AKREDİTE PROGRAM BİLGİLERİNİN TOPLANMASI VE KABULÜ HAKKINDA
USUL VE ESASLAR
Amaç ve Kapsam
Madde 1- (1) Bu Usul ve Esaslar; ulusal ve uluslararası akreditasyon kuruluşları tarafından
akreditasyonu gerçekleştirilen Türkiye’deki programlara ilişkin bilgilerin toplanmasına ve YKS
Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda yer almak üzere Yükseköğretim Kalite
Kurulu tarafından kabul edilecek akredite programların Yükseköğretim Kurulu’na iletilmesine ilişkin
usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.
Dayanak
Madde 2- (1) Bu Usul ve Esaslar, Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite
Kurulu Yönetmeliğinin “Program akreditasyonu” başlıklı 26 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 3- (1) Bu Usul ve Esaslarda geçen;
a) Akreditasyon Kuruluşları Sistemi (AKSİS): Akreditasyon kuruluşlarının, başvuru,
değerlendirme ve izleme süreçlerinin yürütüldüğü çevrimiçi sistemi,
b) Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi: Kurul tarafından onaylanan ve ulusal kuruluşların; belirli
bir alanda önceden belirlenmiş akademik ve alana özgü standartların bir yükseköğretim programı
tarafından karşılanıp karşılanmadığını ölçen dış değerlendirme ve kalite güvencesi sürecini
değerlendirmeye yetkili olduğunu gösteren belgeyi,
c) Kılavuz: YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nu,
ç) Komisyon: Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kuruluşlarının Tanınması ve Yetkilendirilmesi
Komisyonu’nu,
d) Kurul: Yükseköğretim Kalite Kurulu’nu,
e) Kuruluş: Ulusal veya Uluslararası bağımsız dış değerlendirme ve akreditasyon kuruluşlarını,
f) Program: Kuruluşlar tarafından yapılacak akreditasyon ve değerlendirmeye konu olan
yükseköğretim program ya da programlarını,
g) Program Akreditasyonu: Kuruluş tarafından belirli bir alanda önceden belirlenmiş, akademik
ve alana özgü standartların bir yükseköğretim programı tarafından karşılanıp karşılanmadığını ölçen dış
değerlendirme ve kalite güvencesi sürecini,
ğ) Tanıma Belgesi: Kurul tarafından onaylanan ve uluslararası kuruluşların; belirli bir alanda
önceden belirlenmiş akademik ve alana özgü standartların bir yükseköğretim programı tarafından
karşılanıp karşılanmadığını ölçen dış değerlendirme ve kalite güvencesi sürecini değerlendirmeye ilişkin
olarak tanındığını gösteren belgeyi,
h) YKS: Yükseköğretim Kurumları Sınavını,
ı) YÖK: Yükseköğretim Kurulu’nu,
i) YÖKSİS: Yükseköğretim Bilgi Sistemi’ni
ifade eder.
Akredite program bilgilerinin toplanması
Madde 4- (1) Akredite program bilgileri, aşağıda yer alan yöntemler kapsamında Kurul
tarafından toplanır:
a) Yükseköğretim kurumları akredite edilen programlarına ilişkin bilgileri YÖKSİS’e yüklerler,
b) Ulusal ve uluslararası akreditasyon kuruluşları akredite ettikleri programlara ilişkin bilgileri
AKSİS’e yüklerler.
(2) Bilgilerin YÖKSİS ve AKSİS’e girilmesi işlemi, ilgili yılın Nisan ayı sonuna kadar
tamamlanır.
Akredite programların kabul şartları
Madde 5- (1) Akredite programların Kurul tarafından kabul edilmesi için aşağıda yer alan şartları
taşıması gerekir:
a) Program akreditasyonu kararının verildiği tarih itibarıyla ilgili programın en az bir dönem
mezun vermiş olması,

b) Program akreditasyonu kararının verildiği tarih itibarıyla program akreditasyonunu
gerçekleştiren ulusal akreditasyon kuruluşunun Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi’ne sahip
olması,
c) Program akreditasyonu kararının verildiği tarih itibarıyla program akreditasyonunu
gerçekleştiren uluslararası akreditasyon kuruluşunun Tanınma Belgesi’ne sahip olması.
Akredite program bilgilerinin kabul edilme süreci
Madde 6- (1) Madde 4 kapsamında toplanan akredite program verileri, akreditasyona ilişkin
kanıtlar ve Madde 5’te belirtilen şartlar dikkate alınarak Komisyon tarafından incelenir.
(2) Komisyon tarafından oluşturulan akredite program listesi, Kurul’un onayına sunulur.
(3) Kurul tarafından kabul edilen akredite program listesi, Kılavuz’da yer almak üzere YÖK’e
iletilir.
Yürürlük
Madde 7- (1) Bu Usul ve Esaslar Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından kabul edildiği tarihte
yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 8- (1) Bu Usul ve Esasları Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı yürütür.
Geçici Madde 1- Bu Usul ve Esaslar, daha önce Kurul tarafından kabul edilen mevcut akredite
programlar için akreditasyon süresinin tamamlanmasını takiben uygulanır.

3 Haziran 2020 tarihli Kurul toplantısında kabul edilmiştir.
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