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I.

GİRİŞ
Yükseköğretim sisteminin güçlendirilmesi amacıyla Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından

yürütülen kurumsal değerlendirme süreçleri ulusal ihtiyaçları dikkate alan uluslararası kabul görmüş bir
bakış açısıyla oluşturulmuştur. 2016 yılından uygulanan Kurumsal Dış Değerlendirme ve İzleme
Programlarından sonra 2020 yılında ilk kez hayata geçirilen Kurumsal Akreditasyon Programı’nın (KAP)
temel amacı yükseköğretim kurumlarımızın kalite odaklı gelişimine ivme kazandırmak ve Ulusal kalite
güvence sistemimizi güçlendirmektir.
Bu Raporda 2020 yılında uygulanan KAP’a ait genel bilgiler, değerlendirme süreci ve değerlendirilen
kurumların kalite güvencesi sistemi olgunluk düzeyine ilişkin değerlendirmeler sunulmaktadır.

II.

KURUMSAL AKREDİTASYON PROGRAMI
YÖKAK kanun ile belirlenmiş temel görevlerinden biri yükseköğretim kurumlarının kalite güvencesi

sistemlerine ilişkin dış değerlendirmesini yapmaktır. Bu görevi kapsamında 2016 yılından bu yana
yükseköğretim Kurumsal Dış Değerlendirme Programını (KDDP) yürüten YÖKAK, 2020 yılında dış
değerlendirme süreçlerine Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) ’ı dahil etmiştir. Her iki değerlendirme
programının da değerlendirme yöntemi ve odaklandığı konular benzer olmakla birlikte , Kurumsal
Akreditasyon Programı sonunda kurumlar için YÖKAK tarafından akreditasyon kararı alınmaktadır.
KAP süreci, KAP’a dahil olmak isteyen kurumların YÖKAK tarafından belirlenerek ilgili kurumlar ve
kamuoyu ile paylaşılması ile başlamaktadır. Ardından belirlenen bu yükseköğretim kurumlarının yapısına
uygun olarak YÖKAK tarafından bağımsız değerlendirme takımları oluşturulmaktadır. Söz konusu
değerlendirme takımları, ilgili yükseköğretim kurumlarının Kurum İç Değerlendirme Raporlarını (KİDR)
inceleyerek ve kuruma iki ziyaret (ön ziyaret ve saha ziyareti) gerçekleştirerek Kurumsal Dış Değerlendirme
ve Akreditasyon Ölçütleri ile Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kılavuzu çerçevesinde ilgili
kurumları değerlendirmektedir.
Takımlar yürüttükleri değerlendirme süreci sonunda YÖKAK’a Kurumsal Akreditasyon Raporunu
(KAR) hazırlamakta ve bu raporlar esas alınarak YÖKAK tarafından akreditasyona ilişkin karar verilmektedir.
YÖKAK tarafından KAP kapsamında verilen kararlar aşağıdaki gibidir:
•

Tam akreditasyon (beş yıl süreyle),

•

Koşullu akreditasyon (iki yıl süreyle),

•

Yükseköğretim kurumuna kalite güvencesi uygulamaları bağlamında destek verilmesi.
Kurumsal akreditasyon yaklaşımında, yükseköğretim kurumları bir bütün olarak ele alınmaktadır.

Kuruma ait birim/bölüm/programların ayrı ayrı değerlendirilmesinden ziyade kurumun kendine özgü olan
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misyonu ve vizyonu çerçevesinde yapılandırdığı iç kalite güvencesi sistemini kurum geneline nasıl
yaygınlaştırıldığı önem kazanmaktadır. Bu bağlamda, kurumun belirlediği kurumsal amaç ve hedeflere
ulaşmak için yürüttüğü faaliyetler/uygulamalar ile bunların çıktılarına odaklanılmaktadır.
Bu raporda, YÖKAK’ın 2020 yılında ilk defa yürüttüğü Kurumsal Akreditasyon Programı hakkında
genel bilgiler ile kullanılan yöntem açıklanmakta ve programa katılan yükseköğretim kurumlarının
değerlendirmelerinden elde edilen bulgular sunulmaktadır.

III.

2020 YILI KURUMSAL AKREDİTASYON PROGRAMINA AİT GENEL
BİLGİLER

2020 yılında uygulanan KAP’a 54 yükseköğretim kurumu başvuru yapmış; 11 kurum aşağıda yer alan
hususlar göz önünde bulundurularak programa kabul edilmiştir:
•

Önceli yıllarda YÖKAK’ın yürüttüğü KDDP kapsamında değerlendirilmiş olma,

•

Devlet ve vakıf üniversitesi dağılımı,

•

Coğrafi dağılım,

•

Kurumun akredite program sayısı,

•

Araştırma üniversitesi veya aday araştırma üniversitesi olma durumu.

Tablo 1. 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

KAP kapsamına alınan kurumlardan 3’ünün 2016 yılında geri kalan 8’inin ise 2017 yılında kurumsal
dış değerlendirmesi YÖKAK tarafından gerçekleştirilmiştir. KAP kapsamına alınan kurumların 9’u devlet,
2’si ise vakıf üniversitesidir. Türkiye’nin yedi coğrafi bölgesinden de en az bir yükseköğretim kurumu sürece
dahil edilmiştir.
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Tablo 2. Akredite Program Sayıları
Kurum Adı
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
EGE ÜNİVERSİTESİ
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
KOÇ ÜNİVERSİTESİ
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
TED ÜNİVERSİTESİ

Akredite Program Sayısı (2020)
2
21
7
23
17
8
6
38
11
8
3

KAP kapsamına alınan kurumlarda program akreditasyonu tecrübesi bulunması da YÖKAK
tarafından dikkate alınmıştır (Tablo 2). Bununla birlikte KAP kapsamında alınan kurumlardan 3’ü araştırma
üniversitesi biri ise aday araştırma üniversitesidir.
2020 yılında KAP kapsamında YÖKAK tarafından 11 değerlendirme takımı oluşturulmuştur. Oluşturulan
değerlendirme takımlarında 51 farklı yükseköğretim kurumundan 87 değerlendirici yer almıştır. 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 de yükseköğretim
öğrencisidir.
Covid-19 Pandemisi nedeniyle 2020-2021 akademik yılı bahar döneminde gerçekleştirilmesi planlanan
program ilgili akademik yılın 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 çevrim içi
ortamlara aktarılmıştır. Değerlendirme takımının hazırlık toplantıları, ön ziyaret ve saha ziyaretinin bir
bölümü uzaktan gerçekleştirilmiştir. Yüz yüze değerlendirme kapsamında özellikle yerleşke ziyaretleri ve
odak görüşmeler gerçekleştirilmiştir.
Karma ziyaret yaklaşımı kapsamında uzaktan gerçekleştirilecek değerlendirme uygulamaları için
YÖKAK tarafından Kalite Güvencesi Yönetim Bilgi Sistemi’nde (KGYBS) güncelleme gerçekleştirilmiştir.
KGYBS ile Zoom entegrasyonu sağlanarak sistem üzerinden çevrim içi toplantıların yapılması ve toplantı
davetlerinin de bu sistem üzerinden yapılması sağlanmıştır. Söz konusu sisteme ilişkin iyileştirmeler süreç
içerisinde de devam etmiştir.
Karma ziyaret yaklaşımı kapsamında gerçekleştirilen değerlendirmeler neticesinde KGYBS üzerinden
değerlendirme takımları tarafından taslak Kurumsal Akreditasyon Raporları hazırlanmıştır. Söz konusu
taslak raporlara ilişkin değerlendirilen kurumlardan 21 gün cevabı alınarak nihai rapor değerlendirme
takımı tarafından YÖKAK’a iletilmiştir.
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YÖKAK’a iletilen Kurumsal Akreditasyon Raporlarının tutarlılık değerlendirmeleri Kurumsal Dış
Değerlendirme ve Akreditasyon Komisyonu tarafından gerçekleştirilmiştir. Söz konusu tutarlılık
değerlendirmeleri sonrasında ortaya çıkan tereddütlü alanlara ilişkin olarak Komisyon, takım başkanları ile
görüşmeler yaparak; akreditasyona ilişkin karar önerisini Kurul’a sunmuştur. Hazırlanan Kurumsal
Akreditasyon Raporu ve Komisyonun karar önerisi dikkate alarak akreditasyona ilişkin kararlar Kurul
tarafından verilmiştir.

IV.

KAP SONUÇLARI

1. Kurumsal Akreditasyon Kararları
2020 yılında ilk kez uygulanan KAP’a dahil olan 11 yükseköğretim kurumundan 10’unun karar süreci
tamamlanmıştır. Bir kurumda ise pandemi koşulları nedeniyle saha ziyareti takvimi ertelenmiş olup süreç
devam etmektedir. Karar süreci tamamlanan kurumlara ilişkin, KİDR, ön değerlendirme, takım
değerlendirmesi, tutarlılık değerlendirmesi sonrası ve nihai puanlar ile kurumlara yönelik alınan
akreditasyon kararları Tablo 3’te özetlenmektedir. Yükseköğretim kurumlarının 4’ü 2 yıl süreyle koşullu, 6’sı
ise 5 yıl süreyle tam akredite edilmiştir.
Tablo 3. KAP’a dahil olan ve süreci tamamlanan 10 yükseköğretim kurumunda KİDR, ön
değerlendirme, takım değerlendirmesi, tutarlılık değerlendirmesi sonrası ve nihai puanlar ile kurumlara
yönelik alınan akreditasyon kararları

KİDR
PUANI

ÖN
DEĞERLENDİRME
PUANI

TAKIM
DEĞERLENDİRMESİ
PUANI

TUTARLILIK
DEĞERLENDİRME
PUANI

NİHAİ
PUAN

KARAR

A Üniversitesi

634

610

618

606,8

614,8

2 Yıl Akreditasyon
(Koşullu)

B Üniversitesi

734

632

587,6

546

584

2 Yıl Akreditasyon
(Koşullu)

C Üniversitesi

822,4

730,4

711

680,8

702,8

5 Yıl Akreditasyon
(Tam)

D Üniversitesi

824

653,6

812

712,4

754

5 Yıl Akreditasyon
(Tam)

E Üniversitesi

880

656

621

574

527,6

2 Yıl Akreditasyon
(Koşullu)

F Üniversitesi

924,8

722

708

708

708

5 Yıl Akreditasyon
(Tam)

G Üniversitesi

934,4

678

732

732

732

5 Yıl Akreditasyon
(Tam)

H Üniversitesi

982

730

892

838,4

854,4

5 Yıl Akreditasyon
(Tam)

I Üniversitesi

750,4

628

660

632

640

2 Yıl Akreditasyon
(Koşullu)

İ Üniversitesi

678,8

677,2

694

654

684

5 Yıl Akreditasyon
(Tam)
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2. Kurumsal Akreditasyon Raporlarının (KAR) Değerlendirilmesi
2020 yılında dış değerlendirmeye alınan yükseköğretim kurumlarının KAR’ları; Kurumsal Dış
Değerlendirme ve Akreditasyon (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 1). Akredite edilen kurumların genelinde eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme,
toplumsal katkı ve yönetim sistemi süreçlerinde kalite güvencesi sisteminin yapılandırıldığı, uygulamalardan
sonuçlar elde edildiği, izleme ve iyileştirme mekanizmalarının oluşturulduğu, kurumların bir kısmında ise
söz konusu süreçlerde iyi uygulama örneklerinin oluşmaya başladığı memnuniyetle gözlemlenmektedir.
100

5

7

90
25

80

20
41

70

49
43

60
50

50

40

62

30

49

40

36

20

23

10
0

4

8

14

7
1
KALİTE GÜVENCESİ
SİSTEMİ

3
0
EĞİTİM VE ÖĞRETİM

7
0
ARAŞTIRMA VE
GELİŞTİRME

0
TOPLUMSAL KATKI

7
0
YÖNETİM SİSTEMİ

2020
1- Kurumda hiçbir çalışma yoktur.

2 - Planlama aşamasındadır.

4 - PUKO tamamlanmıştır.

5 - Örnek uygulamalar mevcuttur.

3 - Uygulama aşamasındadır.

Şekil 1. KAR’ların başlıklar seviyesinde olgunluk düzeyleri (%)-2020
Başlıklar kendi aralarında karşılaştırıldığında genel olarak kurumda yürütülen eğitim ve öğretim,
araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı ve idari süreçlerin kalite güvencesine ilişkin mekanizmalar her bir
başlık altında belli bir olgunluk düzeyine erişmiştir. Buna karşılık “Kalite Güvencesi Sistemi” başlığı altındaki
süreçlerde kurumların sadece %25’inin PUKÖ çevrimlerini tamamladığı, %62’sinde ise henüz izleme ve
iyileştirme

mekanizmalarının

olgunlaşmadığı

gözlemlenmektedir.

Bu

bulgular

yükseköğretim

kurumlarımızda bütünleşik kalite güvencesi sisteminin yapılandırılması ve işletilmesine ilişkin çabaların
sürüdürülmesi gerekliliğine işaret etmektedir.
Olgunluk düzeyi açısından sırasıyla, “Yönetim Sistemi”, “Araştırma ve Geliştirme” ile “Eğitim ve
Öğretim” başlıkları altındaki süreçlerde PUKÖ çevrimi tamamlanma oranlarının diğerlerine göre daha
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yüksek olduğu dikkati çekmektedir. “Araştırma ve Geliştirme” başlığı altındaki süreçlerde yükseköğretim
kurumlarının %43’ü PUKÖ çevrimlerini tamamlarken, kurumların %14’ünde araştırma geliştirme
süreçlerinin kalite güvencesinin sağlanmasına ilişkin iyi uygulama örneklerinin yaygınlaşmaya başladığı ve
sürdürülebilirlik konusuna odaklanıldığı görülmektedir. “Yönetim Sistemi” başlığında da benzer bir durum
söz konusu olmakla birlikte iyi uygulama örneklerine kurumların sadece %4’ünde rastlanmaktadır. “Eğitim
ve Öğretim” başlığı kapsamında kurumların %41’inin PUKÖ çevrimini tamamladığı, %7’sinde iyi uygulama
örneklerinin oluşmaya başladığı değerlendirilmiştir. Az sayıda kurumda (%3) eğitim ve öğretim süreçlerinde
kalite güvencesi sistemine ilişkin çalışmalar henüz planlama aşamasındadır. “Toplumsal Katkı” başlığı ise
kalite güvencesi sisteminin olgunluk düzeyi açısından diğer başlıklara göre en çok geliştirilmesi gereken
alan olarak değerlendirilmiştir. Kurumların yaklaşık %73’ünde toplumsal katkı faaliyetlerinin henüz izleme
ve iyileştirme mekanizmaları oluşturulmamış olup, %23’ünde çalışmalar planlama ve uygulama
düzeyindedir.
2020 yılında tamamlanan 10 adet KAR’ın tamamı incelenerek ilgili kurumların kalite güvencesi
sistemlerine ilişkin olgunluk düzeyleri YÖKAK ölçütlerinin başlıkları altında ayrı ayrı ele alınmış ve aşağıda
sunulmuştur.
Bu kapsamda, KAR’ların değerlendirilmesi 3 farklı yaklaşımla gerçekleştirilmiştir:
1. 22 ölçütün alt ölçütleri için belirlenen olgunluk düzeylerinin sıklıkları derlenerek ölçüt bazında
belirlenen yüzdelik oranlarına göre olgunluk düzeylerinin değerlendirilmesi,
2. Ana başlıklarda güçlü ve gelişmeye açık yanlarının değerlendirilmesi.
3. İki ve beş yıl süreyle akredite edilen kurumlarda kalite güvencesi sisteminin olgunluk düzeylerinin
karşılaştırılması.

2.1. Kalite Güvencesi Sistemi
Bu başlık altında yer alan “misyon ve stratejik amaçlar” ve “iç kalite güvencesi”, ölçütlerinin
karşılanma durumu Şekil 2’de alt ölçütler düzeyinde sunulmuştur.
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Kurumsal
performans
yönetimi

Kalite güvencesi,
eğitim öğretim,
araştırma
geliştirme,
toplumsal katkı ve
yönetim sistemi
politikaları

Misyon ve Stratejik Amaçlar

10,0

10,0

30,0

50,0

İç kalite güvencesi
mekanizmaları
(PUKÖ çevrimleri,
takvim, birimlerin
yapısı)

0,0

0,0

20,0

20,0

60,0

Kalite Komisyonu

0,0

0,0

0,0

10,0

30,0

60,0

70,0

10,0

Misyon, vizyon,
stratejik amaç ve
hedefler

0,0

0

0,0

10

0,0

20

10,0

30

0,0

40

0,0
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1- Kurumda hiçbir çalışma yoktur.

2 - Planlama aşamasındadır.

4 - PUKO tamamlanmıştır.

5 - Örnek uygulamalar mevcuttur.

3 - Uygulama aşamasındadır.

Şekil 2. “Kalite Güvencesi Sistemi” başlığı altında yer alan ölçütlerin olgunluk düzeyi I (%)-2020

2.1.1. Misyon ve stratejik amaçlar
“Misyon ve stratejik amaçlar” ölçütü kapsamında kurumlar, stratejik yönetimlerinin bir parçası olarak
kalite güvencesi politikaları ve bu politikaları hayata geçirmek üzere stratejilerini belirlemeli ve kamuoyuyla
paylaşmalıdır. Stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda gerçekleştirilen uygulamalar izlenmeli ve sonuçlar
paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler alınmalıdır. Ayrıca kurumların stratejik amaç ve hedefleri ile
uyumlu performans göstergelerini belirleyerek kurumun geneline yayılan bütünsel bir performans yönetimi
mekanizmasına sahip olup olmadıkları da söz konusu ölçütün altında değerlendirilmektedir. KAP
kapsamında değerlendirilen kurumlarda ilgili ölçüte ilişkin alt ölçütlerin PUKÖ çevrimleri açısından olgunluk
düzeyi incelendiğinde, kurumların %40’ının stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda gerçekleştirdikleri
uygulamalarını izledikleri ve sonuçları paydaşlarıyla birlikte değerlendirilerek önlemler aldıkları; %50
oranında kurumun ise uygulama aşamasında olduğu ve izleme mekanizmalarını oluşturmadıkları tespit
edilmiştir. Benzer bir durum kalite güvencesi; eğitim ve öğretim; araştırma ve geliştirme; toplumsal katkı ve
yönetim politikalarının izlenmesi ve iyileştirilmesi süreçlerinde de gözlenmektedir. Kurumların %30’u
politikalarını izleme ve iyileştirme faaliyeti gerçekleştirmekte iken, kalite güvence sistemi ile entegre olmuş
bir performans yönetimi yaklaşımı kurumların sadece %30’unda gözlemlenmektedir. Yükseköğretim
kurumlarının kamuoyuna ilan ettikleri misyon ve hedeflerini gerçekleştirdiğinden ve politikaları
doğrultusunda kaynaklarını doğru yönettiğinden emin olabilmeleri ancak, uygulamalarını sürekli izlemeleri
ve iyileştirme adımlarını atarken bu izleme sonuçlarını kullanmaları ile mümkün olabilir.
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2.1.2. İç kalite güvencesi
“İç kalite güvencesi” ölçütü, üç alt ölçüt aracılığıyla kuruma ait iç kalite güvencesi sisteminin olgunluk
düzeyini, kurum kalite komisyonunun performansını, kurumda kalite kültürünün içselleştirilmesi ve ilgili
tüm süreçlerde liderlik mekanizmalarının olgunluk düzeyini anlamaya çalışmaktadır. 2020 yılında KAP
kapsamında

değerlendirilen

kurumların

tamamında

kurum

kalite

komisyonları

yapılanmalarını

tamamlamıştır. Ayrıca kurumlar kalite güvencesi çalışmalarını etkin, kapsayıcı, katılımcı, şeffaf ve karar
alma mekanizmalarında etkili biçimde yürütmekte, çalışma işleyişini izlemekte ve iyileştirmeler
gerçekleştirmektedir. Kurumların %60’ında PUKÖ çevrimleri kapsamında süreçler,

sorumluluklar ve

yetkiler tanımlanmıştır. Kuruma ait kalite güvencesi rehberi gibi, politika ayrıntılarının yer aldığı erişilebilen
ve güncellenen dokümanlar bulunmaktadır. Az sayıda kurumda (%20) çalışmalar henüz planlama
aşamasındadır. Kurumların sadece %20’sinde iç kalite güvencesi sisteminin kurumun geneline yayıldığı,
şeffaf ve bütüncül olarak yürütüldüğü, sonuçların izlendiği ve iyileştirmelerin gerçekleştirildiği
gözlemlenmektedir (Şekil 2 ).

2.1.3. Liderlik ve kalite güvencesi kültürü
“Liderlik ve kalite güvencesi kültürü” alt ölçütü kapsamında kurumların %50’sinde genele yayılmış,
kalite güvencesi kültürünün gelişimini destekleyen liderlik uygulamaları bulunmaktadır (Şekil 2). Bununla
birlikte bu uygulamaların henüz sonuçları izlenmemektedir. Liderlik uygulamaları ve bu uygulamaların
kalite güvencesi kültürünün gelişimine katkısı izleyen ve bağlı iyileştirmeler gerçekleştiren kurum oranı %30
oranındadır. Kurumların %10’unda ise iyi uygulamaların varlığı; içselleştirilmiş ve sistematik çalışmaların
varlığı memnuniyet vericidir. Yükseköğretim kurumlarında benzer iyi uygulamaların yaygınlaştırılması,
öncelikle iç kalite güvencesi sistemini geliştirecek ve böylelikle diğer tüm süreçlerin iyileştirilmesinde doğal
bir mekanizma olacaktır.
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1- Kurumda hiçbir çalışma yoktur.

2 - Planlama aşamasındadır.

4 - PUKO tamamlanmıştır.

5 - Örnek uygulamalar mevcuttur.

3 - Uygulama aşamasındadır.

Şekil 3. “Kalite Güvencesi Sistemi” başlığı altında yer alan ölçütlerin olgunluk düzeyi II (%)-2020

2.1.4. Paydaş katılımı
Kurumlar kalite güvencesi, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı, yönetim sistemi
ve uluslararasılaşma süreçlerinin PUKÖ katmanlarına paydaş katılımını sağlamak üzere mekanizmalar
oluşturmalıdır. Kalite güvencesi sistemine paydaş katılımına ilişkin ölçütün olgunluk düzeyi Şekil 3’teki
gibidir.
2020

yılında KAP kapsamında değerlendirmesi tamamlanan kurumların tamamı paydaş katılım

mekanizmalarını oluşturmuş, büyük bir çoğunluğu (%80) uygulamalarını hayata geçirmiştir. Kurumların
%20’sinde ise paydaş katılım süreçleri olgunlaşmış olup, izleme ve iyileştirme mekanizmaları
işletilmektedir.

2.1.5. Uluslararasılaşma
“Uluslararasılaşma” ölçütü, kurumun uluslararasılaşma stratejisi ve hedefleri doğrultusunda
yürüttüğü faaliyetler için süreçlerini ve kaynaklarını organizasyonel yapılarla destekleyerek yönetmesini ve
performansını izleyerek sürekli iyileştirmesini beklemektedir.

KAP kapsamında değerlendirmesi

tamamlanan kurumların tamamı uluslararasılaşma politikasını belirlemiş, organizasyonel yapılanmalarını
tamamlamış olup, süreç ve kaynaklarını bu hedefler doğrultusunda yönetmeye başlamıştır ve
uygulamalarını sürdürmektedir (Şekil 3). Bununla birlikte sadece bir kurumda uluslararasılaşma
performansına ilişkin alt ölçütte PUKÖ çevrimi kapatılmakta, yine bir kurumda da iyi uygulama örnekleri
gözlemlenmektedir.
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2.2.

Eğitim ve Öğretim
KAP’da değerlendirilen ve “Eğitim ve Öğretim” başlığı altında yer alan 6 ölçütten ilk üçü olan

“programların tasarımı ve onayı”, “öğrenci kabulü ve gelişimi” ve “öğrenci merkezli öğrenme, öğretme ve

1- Kurumda hiçbir çalışma yoktur.

2 - Planlama aşamasındadır.

4 - PUKO tamamlanmıştır.

5 - Örnek uygulamalar mevcuttur.
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Şekil 4. Programların tasarımı ve onayı, öğrenci kabulü ve gelişimi ve öğrenci merkezli öğrenme,
öğretme ve değerlendirme ölçütlerinin karşılanma durumu

2.2.1. Programların tasarımı ve onayı
Kurumların tamamında programların tasarımı ve onayına ilişkin ilke ve yöntemler belirlenmiş, program
ve ders bilgi paketleri hazırlanmış, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) ile uyumu sağlanan
programların ölçme ve değerlendirme sistemleri oluşturulmuştur. Kurumlar program tasarım ve onayı
kapsamında tanımlı süreçlerin belirlenmesi ve uygulanmasında genel olarak başarılıdır. Ancak bu süreçlerin
izlenmesi ve sürekli iyileştirilmesine ilişkin mekanizmalar kurumların yarısında mevcuttur. Özellikle seçmeli
derslerin dağılımı ve yönetimi konusunda iyi uygulama örneklerine rastlanmaktadır. Öte yandan bu ölçüt
altında kurumlarda gözlenen en önemli problemin öğrenci iş yüküne dayalı tasarım süreçlerinde dikkati
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çekmektedir. Sadece 3 kurumda öğrenci iş yükünün geribildirimlere dayalı izlenmesi ve iyileştirilmesi
gerçekleştirilirken, diğer kurumlarda iş yükünün izlenmesine ilişkin mekanizmalar olgunlaşmamıştır.

2.2.2. Öğrenci gelişimi ve kabulü
Bu ölçüt altında “öğrenci kabulü, önceki öğrenmenin tanınması ve kredilendirilmesi” ve “yeterliliklerin
sertifikalandırılması ve diploma” olmak üzere iki alt ölçüt bulunmaktadır. Kurumların tamamında öğrenci
kabulüne ilişkin ilke ve kuralları tanımlanmış ve ilan edilmiş, diploma, sertifika gibi belge talepleri titizlikle
takip edilmektedir. Uluslararasılaşma politikasıyla uyumlu hareketlilik destekleri, öğrenciyi teşvik,
kolaylaştırıcı önlemler bulunmaktadır ve hareketlilikte kredi kaybı olmaması yönünde uygulamalar vardır.
Kurumların bir kısmında süreçler izlenerek iyileştirilmektedir. Öğrenci kabulüne uygulamalarda ulusal
mevzuat düzenlemelerinin olumlu katkısı açıktır. Bununla birlikte özellikle serbest öğrenme yoluyla edinilen
önceki öğrenmelerin tanınmasına ilişkin uygulamalar henüz beklenen düzeyde olgunlaşmamıştır.

2.2.3. Öğrenci merkezli öğrenme, öğretme ve değerlendirme
Bu ölçüte göre kurum, öğrencilerin öğrenim süresince programların amaç ve öğrenme çıktılarına
ulaşmasını sağlamalı, bu süreçte aktif öğrenme strateji ve yöntemleri içeren uygulamalar yürütmelidir.
Ölçme ve değerlendirme süreçlerinde de öğrenci merkezli ve yeterlilik temelli bir yaklaşım
benimsenmelidir. 2020 yılı KAR’ları incelendiğinde, değerlendirilen kurumların hemen hepsinde eğitim
türünün (örgün, uzaktan, karma) doğasına uygun; öğrenci merkezli ve yetkinlik temelli, temelli ölçme
değerlendirme yaklaşımlarının kullanıldığı görülmektedir. Örgün eğitim süreçleri ön lisans, lisans ve yüksek
lisans öğrencilerini kapsayan; teknolojinin sunduğu olanaklar ve ters yüz öğrenme, proje temelli öğrenme
gibi yaklaşımlarla zenginleştirilmektedir. Öğrencilerinin araştırma süreçlerine katılımı müfredat, yöntem ve
yaklaşımlarla desteklenmektedir. Öğrenci merkezli ölçme ve değerlendirme, yetkinlik ve performans
temelinde yürütülmektedir. Ders kazanımlarına ve eğitim türlerine uygun sınav yöntemleri planlamakta ve
uygulanmaktadır. Ancak bu süreçlerin sistematik olarak izlenmesi ve değerlendirilmesi az sayıda kurum
(%30) tarafından gerçekleştirilmektedir.
Kurumların tamamında ders, dersin öğretim elemanı, program, öğrenci iş yükü gibi konularda öğrenci
geribildirim mekanizmaları oluşturulmuş olup, geribildirimler sistematik olarak ve çeşitli yollarla alınmakta,
şikayet ve önerilerin iletilebilmesi için çeşitli kanallar bulunmaktadır. Ayrıca kurumlar tarafından öğrenci
merkezli yaklaşımları desteklemek üzere etkili danışmanlık uygulamaları da yaygınlaşmıştır. Ancak söz
konusu ölçüt ile ilgili diğer süreçlerde olduğu gibi kurumların yarısında uygulamaların izlenmesi ve
değerlendirilmesi henüz yeterli olgunluk düzeyinde değildir.
Eğitim ve öğretim başlığı altında yer diğer üç ölçütün karşılanma durumu Şekil 5’te alt ölçütler
düzeyinde sunulmuştur.
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Şekil 4. "Eğitim ve Öğretim" başlığı altında yer alan ölçütlerin olgunluk düzeyi II(%)-2020

2.2.4. Öğretim elemanları
“Öğretim elemanları”na ilişkin ölçütte kurumun, öğretim elemanlarının işe alınması, atanması,
yükseltilmesi ve ders görevlendirmesi ile ilgili tüm süreçlerde adil ve açık olup olmadığı, öğretim
elemanlarının

eğitim

ve

öğretim

yetkinliklerini

sürekli

iyileştirmek

için

olanakların

varlığı

değerlendirilmektedir. Değerlendirilen kurumların tüm alanlar için tanımlı ve paydaşlarca bilinen atama,
yükseltme ve görevlendirme kriterleri uygulanmakta ve karar almalarda (eğitim-öğretim kadrosunun işe
alınması, atanması, yükseltilmesi ve ders görevlendirmeleri vb.) kullanılmaktadır. Ayrıca kurumlar öğretim
elemanlarının; öğrenci merkezli öğrenme, uzaktan eğitim, ölçme değerlendirme, materyal geliştirme ve
kalite güvencesi sistemi gibi alanlardaki yetkinliklerinin geliştirilmesine ilişkin çeşitli uygulamaları hayata
geçirmişlerdir. Kurumların yaklaşık yarısında da öğretim elemanı atama yükseltilme kriterleri ile öğretim
yetkinliğine ilişkin alt ölçütlerde izleme ve iyileştirme mekanizmaları olgunlaşmış ve PUKÖ çevrimi
kapatılmaktadır.
“Öğretim elemanları” ölçütü kapsamında iyileşmeye en açık alan ödül ve teşvik mekanizmaları
olarak görülmektedir. Kurumlarda öğretim elemanlarının eğitim faaliyetlerine yönelik çeşitli ödül ve teşvik
uygulamaları bulunsa da bu uygulamalar henüz sistematik ve sürdürülebilir görünmemektedir.

2.2.5. Öğrenme kaynakları
KAP kapsamında değerlendirilen kurumlarda diğerlerine göre olgunluk düzeyi en yüksek ölçüt
“öğrenme kaynakları” ölçütüdür. Tüm alt ölçütlerde PUKÖ çevrimlerinin kurumların büyük bölümünde
kapatıldığı memnuniyetle izlenmektedir. Kurumlar eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürebilmek için uygun
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nitelik ve nicelikte öğrenme kaynaklarına (sınıf, laboratuvar, stüdyo, öğrenme yönetim sistemi, basılı/ekaynak ve materyal, insan kaynakları vb.) sahiptiler. KAR’larda öğrenme kaynaklarının yönetiminin alana
özgü koşullar, erişilebilirlik ve birimler arası denge gözetilerek gerçekleştirildiği, izleme ve iyileştirme
mekanizmalarının oluşturulduğu belirtilmektedir. Benzer şekilde tesis ve altyapılar, sosyal kültürel ve
sportif faaliyetler ile engelsiz üniversite olanakları uygun nitelik ve nicelikte olup birkaç kurum dışında
izleme ve iyileştirme mekanizmaları işletilmektedir.

2.2.6. Programların izlenmesi ve güncellenmesi
Bu ölçüt kapsamında kurumlar, programlarının eğitim-öğretim amaçlarına ulaştığından, öğrencilerin
ve toplumun ihtiyaçlarına cevap verdiğinden emin olmak için programlarını periyodik olarak gözden
geçirmeli ve güncellemeli, mezunlarını düzenli olarak izlemelidirler. Değerlendirilen kurumlarda program
ve ders (örgün, uzaktan, karma, açıktan) düzeyinde program amaçlarının ve öğrenme çıktıları tanımlanmış
olup uygulanmaktadır. Kurumlarda program akreditasyonu benimsenmiştir ve teşvik edilmektedir. Akredite
olmayan programlarda ise öz değerlendirme ve akran değerlendirme çabaları dikkati çekmektedir. Bununla
birlikte eğitim ve öğretim ile ilgili istatistiki göstergeler (her yarıyıl açılan dersler, öğrenci sayıları, başarı
durumları, geri besleme sonuçları, ders çeşitliliği, laboratuvar uygulamaları, lisans/lisansüstü dengeleri,
ilişik kesme sayıları/nedenleri vb.) oldukça az kurumda (%30) periyodik ve sistematik şekilde izlenmekte ve
iredelenmektedir. Mezun izleme sisteminin olgunluk düzeyi ise kurumların %60’nda henüz uygulama
düzeyinde olup, içselleştirilmiş ve sürdürülebilir izleme ve iyileştirme mekanizmaları bulunmamaktadır.

2.3.

Araştırma ve Geliştirme
KAP’da değerlendirilen ve “Araştırma ve Geliştirme” başlığı altında yer alan 4 ölçütten ilk ikisi olan

“araştırma stratejisi” ve “araştırma kaynakları” ölçütlerinin karşılanma durumu Şekil 6’da alt ölçütler
düzeyinde sunulmuştur.
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1- Kurumda hiçbir çalışma yoktur.

2 - Planlama aşamasındadır.

4 - PUKO tamamlanmıştır.

5 - Örnek uygulamalar mevcuttur.

3 - Uygulama aşamasındadır.

Şekil 5. "Araştırma ve Geliştirme" başlığı altında yer alan ölçütlerin olgunluk düzeyi I (%)-2020

2.3.1. Araştırma stratejisi
“Araştırma stratejisi” ölçütü kapsamında kurumlar, stratejik planları çerçevesinde belirlenen akademik
öncelikleriyle uyumlu, değer üretebilen ve toplumsal faydaya dönüştürülebilen araştırma ve geliştirme
faaliyetleri yürütmelidirler. Araştırma politikası ve stratejisi kapsamında araştırma süreçlerinin yönetimi
gerçekleştirilmeli ve uygun bir organizasyonel yapı oluşturulmalıdır. Ayrıca gerçekleştirilen araştırma
faaliyetlerinin yerel, bölgesel ve ulusal kalkınma hedefleriyle ilişkisi kurulmalıdır. Kurumların ilgili ölçüte
ilişkin alt ölçütlerinin PUKÖ çevrimleri açısından olgunluk düzeyi incelendiğinde %60’ında araştırma
politikası, stratejisi ve hedefleri ile ilgili uygulamalarını izledikleri ve izlem sonuçlarına göre önlem aldıkları
görülürken; %30 oranında kurumun uygulama aşamasında olduğu ve izleme mekanizmalarını
oluşturmadığı; az sayıda kurumda ise (%10) sürdürülebilir örnek uygulamalarınının bulunduğu
görülmektedir. Araştırma süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısına ilişkin olarak kurumların
%50’sinde izleme ve iyileştirme yapılırken; kurumların %40’ında izleme mekanizmalarının henüz
oluşturulmadığı ve uygulama aşamasında olduğu tespit edilmiştir. Araştırma uygulamalarının yerel,
bölgesel ve ulusal kalkınma hedefleriyle ilişkisi kapsamında kurumların büyük çoğunluğunun (%60) izleme
mekanizmalarını oluşturmadığı ve uygulama aşamasında kaldığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte
kurumların %20’sinde PUKÖ çevrimi işletilmekte, geri kalan %20’de ise örnek gösterilebilir uygulamalar yer
almaktadır.

2.3.2. Araştırma kaynakları
“Araştırma kaynakları” ölçütü kapsamında kurumlar, araştırma ve geliştirme faaliyetleri için uygun
fiziki altyapı ve mali kaynaklar oluşturmalı ve bunların etkin şekilde kullanımını sağlamalıdır. Kurumların
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araştırma politikaları, iç ve dış paydaşlarla iş birliğini ve kurum dışı fonlardan yararlanmayı teşvik etmelidir.
Kurumlar araştırma süreçleri için uygun kaynaklar oluşturmalı ve bu kaynaklarının çeşitliliği ile yeterliliğini
izlemelidirler. Ayrıca kurumlar doktora programlarının ve doktora sonrası imkanlarının çıktılarını da
izlemeli, gerekli iyileştirmeleri yapmalıdırla. İlgili ölçüte ilişkin alt ölçütlerin PUKÖ çevrimleri açısından
olgunluk düzeyi incelendiğinde kurumların %50’sinde araştırma kaynaklarının yeterliliği ve çeşitliliğinin
izlenmekte ve iyileştirilmekte olduğu, %40’ında ise izleme mekanizmalarının henüz oluşturulmadığı
görülmektedir. Kurumların %60’ında üniversite içi kaynaklara yönelik izleme ve iyileştirme mekanizmaları,
%20’sinde ise üniversite dışı kaynaklara yönelik izleme ve iyileştirme mekanizması kurumları
oluşturulmuştur. Ayrıca dış kaynaklara yönelik kurumların %30’unda örnek gösterilebilir uygulamalar
bulunmaktadır. Doktora programları ve doktora sonrası imkanların çıktıları kurumların %60’ında
izlenmemekte ve iyileştirilmemektedir. İlgili alt ölçüt kapsamında kurumların %30’unda PUKÖ çevrimleri
kapatılmaktadır.
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1- Kurumda hiçbir çalışma yoktur.

2 - Planlama aşamasındadır.

4 - PUKO tamamlanmıştır.

5 - Örnek uygulamalar mevcuttur.

3 - Uygulama aşamasındadır.

Şekil 6. "Araştırma ve Geliştirme" başlığı altında yer alan ölçütlerin olgunluk düzeyi II (%)-2020

2.3.3. Araştırma yetkinliği
“Araştırma yetkinliği” ölçütü kapsamında kurumlar, öğretim elemanlarının araştırma yetkinliğini
sürdürmek ve iyileştirmek için olanaklar sunmalıdır. Ayrıca kurumlar araştırma hedefleriyle uyumlu ulusal
ve uluslararası ortak programlar ve ortak araştırma faaliyetleri yürütmeli, bu faaliyetleri izlemeli ve
iyileştirme yapmalıdırlar. İlgili ölçüte ilişkin alt ölçütlerin PUKÖ çevrimleri açısından olgunluk düzeyi
incelendiğinde, kurumların %40’ında öğretim elemanlarının araştırma yetkinliğinin geliştirilmesine yönelik
PUKÖ çevriminin kapatıldığı, %20’sinde ise örnek gösterilebilir uygulamaların varlığı tespit edilmiştir.
“Ulusal ve uluslararsı ortak programlar ve ortak araştırma birimleri” alt ölçütü kapsamında ise kurumların
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%30’unun henüz planlama aşamasında olduğu ve kurumların %30’unun da uygulama aşamasında olduğu
tespit edilmiştir.

2.3.4. Araştırma performansı
“Araştırma performansı” ölçütü kapsamında kurumlar, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini
verilere dayalı ve periyodik olarak ölçmeli, değerlendirmeli ve sonuçlarını yayımlamalıdırlar. Elde edilen
bulgular, kurumun araştırma ve geliştirme performansının periyodik olarak gözden geçirilmesi ve sürekli
iyileştirilmesi için kullanılmalıdır. Ayrıca kurumlar araştırma bütçelerinin yıllar içindeki değişimini de
izlemelidirler. İlgili ölçüte ilişkin alt ölçütlerin PUKÖ çevrimleri açısından olgunluk düzeyi incelendiğinde,
kurumların %50’sinde öğretim elemanlarının araştırma performanslarının izlendiği ve iyileştirildiği, %30
oranında kurumun uygulama aşamasında olduğu ve %10 oranında kurumun ise planlama aşamasında
olduğu tespit edilmiştir. Kurumların %30’unda araştırma performansının değerlendirildiği ve sonuçlara
dayalı iyileştirmelerin yapıldığı, %40 oranında kurumda ise bu sürecin uygulama aşamasında olduğu
gözlemlenmiştir. Araştırma büçte performansının izlenmesine ilişikin alt ölçüt de ise kurumların %70
oranında izleme ve iyileştirme yaptığı tespit edilmiştir.

2.4.

Toplumsal Katkı
“Toplumsal Katkı” başlığı altında yer “toplumsal katkı stratejisi”, “kaynaklar” ve “toplumsal katkı

performansının izlenmesi ve iyileştirilmesi” ölçütlerinin karşılanma durumu alt ölçütler düzeyinde Şekil 8’de
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1- Kurumda hiçbir çalışma yoktur.

2 - Planlama aşamasındadır.

4 - PUKO tamamlanmıştır.

5 - Örnek uygulamalar mevcuttur.

3 - Uygulama aşamasındadır.

Şekil 7. “Toplumsal Katkı” başlığı altında yer alan ölçütlerin olgunluk düzeyi (%)-2020

Sayfa 19 / 35

2.4.1. Toplumsal katkı stratejisi
“Toplumsal katkı stratejisi” ölçütü kapsamında kurumlar, toplumsal katkı faaliyetlerini sahip olduğu
hedefler ve stratejiler doğrultusunda yerel, bölgesel ve ulusal kalkınma hedefleriyle uyumlu bir şekilde
yürütmelidirler. Ayrıca toplumsal katkı politikası ve stratejisi kapsamında toplumsal katkı süreçlerinin
yönetimi gerçekleştirilmeli ve uygun bir organizasyonel yapı oluşturulmalıdır. İlgili ölçüte ilişkin alt ölçütlerin
PUKÖ çevrimleri açısından olgunluk düzeyi incelendiğinde, kurumların %30’unda toplumsal katkı politikası,
hedefleri ve stratejisinin izlendiği ve iyileştirildiği, %50 oranında kurumun ise uygulama aşamasında olduğu
tespit edilmiştir. Toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısına ilişkin alt ölçütte ise
izleme ve iyileştirme süreçlerinin işletilmediği tespit edilmiştir.

2.4.2. Toplumsal katkı kaynakları
“Toplumsal

katkı

kaynakları”

ölçütü

kapsamında

kurumlar,

toplumsal

katkı

faaliyetlerini

sürdürebilmek için uygun nitelik ve nicelikte fiziki, teknik ve mali kaynaklara sahip olmalı ve bu kaynakların
etkin şekilde kullanımını sağlamalıdırlar. İlgili ölçüte ilişkin alt ölçütte PUKÖ çevrimi açısından olgunluk
düzeyi incelendiğinde, kurumların %40’ında toplumsal katkı kaynaklarının izlenmekte ve iyileştirilmekte
olduğu, %20 oranında kurumda ise uygulama aşamasında olduğu tespit edilmiştir. Kurumların %20’sinde
ise örnek gösterilebilir uygulamalar gözlemlenmiştir.

2.4.3. Toplumsal katkı performansı
“Toplumsal katkı performansı” ölçütü kapsamında kurumlar, toplumsal katkı stratejisi ve hedefleri
doğrultusunda yürüttüğü faaliyetleri periyodik olarak izlemeli ve sürekli olarak iyileştirmelidirler. İlgili ölçüte
ilişkin alt ölçütte PUKÖ çevrimi açısından olgunluk düzeyi incelendiğinde, kurumların %60’ında sürecin
uygulama aşamasında olduğu henüz izleme ve iyileştirme mekanizmalarının oluşturulmadığı görülmektedir.

2.5. Yönetim Sistemi
2.5.1. Yönetim ve idari birimlerin yapısı
“Yönetim ve idari birimlerin yapısı” ölçütü kapsamında kurumlar, stratejik hedeflerine ulaşmayı nitelik
ve nicelik olarak güvence altına alan yönetsel ve idari yapılanmaya sahip olmalıdırlar. Yönetim kadrosu
gerekli yapıcı liderliği üstlenebilmelidir. Bununla birlikte idari kadrolar da gerekli ve yeterli yetkinlikte
olmalıdır. Ayrıca kurumlar tüm etkinlikleri kapsayacak şekilde süreç yönetimi oluşturmalıdırlar. İlgili ölçüte
ilişkin alt ölçütlerin PUKÖ çevrimleri açısından olgunluk düzeyi incelendiğinde, kurumların %50’sinde PUKÖ
çevrimlerinin tamamlandığı, %40 oranında kurumda ise uygulama aşamasında olduğu tespit edilmiştir.
Benzer bir durumla süreç yönetiminde de karşılaşılmaktadır.
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2.5.2. Kaynakların yönetimi
“Kaynakların yönetimi” ölçütü kapsamında kurumlar, insan kaynakları, mali kaynaklar ile taşınır ve
taşınmaz kaynaklarının tümünü etkin ve verimli kullandığını güvence altına almak üzere bir yönetim
sistemine sahip olmalıdırlar. İlgili ölçüte ilişkin alt ölçütlerin PUKÖ çevrimleri açısından olgunluk düzeyi
incelendiğinde, kurumların %60’ında insan kaynakları yönetimine ilişkin süreçlerin izlenmekte ve
iyileştirilmekte olduğu, %30 oranında kurumda ise uygulama aşamasında olduğu görülmektedir. Finansal
kaynakların yönetimine ilişkin süreçler incelendiğinde ise kurumların yarısının PUKÖ çevrimlerini kapattığı,
diğer yarısının uygulama aşamasında olduğu dikkat çekmektedir.

2.5.3. Bilgi yönetim sistemi
“Bilgi yönetim sistemi” ölçütü kapsamında kurumlar, yönetsel ve operasyonel faaliyetlerinin etkin
yönetimini güvence altına alabilmek üzere gerekli bilgi ve verilerin periyodik olarak toplandığı, saklandığı,
analiz edildiği ve süreçlerin iyileştirilmesi amacıyla kullanılan entegre bir bilgi yönetim sistemine sahip
olmalıdırlar. Ayrıca kurumlar söz konusu bilgi yönetim sistemi kapsamında bilgi güvenliği ve güvenirliğini de
sağlamalıdırlar. İlgili ölçüte ilişkin alt ölçütlerin PUKÖ çevrimleri açısından olgunluk düzeyi incelendiğinde,
kurumların %30’unda entegre bir bilgi yönetim sisteminin oluşturulduğu, söz konusu sistem kapsamında
analiz, değerlendirme, izleme ve iyileştirmelerin yapıldığı, %60 oranında kurumda ise uygulama aşamasında
olunduğu tespit edilmiştir. Bilgi güvenliği ve güvenirliği konusunda kurumların büyük çoğunluğu (%70) PUKÖ
çevrimlerini kapamıştır.

2.5.4. Destek hizmetleri
“Destek hizmetleri” ölçütü kapsamında kurumlar, dışarıdan aldığı destek hizmetlerinin uygunluğunu,
kalitesini ve sürekliliğini güvence altına almalıdırlar. İlgili ölçüte ilişkin tek alt ölçütte PUKÖ çevrimi
açısından olgunluk düzeyi incelendiğinde, kurumların %60’ında hizmet ve malların uygunluğunun izlenmekte
ve iyileştirilmekte olduğu, %30 oranında kurumda ise ilgili sürecin uygulama aşamasında olduğu
görülmektedir.

2.5.5. Kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik
“Kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik” ölçütü kapsamında kurumlar, eğitim - öğretim
programlarını ve araştırma-geliştirme faaliyetlerini de içerecek şekilde tüm faaliyetleri hakkındaki bilgileri
açık, doğru, güncel ve kolay ulaşılabilir şekilde yayımlamalı ve kamuoyunu bilgilendirmelidirler. Ayrıca
kurumlar, yönetim ve idari kadrolarının verimliliğini ölçüp değerlendirebilen ve hesap verebilirliklerini
sağlayan yaklaşımlara da sahip olmalıdırlar. İlgili ölçüte ilişkin alt ölçütlerin PUKÖ çevrimleri açısından
olgunluk düzeyi incelendiğinde, kurumların %40’ının kamuoyunu bilgilendirme mekanizmalarının
oluşturulduğu ve bu mekanizmalar doğrultusunda izleme ve iyileştirme çalışmalarının yapıldığı, %40
oranında kurumda ise sürecin uygulama aşamasında olduğu görülmektedir. “Hesap verme yöntemleri” alt
ölçütü kapsamında ise kurumların %30’unda PUKÖ çevrimleri kapatılmış olup, %60 oranında kurumda süreç
uygulama aşamasındadır.
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2.6.

Gelişmeye açık ve güçlü yanlar

2020 yılında gerçekleştirilen KAP kapsamında 10 yükseköğretim kurumunun Kurumsal Akreditasyon
Raporları analiz edilmiş, beş başlık altında gelişmeye açık ve güçlü yanlar koşullu ve tam akreditasyon alan
kurumlara göre Tablo 4-13’te sunulmuştur.
Tablo 4. Kalite Güvencesi Sistemi Başlığında Gelişmeye Açık Yanlar
N=10
Koşullu (N1=4)

Tam (N2=6)

İzleme ve değerlendirme faaliyetlerinin daha
sistematik olarak gerçekleştirilmesi ve
iyileştirmelerin hayata geçirilerek çevrimlerin
kapatılması
İç kalite güvencesi mekanizmalarının
sürüdürülebilirlik boyutuyla güçlendirilmesi
Kalite kültürünün yaygınlaştırılması

3

2

4

4

4

1

Kalite güvencesi çalışmalarına paydaş katılımının
artırılması
Politika belgelerinin birbirleriyle olan ilişkilerinin
belirlenmesi

4

4

3

4

Tablo 5. Kalite Güvencesi Sistemi Açısından Güçlü Yanlar
N=10
Koşullu (N1=4)

Tam (N2=6)

Kalite güvencesi sistemine yönelik üst yönetimin
farkındalığı ve kalite kültürü
Kalite komisyonu yapısı ve uygulamaları

0

4

1

2

Paydaş katılımının sağlanması

0

2

Tablo 4 ve 5 incelendiğinde, iç kalite güvencesi mekanizmalarının güçlendirilmesi ile izleme ve iyileştirme
faaliyetlerinin sistematikleştirilmesi gelişmeye açık yanlar olarak ortaya çıkmaktadır. Kurumlarda kalite
süreçlerine yönelik üst yönetimlerin tutumu ve bu kapsamda oluşturulan organizasyonel yapıların varlığı ise
güçlü yan olarak değerlendirilmektedir.
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Tablo 6. Eğitim ve Öğretim Başlığında Gelişmeye Açık Yanlar
N=10
Koşullu (N1=4)

Tam (N2=6)

4

1

4

2

4

3

4

2

4

4

Program tasarımı ve güncelleme çalışmalarına
paydaş katılımının artırılması
Etkileşimli-aktif ders verme yöntemlerini ve
uzaktan eğitim süreçlerinin etkin kullanımı için
eğiticilerin eğitimi çalışmalarının kurum geneline
yaygınlaştırılması
Önceki öğrenmelerin tanınması ve
kredilendirilmesi konusunda çeşitliliğin ve
kapsayıcılığın artırılması
Mezunların işe yerleşme, eğitime devam,
tatminkâr maaş alma, işveren/mezun memnuniyeti
gibi istihdam bilgilerinin sistematik ve kapsamlı
olarak toplanması, değerlendirilmesi, kurumun
sürekli iyileşme stratejilerinde kullanılması
Akademik personelin eğitim ve öğretim
faaliyetlerine yönelik teşvik uygulamalarının
geliştirilmesi

Tablo 7. Eğitim ve Öğretim Başlığında Güçlü Yanlar
N=10
2 Yıl (N1=4)

5 Yıl (N2=6)

Program tasarım ve onayı uygulamaları

0

5

Öğrenci merkezli eğitim-öğretim uygulamaları

0

3

Öğrenci geribildirimleri

0

5

Sosyal, kültürel, sportif ve eğitim faaliyetlerinin
düzenlendiği tesis ve alt yapının yeterli düzeyde
olması

2

6

Tablo 6 ve 7 incelendiğinde, kurumlarda mezun izleme sistemlerinin oluşturulmasında, önceki öğrenmelerin
tanınmasında ve öğrenci merkezli uygulamalarda gelişmeye açık yanların bulunduğu tespit edilmiştir. Tam
akreditasyon alan kurumların büyük çoğunluğunda program tasarım ve onayı süreçleri güçlü yan olarak
karşımıza çıkmaktadır. Kurumların genelinde karşımıza çıkan güçlü yan ise sosyal, kültürel ve sportif
faaliyetlere yönelik imkanlar olmuştur.
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Tablo 8. Araştırma ve Geliştirme Başlığında Gelişmeye Açık Yanlar
N=10
Koşullu (N1=4)
Araştırma ve geliştime süreçlerinin yönetimi ve
organizasyonel yapısının güçlendirilmesi
Araştırma yetkinliğinin geliştirilmesi
Araştırma performansının değerlendirilmesi ve
iyileştirilmesi

Tam (N2=6)

3

1

3

1

4

1

Tablo 9. Araştırma ve Geliştirme Başlığında Güçlü Yanlar
N=10
Koşullu (N1=4)

Tam (N2=6)

1

6

1

6

1

5

Araştırma politikası, hedefleri ve stratejilerine
yönelik izleme ve iyileştirme çalışmaları
Üniversite içi ve dışı kaynakların yeterliliği ve
dağılım dengesi
Araştırma yetkinliğinin kazandırılmasına yönelik
çalışmalar

Tablo 8 ve 9 incelendiğinde, araştırma performansının değerlendirilmesi ve iyileştirilmesinin en önemli
gelişmeye açık yan olduğu görülmektedir. Tam akreditasyon alan kurumların genelinde; araştırma
süreçlerine ilişkin politika, hedef ve stratejilerin izlenmesi ve iyileştirilmesi, araştırma kaynaklarının
yeterliliği ve araştırma yetkinliğine yönelik uygulamaların güçlü yanlar olduğu görülmektedir.
Tablo 10. Toplumsal Katkı Başlığında Gelişmeye Açık Yanlar
N=10
Koşullu (N1=4)

Tam (N2=6)

3

3

3

1

4

5

Toplumsal katkı politikalarının ve uygulamalarının
geliştirilmesi
Toplumsal katkı kaynaklarının birimler arası
dengeli dağılımının sağlanması ve bu dağılımın
izlenmesi
Toplumsal katkı çalışmalarında PUKÖ çevriminin
işletilmesi
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Tablo 11. Toplumsal Katkı Başlığında Güçlü Yanlar
N=10
Koşullu (N1=4)

Tam (N2=6)

1

5

0

1

Toplumsal katkı kaynaklarının yeterli düzeyde
olması
Toplumsal katkı performansının izlenmesi

Tablo 10 ve 11 incelendiğinde, diğer başlıklara göre toplumsal katkı başlığı altında kurumlarımızın daha çok
gelişim göstermesi gerekmektedir. Toplumsal katkı çalışmalarında PUKÖ çevriminin işletilmemesi temel
gelişmeye açık yan olarak karşımıza çıkmaktadır. Tam akreditasyon alan kurumların çoğunluğunda
toplumsal katkı çalışmalarına ayrılan kaynağın güçlü yan olduğu tespit edilmiştir.
Tablo 12. Yönetim Sistemi Başlığında Gelişmeye Açık Yanlar
N=10
Koşullu (N1=4)

Tam (N2=6)

3

1

3

1

4

3

3

2

İdari yapılanma ve süreç yönetimine ilişkin tanımlı
süreçlerin geliştirilmesi ve sistematikleştirilmesi
Kaynak yönetimine ilişkin uygulamaların
değerlendirilmesi ve bu kapsamda önlemler
alınması
Entegre bilgi yönetim sistemi uygulamalarının
yayılımının artırılması
Kamuoyunu bilgilendirme kanallarının
çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi ile hesap verme
süreci kapsamında paydaş memnuniyetlerinin
izlenmesi ve iyileştirmelerin gerçekleştirilmesi

Tablo 13. Yönetim Sistemi Başlığında Güçlü Yanlar
N=10
Koşullu (N1=4)

Tam (N2=6)

1

5

1

5

0

3

1

4

Yönetim ve idari birimlerin yapısı ve süreç yönetimi
mekanizmaları
Kaynak yönetim uygulamaları ve verimliliğin
sağlanması
Entegre bilgi yönetim sistemi uygulamaları
Kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verme
uygulamaları

Tablo 12 ve 13 incelendiğinde, entegre bilgi yönetim sistemlerinin yaygınlaştırılması temel gelişmeye açık
yan; kaynak yönetimi ile yönetim ve idari birimlerin yapısı ise güçlü yan olarak değerlendirilmektedir.
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3. Koşullu ve Tam Akreditasyon Alan Kurumlarda Kalite Güvencesi Sisteminin Olgunluk
Düzeyinin Karşılaştırılması
Koşullu ve tam akreditasyon alan kurumlarda “Kalite Güvencesi Sistemi” başlığı altındaki ölçütlerin
olgunluk düzeyi Şekil 9’da sunulmuştur. Değerlendirilen tüm ölçütlerde tam akreditasyon alan kurumlarda
izleme sonuçlarına göre kısmi iyileştirme çalışmaları sürdürülmektedir. Buna karşılık koşullu akreditasyon
alan kurumlarda henüz izleme ve iyileştirme mekanizmaları yeterli olgunluk düzeyinde değildir. Özellikle iç
kalite güvencesi sistemine ilişkin çalışmalar koşullu akreditasyon alan kurumlarda planlama ve uygulama
düzeyindedir. Öte yandan tüm kurumlarda misyon ve stratejik amaçlar ile uluslararasılaşma ölçütlerinin
olgunluk düzeyi diğer ölçütlere göre daha yüksek olarak değerlendirilmiştir.

Kalite Güvencesi Sistemi
5,00
4,00

3,25

3,36

3,00

3,50
3,00

2,92

3,33

3,19

3,54

2,00
1,00
0,00

Misyon ve Stratejik Amaçlar

İç Kalite Güvencesi
2 Yıl Akreditasyon

Paydaş Katılımı

Uluslararasılaşma

5 Yıl Akreditasyon

Şekil 8. Koşullu ve tam akreditasyon alan kurumlarda kalite güvencesi sisteminin olgunluk düzeyinin
karşılaştırılması
“Eğitim ve Öğretim” başlığı altında yer alan ölçütler incelendiğinde, koşullu akreditasyon alan
kurumlarda programların tasarım ve onayı, öğretim elemanları ve programların izlenmesi ve güncellenmesi
ölçütlerinin olgunluk seviyesi, henüz uygulamaların kurum içinde yaygınlaşmadığına işaret etmektedir. Aynı
kurumlarda, öğrenci kabulü ve sertfikalandırma, öğrenci merkezli öğrenme, öğretme ve değerlendirme ile
öğrenme kaynakları ölçütleri kapsamında henüz izleme ve iyileştirme mekanizmalarının oluşturulmadığı da
anlaşılmaktadır. Tam akreditasyon alan kurumlarda ise genellikle tüm ölçütlerde izleme ve iyileştirme
mekanizmalarının kısmen ya da tamamen oluşturulduğu izlenmektedir (Şekil 10).
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Eğitim ve Öğretim
5,00
3,83

4,00
3,00

3,19

3,25

3,86

3,75
3,00

4,02
2,88

2,83

2,50

3,58

3,44

2,00
1,00
0,00

Programların
Öğrenci Kabulü ve Öğrenci Merkezli Öğretim Elemanları
Tasarımı ve Onayı
Gelişimi
Öğrenme,
Öğretme ve
Değerlendirme

2 Yıl Akreditasyon

Öğrenme
Kaynakları

Program
çıktılarının
izlenmesi ve
güncellenmesi
(Hazırlık
okullarındaki dil
eğitim
programlarını da
kapsamaktadır.)

5 Yıl Akreditasyon

Şekil 9. Koşullu ve tam akreditasyon alan kurumlarda eğitim ve öğretim süreçlerinin olgunluk düzeyinin
karşılaştırılması
“Araştırma ve Geliştirme” başlığı altında koşullu akreditasyon alan kurumlarda olgunluk düzeyi en
düşük olan ölçüt “araştırma yetkinliği” ölçütüdür. Bu kurumlarda diğer ölçütler açısından tam akreditasyon
alan kurumlarla fark yaratan en önemli unsur henüz süreçlerin uygulama basamağında olmasıdır. Tam
akreditasyon alan kurumlarda ise araştırma ve geliştirme süreçlerinde PUKÖ çevrimlerinin kapatıldığı, iyi
uygulamaların içselleştirildiği ve sistematik uygulamaların giderek yaygınlaştığı görülmektedir (Şekil 11).
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Araştırma ve Geliştirme
5,00
4,17

4,06

4,00

4,10

4,00

3,25

3,17

3,05

2,75

3,00
2,00
1,00
0,00

Araştırma Stratejisi

Araştırma Kaynakları
2 Yıl Akreditasyon

Araştırma Yetkinliği

Araştırma Performansı

5 Yıl Akreditasyon

Şekil 10. Koşullu ve tam akreditasyon alan kurumlarda araştırma ve geliştirme süreçlerinin olgunluk
düzeyinin karşılaştırılması
“Toplumsal Katkı” başlığı altında yer alan “toplumsal katkı kaynakları” ölçütünün olgunluk düzeyleri
tüm kurumlarda diğer ölçütlere göre en yüksek düzeydedir. Öte yandan toplumsal katkı stratejisi ve
toplumsal katkı performansı ölçütlerinin koşullu akreditasyon alan kurumlarda, Uygulamalar tam
akreditasyon alan kurumlardaki gibi henüz yaygınlaşmamış ve izleme mekanizmaları oluşturulmamıştır
(Şekil 12).

Toplumsal Katkı
5,00
4,00

4,00
3,00

2,92

3,11

3,25
2,75

3,00

2,00
1,00
0,00

Toplumsal Katkı Stratejisi

Toplumsal Katkı Kaynakları
2 Yıl Akreditasyon

Toplumsal Katkı Performansı

5 Yıl Akreditasyon

Şekil 11. Koşullu ve tam akreditasyon alan kurumlarda toplumsal katkı süreçlerinin olgunluk düzeyinin
karşılaştırılması
Koşullu akreditasyon alan kurumlarda “Yönetim Sistemi” başlığı altında yer alan ölçütlerin olgunluk
düzeyi, diğer başlıklara kıyasla yüksektir. Kurumlarda izleme mekanizmaları oluşturulmuş, uygulamalardan
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sonuçlar alınmaya başlanmış, kısmi olarak da iyileştirme mekanizmaları oluşmaya başlamıştır. Ancak koşullu
akreditasyon alan kurumlar tam akreditasyon alan kurumlarla karşılaştırıldığında, tam akreditasyon alan
kurumların tüm ölçütlerde izleme ve iyileştirme basamağına ulaştığı gözlemlenmiştir (Şekil 13).

Yönetim Sistemi
5,00
4,00
3,00

3,92

3,89
3,08

3,25

3,83
3,25

3,50 3,67

3,25

3,58

2,00
1,00
0,00

Yönetim ve İdari
Birimlerin Yapısı

Kaynakların Yönetimi Bilgi Yönetim Sistemi

2 Yıl Akreditasyon

Destek Hizmetleri

Kamuoyunu
Bilgilendirme ve
Hesap Verebilirlik

5 Yıl Akreditasyon

Şekil 12. Koşullu ve tam akreditasyon alan kurumlarda yönetim sistemi süreçlerinin olgunluk düzeyinin
karşılaştırılması
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V.

KAP Değerlendirmelerinin Tutarlığı

KAP takımları tarafından gerçekleştirilen değerlendirmelerin tutarlığını ortaya koymak üzere;
ilgili kurumun kalite güvencesi süreçlerinin olgunluğu, ilgili rapor (KAR başta olmak üzere, öncül KGBR
ve KİDR’ler) ve kanıtlar üzerinden YÖKAK uzmanları tarafından da incelenmiştir. Tutarlık incelemeleri
üş aşamada yürütülmüştür:
•

İlk aşamada iki YÖKAK uzmanı birbirlerinden bağımsız olmak üzere aynı kurumu kurumsal dış
değerlendirme ve akreditasyon ölçütleri kapsamında değerlendirmişlerdir.

•

İkinci aşamada uzmanlar bir uzman paneliyle değerlendirmelerini birleştirmiş ve tutarlık
değerlendirmelerine erişmişlerdir.

•

Son aşamada (gerekli görülen hallerde) KAR ve tutarlık değerlendirmeleri takım başkanları ile
müzakere edilerek nihai değerlendirmelere erişilmiştir.

Ardından KAP takımı tarafından kuruma verilen puanlarla, tutarlık sürecinde elde edilen nihai puanlar
arasındaki korelasyonel ilişkiler incelenmiştir. Bu sürecin bir parçası olarak ayrıca KAP-KİDR farkı ve
Tutarlık-KİDR farkı arası ilişkiler de incelenmiştir. Tablo 14’te KAP-2020 döneminde elde edilen
değerlendirme puanlarına ilişkin genel bilgiler, Tablo 15’te ise elde edilen tutarlık sonuçları
sunulmaktadır.
Tablo 14. 2020 KAP Dönemi Ortalama Değerlendirme Puanları
Puan Türü

Ortalama

Standart
Sapma

En
yüksek

En düşük

KİDR

816.48

115.75

982

634

KAP

703.56

92.93

892

588

Tutarlık

681.96

94.35

854

527

KİDR-KAP farkı

112.92

93.26

259

15.20

KİDR- Tutarlık (nihai) farkı

134.52

104.80

352

5.20
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Tablo 15. 2020 KAP Dönemi Tutarlılık Katsayıları
KAP Puanı
Tutarlık (nihai) Puanı

KAP-KİDR farkı

.949**

Tutarlık (nihai)-KİDR farkı

.961**

** p<.01
Tablo 14 incelendiğinde, gerek değerlendirme takımları ve YÖKAK uzmanları tarafından erişilen
değerlendirme sonuçları, gerekse KAP-KİDR ve nihai değerlendirme-KİDR farklılaşmaları arasında
oldukça yüksek düzeyde ve istatistiksel olarak anlamlı ilişkilerle karşılaşılmaktadır. Bu durum, KAP
değerlendirmelerinin gerek YÖKAK değerlendirme anlayışıyla uyumuna gerekse kendi aralarındaki
tutarlılığa güçlü biçimde işaret etmektedir.
KAP’a Dahil Olan Yükseköğretim Kurumlarının Kalite Güvencesi Süreçlerinin Olgunluğu ile
Performans Göstergeleri Arası İlişkiler
2020 yılında KAP’a dahil olan kurumların kalite güvencesi süreçlerinin olgunluğu ile kurumsal
performansları arasındaki ilişkiler gerek YÖKAK gerekse uluslararası otoriteler tarafından yaygın
biçimde kabul gören bir grup performans göstergesi üzerinden incelenmiştir. Kalite güvencesi
süreçlerinin olgunluğuna ilişkin veriler 2020 KAP döneminde dış değerlendirmeleri ve tutarlık
incelemeleri sonucunda ortaya çıkan KAR’lardan elde edilmiştir. Analizler değerlendirmesi
tamamlanan 10 kurumu kapsamıştır. İncelemeler Pearson Momentler Çarpımı Katsayıları ile
yürütülmüştür. Tüm analizlerde p<.05 istatistiksel anlamlılık düzeyi gözetilmiştir.
1. Kalite Güvencesi Süreçlerindeki Genel Olgunluk Düzeyi ve Yükseköğretim Kurumu
Sıralamaları (Ranking) Arası İlişkiler
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 16’da sunulmaktadır.
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Tablo 16. Kalite güvencesi süreçlerinin genel olgunluğu ile SCIMAGO ve URAP TR sıralamaları
Toplam olgunluk düzeyi

Araştırma ve Geliştirme süreçleri
olgunluk düzeyi

Scimago Sıralaması

-.348*

-.472*

Urap TR Sıralaması

-.214

-.316*

Tablo 16 incelendiğinde, kurumların özellikle araştırma ve geliştirme süreçlerinin olgunluğu ile
SCIMAGO ve URAP TR sıralamaları arasında anlamlı ilişkiler gözlemlenmektedir. Buradan hareketle
araştırma ve geliştirme süreçlerine yönelik olgunlaşmış kalite güvencesi mekanizmaları çoğaldıkça,
yükseköğretim kurumlarının uluslararası sıralamalardaki yerlerinin de yükselmekte olduğu ifade
edilebilir.
2. Eğitim ve Öğretim Süreçlerinin Kalite Güvencesi Açısından Olgunluğu ve Eğitim ve Öğretim
Göstergeleri Arası İlişkiler
Çalışmada bu amaçla çift ana dal yapan lisans öğrencisi oranı ve akredite program sayısı
göstergeleri incelenmiştir. Sonuçlar Tablo 17’de sunulmaktadır.
Tablo 17. Eğitim ve öğretim süreçlerinin olgunluğu ile eğitim ve öğretim göstergeleri arası
ilişkiler

Çift ana dal yapan lisans öğrencisi

Toplam olgunluk

Eğitim ve Öğretim süreçleri olgunluk

düzeyi

düzeyi

.681**

.741**

.383*

.288

oranı
Akredite program sayısı
** p<.01
Tablo 17 incelendiğinde, gerek eğitim ve öğretim süreçleri gerekse genel anlamda kalite
güvencesi süreçlerinin olgunluğu ile incelenen göstergeler arasında istatistiksel açıdan anlamlı ve
yüksek düzeyde ilişkilerle karşılaşılmaktadır. Bu durum yükseköğretim kurumlarında eğitim ve öğretim
alanında ve genel anlamda kalite güvencesi süreçlerinin olgunluğu arttıkça, çift ana dal yapan öğrenci
oranları ve akredite program sayılarının da artma eğiliminde olduğuna işaret etmektedir.
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3. Araştırma ve Geliştirme Süreçlerinin Kalite Güvencesi Açısından Olgunluğu ve Araştırma ve
Geliştirme Göstergeleri Arası İlişkiler
Bu boyutta kalite güvencesi süreçlerinin olgunluğu ile öğretim üyesi başı toplam yayın oranı (belge
sayısı/öğretim üyesi sayısı), öğretim üyesi başına SCI, SSCI ya da ACHI yayın sayısı, atıf sayısı ve %10’luk
dilimde atıf alan yayın oranı (bu yayınların sayısı/toplam yayın sayısı) arasındaki ilişkiler
incelenmektedir. Sonuçlar Tablo 18’de sunulmaktadır.
Tablo 18. Araştırma ve geliştirme süreçlerinin olgunluğu ile araştırma ve geliştirme
göstergeleri arası ilişkiler
Toplam Olgunluk Düzeyi

Araştırma ve Geliştirme
süreçleri olgunluk düzeyi

Öğretim üyesi başı toplam yayın oranı

.763*

.782**

Öğretim üyesi başına SCI, SSCI ya da ACHI yıllık

.760*

.785**

Atıf sayısı

.384*

.424**

%10’luk dilimde atıf alan yayın oranı

.282

.378*

yayın sayısı

** p<.01
Tablo 18 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, öğretim üyesi başı toplam yayın oranı, öğretim üyesi başına SCI, SSCI ya da ACHI yayın sayısı,
atıf sayısı ve %10’luk dilimde atıf alan yayın oranı da artmaktadır.
Elde edilen sonuçlar 2020 yılında KAP’a dahil olan kurumların, kalite güvencesi süreçlerinin olgunluğu
ile performans göstergeleri arasında olumlu yönde ve güçlü ilişkiler ortaya koymakta; böylece kalite
güvencesi süreçlerinin kurumsal gelişime katkı sağladığına yönelik önemli kanıtlar oluşturmaktadır.
Sonuçlar ayrıca performans göstergelerinin kalite güvencesi faaliyetlerinin sonuçlarının izlenmesi
açısından önemli araçlar olduğu düşüncesini de desteklemektedir.
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VI.

Sonuç ve Değerlendirme

Yükseköğretim sistemimizde 2016 yılından itibaren uygulanan kurumsal dış değerlendirme süreçleri ile
yükseköğretim kurumlarımızda kalite güvencesi alanında bilgi ve farkındalık düzeyi artmış, kalite
yönetimine ilişkin organizasyonel yapılar güçlenmiş ve önemli bir deneyim birikimi oluşmuştur.
Ülkemizdeki kalite güvencesi sistemi çalışmaları için yeni bir kilometre taşı olan KAP’nın da,
yükseköğretim kurumlarımızda ilgi ve motivasyon ile karşılandığı, sürece dahil olan kurumların yanısıra
tüm kurumlarımızda çalışmalara yeni bir ivme kazandırdığı memnuniyetle izlenmektedir. KAP’ın ilk
yılında, dahil olan yükseöğretim kurumlarının önceki kurumsal dış değerlendirme ve

program

akreditasyonu deneyimleri, YÖKAK tarafından değerlendiricilerin yetkinliğini artırmak üzere
gerçekleştirilen yoğun eğitimler, değerlendirme sürecinin planlanması ve uygunlanması sırasında
paydaş geribildirimlerinin sürekli alınarak irdelenmesi ve sürecin yakından izlenmesi, değerlendirme
sürecinin başarıyla tamamlanmasında etkin rol oynayan faktörler olmuştur.
2020 yılında KAP’a dahil olan 4 yükseköğretim kurumu iki yıl süreyle koşullu, 6’sı ise beş yıl süreyle tam
akredite edilmiştir. Koşullu ve tam akreditasyon alan kurumlarda kalite güvencesi sisteminin olgunluk
düzeyi açısından fark yaratan en önemli husus, tam akredite olmuş kurumların tüm süreçlerde
sistematik izleme ve iyileştirme mekanizmalarını oluşturmuş olmalarıdır. Özellikle eğitim ve öğretim
süreçlerinin toplam akreditasyon puanına yüksek etkisi nedeniyle, bu başlık altında yer alan ölçütlerde
PUKÖ çevrimlerinin kapatılması tam akreditasyon kararını önemli ölçüde etkilemiştir.
KAP kapsamında değerlendirilen kurumlarda, tüm süreçlerde kalite güvencesi sisteminin
yapılandırılmasına ilişkin üst yönetimlerin tutumu, kalite yönetimi kapsamında oluşturulan
organizasyonel yapılanma, süreçlerin planlanması ve uygulanması aşamaları güçlü yanlar olarak
değerlendirilirken, kalite güvencesi sisteminde karar alma süreçlerine paydaş katılımı, bütünleşik bilgi
yönetim sistemlerinin bulunmayışı, iç kalite güvencesi mekanizmalarının sürüdürülebilirlik
boyutundaki eksiklikler ile izleme ve iyileştirme faaliyetlerinin eğitim, araştırma ve idari süreçlerin
tamamında ve özellikle koşullu akreditasyon alan kurumlarda sistematikleştirilmesine ilişkin
problemler gelişmeye açık yanlar olarak ortaya çıkmaktadır. Ayrıca kurumlarımızın eğitim ve öğretim
süreçlerinde, mezun izleme sistemlerinin oluşturulması, önceki öğrenmelerin tanınması ve öğrenci
merkezli öğrenme, öğretme ve değerlendirme konularına daha çok odaklanması gerekliliği
bulunmaktadır.
Son olarak,

KAP’a dahil olan kurumlarımızda kalite güvencesi sisteminin olgunluk düzeyi ile

performans göstergeleri arasında gözlenen yüksek düzeydeki ilişki, kurumlarımızın sürekli gelişimi ve
nitelikli eğitim ve öğretim, araştırma ve toplumsal katkı çıktılarına ulaşılmasında kalite güvencesi
sisteminin önemini bir kez daha ortaya koymaktadır.
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