akreditasyonu 

çalışmaları ve uluslararası platformdaki kalite çalışmaları hakkında bilgilendirilmiştir. 

Bununla birlikte ulusal bir yükseköğretimde kalite güvencesi öğrenci ağı oluşturmak üzere 

sosyal medya hesapları oluşturularak etkileşim artırılmıştır.  

Komisyonun “ulusal ve uluslararası düzeyde öğrenci katılımlı çalışmalar gerçekleştirmek” 

hedefi doğrultusunda, uluslararası paydaşlarla yapılan çalıştaylarda diğer ülkelerdeki 

öğrencilerle kalite güvencesi çalışmaları hakkında fikir alışverişinde ve bilgi paylaşımında 

bulunulmuştur. Ayrıca Komisyon üyesi bazı öğrencilerin, uluslararası bir öğrenci platforma 

üyelikleri kabul edilmiş, böylece Türk yükseköğretiminin öğrenci düzeyinde uluslararası 

temsiliyeti sağlanmıştır.  

Komisyon “öğrencilerin yükseköğretimdeki kalite güvencesi süreçlerine ilişkin katılımlarını 

artırmak” hedefiyle, öncelikle kendi yapısında öğrenci sayısının ve farklı alanların temsiliyetini 

artırmak amacıyla yeni üye seçimi gerçekleştirmiştir. Bununla birlikte öğrencilerle 

gerçekleştirilen tüm toplantılarda öğrenci katılımının önemi ve gereği vurgulanmıştır.  

Komisyon, “ilgili yıl içerisinde yapılan çalışmalara ilişkin faaliyet raporu hazırlamak ve 

Kurul’a sunmak” sorumluluğu doğrultusunda, 2019 yılı Kasım ayından 2020 yılı sonuna kadar 

gerçekleştirdiği faaliyetleri içeren bu Rapor’u hazırlayarak, Kurul ve kamuoyu ile paylaşılmaya 

hazır hale getirilmiştir.  

Komisyon’un bir yıllık gözlemleri, deneyimleri ve ilgili paydaşların geribildirimleri 

doğrultusunda tespit edilen, kalite güvencesi çalışmalarında öğrenci katılımı açısından güçlü 

ve gelişmeye açık yanlar Tablo 2’de sunulmuştur. 
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Tablo 2. Türk yükseköğretim sisteminde öğrenci katılımı açısından güçlü ve 

gelişmeye açık yanlar 

 

Türkiye’deki yükseköğretim sisteminde öğrenci temsiliyetini ve katılımını artırmak üzere 

faaliyetler gerçekleştiren YÖKAK Öğrenci Komisyonu’nun 2020 yılına ait Yükseköğretimde 

Kalite Güvencesi Sistemine Öğrenci Katılımı Durum Raporu kapsamında paydaşlarına yönelik 

önerileri aşağıda özetlenmektedir: 

 

Öğrenciler;  

• Öğrencisi oldukları kurum ile kalite süreçlerinde yer almak üzere iletişim ve iş birliği 

talebinde bulunmalı, çalışmalardaki rollerine ilişkin bilgi ve farkındalıklarını artıracak 

faaliyetlerde yer almalı ve öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumundaki kalite 

güvencesi çalışmalarına aktif katılım sağlamalıdır.  

• Ulusal ve uluslararası düzeydeki kalite kuruluşlarının çalışmalarını takip ederek, bu 

çalışmalarda yer almak üzere girişim ve etkileşim içinde olmalılardır.  

• İç ve dış değerlendirme çalışmalarında değerlendirici rolü üstlenmeli, böylece ihtiyaç, 

dilek, istek ve önerilerini kuruma iletecek mekanizmaların oluşturulmasını veya 

mevcut mekanizmaların güçlendirilmesini sağlamalılardır.  
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• Öğrencilerin entegre olduğu bir kalite kültürünün oluşturulması amacıyla 
topluluk/kulüp kurma, kalite ile eğitimler alma, bir paydaş olarak kurum kalite 
komisyonlarının çalışmalarında yer alma ve ulusal/uluslararası kurum ve kuruluşlara 
üye olma gibi faaliyetler gerçekleştirmelilerdir. 
 

Yükseköğretim kurumları; 

• Öğrencilerinin kalite güvencesi çalışmalarına katılımlarının önemi hakkında 
farkındalıklarını artırmalılardır. 

 
• İç kalite güvencesi süreçlerinde öğrenci temsiliyetini ve öğrencilerin kararlara 

katılımını sağlayacak mekanizmalar oluşturmalılardır. 
 

• Öğrencilerini ulusal ve uluslararası kalite güvencesi çalışmaları ile ilgili kurum ve 
kuruluşların faaliyetleri hakkında bilgilendirmelilerdir. 

 
• Kalite komisyonlarının öğrenci katılımını artırmaya ve diğer akademik ve idari 

personelin öğrenci katılımının amacı, önemi ve gereği hakkında bilgilendiren çeşitli 
etkinlikler gerçekleştirmesini sağlamalılardır. 
 

Tüm bu tespitler ve gelişmeye açık yanlar dikkate alındığında; YÖKAK Öğrenci Komisyonu 
2021 yılında aşağıdaki çalışmaları gerçekleştirmeyi hedeflemektedir: 

 

• Gerek öğrencilerin gerekse yükseköğretim kurumlarının yükseköğretimde kalite 
güvencesi çalışmalarına öğrenci katılımı hususunda farkındalıklarını artırmak, 

 
• İç ve dış değerlendirme süreçleri hakkında öğrencileri bilgilendirmek ve sistemlere 

dahil etmek, 
 

• Öğrencileri ulusal ve uluslararası kalite güvencesi çalışmaları ile ilgili kurum ve 
kuruluşların faaliyetleri hakkında bilgilendirmek, 

 
• Yükseköğretim öğrencileri arasında iletişim ve etkileşim ağını güçlendirmek, 

 
• YÖKAK dış değerlendirme süreçlerinde öğrenci değerlendirici sayısını ve katılımın 

niteliğini artırmak amacıyla eğitimler, çalıştaylar ve toplantılar düzenlemek, 
 

• Uluslararası platformlarda öğrenci üye sayısını artırmak amacıyla öğrencileri 
bilgilendirmek, 

 
• Öğrenci kalite toplulukları/kulüpleri ile iş birlikli faaliyetler düzenlemek.  
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