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ÖNSÖZ

Ülkemizde uzun yıllardır ihtiyaç 
duyulan, idari ve mali yönden 
bağımsız Yükseköğretim Kalite 
Kurulu (YÖKAK), 2017 yılında 
Yükseköğretim Kurulu (YÖK)’ün 
çabaları sonucu kurulmuştur. Kısa 
sürede oluşumunu tamamlayan 
Kurulumuz ulusal ve uluslararası 
alanda tanınırlığını arttırmakta, 
başta ENQA olmak üzere 
çeşitli kuruluşlara tam üyelik 
çalışmalarına devam etmektedir.

Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun üç görevi bulunmaktadır. 
Bunlardan ilki, yükseköğretim kurumlarının misyon ve hedeflerini 
gerçekleştirmesine odaklanan iç kalite sisteminin yapılandırılmasını 
desteklemek ve bu sistemin dış değerlendirmesini yapmaktır. 
Değerlendirme  takımları tarafından yerinde ziyaretlerle gerçekleştirilen 
kurumsal dış değerlendirme sırasında, kurumların her yıl hazırladıkları 
Kurum İç Değerlendirme Raporları esas alınmakta; üniversitelerin, 
dünyadaki gelişmeler ve ülkemizin hedeflerini dikkate alarak 
belirledikleri misyonları doğrultusunda ilan ettikleri hedef ve 
stratejilerinin nasıl izlendiği ve bunlara ilişkin hangi önlemlerin alınarak 
iyileştirmelerin yapıldığı konuları esas alınarak kurumların güçlü ve 
gelişmeye açık yönlerinin ortaya çıkarılması sağlanmaktadır. Kalite 
güvencesi sisteminin değerlendirilmesinde ulusal bir kuruluş olarak 
YÖKAK’ın odaklandığı en önemli kavramlar; hesap verebilirlik, şeffaflık, 
öğrenme çıktıları, kanıta dayalı yaklaşım ve yenilikçiliktir. Günümüze 
kadar 160 yükseköğretim kurumu değerlendirilerek, mezun veren tüm 
yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirme süreci tamamlanmıştır. 
Bu bağlamda elde edilen sonuçlar özellikle izleme ve önlem alma 
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konusunda kurumlarımızın daha fazla çaba sarf etmeleri gereğini 
göstermektedir. YÖKAK bu amaçla yükseköğretim kurumlarının kendi 
kalite güvencesi sistemlerini oluşturmalarına ve geliştirmelerine 
rehberlik etmektedir.

YÖKAK’ın ikinci görevi, ulusal ve uluslararası akreditasyon   
kuruluşlarının yetkilendirilmesi ve tanınması süreçlerini yürütmektir. 
Kuruluşların YÖKAK tarafından tanınması veya yetkilendirilebilmesi 
için, program akreditasyonuna ilişkin uygulama ve ölçütlerinin ulusal 
ve uluslararası standartlarla  uyumlu  olması ve sonuç-çıktı odaklı 
akreditasyon yaklaşımını benimsemiş olması gerekmektedir. Bu 
kapsamda YÖKAK, ülkemizde faaliyet gösteren 12 ulusal akreditasyon 
ajansını yetkilendirmiş, 3 uluslararası ajansı ise tanımıştır. 

Kurulumuzun üçüncü görevi ise yükseköğretim sisteminde 
kalite güvencesi kültürünün yaygınlaştırılmasıdır. YÖKAK, bu 
kapsamda yükseköğretim kurumlarına yönelik rehberlik hizmetleri 
sunmakta, etkinlikler organize etmekte ve çeşitli yayın faaliyetleri 
gerçekleştirmektedir. Ayrıca YÖKAK tarafından; yükseköğretim 
kurumlarının dış değerlendirme süreci sonrası, kurumsal geri bildirim 
raporları değerlendirilerek kalite iyileştirmelerine yönelik tavsiyeleri 
içerecek şekilde Yükseköğretim  Kalite Güvencesi Durum Raporu her 
yıl hazırlanmakta ve ilgili paydaşların bilgisine sunulmaktadır.

Bu rapor, YÖKAK ‘ın bugüne kadar yayımlamış olduğu durum raporları 
dikkate alınarak hazırlanmıştır.

YÖKAK, kurumsal özerklik ve liderliğin kalite güvencesi sisteminin 
kalbini oluşturduğu inancıyla, üniversitelerin gayretlerinin sonuçlarına 
odaklanan, ülkemizin koşullarını dikkate alan ve dünya ile konuşan 
bir sistemin kurulması yönünde çalışmalarını sürdürmektedir. Ayrıca 
yükseköğretimde ortaya çıkan ve eğitim-öğretimi çok ciddi şekilde 
etkileyip değiştiren, kısa/uzun dönem derece programları, dijital 
krediler, teknolojideki gelişmeler, yapay zekâ, artırılmış gerçeklik gibi 
yeniliklerin nasıl değerlendirileceği de dikkate  alınacaktır.
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Son olarak, yükseköğretim kalite güvencesi çalışmalarına destek 
veren YÖK Başkanı Prof. Dr. M.A. Yekta Saraç’a, özveriyle çalışan kalite 
kurulu üyeleri ve çalışanlarına, katkı sunan takım  başkanlarımıza 
ve tüm değerlendiricilerimize, yükseköğretim kurumlarımıza ve 
yöneticilerine, program akreditasyonu çalışmalarını başarıyla yürüten 
tüm akreditasyon kuruluşlarımıza teşekkür eder; 2015-2019 yılları 
arasında YÖKAK’ ın faaliyetlerini irdeleyen bu genel değerlendirme 
raporunun Türk yükseköğretim sisteminin gelişimine ve iyileştirme 
çabalarına katkı sağlamasını dilerim.

Prof. Dr. Muzaffer ELMAS 
Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı
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Akreditasyon Kuruluşları Sistemi

Avrupa Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Standartları ve Yönergeleri

Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Avrupa Kurumu

Kurumsal Geri Bildirim Raporları

Kalite Güvencesi Yönetim Bilgi Sistemi

Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al

Kurum İç Değerlendirme Raporu

Yükseköğretim Kurumları Sınavı

Yükseköğretim Kurulu

Yükseköğretim Kalite Kurulu

Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Öğretim
Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

Eczacılık Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği
Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği
İlahiyat Akreditasyon Ajansı

İletişim Araştırmaları Derneği

Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon
Derneği

Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

Tıp Eğitim Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

Türk Psikologlar Derneği

Turizm Akademisyenleri Derneği
Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve
Akreditasyon Derneği
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1. GİRİŞ

Bugün, yükseköğretim sistemlerindeki eğilimler, bir yandan yükseköğretim kurumları 
için rekabeti ön plana çıkarırken diğer yandan da bu kurumları hatta farklı yükseköğretim 
sistemlerini birbirlerine daha çok yakınlaştırmaktadır. Bu durum yükseköğretim 
kurumlarının daha şeffaf, iş birliğine uygun ve kalite odaklı olmasını zorunlu kılmaktadır. 
Uluslararası yükseköğretim sistemleriyle bütünleşik olan Türk Yükseköğretim Sistemi de 
bu eğilimlerin etkisinde benzer gelişmeler yaşamaktadır. Ulusal düzeyde, 2000’li yılların 
başlarına, Bologna Süreci uygulamalarına kadar uzanan Türkiye Yükseköğretiminde 
kalite güvencesinin sağlanması alanında, özellikle 2015 yılı itibariyle oldukça ciddi 
gelişmeler yaşanmaktadır. Bu gelişmelerin başında, yükseköğretim sistemini düzenleyen 
ve yönlendiren önemli kurumlardan biri olarak Yükseköğretim Kalite Kurulunun (YÖKAK) 
kurulması gelmektedir.

Yükseköğretimdeki eğilimler, rekabeti ön plana çıkarırken, 
kurumları ve farklı yükseköğretim sistemlerini birbirlerine 

yakınlaştırmaktadır.

Kuruluşundan itibaren ulusal gereksinim ve hedeflerin yanı sıra uluslararası kalite 
güvencesi sistemlerinin yöntem ve modellerini de izleyen ve özümseyen 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 çağının 
gerektirdiği becerilerle donanmış, öğrenmeye, gelişime, ortaklaşa çalışma süreçlerine 
açık, nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesine anlamlı katkılar sağlamaktır. Bu bakışla, adı 
geçen faaliyetlere ilişkin iç ve dış kalite güvencesi süreçlerini yürütmekte ve program 
akreditasyonu alanında, bağımsız dış değerlendirme kurumlarının yetkilendirilmesi ve 
tanınması faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.
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YÖKAK, ilk kurul toplantısını yaptığı 23 Aralık 2015 tarihinden itibaren, bu amaçlar 
doğrultusunda 60’ın üzerinde toplantı gerçekleştirmiştir. İç ve dış kalite güvencesinin 
sağlanması, değerlendirilmesi ve raporlanması gibi alanlarda 10'u aşkın eğitsel etkinlik 
düzenlemiştir.   Pek çok kılavuz, yönerge ve form geliştirmiştir. Türk Yükseköğretim 
Sistemi’nde yer alan tüm üniversitelerle iç kalite güvencesi çalışmalarını düzenli olarak 
yürütmüş, 160 yükseköğretim kurumunun (tüm yükseköğretim kurumlarının %77.29' u) 
kurumsal dış değerlendirme çalışmalarını ise beş yıllık birinci çevrim için tamamlamıştır. 
Değerlendirme süreçlerine ilişkin raporlar Kurulun web sitesi üzerinden düzenli biçimde 
yayımlanmış; bunlardan hareketle 2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarına ilişkin genel durumu 
betimleyen durum raporları hazırlanarak yine web ortamında kamuoyuyla paylaşılmıştır. 12  
ulusal  akreditasyon kuruluşunun yetkilendirme, 3 uluslararası akreditasyon kuruluşunun 
tanınma süreçleri tamamlanmıştır.  Yükseköğretimde kalite güvencesinin sağlanmasına 
ilişkin olarak farklı ülkelerde hizmet vermekte  olan  çeşitli   kuruluşlarla   paylaşım   toplantıları 
gerçekleştirilmiş  ve işbirliği anlaşmaları imzalanmıştır. 
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2. YÖKAK’IN MİSYONU VE FAALİYET ALANLARI

Stratejik Amaçlar:
Stratejik Amaç 1. Yenilikçi uygulamalar ile yükseköğretimde bürokratik yükü azaltılmış 
kalite  güvencesi sistemini yapılandırmak, yaygınlaştırmak ve  sistemin sürekli   
iyileştirilmesini sağlamak.

Stratejik Amaç 2. Yükseköğretim kurumlarında kalite güvencesi sisteminin gelişmesine 
destek vermek. 

Stratejik Amaç 3. Kalite kültürünün yayılımını teşvik etmek ve tüm paydaşlar arasında iş 
birliğine dayalı ilişkiler kurmak.

Stratejik Amaç 4. Yükseköğretim kalite güvencesinin değerlendirilmesinde bağımsız, 
güvenilir, uzman ve kurumsallaşmasını tamamlamış bir kuruluş olmak.

Stratejik Amaç 5. Yükseköğretim Kalite Kurulunun uluslararasılaşma düzeyini arttırarak 
tanınırlığını yükseltmek.
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2.2. Faaliyetler
YÖKAK’ın, kuruluş amacı doğrultusunda tüm görevlerini yerine getirebilmesi adına 
belirlenmiş olan dört faaliyet alanı bulunmaktadır. Bunlar:

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

2. Yükseköğretim kurumlarının eğitim ve öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetleri
ile idari hizmetlerinin kalite düzeylerine ilişkin ulusal ve uluslararası kalite standartlarına
göre değerlendirmeler yapılması,

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

4. Yükseköğretim sisteminde kalite güvencesi kültürünün yaygınlaştırılması ve
güçlendirilmesidir.

YÖKAK, Türk Yükseköğretim Sistemi' ndeki iç ve dış kalite güvencesi mekanizmalarının 
oluşturulması ve etkin işleyişlerinin sağlanması amacıyla; yükseköğretim kurumlarının 
iç kalite güvencesi sistemlerinde referans alacakları ilkeleri, kalite göstergelerini ve 
bunlara ilişkin süreçlerden oluşan Ulusal Kalite Güvencesi Sistemini geliştirmekte ve 
uygulanmasını desteklemektedir. Bunun yanı sıra yükseköğretim kurumları tarafından 
yıllık olarak hazırlanan Kurum İç Değerlendirme Raporları (KİDR) ile kurumların 
sahip olduğu iç kalite güvencesi sistemlerinin değerlendirilmesini sağlamaktadır. Bu 
doğrultuda YÖKAK tarafından yürütülen diğer süreçler ise, kalite güvencesi konusunda 
yükseköğretim kurumlarının ihtiyaç duyduğu eğitim hizmetlerini organize etmektir.

Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği’nin 
“Kurumsal  Dış Değerlendirme Programı”  başlıklı 21. Maddesi gereğince; beş yılda 
en az bir defa dış değerlendirme sürecine dâhil olmak zorunda olan yükseköğretim 
kurumlarının eğitim ve öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetleri ile idari 
hizmetlerinin kalite düzeylerine ilişkin değerlendirmelerin, ulusal   ve uluslararası kalite 
standartlarına  göre, yapılması da YÖKAK’ın faaliyet alanlarından bir diğeridir.  YÖKAK, bu 
amaçla     Kurumsal Dış Değerlendirme Ölçütleri (Bkz. http://www.yokak.gov.tr/Common/
Docs/Site_degerlendirme_prog_doc/kurumsal%20dış%20değerlendirme%20 
ölçütleri.pdf ) kapsamında Kurumsal Dış Değerlendirme Programı’nı yürütmektedir. 
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YÖKAK tarafından dış değerlendirme ölçütleri belirlenirken, ESG’nin 1. Bölümünde 
(Avrupa Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Standartları ve Yönergeleri/ Standards and 
Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area) yer alan iç 
kalite güvencesi için standartlar ve yönergelere uyum dikkate alınmıştır. Bu ilişki Tablo 
1’de özetlenmektedir.

Tablo 1. YÖKAK Değerlendirme Ölçütleri ve ESG ile İlişkisi

YÖKAK Değerlendirme Ölçütleri ESG Bölüm 1 Standartları

1. Kalite Güvencesi 
Sistemi

1.1. Kalite politikası
1.2. Yükseköğretim Kalite 
Komisyonlarının görev, 
sorumluluk ve faaliyetleri
1.3. Paydaş katılımı

1.1. Kalite güvencesi politikası
1.10. Dönemsel dış kalite 
güvencesi

2. Eğitim ve Öğretim

2.1. Programların tasarımı 
ve onayı
2.2. Programların sürekli 
izlenmesi ve güncellenme-
si
2.3. Öğrenci merkezli 
öğrenme, öğretme ve 
değerlendirme
2.4. Öğrencinin kabulü ve 
gelişimi, tanıma ve 
sertifikalandırma
2.5. Eğitim-Öğretim 
kadrosu
2.6. Öğrenme kaynakları, 
erişilebilirlik ve destekler

1.2. Programların tasarımı ve 
onaylanması
1.3. Öğrenci merkezli öğrenme, 
öğretme ve değerleme
1.4. Öğrenci kabulü, ilerleme, 
tanınma ve sertifikalandırma
1.5. Öğretim Elemanları
1.6. Öğrenme kaynakları ve 
öğrenci desteği
1.9. Sürekli izleme ve programların 
periyodik gözden geçirilmesi

3. Araştırma, Geliştirme ve 
Toplumsal Katkı

3.1. Kurumun araştırma 
stratejisi ve hedefleri
3.2. Kurumun araştırma 
kaynakları
3.3. Kurumun araştırma 
kadrosu
3.4. Kurumun araştırma 
performansının izlenmesi 
ve iyileştirilmesi

5. Yönetim Sistemi

5.1. Yönetim ve idari 
birimlerin yapısı
5.2. Kaynakların yönetimi
5.3. Bilgi yönetimi sistemi
5.4. Kurum dışından 
tedarik edilen hizmetlerin 
kalitesi
5.5.Yönetimin etkinliği ve 
hesap verebilirliği, 
kamuoyunu bilgilendirme

1.7. Bilgi yönetimi
1.8. Kamuoyunu bilgilendirme
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Tablo 1'de görüldüğü gibi; YÖKAK değerlendirme ölçütleri ESG Bölüm 1 standartlarını 
kapsamaktadır. Bununla birlikte, ESG Bölüm 1 standartları daha çok yükseköğretim 
kurumlarının eğitim ve öğretim etkinlikleri ve bağlı diğer bir grup etkinliğe odaklanırken, 
YÖKAK ölçütleri Türk Yükseköğretim Sistemi’nin yapısı ve işleyişi gereği araştırma ve 
geliştirme ile toplumsal katkı boyutlarını da ele almaktadır. 

Tablo 2’de 2016-2019 döneminde kurumsal dış değerlendirme süreci tamamlanan 
yükseköğretim kurumu sayıları ifade edilmiştir.

Tablo 2. Kurumsal Dış Değerlendirme Süreci Tamamlanan Kurum Sayılarına İlişkin Özet Bilgi

Tablo 2 incelendiğinde, 2016-2019 döneminde toplam 160 yükseköğretim kurumunun 
dış değerlendirme sürecinin tamamlandığı görülmektedir. 2019 yılı itibariyle Türkiye’deki 
yükseköğretim kurumlarının sayısının 207’ye ulaştığı düşünüldüğünde (Bkz. https://
istatistik.yok.gov.tr/), bu rakam tüm yükseköğretim kurumlarının %77.29’una karşılık 
gelmektedir. Yükseköğretim kurumu türü açısından değerlendirildiğinde; 129 devlet 
üniversitesinin 104’ünde (%80.62), 73 vakıf üniversitesinin 51’inde (%69.86), 5 vakıf meslek 
yüksekokulunun  ise tamamında kurumsal dış değerlendirme süreçlerinin birinci beş yıllık 
çevrim bazında tamamlandığı anlaşılmaktadır (2016 yılında vakıf meslek yüksekokulu 
olarak değerlendirilen bir yükseköğretim kurumu sonraki yıllarda vakıf üniversitesine 
dönüştüğü için Tablo 2'de vakıf üniversitesi kategorisine dahil edilmiştir). Yeni kurulmuş 
ve henüz mezun vermemiş kurumlar dış değerlendirme sürecine dahil edilmemişlerdir.  
Bununla birlikte değerlendirilmemiş kurumlarda KİDR’ler aracılığıyla iç değerlendirme 
süreçleri başlamıştır.
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YÖK’ün “Yükseköğretim Kurumlarında Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı” 
kapsamında yer alan yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirme süreçleri de YÖKAK 
tarafından yürütülmektedir. YÖKAK’ın temel paydaşlarından biri olan YÖK tarafından 
gerçekleştirilen proje kapsamında, 10’u bölgesel kalkınma ve 15’i araştırma odaklı olmak 
üzere toplam 25 devlet üniversitesi yer almaktadır. YÖKAK, proje kapsamındaki kurumların 
dış değerlendirmelerini gerçekleştirirken, standart kalite güvencesi sürecine ilave olarak, 
bir dizi alt ölçüt ve detaylı performans göstergelerinden yararlanmaktadır.

Kurumsal Dış Değerlendirme Programı, Kurul tarafından oluşturulan Kalite Güvencesi 
Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yürütülmektedir. Söz konusu sistem dış değerlendirme 
sürecinin daha etkin, etkili ve verimli olmasını sağlamaktadır. Kalite Güvencesi Yönetim 
Bilgi Sisteminin yararları şu biçimde özetlenebilir:

◊ Bürokrasi ve kırtasiyecilik azalmıştır.

◊ Yükseköğretim kurumlarındaki idari ve akademik personelin iş yükü azalmıştır.
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◊ Zaman tasarrufu sağlanmıştır.

◊ Yıllar itibarıyla karşılaştırılabilir sonuçlar elde edilebilmesi sağlanmıştır.

◊ Kanıta dayalı değerlendirme uygulamaları arttırılmıştır.

◊ Bilgi güvenliği ve güvenilirliği arttırılmıştır.

◊ Şeffaflık ve hesap verebilirlik arttırılmıştır.

YÖKAK 2018-2019 Kurumsal Dış Değerlendirme Programı kapsamında değerlendirilecek 
yükseköğretim kurumlarına mentörlük hizmeti de vermiştir. Bu hizmetler kapsamında 
atanan mentör, ilgili kurumda iç kalite güvencesi sisteminin oluşturulmasına ve dış 
değerlendirme sürecine hazırlık yapılmasına destek olmuştur.

YÖKAK’ın 2016-2019 döneminde kalite güvencesi kapsamındaki bir diğer faaliyeti ise, 
İngilizce  Hazırlık Okulları  Dış Değerlendirme  Pilot Programı olmuştur. YÖK’ün talebi 
üzerine gerçekleştirilen pilot program kapsamında seçilen İngilizce hazırlık okulları, 
belirlenen birtakım ölçütler ve geliştirilen kılavuzlar doğrultusunda değerlendirilmiştir. Bu 
program kapsamında yürütülen değerlendirme süreci, eğitim ve öğretime ilişkin boyutları 
içermiş, akran değerlendirmelerine ve gönüllülük esasına dayanmıştır. Dış değerlendirme 
süreci kapsamında YÖKAK aynı zamanda dış değerlendiricilerin seçimi, görevlendirilmesi, 
eğitimi ve performanslarının değerlendirilmesi gibi faaliyetleri de gerçekleştirmektedir.

Türk Yükseköğretim Sistemi’nde dış kalite güvencesi süreçlerinin odağında yükseköğretim 
kurumları ve eğitim programları yer almaktadır. Kurumsal düzeyde yürütülen dış kalite 
güvencesi  uygulamaları   YÖKAK tarafından Kurumsal Dış Değerlendirme Programı 
aracılığıyla yürütülürken, program düzeyinde dış kalite güvencesi uygulamaları 
YÖKAK tarafından yetkilendirilen   veya tanınan   akreditasyon  kuruluşları aracılığıyla 
yürütülmektedir. Ulusal akreditasyon kuruluşlarının yetkilendirme, uluslararası akreditasyon 
kuruluşlarının ise tanınma süreçleri “Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kuruluşlarının 
Yetkilendirilmesi, Tanınması ve İzlenmesine İlişkin Kılavuz” kapsamında yürütülmektedir. 
Ekim 2019 itibarıyla yetkilendirilen 12 ulusal akreditasyon kuruluşu, tanınan 3 uluslararası 
akreditasyon kuruluşu bulunmaktadır.
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Sistem kurmak, sistemi değerlendirmekten önemlidir. 

Kuruluş amaçlarından bir diğeri, yükseköğretim sisteminde kalite güvencesi kültürünün 
yaygınlaştırılması ve güçlendirilmesi olan YÖKAK, bu amaçla yükseköğretim kurumlarına 
yönelik rehberlik hizmetleri sunmakta, etkinlikler organize etmekte ve çeşitli yayın 
faaliyetleri gerçekleştirmektedir. Eğitim, çalıştay ve toplantı sunumları ile e-bülten ve 
diğer dokümanlar Kurulun resmi internet sitesinde yer almaktadır.  YÖKAK tarafından her 
yıl, yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirme süreci sonrası, kurumsal geri bildirim 
raporları değerlendirilerek kalite iyileştirmelerine yönelik tavsiyeler içeren Yükseköğretim 
Kalite Güvencesi Durum Raporu hazırlanmakta, yayımlanmakta ve başta YÖK olmak üzere 
ilgili paydaşların bilgisine sunulmaktadır. Yükseköğretimde kalite güvencesi konusunda 
uluslararası kuruluşlar nezdinde Türkiye’nin temsil edilmesi ve ayrıca yükseköğretim 
kalite güvencesi sistemine ilişkin konularda   YÖK, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi  Kurulu, 
uluslararası kalite güvencesi ajansları, yükseköğretim kurumları gibi kurum, kurul ve 
kuruluşlarla iş birliği süreçlerinin yürütülmesi de YÖKAK’ın diğer faaliyetleridir.

YÖKAK tarafından, Kurumsal Dış Değerlendirme Programı, akreditasyon kuruluşlarının 
yetkilendirilmesi/tanınması ve kalite güvencesi kültürünün yaygınlaştırılması kapsamında 
yükseköğretim kurumlarının kalite komisyonlarına, akreditasyon kuruluşlarına ve diğer 
paydaşlara yönelik 2015-2019 döneminde gerçekleştirilen etkinlik ve toplantılara ilişkin 
bilgiler Tablo 3’te sunulmuştur.
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Tablo 3. YÖKAK 23 Aralık 2015- 11 Ekim 2019 Faaliyetleri

2015
İlk Kurul Toplantısı

DÖNEMİ TOPLANTI VE ETKİNLİKLER

- Kurul Toplantısı (4 kez)
- Yükseköğretim Kurumlarının Daveti ile Gerçekleşen 
Kalite Güvencesi ve Kalite Kurulu Faaliyetlerine İlişkin 
Bilgilendirme toplantıları (15 kez)
- Dış Değerlendirici Eğitimi
- Takım Başkanları Toplantısı
- Kurumsal Dış Değerlendirme Sürecinin 
Değerlendirilmesi Toplantısı 

- Kurul Toplantısı (10 kez)
- 2017 Yılı Kurumsal Dış Değerlendirme Programının 
Değerlendirilmesi Toplantısı
- Yükseköğretim Kurumları İç ve Dış Değerlendirme 
Süreci Bilgilendirme Toplantısı
- Kurum İç Kalite Güvence Sistemi ve Kurum İç 
Değerlendirme Raporu Çalıştayı (4 kez)
- 2018 Yılı Kurumsal Dış Değerlendirme Programına 
Dahil Olan Yükseköğretim Kurumlarının 
Yöneticileriyle Toplantı
- Bütünleşik Kalite Yönetimi Uygulamaları Konulu 
Toplantı (2 kez)
- Dış Değerlendirici Eğitimi
- Öğrenci Değerlendirici Eğitimi
- Takım Başkanları Toplantısı (2kez)
- İngilizce Hazırlık Okulları İçin Dış Değerlendirici 
Eğitimi
- İngilizce Hazırlık Okulları için Dış Değerlendirme
Programı Kapsamında Öğrenci Değerlendirici Eğitimi
- Yükseköğretim Kurumlarında İç Kalite Güvence 
Sistemi ve Eğitim-Öğretimde Kalite Güvencesi 
Toplantısı

- Kurul Toplantısı (8 kez)
- 2018 Yılı Kurumsal Dış Değerlendirme Programı 
- Değerlendirme Toplantısı (2 kez)
- 2019 Yılı Kurumsal Dış Değerlendirme Programı 
Bilgilendirme Toplantısı (2 kez)
- Dış Değerlendirici Eğitimi
- QAA (İngiltere), EKKA (Estonya), HCÉRES (Fransa), 
NCPA (Rusya) Gibi Uluslararası Kalite Ajansları ile İş 
Birliğine Yönelik Paylaşım Toplantıları (4 kez)
- Takım Başkanları Toplantısı 
- 2019 Yılı Kurumsal Dış Değerlendirme Programı 
- Değerlendirme Toplantısı (2 kez)
- YÖKAK Tarafından Yetkilendirilmiş Bulunan 12 
Akreditasyon Kuruluşu Temsilcileri ile Bilgilendirme 
ve Değerlendirme Toplantısı

2017

2018

2019
(11 Ekim 2019 itibariyle)

- Kurul Toplantısı (13 kez)
- Kurumsal Değerlendirme Süreci Bilgilendirme
 Toplantısı
- Dış Değerlendirici Eğitimi
- Takım Başkanları Toplantısı
- Değerlendirmeye Girecek Yükseköğretim 
Kurumlarına Yönelik Bilgilendirme Toplantısı

2016
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23 Aralık  2015-11 Ekim 2019   tarihleri  arasında YÖKAK   tarafından 72  toplantı 
düzenlenmiştir. Bunların 36’sı Kurul (%50), 16’sı yükseköğretim kurumlarına yönelik 
bilgilendirme ve paylaşım (%22), 11’i değerlendirme ve geri bildirim (%15) [6’sı kurum 
yöneticileri, 5’i takım başkanlarıyla olmak üzere] toplantısı;   4’ü çalıştay (%6), 5’ i (%7) dış 
değerlendirici eğitimidir. 

Toplantı ve eğitsel etkinliklerin yanında, 2016-2019 yılları arasında gerçekleştirilen 
faaliyetler aşağıda kısaca listelenmiştir.

2016 Yılı:

Kurul, 23 Aralık 2015 tarihinde gerçekleştirilen ilk toplantısının ardından çalışma usul ve 
esaslarını   belirlemiş   ve   organizasyonel    yapılanmasına  ilişkin   çalışmalarını   tamamlamıştır. 
Bu  yapıda, kurumsal dış değerlendirme sürecini yönetme görevi Kurumsal Dış 
Değerlendirme Komisyonuna, bağımsız dış değerlendirme ve akreditasyon kuruluşlarının 
tescil sürecini yönetme sorumluluğu ise Kalite Güvence Ajansları Tescil Komisyonuna 
verilmiştir. Ayrıca, yükseköğretimde kalite güvencesi yaklaşımının yaygınlaştırılması ve 
içselleştirilmesini sağlamak üzere Kalite Güvence Kültürünü Yaygınlaştırma Komisyonu 
kurulmuştur.

Mevzuat çalışmaları kapsamında Kurumsal Dış Değerlendirme Yönergesi yayımlanmıştır. 
Ayrıca sürecin nasıl yönetileceğine ilişkin detayları tanımlamak üzere bazı açıklayıcı ek 
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dokümanlar (Kurumsal Dış Değerlendirme Ölçütleri, Kurum İç Değerlendirme Raporu 
Hazırlama Kılavuzu ve Kurumsal Dış Değerlendirme Sürecinin nasıl yürütüleceğini 
tanımlayan kurul  iç dokümanları) hazırlanmıştır. Ardından Yükseköğretim Alanında 
Faaliyet Gösteren Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kuruluşlarının Yetkilendirilmesine 
İlişkin  Yönerge yayımlanmıştır. 

2017 Yılı:

2017 yılı içinde dördü yeni, üçü tescil süresinin yenilenmesi kapsamında olmak üzere yedi 
akreditasyon kuruluşunun tescil başvurusu değerlendirilmiştir. Bununla birlikte Kurulun 
organizasyonel yapılanmasının 2017 yılı sonuna kadar tamamlanamaması nedeniyle, 
akreditasyon kuruluşlarının yetkilendirilmesine ilişkin başvuruların kurul gündemine 
alınması ve karar süreci 2018 yılında tamamlanmıştır.

İlk kez 2016 yılında ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda 
yer verilen akredite program bilgilerine, 2017 yılı Kılavuzunda da yer verilmeye devam 
edilmiştir.

2018 Yılı:

2547  sayılı “Yükseköğretim Kanunu  Ek Madde 35” hükümleri   kapsamında   (YÖKAK Kuruluş 
Kanunu); Yükseköğretim Kalite Kurulunun çalışma usul ve esasları ile yükseköğretim 
kurumlarında kalite güvencesi sistemlerinin kurulması, iç ve dış değerlendirme süreçleri, 
yükseköğretim kurumlarında kurulacak kalite komisyonları, kalite değerlendirme tescil 
belgesinin alınması, Genel Sekreterliğin çalışma usul ve esasları, Genel Sekreterlik 
bünyesinde oluşturulacak birimlerin görevleri ile uygulamaya ilişkin diğer hususları içeren 
“Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve  Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği”  30604 sayılı 
ve 23.11.2018 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanmıştır.

Kurul Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Kurul üyeleri; çeşitli kurum ve kuruluşların daveti ile 
katıldıkları toplantılarda, yükseköğretimde kalite güvencesi ve Kalite Kurulu faaliyetlerine 
ilişkin konularda çeşitli sunumlar gerçekleştirmiştir.

Beşi yeni, dördü ise tescil süresinin yenilenmesi kapsamında olmak üzere toplam dokuz 
akreditasyon kuruluşunun tescil başvurusu Kurul tarafından değerlendirilmiştir.
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Yükseköğretim kurumları tarafından Yükseköğretim Bilgi Sistemi’ne (YÖKSİS) girişleri 
yapılan akredite program bilgileri YÖKAK tarafından incelenmiş ve kılavuzda yer alması 
uygun görülen nihai akredite program listesi   Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na 
iletilmiştir.

2018    yılı    Ekim   ayında  Kurul tarafından “Kurumsal Dış Değerlendirme Programı 
Değerlendirici Eğitimi Raporu” yayımlanmıştır. Bu raporda, 2016 ve 2017  yıllarında 
gerçekleştirilen kurumsal dış değerlendirici eğitimlerinde alınan geribildirimler 
doğrultusunda   ve yenilikçi bir bakış   açısıyla güncellenen ve 2018 yılında 464 
değerlendirici ve 61 öğrenci değerlendirici adayının katılımı  ile gerçekleştirilen Kurumsal 
Dış Değerlendirici Eğitimi Programına ilişkin detaylı bilgilere yer verilmiştir.

2018  yılı Ekim ayında kurumsal  yapısını güçlendirerek geleceğine emin adımlarla ilerlemek 
üzere Kurul tarafından 2019-2023 yıllarını kapsayacak Stratejik Plan’ın hazırlanması 
çalışmaları başlatılmış  ve ilgili mevzuat çerçevesinde iç ve dış tüm paydaşların en 
yüksek düzeyde katılımı sağlanarak tamamlanmıştır. 2018 yılı Kasım ayında Kurul 
tarafından “Yükseköğretim Değerlendirme ve Kalite Güvencesi 2017 Yılı Durum Raporu” 
yayımlanmıştır. Rapor, KİDR, KGBR, bölgesel kalkınma odaklı dört üniversite ve araştırma 
odaklı 11 üniversitenin değerlendirme süreci sırasında hazırlanan değerlendirme raporları, 
sürece ilişkin paydaş görüşleri ve mevcut   akreditasyon kuruluşlarının ilgili yıla ait faaliyetleri 
dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Yine 2018 yılı Kasım ayında İngilizce Hazırlık Okullarına yönelik olarak tematik dış 
değerlendirme programı yürütülmüştür. Program kapsamında 10 yükseköğretim 
kurumunun İngilizce Hazırlık   Okulu, 2018  yılı içinde hazırlanmış olan “Minimum 
Standartlar” çerçevesinde dış değerlendirmeye alınmıştır.

Kurul üyeleri ve danışmanları tarafından Kurumsal Dış Değerlendirme sürecine girecek 
olan kurumlara (45 üniversite) iç değerlendirme raporunun yazılması, iç kalite güvencesi 
sisteminin yapılandırılması ve dış değerlendirme programının kapsamına yönelik 
mentörlük  hizmeti verilmiştir.  Ağustos–Ekim 2018 ayları arasında farklı zamanlarda 
yapılan bilgilendirme  toplantılarıyla yükseköğretim kurumlarına kalite ve akreditasyon 
süreçleriyle ilgili bilgiler verilerek; eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme ile yönetim 
faaliyetlerinin kalite süreçlerine uygun şekilde yürütülmesi konusunda rehberlik edilmiştir.
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Yükseköğretimde kalite konusunda yurt içi ve yurt dışı deneyimleri olan uzmanlarla 
her ay düzenli olarak toplantılar yapılmıştır. Bu toplantılarda özellikle üniversitelerin dış 
değerlendirme süreçleri, değerlendirme sürecinin güvenirliği, iç kalite güvencesi sistemi 
konularında paylaşımlar yapılmıştır.

2019 Yılı:

Sürekli iyileştirme çalışmaları kapsamında; Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR) 
Hazırlama Kılavuzu, yükseköğretim kurumlarımız ve değerlendiricilerimizden gelen geri 
bildirimler doğrultusunda güncellenmiştir (Sürüm 1.4).

30604 sayı ve 23/11/2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kalite 
Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği’nin “Akreditasyon kuruluşlarının 
yetkilendirilmesi ve tanınma süreci”  başlıklı 27. Maddesi kapsamında; Dış Değerlendirme 
ve Akreditasyon Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi ve Tanınmasına İlişkin Kılavuz (Sürüm 
1.0) yayımlanmış ve güncellenmiştir (Sürüm 1.1). Güncel sürümde, ilk sürümünde yer alan 
“yetkilendirme ve tanıma süreci”ne ek olarak; akreditasyon kuruluşları için oluşturulan 
“izleme sistemi” kılavuza eklenmiştir.

YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer ELMAS ile Fransa Araştırma ve Yükseköğretim 
Değerlendirme Kurulu (HCERES) Başkanı Prof. Dr. Michel COSNARD tarafından, iki kurum 
arasında yükseköğretim kalite güvencesi ve değerlendirme alanında iş birliğini geliştirmek 
amacıyla protokol imzalanmıştır.

Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği’nin 5. 
maddesinin ikinci fıkrası gereğince; “Yükseköğretim Kalite Kuruluna Öğrenci Üye 
Belirlenmesine İlişkin İlke ve Esaslar” hazırlanarak, kabul edilmiştir. Bu esaslar uyarınca 
Türkiye’ deki yükseköğretim kurumlarından talep edilen öğrenci üye adayları arasından 
Ankara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde eğitimine devam etmekte olan 
Berk ER,  YÖKAK üyeliğine seçilmiştir.

Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin kamuoyu ile 
paylaşılması amacını taşıyan YÖKAK E-Bülteni’nin ilk üç sayısı yayımlanmıştır.

YÖKAK’ın  Avrupa Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Birliği (ENQA)’ne yapmış olduğu 
afiliye üyelik başvurusu 21 Şubat 2019 tarihli ENQA Kurulunca  kabul edilmiştir.



YÖKAK tarafından 12 akreditasyon kuruluşuna “Ulusal Akreditasyon Kuruluşları Kalite 
Değerlendirme Tescil Belgesi” verilmiştir.

Ülkemizde akreditasyon faaliyeti gösteren uluslararası dış değerlendirme ve akreditasyon 
kuruluşlarının tanınması kapsamında YÖKAK’a başvuran; Agency for Quality Assurance 
(AQAS), Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) ve Foundation for 
International Business Administration Accreditation (FIBAA)’nın Kurulumuz tarafından beş 
yıl süreyle tanınmasına karar verilmiştir.

YÖKAK 2019-2023  Stratejik Planı, YÖKAK Yükseköğretim  Değerlendirme ve Kalite 
Güvencesi 2018 Yılı Durum Raporu ile YÖKAK Yükseköğretim Değerlendirme ve Kalite 
Güvencesi 2018-2019 Durum Raporu yayımlanmıştır.

YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer ELMAS ile Rusya Kalite Ajansı (NCPA) Direktörü Prof. Dr. 
Vladimir NAVODNOV tarafından, yükseköğretimde kalite güvencesi ve değerlendirme 
alanında protokol imzalanmıştır.

YÖKAK bünyesinde, YÖKAK’ın uluslararasılaşma çalışmalarına yön vermek ve geliştirmek 
amacıyla Uluslararasılaşma Komisyonu; kalite güvencesi süreçlerinde öğrenci katılımı 
ve etkinliğini geliştirmek amacıyla da Yükseköğretim Kalite Kurulu Öğrenci Komisyonu 
yapılandırılmıştır.
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3. KURUM İÇ DEĞERLENDİRME
RAPORLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Yükseköğretim  kurumlarında iç değerlendirme, kurumun kendi çalışanları ile kurumsal 
süreç ve uygulamalarını değerlendirmesine karşılık gelmektedir. İç değerlendirme dış 
değerlendirme uygulamalarının aksine düşük maliyetlidir ve zorlayıcı değildir. Ayrıca iç 
değerlendirme süreçlerine kurum çalışanlarının dâhil olması kalite güvencesi 
uygulamalarının içselleştirilmesi ve tabana yayılmasını sağlamaktadır. Türkiye’de 
yükseköğretim kurumlarının iç değerlendirme süreçleri YÖKAK tarafından belirlenen ilke ve 
esaslar dâhilinde yürütülmektedir. 23 Kasım 2018 tarih ve 30604 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu 
Yönetmeliği’nin “Kurum iç değerlendirme süreci ve takvimi” başlıklı 19. maddesinin ikinci 
fıkrası gereğince; yükseköğretim kurumları, kurum iç değerlendirme raporlarını (KİDR) her 
yıl Ocak-Mart aylarında YÖKAK’a iletmektedirler. KİDR’ler her yıl düzenli olarak YÖKAK web 
sayfasından paylaşılmaktadır (Bkz. http://yokak. gov.tr/raporlar/kurum-ici-degerlendirme-
raporlari).

Üniversitelerin kalitesi, üniversitelerin kendi sorumluluğundadır.

2018 yılında Kalite Güvencesi Yönetim Bilgi Sistemi’nin (KGYBS) kullanıma sunulması ile 
birlikte, yükseköğretim kurumları 2017 yılına ait KİDR’lerini ilk kez KGYBS’ye yüklemişlerdir. 
KGBYS ile iç ve dış değerlendirme süreçlerinin daha etkin ve etkili yürütülmesi 
hedeflenmektedir. Değerlendirme süreçlerinde KGYBS’nin kullanımı ayrıca; kanıta dayalı 
değerlendirme yaklaşımının benimsenmesini, birbirini izleyen yıllarda, yükseköğretim 
kurumlarına ait performans göstergeleri ile güçlü ve gelişmeye açık yönlerinin 
değerlendirilebilmesini sağlamaktadır. Böylece, yükseköğretim alanında kalite güvencesi 
sisteminin yapılandırılması, iyileştirilmesi ve sürdürülebilirliğine ilişkin mekanizmalar 
objektif ve hızlı şekilde izlenebilmekte, gereksinimlere yönelik destek mekanizmalarının 
hızla planlanması mümkün olmaktadır.
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YÖKAK tüm çalışmaları bilgi sistemleri ile desteklemektedir:  

◊ Kalite Güvencesi Yönetim Bilgi Sistemi (KGYBS)

◊ Değerlendirici Sistemi

◊ Akreditasyon Kuruluşları Sistemi (AKSİS)

◊ Bilgi Portalı

◊ Değerlendirici Eğitim Programı

YÖKAK’ın kurulması sonrasında, yükseköğretim kurumlarınca hazırlanan 2015 ve 2016 
yılına ait iç değerlendirme raporlarında amaca uygunluk ve Kurum İç Değerlendirme 
Raporu Hazırlama Kılavuzuna uygunluk kapsamında aşağıda yer alan hususlar dikkate 
alınarak nitel ve nicel değerlendirmeler gerçekleştirilmiştir:

◊ KİDR sürecinin net olarak anlaşılması

◊ Süreçlerin (kalite güvencesi, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, yönetim) 
kurumda nasıl işletildiğine dair KİDR’de yeterli açıklama bulunması

◊ KİDR’nin, kurumsal dış değerlendirme ölçütlerine uygun olarak hazırlanması

◊ Gerekli kanıtlara KİDR ekinde yer verilmesi ya da uygun referanslarla web sayfalarına 
yönlendirilmesi

◊ KİDR’nin,  Kurum  İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzuna uygun olarak (yazım 
dili, yazım formatı ve sayfa sayısı) hazırlanması

◊ KİDR’nin kendi içinde tutarlı olması

◊ KİDR’nin, kolayca erişilebilir şekilde kurumun internet sayfasında yayımlanması

KGYBS’nin aktif hale getirilmesi ile 2017 ve 2018 yıllarına ait KİDR’ler, söz konusu sistem 
üzerinden hazırlanarak YÖKAK’a iletilmiştir. Bu şekilde sağlıklı bir karşılaştırma yapma 
imkanı ortaya çıkmıştır.  Bu nedenle bu raporda KİDR’lerin iki yıllık karşılaştırması yer 
almıştır. Kurum İç Değerlendirme Raporları, yükseköğretim kurumları tarafından Kurum 
İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu dikkate alınarak hazırlanmaktadır. İlgili 
kılavuzda aşağıdaki beş ana başlık bulunmaktadır:

◊ Kurum hakkında bilgiler

◊ Kalite güvencesi sistemi
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◊ Eğitim ve öğretim

◊ Araştırma, geliştirme ve toplumsal katkı

◊ Yönetim sistemi

Bu ana    başlıklar  altında  yer  alan  18 ölçüt ayrı ayrı KGYBS üzerinden raporlanmakta, 
ilgili ölçütlerin karşılandığına ilişkin kanıtlar yine bu sisteme yüklenmektedir. 
Yükseköğretim kurumları KİDR kapsamında ayrıca, ilgili ölçüte ilişkin olgunluk 
düzeylerinin öz değerlendirmelerini    de 5’li Likert tipi bir ölçek üzerinden puanlayarak 
gerçekleştirebilmektedir (Tablo 4).

Tablo 4. Ölçütlere İlişkin Olgunluk Düzeyi Öz Değerlendirme Ölçeği Puan Cetveli
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2017 yılında 175, 2018 yılında ise 184 yükseköğretim kurumu KİDR’lerini hazırlayarak 
KGYBS’ye girişini tamamlamıştır. Bu kurumlardan 45’i 2018 yılında, 45’i ise 2019 yılında 
Kurumsal Dış Değerlendirme Programı kapsamında değerlendirilmiştir. KİDR’lerin 
değerlendirilmesinde; KİDR içeriklerinin yanı sıra yükseköğretim kurumlarının kendilerine 
verdikleri öz değerlendirme puanları da dikkate alınmıştır.

3.1.Kalite Güvencesi Sistemi
Kalite Güvencesi Sistemi başlığı altında; "kalite politikası", "paydaş katılımı" ve 
"yükseköğretim kalite komisyonlarının görev, sorumluluk ve faaliyetleri" olmak üzere 
toplam üç ölçüt bulunmaktadır. Kurum iç değerlendirme raporlarında, “kalite politikası” 
ölçütünün olgunluk düzeyine 2017 yılında toplam 128 kurum, 2018 yılında toplam 129 
kurum, “paydaş katılımı” ölçütünün olgunluk düzeyine 2017 yılında toplam 112 kurum, 
2018 yılında toplam 125 kurum ve “kalite komisyonlarının görev, sorumluluk ve faaliyetleri” 
ölçütünün olgunluk düzeyine 2017 yılında toplam 115 kurum, 2018 yılında toplam 125 
kurum öz değerlendirme puanı vermiştir.

Yükseköğretim kurumlarının 2017 ve 2018 yılı KİDR’leri incelendiğinde, Kalite Güvencesi 
Sistemi’ne ilişkin mekanizmaların yapılandırılmaya başlandığı ancak henüz bütüncül 
olarak eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme ile idari süreçlerin tümünde 
uygulanamadığı gözlemlenmektedir. Kurumların büyük bölümünde kalite politikasının 
hazırlanarak ilan edilmiş olması memnuniyet vericidir.  Ayrıca, kurumların tamamında, 
kalite komisyonları kurulmuş; görev, sorumluluk ve faaliyetleri tanımlanmıştır. 
Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği’nin, kalite 
komisyonlarının görev ve sorumluluklarına ilişkin çerçeveyi sunması, çalışmalarda teşvik 
edici bir rol oynamıştır. Bununla   birlikte,  komisyonların çalışma usul ve esasları ile idari 
yapılanmasının, iyi uygulama örneklerinde gözlemlendiği gibi, kuruma özgü ihtiyaçlar 
doğrultusunda çeşitlendirilmesi ve komisyon çalışmalarının tüm paydaşları içerecek 
şekilde genişletilmesi konularında daha çok çabaya ihtiyaç duyulmaktadır.

Kurumsal Dış Değerlendirme Programı kapsamında hazırlanan 2017 ve 2018 yılına ait 
KİDR’lere göre, kurumlardaki kalite güvencesi sistemi olgunluk düzeyinin gelişimi Şekil 
1’de sunulmuştur.
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Yükseköğretim Kalite Komisyonlarının
Görev, Sorumluluk ve Faaliyetleri

Kalite Politikası Paydaş Katılımı

2017

2018
Kalite Güvencesi Sistemi 

Şekil 1. Kalite Güvencesi Ölçütlerine İlişkin Olgunluk Düzeyi (KİDR, 2017-2018)

Paydaşlar; eğitim-öğretim, ar-ge, toplumsal katkı ve 
uluslararasılaşma süreçlerine dahil edilmeli, elde edilen 

sonuçlar paydaşlarla birlikte değerlendirilmelidir.

Şekil 1 incelendiğinde,  Kalite   Güvencesi Sistemi başlığı altında yer alan her üç ölçüt 
için de bir önceki yıla göre uygulamalardaki iyileştirme çabalarının devam ettiği, 
farkındalığın geliştiği ve kalite güvencesi kültürünün giderek yaygınlaştığı 
görülmektedir.

3.2. Eğitim ve Öğretim
Eğitim ve öğretim başlığı altında “programların tasarımı ve onayı”, “programların sürekli 
izlenmesi ve güncellenmesi”, “öğrenci merkezli öğrenme, öğretme ve değerlendirme”, 
“öğrencinin kabulü ve gelişimi, tanıma ve sertifikalandırma”, “eğitim-öğretim kadrosu” 
ve “öğrenme kaynakları, erişilebilirlik ve destekler” olmak üzere toplam altı ölçüt 
bulunmaktadır. KİDR’lerde “programların tasarımı ve onayı” ölçütünün olgunluk düzeyine 
2017 yılında toplam 121 kurum, 2018 yılında toplam 122 kurum, “programların sürekli 



GENEL DEĞERLENDİRME RAPORU YÖKAK

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU ykalitekurulu30

izlenmesi ve güncellenmesi” ölçütünün olgunluk düzeyine 2017 yılında toplam 118 kurum, 
2018 yılında  toplam  122  kurum, “öğrenci merkezli öğrenme, öğretme ve değerlendirme” 
ölçütünün olgunluk düzeyine 2017 yılında toplam 119 kurum, 2018 yılında toplam 119 
kurum, “eğitim-öğretim kadrosu” ölçütünün olgunluk düzeyine 2017 yılında toplam 
118 kurum, 2018 yılında toplam 117 kurum, “öğrencinin kabulü ve gelişimi, tanıma ve 
sertifikalandırma” ölçütünün olgunluk düzeyine 2017 yılında toplam 112 kurum, 2018 
yılında toplam 119 kurum ve “öğrenme kaynakları, erişilebilirlik ve destekler” ölçütünün 
olgunluk düzeyine 2017 yılında toplam 118 kurum, 2018 yılında toplam 119 kurum öz 
değerlendirme puanı vermiştir. “Eğitim ve öğretim” başlığı kapsamında tanımlı süreçlere 
ilişkin uygulamalar gözlemlenmekle birlikte, tüm alanları kapsayacak olgunluk düzeyine 
ulaşılmadığı görülmektedir. Programların tasarımı ve onayı sürecinde yürütülen tanımlı 
süreçler programların izlenmesi ve güncellenmesi sürecinde yeterli olgunluk düzeyinde 
değildir. PUKÖ çevrimlerinin tamamlanması için eğitim ve öğretim süreçlerinin gözden 
geçirilerek iyileştirmelerin yapılmasına ihtiyaç bulunmaktadır. KİDR  değerlendirmelerinde, 
“öğrenci merkezli öğrenme, öğretme ve değerlendirme” ölçütü ile “öğrenme kaynakları, 
erişilebilirlik ve destekler” ölçütü kapsamında iyi uygulama örnekleri gözlemlenmiştir. 
Kurumlarda eğitim-öğretim kadrosunun işe alınması, atanması, yükseltilmesi ve ders 
görevlendirmeleri ile ilgili tanımlı süreçler bulunmaktadır ancak eğiticilerin eğitimi, 
mesleki gelişimlerinin sürdürülmesi ve öğretim becerilerinin iyileştirilmesi çalışmaları daha 
çok desteklenmelidir. “Eğitim ve öğretim” ana başlığına ilişkin 2017-2018 karşılaştırma 
değerleri Şekil 2’de sunulmaktadır.
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Öğrenme Kaynakları, 
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Şekil 2. Eğitim ve Öğretim Ölçütlerine İlişkin Olgunluk Düzeyi (KİDR, 2017-2018)
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Şekil 2 incelendiğinde, eğitim ve öğretim başlığı altındaki tüm ölçütlerdeki olgunluk 
düzeyinin bir önceki yıla göre artış gösterdiği anlaşılmaktadır. Buna rağmen, kurumların 
yaptıkları öz değerlendirmelerde “öğrenci merkezli öğrenme, öğretme ve değerlendirme” 
ölçütünde ilerleme olmadığı hatta bir miktar gerileme olduğu gözlenmektedir. 

3.3. Araştırma ve Geliştirme
Araştırma   ve  geliştirme  başlığı altında   “kurumun araştırma stratejisi ve hedefleri”,   “araştırma 
kaynakları”, “araştırma kadrosu” ve “araştırma performansının izlenmesi ve iyileştirilmesi” 
olmak  üzere toplam  dört ölçüt bulunmaktadır. KİDR’lerde “kurumun araştırma stratejisi 
ve hedefleri” ölçütünün olgunluk düzeyine 2017 yılında toplam 116 kurum, 2018 yılında 
toplam 121 kurum, “araştırma kaynakları” ölçütünün  olgunluk  düzeyine 2017 yılında 
toplam 114 kurum, 2018 yılında toplam 114 kurum, “araştırma kadrosu” ölçütünün 
olgunluk düzeyine 2017  yılında toplam 111 kurum, 2018 yılında toplam 115 kurum ve 
“araştırma performansının izlenmesi ve iyileştirilmesi” ölçütünün olgunluk düzeyine 
2017 yılında toplam 110  kurum,  2018 yılında toplam 113 kurum öz değerlendirme 
puanı vermiştir. “Eğitim ve öğretim” başlığına benzer şekilde “araştırma ve geliştirme” 
başlığı için de uygulamaların var olduğu ancak bu uygulamaların her alanı kapsamadığı 
ve PUKÖ çevriminin kapatılması noktasında gelişmeye açık bir durumun bulunduğu 
gözlemlenmiştir. Yükseköğretim kurumlarında araştırma stratejisi ve hedeflere ilişkin genel 
olarak tanımlı süreçler bulunmaktadır. Ancak, araştırma ve geliştirme performansının 
hangi yöntemlerle izlendiği, değerlendirildiği ve nasıl iyileştirildiği hususlarında tanımlı 
süreçlerin olgunluk düzeyi oldukça düşüktür. Araştırma kadrosunun işe alınması, atanması 
ve yükseltilmesinde tanımlı süreçler genel olarak bulunmaktadır. Öte yandan, araştırma 
kadrosunun yetkinliklerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi konusunda iyileşmeye açık 
alanlar söz konusudur. 2017-2018 yılları KİDR raporlarında, ilgili kurumların araştırma ve 
geliştirme başlığı ölçütlerine ilişkin öz değerlendirme puan ortalamalarının değişimi Şekil 
3’te sunulmuştur.
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Şekil 3. Araştırma ve Geliştirme Ölçütlerine İlişkin Olgunluk Düzeyi (KİDR, 2017-2018)

Şekil 3 incelendiğinde, araştırma ve geliştirme başlığı altındaki tüm ölçütlerin olgunluk 
düzeyinde artış olduğu gözlenmektedir.

3.4. Yönetim Sistemi
Yönetim sistemi başlığı altında “yönetim ve idari birimlerin yapısı”, “kaynakların yönetimi”, 
“bilgi yönetim sistemi”, “kurum dışından tedarik edilen hizmetlerin kalitesi” ve “yönetimin 
etkinliği ve hesap verebilirliği, kamuoyunu bilgilendirme” olmak üzere toplam beş ölçüt 
bulunmaktadır.  KİDR’lerde   “yönetim  ve idari birimlerin yapısı” ölçütünün olgunluk 
düzeyine 2017 yılında toplam 117 kurum, 2018 yılında toplam 121 kurum, “kaynakların 
yönetimi”  ölçütünün  olgunluk düzeyine 2017 yılında toplam 116 kurum, 2018 yılında 
toplam 114 kurum, “bilgi yönetim sistemi” ölçütünün olgunluk düzeyine 2017 yılında 
toplam 116 kurum, 2018 yılında toplam 112 kurum, “kurum dışından tedarik edilen 
hizmetlerin kalitesi” ölçütünün olgunluk düzeyine 2017 yılında toplam 115 kurum, 2018 
yılında toplam 112 kurum ve “yönetimin etkinliği ve hesap verebilirliği, kamuoyunu 
bilgilendirme” ölçütünün olgunluk düzeyine 2017 yılında toplam 115 kurum, 2018 yılında 
toplam 112 kurum öz değerlendirme puanı vermiştir. Ana başlıklar arasında olgunluk 
düzeyinin en yükse   k olduğu başlık “yönetim sistemi” dir. “Yönetim sistemi” 
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başlığı kapsamında kalite güvencesi uygulamaları bulunmakta ancak tüm alanları henüz 
kapsamamaktadır.

Yönetim ve idari birimlerin yapısına ilişkin yükseköğretim kurumlarında tanımlı süreçler 
bulunmakla birlikte bu süreçlerin tanımına uygun olarak yürütülmesi noktasında 
iyileştirme ihtiyaçları bulunmaktadır. Yükseköğretim kurumlarında entegre bilgi yönetim 
sistemlerinin kurulması,  kurumlardaki   tüm   süreçlerin  daha etkin  ve etkili sürdürülmesini 
ve değerlendirilmesini sağlayacaktır.     Entegre     bilgi  yönetim sistemlerine ilişkin 
yükseköğretim kurumlarındaki farkındalık düzeyi ise önceki yıllara göre artış göstermiştir. 
Bu kapsamda entegre yönetim sistemlerinin oluşturulması yönünde çalışmalar hız 
kazanmıştır. Bununla birlikte, mevcut mevzuatın,   kurum dışından  tedarik edilen 
hizmetlerdeki olgunluk düzeyini  artırdığı düşünülmektedir. “Yönetim sistemi” ana 
başlığına ilişkin 2017 ve 2018 yıllarına ait öz değerlendirme puanları Şekil 4’te 
sunulmuştur.
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Şekil 4. Yönetim Sistemi Ölçütlerine İlişkin Olgunluk Düzeyi (KİDR, 2017-2018)

Şekil 4  incelendiğinde  yönetim sistemi  başlığı altında yer alan, “yönetim ve idari 
birimlerin yapısı”, “bilgi yönetimi sistemi”, “yönetimin etkinliği ve hesap verebilirliği” 
ölçütlerinin olgunluk düzeylerinde iyileşmeler gözlemlenirken, “kaynakların yönetimi” ve 
“kurum dışından tedarik edilen hizmetlerin kalitesi” ölçütlerinin olgunluk düzeyinde bir 
miktar gerileme yaşandığı anlaşılmaktadır. Yükseköğretimde kalite güvencesi sisteminin 



GENEL DEĞERLENDİRME RAPORU YÖKAK

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU ykalitekurulu34

asli sorumluluğu yükseköğretim kurumlarının kendisindedir. Dolayısıyla, yükseköğretim 
kurumlarında yürütülen iç kalite güvencesi çalışmalarının içselleştirilmesi gerekmektedir. 
Bu noktada, iç kalite güvencesi çalışmalarının yöneticiler tarafından benimsenmesi, 
sahiplenilmesi ve kurumun insan unsurlarını geniş biçimde kapsaması kalite güvencesi 
kültürünün yaygınlaşması açısından oldukça yarar sağlayacaktır. Yükseköğretim 
kurumlarında iç kalite güvencesi süreçlerini koordine etmek ise kalite komisyonunun 
görevidir. Kalite komisyonları yalnızca iç değerlendirme raporlarının yazımından değil, 
kurumdaki tüm kalite süreçlerinden sorumludur.
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4. KURUMSAL GERİ BİLDİRİM
RAPORLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Üniversiteler, dünyadaki gelişmeler ve ülkemizin hedeflerini dikkate 
alarak belirledikleri misyon ve politikalarını izleme, önlem alma ve 
iyileştirmeleri kapsayan kurum iç değerlendirme raporlarını yıllık 

olarak hazırlamakta; yapılan dış değerlendirmeler, kurumların güçlü ve 
gelişmeye açık yönlerini ortaya çıkarmaktadır.

2016-2019 yılları arasında 160 yükseköğretim kurumu Kurumsal Dış Değerlendirme 
Programına dâhil olmuş ve kurumlara ait Kurumsal Geri Bildirim Raporları (KGBR’ler), takım 
başkanları tarafından değerlendirici sistemi kullanılarak Yükseköğretim Kalite Kuruluna 
gönderilmiştir. Bu dokümanlar Kurul web sitesinden yayımlanmaktadır (Bkz. https://
www.yokak.gov.tr/raporlar/kurumsal-geri-bildirim-raporlari). Aşağıda, bugüne kadar 
değerlendirilen kurumların KGBR’leri, “Kalite Güvencesi Sistemi”, “Eğitim ve Öğretim”, 
“Araştırma ve Geliştirme” ve “Yönetim Sistemi” ana başlıkları altında ayrı ayrı ele alınmıştır. 
KGBR’lerin değerlendirilmesinde ana başlıklardaki ölçütlerin olgunluk düzeyleri dikkate 
alınmıştır.
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4.1. Kalite Güvencesi Sistemi

Kurumda değişimi gerçekleştirmek, ancak yalın, şeffaf ve 
hesap verebilir bir sistem kurmakla mümkündür.

Kalite Güvencesi Sistemi başlığı altında yer alan “kalite politikası”, “yükseköğretim kalite 
komisyonlarının görev, sorumluluk ve faaliyetleri” ile “paydaş katılımı” ölçütlerinin 
kurumlardaki olgunluk düzeyine ilişkin dış değerlendirme sonuçları Şekil 5’te sunulmuştur.
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Paydaş Katılımı

Kurumda hiçbir uygulama yoktur, henüz fikir aşamasındadır. 

İlgili bazı uygulamalar mevcuttur fakat henüz olgunlaşmamıştır veya olması gereken 
bütün alanları kapsamamaktadır.
Uygulama mevcuttur, henüz ilgili tüm alanlara uygulanmış olmasa da uygulamadan bazı 
sonuçlar elde edilmiştir.

Olgunlaşmış uygulama mevcuttur ve ilgili tüm alanları kapsamaktadır. Zaman içerisinde 
öğrenme gerçekleşmiş ve  iyileştirmeler  yapılmıştır. 

Örnek uygulamadır. 

Şekil 5. Dış Değerlendirme Kapsamında Kalite Güvencesi Sistemi Ölçütlerine İlişkin Olgunluk Düzeyi 

Yükseköğretim kurumlarında iç kalite güvencesi sistemi, kurumun gelecek planlarını 
belirlemesi; sahip olunan kaynakların ve yetkinliklerin bu hedefler doğrultusunda 
kullanılması tüm süreçlerin kurumsal değerlerle uyumlu olarak yönetilmesi, ölçme ve 
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izleme   yoluyla  sürekli öğrenme ve iyileştirmenin benimsenmesini  kapsamaktadır. 
Sistemin başlangıç adımı, kurumun temel fonksiyonları ile ilgili politikalarını oluşturarak 
kamuoyu ile paylaşmasıdır. Kurumsal Dış Değerlendirme Programı kurumun kendisi 
tarafından belirlenen politika, strateji ve hedeflerini temel alarak yürütülmektedir.

,

Değerlendirilen yükseköğretim kurumlarında kalite güvencesi sistemi 
ile ilgili farkındalık ve benimsenme düzeyi yüksektir. Yükseköğretim 

kurumları özellikle izleme ve iyileştirme süreçlerine ağırlık vermelidir. 

2016-2019    yılları arasında   değerlendirilen tüm kurumlarda  kalite politikasının 
oluşturulduğu, %18’inde politikaya ilişkin uygulamaların olgunlaştığı ve politika 
kapsamındaki tanımlı süreçlerin kurumdaki eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme 
ile idari süreçlere yaygınlaştığı gözlemlenmiştir. Değerlendirilen kurumların önemli bir 
kısmında (%56), henüz tüm alanlara yayılan kalite politikaları bulunmasa da uygulamalar 
mevcuttur ve uygulamalardan bazı çıktılar elde edilebilmektedir. Bununla birlikte 
kurumların  %23’ünde kalite politikasına ilişkin uygulamalar henüz yeterli olgunluk 
düzeyine ulaşmamıştır. Kalite politikası uygulamalarının kurumlarda benimsenmesi 
memnuniyet verici olsa da bu alanda örnek uygulamalara ihtiyaç bulunmaktadır.

Mevzuat   kapsamında    yükseköğretim    kurumlarında   kalite süreçlerini   yürütmek  üzere, kalite   
komisyonlarının  kurulması  gerekmektedir.  Bu  komisyonun yapısı destek, yönlendirme ve 
motivasyon sağlamak üzere kurumların ihtiyaçlarına göre çeşitlendirilebilmektedir. Kalite 
güvencesi sistemi başlığı altında yer alan ölçütler arasında, yüksek olanın yükseköğretim 
kalite komisyonlarının görev, sorumluluk ve faaliyetleri olduğu görülmektedir (Bkz. Şekil 5). 
Değerlendirilen kurumların bir kısmında, mevzuatı destekleyici olgunlaşmış uygulamalar 
(yaklaşık %30) ve ihtiyaç odaklı iyi uygulama örnekleriyle (%5) karşılaşılması memnuniyet 
vericidir. Mevzuatın gerekliliklerine ek olarak komisyon çalışmalarına idari destek verecek 
birimlerin yapılandırılması, danışma kurullarının oluşturulması ve birim düzeyinde 
kalite odaklı yapılanmalar gibi örnek uygulamaların tüm yükseköğretim kurumlarında 
yaygınlaşması beklenmektedir.
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İyi yapılandırılmış bir kalite güvencesi sisteminde 
kurumlar stratejik paydaşlarını tanımlamalı ve kamuoyuyla 

paylaşmalıdır.

İyi yapılandırılmış   bir kalite   güvencesi  sisteminde kurumlar, iç ve dış paydaşlarını 
listelemeli, stratejik paydaşlarını tanımlamalı ve kamuoyuyla paylaşmalıdır. Paydaşlar; 
yükseköğretim kurumlarının tüm girdi, süreç ve çıktıları ile etkileşimde olan veya bu 
çıktılardan etkilenen; devlet kurumları, işverenler, öğretim elemanları, öğrenciler, veliler; 
bir başka deyişle toplumun bütünü olabilmektedir. Şekil 6’da kalite güvencesi sisteminde 
paydaş etkileşimi özetlenmiştir.

Şekil 6. Kalite Güvence Sisteminde Paydaş Etkileşimi

(Kaynak: The Inter-University Council for East Africa 2010. A road map to quality, Handbook for quality assurance in higher education, 
2: Guidelines to external assessment at program level)

Dış değerlendirme sonuçlarına göre; yükseköğretim kurumlarında kalite güvencesi 
sistemi ana başlığında olgunluk düzeyi en düşük olan ölçüt paydaş katılımıdır (Bkz. 
Şekil 5). Yükseköğretim kurumlarının büyük bir kısmında bu ölçüte ilişkin olgunlaşmış 
uygulamaların bulunmadığı gözlenmiştir. Kısıtlı sayıdaki kurumda paydaş analizi 
çalışmalarına yer verilmesi ve karar alma süreçlerine paydaş katılımının sağlanması gibi iyi 
uygulama örnekleri bulunmakla birlikte paydaşların kalite güvencesi sistemine katılımının 
arttırılmasına yönelik mekanizmaların geliştirilmesine ihtiyaç duyulduğu görülmektedir.
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4.2. Eğitim ve Öğretim 
Kurumsal   Dış   Değerlendirme Programı’nda, eğitim ve öğretim süreçlerinin 
değerlendirilmesi “programların tasarımı ve onayı”, “programların sürekli izlenmesi ve 
güncellenmesi”, “öğrenci merkezli öğrenme, öğretme ve değerlendirme”, “öğrencinin 
kabulü ve gelişimi, tanıma ve sertifikalandırma”, “eğitim ve öğretim kadrosu” ve “öğrenme 
kaynakları, erişilebilirlik ve destekler” olmak üzere altı ölçüt ile ele alınmaktadır.

Yükseköğretim kurumları programların tasarımı ve onayı ile ilgili süreçlerde; kullandıkları 
yaklaşımı tanımlamalı, sürecin her aşamasında paydaşlarının katılımını sağlamalıdır. 
Programın tasarımı sırasında kazanımlar TYYÇ ile ilişkilendirilmiş, kurumun misyon ve 
hedefleri ile uyumlu olmalı; varsa diğer ulusal ya da uluslararası ölçütler dikkate alınmalı, 
hedeflenen yeterlilik temelli program ve ders kazanımları kamuoyu ile paylaşılmalıdır.

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

mezunlar yetiştirmektir.

*

* Paydaş görüşlerinin çözümlenmesiyle elde edilmiştir.
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2016-2019 yılları arasında değerlendirilen 160 yükseköğretim kurumunda, program 
tasarım ve onayı ölçütüne ilişkin tanımlı süreçlerin az sayıda kurum dışında (%8) 
tamamlandığı görülmektedir (Bkz. Şekil 7).  2003 yılı itibariyle yükseköğretim alanında 
Bologna sürecine uyum çalışmaları, ulusal ve uluslararası akreditasyon faaliyetlerinin 
giderek artması, TURQUAS projesi gibi ulusal düzeydeki merkezi projeler ve YÖKAK 
tarafından düzenlenen çeşitli eğitim ve çalıştayların yeterlilik temelli program tasarımı 
çalışmalarında önemli rol oynadığı düşünülmektedir. Ancak mevcut kanıtlar, çalışmaların 
yeterince içselleştirilmediğini de göstermektedir. Özellikle program tasarımında dış 
paydaş katılımının kısıtlı düzeyde olması, öğrenci iş yükü temelli kredi uygulamalarında 
öğrencinin gerçek iş yükünün hesaplanması ile ilgili objektif yöntemlerin yaygın olmaması 
gibi problemler nedeniyle iyi uygulama örnekleri henüz yaygınlaşmış değildir.
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Kurumda hiçbir uygulama yoktur, henüz fikir aşamasındadır. 

İlgili bazı uygulamalar mevcuttur fakat henüz olgunlaşmamıştır veya olması gereken bütün alanları kapsamamaktadır. 

Uygulama mevcuttur, henüz ilgili tüm alanlara uygulanmış olmasa da uygulamadan bazı sonuçlar elde edilmiştir. 
Olgunlaşmış uygulama mevcuttur ve ilgili tüm alanları kapsamaktadır. Zaman içerisinde öğrenme gerçekleşmiş ve  iyileştirmeler 
yapılmıştır. 
Örnek uygulamadır. 
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Şekil 7. Dış Değerlendirme Kapsamında Eğitim ve Öğretim Ölçütlerine İlişkin Olgunluk Düzeyi 

Yükseköğretim sistemimiz son yıllarda; birim, program ve öğrenci sayıları bakımından 
önemli bir büyüme kaydetmiş ve yükseköğretime erişim istatistikleri bağlamında Avrupa 
Yükseköğretim Alanı’nda (AYA) 2. sıraya yerleşmiştir. 2019 yılı itibariyle, 129 devlet, 73 vakıf 
ve 5 vakıf meslek yüksekokulu olmak üzere 207 yükseköğretim kurumu bulunmaktadır. 
Bu kurumlarda yürütülen 40.000'in üzerinde programa kayıtlı öğrenci sayısı ise toplam 
7.740.502’dir. Bu öğrencilerin; 7.134.674’ü devlet, 605.828’i vakıf üniversitelerinde 
eğitim almakta; 2.829.430’u önlisans, 4.420.699’u lisans, 394.174’ü yüksek lisans ve 
96.199’u doktora  programlarına devam etmektedir (Bkz. https://istatistik.yok.gov.tr/). 
Yükseköğretim programlarına kayıtlı öğrencilerin hedeflenen yeterliliklere ulaşmasının 
güvence altına alınması kalite güvencesi sisteminin en önemli boyutudur. Bu nedenle 
yükseköğretim kurumlarında okutulan tüm programların periyodik olarak izlenmesi, 
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sonuçların ilgili birimlerce değerlendirilmesi ve güncellemelerin yapılması iç ve dış kalite 
güvencesi sisteminde öncelikli ele alınan kavramlardır.

Bir yükseköğretim kurumunda eğitim-öğretim süreçlerindeki iç kalite güvencesi sistemi, 
paydaşların aktif katılımı ve ulusal ve uluslararası ölçütler dikkate alınarak; kurumun eğitim-
öğretim politikaları, misyonu, stratejik hedefleri doğrultusunda tasarlanmış olan öğretim 
programının uygulanması, izlenmesi ve sürekli iyileştirilmesi mekanizmalarını içermektedir. 
Bu mekanizmalar; programı yürüten birimde izlemeye ve değerlendirmeye olanak 
veren bir organizasyonel yapılanmayı, sorumluların belirlenmesini, birimler ve  bireyler 
düzeyinde kalite güvencesi kültürünün benimsenmiş olmasını, öğretim elemanlarının, 
program değerlendirme, öğrenci merkezli öğrenme ve öğretme yaklaşımları ile ilgili 
bilgi, beceri ve yetkinliklerinin desteklenmesini, süreç ve performans göstergelerinin 
tanımlanmasını, paydaş katılımını ve veri yönetimini kolaylaştıracak bir bilgi yönetim 
sistemini gerektirmektedir.

Kalite güvencesi sistemleri; öğrencilerin hedeflenen yetkinlikleri 
kazanmasına, öğretim elemanlarının bu yetkinlikleri kazandıracak 

nitelikte olmasına, öğrenme ortamlarının hedeflere uygunluğuna ve 
mezunların istihdam olanaklarına odaklanmalıdır.

Değerlendirilen 160 yükseköğretim kurumunda, programların sürekli izlenmesi ve 
güncellenmesi ölçütünün, tüm eğitim-öğretim süreçlerinde iyileştirilmeye en açık 
alan olduğu  ve bazı kurumlarda henüz program izleme süreçlerine ilişkin herhangi  
bir uygulamanın olmadığı tespit edilmiştir. Kurumların %38’sinde henüz olgunlaşmış 
uygulamaların mevcut  olmadığı, %46’sında uygulamaların henüz tüm izleme ve 
güncelleme  bileşenlerini içerecek şekilde yaygınlaşmadığı gözlemlenmektedir. Kısıtlı 
sayıda da olsa, program izleme konusunda olgunluk düzeyi daha yüksek uygulamaların 
bulunduğu kurumlarda (%12) ise program akreditasyonu, kurumsal mükemmellik modeli 
gibi kalite güvencesi kültürünü yansıtan yaklaşımların bulunduğu dikkati çekmektedir. 
Yeterlilik temelli öğretim programlarında; öğretim yöntem ve teknikleri ile ölçme ve 
değerlendirme süreçlerinin öğrenciyi merkeze alan bir yaklaşımla yapılandırılması ve 
uygulanması gerekmektedir. Kurum, programlarını öğrencilerin öğrenim sürecinde aktif 
rol almalarını teşvik edecek şekilde yürütmelidir. Öğrencilerin başarılarının ölçülmesi ve 
değerlendirilmesi de bu yaklaşımı yansıtmalıdır. Öğrenci merkezli öğrenme/öğretme 
süreçlerinde dikkate alınması gereken en önemli boyut, çıktı/kazanımların 
gerçekleştirilmesidir. Çıktı/kazanım 
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temelli eğitim-öğretim olarak da isimlendirilebilecek bu süreçte öğrencinin bireysel 
farklılıklarını dikkate alan öğrenci merkezli ve işyüküne dayalı bir sistemde hazırlanan 
öğretim programları kast   edilmektedir. Bu bağlamda iş yükü temelli kredinin belirlenmesi, 
öğrenme çıktı/kazanımlarının oluşturulması, öğrenme ve öğretme yaklaşım yöntem ve 
teknikleri ile ölçme ve değerlendirme yöntemleri ayrılamaz öğelerdir.

Kurumun eğitim-öğretim süreçlerinde benimsediği politika, bu politikanın akademik 
birimlerde uygulanma düzeyi, öğrenci merkezli öğretim konusunda öğretim üyelerinin 
yetkinliklerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar, öğrenci iş yüküne dayalı kredi 
değerlerinin belirlenme yöntemi, kültürel derinlik kazanımına yönelen ayrıca farklı 
disiplinleri tanıma fırsatı veren ve 21. yüzyıl yetkinliklerini içeren derslerin varlığı ve 
öğrencilerin bu derslere yönlendirilme mekanizmaları, danışmanlık sistemi ve öğrencinin 
başarısını ölçme ve  değerlendirmede kullanılan tanımlı süreçler, kurumun öğrenci merkezli 
öğretim konusundaki olgunluk düzeyini gösteren yaklaşımlardır.

KGBR’ler incelendiğinde, iyi uygulama örneklerinin gözlendiği birkaç kurum (%2) dışında 
eğitim-öğretim süreçlerinde  öğrenci merkezli yaklaşımlara ilişkin uygulamaların 
kurumların önemli bir kısmında (%18) henüz olgunlaşmadığı ya da çeşitli yaklaşımlar 
açısından yeterince kapsayıcı olmadığı (%52) anlaşılmaktadır (Bkz. Şekil 7).

Türk  yükseköğretim  kurumlarında önceki (formal, örgün)  öğrenmenin tanınması 
dikey, yatay ve üniversite içi geçişler için Yükseköğretim Kurulunun belirlemiş olduğu 
“Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında 
Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin 
Yönetmelik” kapsamında gerçekleştirilmektedir. Kalite güvencesi sisteminde, kurumlar, 
merkezi yerleştirmeyle gelen öğrenci grupları dışında kalan öğrenci kabullerinde 
uyguladıkları kriterleri, öğrencinin akademik ve kariyer gelişimini izlemek üzere kurmuş 
oldukları izleme mekanizmaları, önceki formal öğrenmelerin tanınması için uygulanan 
kriterleri ve varsa, kurumda önceki non-formal ve informal öğrenmelerin tanınması için 
uygulanan süreçleri açık ve detaylı bir şekilde tanımlamalı ve paydaşlarına duyurmalıdır. 
Bu bağlamda, değerlendirilen kurumlarda; öğrencilerin kabülü ve gelişimi, tanıma ve 
sertifikalandırma ölçütünün olgunluk düzeylerinin mevzuatın gereklilikleriyle uyumlu 
olduğu gözlenmektedir. Bununla birlikte, örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan 
sertifikaya veya tecrübeye dayalı (informal ve non-formal) öğrenmenin tanınma süreci 
henüz başlangıç aşamasında olup az sayıda uygulama örneğine rastlanmaktadır (Bkz. Şekil 
7).
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Yükseköğretim kurumlarında, yeterli sayı ve nitelikteki öğretim kadrosunun oluşturulması 
ve sürekli gelişimlerinin sağlanması kalite güvencesi gereksinimlerindendir. Kurumsal 
Dış Değerlendirme Programı’nda eğitim-öğretim kadrosuna ilişkin ölçütün olgunluk 
düzeyi; akademik kadroya atamaya ilişkin kriterlerin belirlenmesi, akademik kadroların 
yıllık performanslarının değerlendirilmesine ilişkin bir araç ya da mekanizmanın 
oluşturulması, akademik kadroların sürekli mesleki gelişimlerinin sağlanması, dışarıdan 
görevlendirilecek öğretim görevlileri için kriterlerin belirlenmesi gibi mekanizmaların 
varlığı ile ilişkilendirilmektedir.

Geliştirilmesi gereken önemli alanlar; programların kazanımlarına ilişkin 
izleme, güncelleme ve iyileştirme mekanizmaları ile öğrenci merkezli 

öğrenme, öğretme ve değerlendirme yaklaşımlarıdır.

2016-2019 yılları arasında dış değerlendirme programına dahil olan kurumlarda 
öğretim kadrosuna    ait  ölçütün  olgunluk     düzeyinin   nispeten yüksek olduğu   
değerlendirilmektedir. Az sayıda kurum dışında (%7) ölçüte ilişkin mekanizmaların 
kurulduğu (%51), uygulamaların birçok kurumda olgunlaştığı (%34) ve iyi uygulama 
örneklerinin oluştuğu (%5) görülmektedir (Bkz. Şekil 7).

Öğrenme kaynakları-ortamları, öğrencilerin öğrenme eylemini gerçekleştirdikleri ya da 
öğrenmeyi destekleyici ve tamamlayıcı olan fiziksel ya da sanal mekân ve ortamlardır. 
Çeşitli öğrenme ortamları kurum içi, kurum dışı ve çevrimiçi öğrenme ortamları olarak 
sınıflandırılabilir. Kamu üniversitelerinde kaynak tahsisi bütçe ile yapılmaktadır. Buradaki 
kritik konu, üniversitenin öncelikleri arasında öğrenme kaynaklarının yeri ve önemi ile 
hükümetlerin tahsis edebileceği kaynak miktarıdır. Vakıf üniversitelerinde ise kaynak 
tahsisi rektörlük ve mütevelli heyetinin ortak çalışmalarıyla sağlanmaktadır. Kurumların, 
belirli öğrenme kaynaklarına sahip olması önemlidir, ancak, sahip olduğu kaynakların 
öğrenme taleplerine yeterince cevap vermesi, yani kapasitelerinin yeterli olması ve her 
öğrencinin bu kaynaklara erişebilir durumda olması daha da önemlidir.  Öte yandan, 
mevcut kapasitenin yeterince değerlendirilememesi de kaynak kaybı ve kaynakların iyi 
yönetilememesi anlamına gelir. Öğrenme kaynaklarının yanında öğrenmeyi desteklemek 
amacıyla üniversite içinde farklı yapı ve birimler oluşturulabilir. Bunlara örnek olarak; 
öğretme-öğrenme merkezi, öğrenci danışma merkezi, öğrenci toplulukları, engelli 
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öğrenciler birimi, sanat, spor ve kültür etkinlikleriyle ilgili birimler ve kariyer merkezi 
verilebilir. Değerlendirilen 160 kurumda, eğitim-öğretim süreçlerinde kalite güvencesi 
sisteminde olgunluk düzeyi yüksek uygulamalar öğrenme kaynakları, erişilebilirlik ve 
destekler alanlarında görülmüştür (Şekil 7).

4.3. Araştırma ve Geliştirme  
Yükseköğretim kurumları, araştırma ve geliştirme süreçlerinde kalite güvencesi sisteminin 
teşkili için, öncelikle araştırma stratejilerini geliştirmeye ve uygulamaya yönelik olarak 
bir araştırma politikasına sahip olmalıdır.   Buna  ilişkin olarak hazırlanacak politika  
dokümanının  kurumun stratejik   planı ile uyumlu, kuruma ait ilke ve değerleri vurgulayıcı 
bir doküman olması gerekmektedir. Ayrıca, bu politika çerçevesinde kurumlar tüm 
araştırma ve geliştirme süreçlerinde PUKÖ döngüsünü işletmelidirler.

Araştırma süreçleri ve eğitim-öğretim etkinlikleri arasındaki 
ilişkileri geliştirecek mekanizmalar kurulmalıdır.

YÖKAK Kurumsal Dış Değerlendirme Ölçütleri çerçevesinde yükseköğretim kurumlarında 
yürütülen araştırma ve geliştirme süreçlerinden; kurumların stratejik planlarında yer alan 
akademik önceliklerle uyumlu, katma değeri olan ve toplumsal fayda sağlayan faaliyetler 
beklenmektedir. Bu çerçevede 2016-2019 yılları arasında değerlendirmeye alınan 
kurumların KGBR’leri incelendiğinde araştırma ve geliştirme ana başlığına ait “kurumun 
stratejisi ve hedefleri”, “kurumun araştırma kaynakları”, “kurumun araştırma kadrosu” ve 
“kurumun araştırma performansının izlenmesi ve iyileştirilmesi” ölçütlerine ilişkin olarak 
Şekil 8’de verilen sonuçlar ortaya çıkmaktadır.
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Şekil 8. Dış Değerlendirme Kapsamında Araştırma ve Geliştirme Ölçütlerine İlişkin Olgunluk Düzeyi

Kurumun araştırma stratejisi, araştırmaya yönelik vizyonuna ulaşmasını sağlayacak seçim 
ve yöntemlerini yansıttığı amaç ve hedeflerinden oluşan bir eylem planıdır. Araştırma 
hedefleri ise kurumun araştırma stratejisinin gerçekleştirilmesini sağlamaya yönelik olarak 
belirlenmelidir. Bu kapsamda araştırma hedeflerinin, araştırma stratejisi temel alınarak 
oluşturulması gerekmektedir.

Kurumun araştırma stratejisi ve hedefleri ölçütüne ilişkin KGBR’lerdeki olgunluk düzeyinin 
orta seviyede olduğu görülmektedir. Genel olarak kurumlar, araştırma stratejisi ve 
hedeflerini belirlemiş ve bu konuda çeşitli uygulamalar yürütmektedir (%78). Ancak, 
olgunluk seviyesinin bu kurumlarda yükseltilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Az sayıda da 
olsa bazı kurumlarda araştırma stratejisi ve hedefleri doğrultusunda çalışmalar henüz 
başlatılmamıştır (%2).

Yükseköğretim kurumları, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini etkin bir şekilde yerine 
getirebilmek   üzere kaynaklarını sürdürülebilir bir anlayışla geliştirmek ve kaynakların 
etkin kullanımını sağlamak durumundadır. Araştırma altyapılarının öncelikli araştırma 
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alanlarını destekleyecek şekilde kurgulanmasına özellikle dikkat edilmeli ve altyapılar 
arasında uyum, iş birliği ve koordinasyon sağlanmalıdır.

Kurumun araştırma kaynakları ölçütüne bakıldığında, değerlendirilen kurumların 
birçoğunda (%55) belirli alanlarda araştırma altyapısı, mali kaynaklar ve bunların etkin 
kullanımına    yönelik    olarak    çalışmalar  yürütüldüğü ve çıktılar alındığı görülmektedir.   
Ancak bu uygulamaların tüm alanlara yaygınlaştırılması gerekmektedir. Öte yandan 
olgunluk seviyesi daha düşük uygulamalara da rastlanmaktadır (%18). Araştırma 
kaynaklarına ilişkin çalışmaların henüz hayata geçirilmediği kurum sayısının az olması 
ve buna karşılık bazı kurumlarda örnek uygulamalar düzeyinde çalışmaların bulunması, 
değerlendirilen kurumlarda araştırma kaynaklarının önem verilen bir ölçüt olduğunu 
göstermektedir.

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

odaklanılmalıdır.

Araştırma ve geliştirme alanında akademik kadronun yeterliliği kurumun bu alanda 
ortaya koyacağı çıktılar ile doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle, eğitim-öğretim ve araştırma 
faaliyetlerinde bulunan akademik personelin işe alımı, atanma ve yükseltilmesi süreçlerinin 
çok iyi tanımlanması, adil ve açık olması beklenmektedir. Kurumun akademik personel 
ihtiyacı araştırma politikası, stratejisi ve hedefleri ile paralel olarak belirlenmeli; bu politika, 
strateji ve hedefler doğrultusunda öğretim üyeliğine atanma/yükseltilme arasında net 
ve tutarlı ilişki sağlanmalıdır. Akademik kadroların araştırma ve geliştirme performansları 
izlenmeli ve izleme yapılırken birimler arasındaki farklılıklar da gözetilmelidir. Araştırma ve 
geliştirme performansının arttırılmasına yönelik teşvik mekanizmaları geliştirilmeli, ulusal 
ve uluslararası ağların kullanımı desteklenmeli ve gerekli hususlarda akademik kadro 
eğitimlere tabi tutularak araştırma ve geliştirme süreçlerine dair yetkinliklerinin arttırılması 
sağlanmalıdır.

Değerlendirilen kurumların KGBR’lerinde kurumun araştırma kadrosu ölçütünde ilgili 
kurumların araştırma kadroları konusunda yapılanmalarını tamamladıkları ve artık bu 
kadroların geliştirilmesine yönelik çalışmaların yürütüldüğü görülmektedir. Bu ölçüte ilişkin 
olgunluk seviyeleri, araştırma kaynaklarına ilişkin ölçüt ile büyük benzerlik göstermektedir. 
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Bu nedenle,   yükseköğretim kurumlarımızda kaynakların etkin kullanımı ve akademik 
kadroların geliştirilmesi ile araştırma ve geliştirme süreçlerinin iyileştirileceği görülmektedir.

Daha önce de belirtildiği gibi; yükseköğretim kurumları, araştırma ve geliştirme alanında 
da PUKÖ çevrimini kullanarak kalite güvencesini sağlamalıdır. Kurumlar, araştırma ve 
geliştirme faaliyetlerini verilere dayalı bir şekilde izleyerek değerlendirme yapmalı, elde 
ettiği sonuçları kamuoyu ile paylaşmalı ve paydaş görüşlerini de kapsayan iyileştirme 
çalışmaları yürütmelidir. Böylelikle, PUKÖ çevrimi tamamlanarak kurumun araştırma ve 
geliştirme faaliyetlerinin bir adım ileriye taşınması sağlanacaktır.

Kurumlar, araştırma hedefleri doğrultusunda performans göstergeleri 
tanımlamalı, verilere dayalı ve bilgi yönetim sistemleri aracılığıyla etkin 

bir izleme ve iyileştirme yapmalıdır. 

KGBR’ler incelendiğinde, araştırma ve geliştirme ana başlığı altında diğer ölçütlere göre en 
zayıf kalan ölçütün kurumun araştırma performansının izlenmesi ve iyileştirilmesi olduğu 
görülmektedir. Tüm alanlara yayılması sağlanamasa da izleme ve iyileştirme çalışmalarını 
yürüten ve bu uygulamaların sonuçlarını alan kurumlar (%44) ile sınırlı sayıda uygulamayı 
hayata geçirmiş (%40) kurumlar oransal olarak yakındır ve henüz   çalışmalara başlamamış 
%5 oranında kurum bulunmaktadır. Bu nedenle, ilgili kurumlarda hızlı bir şekilde izleme ve 
iyileştirme çalışmalarına    başlanması, mevcut uygulamaların olgunlaştırılarak tüm alanlara 
yayılması sağlanmalıdır.

Kurumlar, araştırma stratejisi ve hedefleri doğrultusunda performans göstergeleri 
tanımlamalı, mevcut göstergeler üzerinden verilere dayalı izleme yapmalı ve bilgi yönetim 
sistemlerini bu alanda  devreye sokarak izleme faaliyetlerinin etkinliğini arttırmalıdır. 
İzleme sonucunda elde edilen verilerin değerlendirilmesi yapılarak iyileştirilmesi gerekli 
alanlar belirlenmeli ve buna ilişkin çalışmalar yürütülmelidir.

4.4. Yönetim Sistemi
Yönetim Sistemi ana başlığı “yönetim ve idari birimlerin yapısı”, “kaynakların yönetimi”, 
“bilgi yönetim sistemi”, “kurum dışından tedarik edilen hizmetlerin kalitesi” ve “yönetimin 
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etkinliği ve hesap verebilirliği, kamuoyunu bilgilendirme” olmak üzere beş ölçütten 
oluşmaktadır. İlgili ölçütlerin olgunluk düzeylerine ilişkin değerlendirme sonuçları Şekil 
9’da sunulmuştur.

Üniversitelerde sürekli gelişimi sağlayacak biçimde her kademede liderlik 
yapılması, çalışanların bürokratik yükünün azaltılması ve bilişim destekli 

yönetim sistemlerinin kullanılması önemli bir husustur.

Şekil 9. Dış Değerlendirme Kapsamında Yönetim Sistemi Ölçütlerine İlişkin Olgunluk Düzeyi 

Yükseköğretim kurumlarında eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı 
ve idari destek süreçlerinin bütüncül olarak yönetilmesini sağlayan yönetsel yapılanma 
kapsamında kurumlardan beklenen; tüm süreçlere odaklanmaları ve her seviyede süreçleri 
sahiplenerek kurumsal hedefler doğrultusunda bir yönetim anlayışı göstermeleridir. 
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Bu sayede süreç sorumlularının süreçlerin hedeflendiği şekilde çalışmasını kontrol 
etmeleri, izleme   misyonunu yerine getirmeleri ve gerektiğinde iyileştirilme çalışmalarını   
başlatmaları sağlanabilecektir.

Bu kapsamda, değerlendirmeye alınan tüm kurumlarda yönetim ve idari birim yapılarının 
varlığı belirlenmiş ve %5’inde iyi uygulama örneklerine rastlanmıştır. Kurumların %45’inde 
tüm  alanları kapsayan olgunlaşmış uygulamalar mevcuttur. Yine yüksek oranda (%46) 
henüz tüm alanlara yaygınlaşmasa da yönetim ve idari birim yapılarına ilişkin uygulamalar 
tespit edilmiştir. Kurumların sahip olduğu yönetsel ve idari yapılar, kalite güvencesi 
kültürünün güçlendirilmesinde belirleyici role sahiptir. Kurumların gelişimlerini ve kalite 
iyileştirme uygulamalarını başarmaları, sürekli değişim sürecine uyum yeteneklerine 
bağlıdır. Bu yeteneği sağlayan kilit nokta ise kurumdaki liderlik davranışlarıdır. Yönetim 
kademesinin sahip olduğu liderlik özellikleri ve idari birimlerin yetkinlikleri geliştirilmek 
üzere ölçülmeli ve izlenmelidir.

Yükseköğretim kurumlarının stratejilerini gerçekleştirebilmeleri için tüm kaynaklarının 
yönetimini hedefleri doğrultusunda gerçekleştirmesi ve insan kaynaklarını etkili biçimde, 
rekabet avantajı yaratacak şekilde harekete geçirmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda; 
akademik ve idari tüm insan kaynakları için görev ile sahip olunan yetkinliğin örtüşmesi 
sağlanmalı ve kurumsal hedefler yönünde gelişimleri desteklenmelidir. Akademik ve idari 
tüm insan kaynaklarının bireysel hedef ve sahip olunan yetkinlikler açısından performansı 
değerlendirilmeli ve yetkinliklerin geliştirilmesi için uygulamalar gerçekleştirilmelidir.

Üniversiteler yetiştirdikleri mezunların kazandıkları bilgi, beceri ve 
yetkinlikler konusunda iç ve dış paydaşlara hesap verebilir bir sistem 

oluşturmalıdır.

Yükseköğretim kurumları mali kaynaklarının yönetimi kapsamında; devlet katkısı, döner 
sermaye, öz kaynaklar, açık/uzaktan eğitim-öğretim gelirleri, araştırma kaynakları vb. 
kaynakların bütünleşik olarak planlanması, kullanımı, kontrolü, raporlama ve gözden 
geçirme süreçleri yürütmelidir. Finansal kaynakların dağılımı, kurumun stratejik amaçları 
doğrultusunda, şeffaf ve hesap verilebilirlik ilkesine uygun gerçekleştirilmelidir. Ayrıca 
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kurumsal hedefler doğrultusunda planlaması gerçekleştirilen taşınır ve taşınmaz 
kaynakların etkili ve verimli kullanılmasını, kontrolünü ve   gözden geçirilmesini sağlayacak 
sistematik uygulamalar yürütülmelidir.

Kurumların, tüm kaynaklarını (insan, finansal, taşınır-taşınmaz vb.) etkin ve verimli 
kullanma yönünde hedefleri ve bunu izlemek üzere sistemleri olmalıdır. Dış değerlendirme 
programına katılan kurumların tümünde kaynakların yönetimine ilişkin uygulamalara 
rastlanmıştır. Üniversitelerin %6’sında iyi uygulama örneklerine rastlanırken geriye kalan 
kurumlarda farklı düzeylerdeki uygulamaların varlığından söz edilebilir.

Kurumların stratejilerini gerçekleştirme ve rekabet güçlerini artırmada en kritik kaynakları, 
sahip oldukları bilgi birikimidir. Yükseköğretim kurumları için de geçerli olan bu durum; 
bireylerde, ekiplerde, sistemlerde ve dokümanlarda saklı olan açık  ve örtülü bilgileri 
güvence altına almayı ve kullanıma hazır hale getirmeyi zorunlu kılmaktadır.

Kurumsal bilgi üretiminin ve kullanımının etkili şekilde yürütebilmesi için bilgi yönetim 
sistemlerinin kullanılması, günümüz bilişim sistemleri ve altyapı olanakları göz önüne 
alındığında, bir zorunluluğa dönüşmüştür. Kurumların sahip oldukları  bilginin korunması 
ve yönetimi konusunda belirli bir politikası olmalı, güçlü ve etkili bilişim altyapısı 
kurularak bilgi yönetimini destekleyen bilgi yönetim sistemleri ve mekanizmalarından 
yararlanılmalıdır.

Bilgi yönetim sistemlerinin sahip olduğu öneme rağmen, değerlendirilen kurumlar 
arasında bu ölçüte ilişkin planlama süreçlerinin devam ettiği, bu nedenle henüz bilgi 
yönetim sistemine sahip olmayan kurumlar mevcut olduğu anlaşılmaktadır. Halbuki bilgi 
yönetimi uygulamaları kurumsal hafızanın güvencesini sağlamaktadır. Diğer taraftan 
değerlendirilen kurumların %6’sında bilgi tabanını zenginleştirecek işbirlikçi bir kurum 
kültürü ile bilgi paylaşımı ilkesinin kurumun her bir üyesi tarafından benimsendiği iyi 
uygulama örneklerine rastlanmıştır.

Yükseköğretim kurumları,  dışarıdan aldıkları destek   hizmetlerinin uygunluğunu, kalitesini 
ve sürekliliğini güvence altına almalıdır. Bu doğrultuda kurumsal kalite güvencesi sistemi 
kapsamında tedarik ettiği hizmetlerin planlanması ve değerlendirilip iyileştirilmesi 
yönünde uygulamalara sahip olmalıdır. Tedarikçi performansının kurumun performansı 
üzerinde direkt etkisi olduğundan, kurumlarda dışarıdan tedarik edilen hizmet ve malların 
beklenen kalite düzeyleri tanımlanarak sistemli olarak izlenmeli ve iyileştirilmelidir. Kalite 
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amaçlarına ulaşmak için de tedarikçilerin performansı değerlendirilmeli, yakın ilişkiler 
kurulmalı ve karşılıklı yarar esaslı işbirliği oluşturulmalıdır.

Kurumların tedarikçi seçimi, değerlemesi ve yönetimi konusunda belirli bir politikası 
olmalıdır. Tedarikçilerin aktif katılımı ile sağlanan işbirliği ortamı içerisinde tedarikçilere 
teknoloji ve bilgi desteği sağlanmalı, ortak araştırma ve geliştirme projeleri yürütülmeli, 
ortak maliyet azaltma programları geliştirilmeli ve hizmet içi eğitim destekleri gibi süreçler 
kurum bünyesinde yürütülmelidir. Yönetim sistemi ana başlığı altında yer alan beş 
ölçüt arasında olgunluk düzeyi en yüksek (%57) ölçütün kurum dışından tedarik edilen 
hizmetlerin kalitesi olduğu görülmektedir (Şekil 9). Değerlendirilen kurumların %7’sinde 
ise tedarikçilerin ve iş paydaşlarının kurumun bir parçası olarak görüldüğü ve süreçlere 
dahil edilerek iş birliği içerisinde kalite geliştirme çalışmalarının yürütüldüğü örnek 
uygulamaların varlığı gözlenmiştir.

Yükseköğretim kurumları, öğretim programlarını ve araştırma ve geliştirme faaliyetlerini 
de içerecek şekilde tüm faaliyetleri hakkındaki bilgileri açık, doğru ve güncel şekilde 
yayımlamalıdır. Kalite güvencesi kapsamında yükseköğretim kurumlarından beklenti; 
sorumluluklarıyla doğru orantılı olarak, göstermiş oldukları performans sonuçlarıyla ilgili 
düzenli, güvenli ve güncel bilgileri kolay erişilebilir şekilde kamuoyu ile paylaşmasıdır. 
Böylece, eğitim-öğretim süreçleri, araştırma faaliyetleri ve yönetsel yapılarında önemli 
ölçüde çaba sarf ettikleri kalite süreçlerinin dışarıdan görülebilir hale gelmesini 
sağlayabileceklerdir.

Kurumların dünyadaki değişime ayak uydurabilmesi, ancak 
bilişim destekli çevik yönetim anlayışıyla mümkündür.

Diğer taraftan kurumlar, yönetim ve idari kadroların verimliliğini ölçüp değerlendirebilen 
ve hesap verebilirliklerini sağlayan yaklaşımlara sahip olmalıdır. Bu doğrultuda kurumların 
hesap verebilirlik yetkinliklerini güçlendirmek için güçlü bilgi yönetim sistemleri ile 
desteklenen kurumsal performans yönetimi uygulamalarına ihtiyaçları vardır.  Bu 
kapsamda değerlendirilen kurumların yönetimin etkinliği ve hesap verebilirliği ile 
kamuoyunu bilgilendirme ölçütüne ilişkin olgunluk düzeyleri ele alındığında; tüm 
kurumlarda uygulamalara rastlanmış ancak az sayıdaki (%3) kurum dışında iyi uygulama 
örneği gözlemlenmemiştir.
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5. AKREDİTASYON KURULUŞLARI

5.1. Genel Değerlendirme
Türkiye’de program akreditasyonu faaliyetleri ulusal ve uluslararası bağımsız akreditasyon 
kuruluşları tarafından gönüllülük esasına göre yürütülmektedir. Ulusal akreditasyon 
kuruluşlarının yetkilendirilmesi ve uluslararası akreditasyon kuruluşlarının tanınması 
süreci YÖKAK tarafından belirlenen ilke ve ölçütler kapsamında yürütülmektedir. YÖKAK 
tarafından   yetkilendirilen veya tanınan   akreditasyon kuruluşlarının akredite ettiği 
program bilgileri YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) Yükseköğretim Programları ve 
Kontenjanları Kılavuzunda yer almaktadır.

YÖKAK ulusal akreditasyon kuruluşlarının yetkilendirilmesi sürecinde aşağıdaki yedi ölçütü 
dikkate almaktadır:

◊ Kuruluşun;     önceden  tanımlanmış ve  ilan edilmiş  misyon ve hedefleri olmalı; 
faaliyetlerini bu hedefler doğrultusunda sürdürmeli, yönetişim süreçlerine 
uygulamalarına geniş paydaş katılımı sağlanmalı, çıktı odaklı program 
akreditasyonuna ilişkin uygulamaların ve kullanılan ölçütlerin ulusal ve uluslararası 
standartlara (özellikle ESG) uygun ve güvenilir olduğu ve kararlarının isabetli olduğu 
kanıtlanmalıdır.

◊ Kuruluşun, kurumsal ve mali yapısı mevzuata ve faaliyet alanına uygun, sağlam ve 
sürdürülebilir olmalıdır.

◊ Kuruluş, organizasyonel yapılanması, operasyonel süreçleri ve resmî sonuçların 
sorumluluğu açısından bağımsız hareket etmelidir.

◊ Kuruluş, program akreditasyonu faaliyetlerinin sonuçlarını analiz eden genel 
değerlendirme raporlarını düzenli olarak yayımlamalıdır.

◊ Kuruluş, program akreditasyonu faaliyetlerini yürütmek için hem insan kaynağına 
hem de finansal bakımdan yeterli ve uygun kaynaklara sahip olmalıdır.
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◊ Kuruluş, faaliyetlerinin çıktılarının izlenmesi, değerlendirilmesi, güvence altına
alınması ve sürekli iyileştirme çalışmalarının yürütülebilmesi amacıyla uygun iç kalite
güvencesi süreçlerine sahip olmalıdır.

◊ Kuruluş, kalite güvence teminin sürekli iyileştirilmesi için dış değerlendirme
süreçlerine dâhil olmalı ve faaliyetlerinin ulusal ve uluslararası standartlara (özellikle
ESG) uyumluluğu değerlendirilmelidir.

YÖKAK, uluslararası akreditasyon kuruluşlarının tanınması sürecinde aşağıdaki iki ölçütü 
dikkate almaktadır:

◊ Kuruluş, program akreditasyonuna ilişkin uygulamalarının ve kullandığı ölçütlerin
ulusal (ülkemizin) ve uluslararası standartlara (özellikle ESG) uygun ve güvenilir
olduğunu kanıtlamalıdır.

◊ Kuruluş, “çıktı odaklı” akreditasyon (öğrenme çıktıları, öğrenci başarısının izlenmesi,
ölçme değerlendirme yaklaşımları, mezun görüşleri vb.) yaklaşımını benimsemiş
olduğunu kanıtlamalıdır.

2019 yılı Ekim ayı itibarıyla Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi’ne sahip 12 ulusal 
akreditasyon kuruluşu bulunmaktadır. Bunlar;

◊ Eczacılık Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (ECZAKDER),

◊ Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD),

◊ Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Akreditasyon Derneği 
(FEDEK),

◊ Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (HEPDAK),

◊ İlahiyat Akreditasyon Ajansı (İAA)

◊ İletişim Araştırmaları Derneği (İletişim Eğitimi Değerlendirme Akreditasyon Kurulu 
(İLEDAK),

◊ Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK),

◊ Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (SABAK),
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◊ Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (TEPDAD),

◊ Turizm Akademisyenleri Derneği (Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon
Kurulu–TURAK),

◊ Türk Psikologlar Derneği (TPD),

◊ Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon
Derneği (VEDEK)’tir.

,

Bu kuruluşlardan MÜDEK, FEDEK, HEPDAK, ECZAKDER ile EPDAD 2018 yılında yeniden 
tescil edilmek üzere başvuru yapmış ve Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi almışlardır. 
İLAD, SABAK ve TUADER 2018  yılında, İAA ise 2019 yılında ilk başvuruyu yapmış ve Kalite 
Değerlendirme Tescil Belgesi almışlardır. Farklı alanlarda akreditasyon hizmeti vermek 
isteyen bazı kuruluşlarda yapılanmalarına devam etmektedir. Ayrıca güzel sanatlar, 
spor bilimleri, diş hekimliği gibi alanlarda akreditasyon faaliyetleri   yürütmek  üzere 
çalışmalarını başlatan kuruluşlar bulunmaktadır. Türkiye’de akredite lisans programlarına 
ilişkin 2016-2019 yıllarına ait veriler Şekil 10’da sunulmuştur.
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Şekil 10. Akredite Program Verileri 2016-2019 (Genel)

Şekil  10’ dan da anlaşılacağı gibi, akredite program ve akredite programa sahip 
yükseköğretim kurumu sayılarında yıllar itibarıyla istikrarlı bir artış görülmektedir. 
Akredite lisans programlarının mezun veren tüm lisans programlarına oranı %10,53 
olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca 2016 yılına göre 2019 yılında akredite programı bulunan 
yükseköğretim kurumu sayısı %57, akredite program sayısı ise %55 artmıştır.  Kurumsal Dış 
Değerlendirme  Programı’ndaki üç yıllık deneyimler akredite programa sahip yükseköğretim 
kurumlarının kalite  süreçlerini daha fazla içselleştirdiğini göstermektedir.  Bu nedenle, 
program akreditasyonu gönüllük esasına dayalı bir faaliyet olsa da yükseköğretim 
kurumlarında akreditasyon faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ve farklı alanlarda faaliyet 
gösterecek akreditasyon kuruluşlarının teşvik edilmesi gerekmektedir. Alan bazlı akredite 
program verileri Şekil 11 ve 12’ de sunulmuştur.
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Şekil 11. Akredite Programların Alanlara Göre Dağılımı 2016-2019
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Şekil 12. Akredite Programların Alanlara Göre Dağılımı 2016-2019 (devamı)

Şekil 11 ve 12 incelendiğinde, mühendislik alanındaki akredite program sayısının diğer 
alanlara kıyasla daha fazla olduğu görülmektedir. Toplam mezun veren mühendislik 
programları arasında akredite olan programların oranı yaklaşık olarak %34,7’dir. Bununla 
birlikte fakülte düzeyinde akredite olan tıp fakültelerinde ise bu oran %39,7 ‘dir. Akredite 
program sayısının en düşük olduğu alan sosyal bilimlerdir.  Farklı alanlarda akreditasyon 
hizmeti veren kuruluşların çeşitlendirilmesi yıllar itibarıyla akredite program sayılarında 
artışı sağlamıştır.
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Akreditasyon kuruluşları süreçlerini bürokrasiden kurtararak, öğrencilerin 
gerekli yetkinlikleri kazanıp kazanmadığına, bu yetkinlikleri kazandıracak 

öğretim elemanı ile öğrenme ortamlarının niteliğine ve mezunların iş 
bulabilme durumlarına odaklanmalıdır.

Tablo 5 ’te, 15 ve daha fazla akredite programa sahip yükseköğretim kurumları yer 
almaktadır. Alan açısından incelendiğinde, bu kurumlarda yoğun olarak mühendislik ve 
sağlık bilimleri programlarının akredite edildiği görülmektedir. Devlet yükseköğretim 
kurumlarında bulunan akredite program sayıları, vakıf yükseköğretim kurumlarına kıyasla 
daha yüksek olsa da aradaki fark yıllar itibarıyla azalmaktadır.

Tablo 5. Akredite Program Sayısı 15 ve Üzeri Olan Üniversiteler

ÜNİVERSİTE TÜR
AKREDİTE
PROGRAM

SAYISI

İstanbul Teknik Üniversitesi

İstanbul Gelişim Üniversitesi

İstanbul Medipol Üniversitesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Kocaeli Üniversitesi

Dokuz Eylül Üniversitesi

Devlet 36

Devlet

Devlet

Vakıf

Vakıf

Devlet

Sakarya Üniversitesi 
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GÜÇLÜ YANLAR

Eğitim Kalitesini Yükseltmeye Yönelik İsteklilik: Kurumların mevcut eğitim kalitesinin 
geliştirilmesi konusunda kayda değer derecede istekli oldukları belirtilmektedir. 
Bu doğrultuda programlarda öğrenen merkezli eğitim, öğretim stratejisi ve 
etkinlikleri yapma konusundaki farkındalığın artması söz konusudur. Ayrıca 
güncel eğitim teknolojisinin kullanımı konusunda da programların istekli 
oldukları ifade edilmiştir.

Akreditasyon Bilincinin Artması:   Kurumlardan   gelen program değerlendirme 
başvuru    sayısının   her  yıl giderek  arttığı ve üniversite yönetimlerinin de  
akreditasyon süreçlerini destekler nitelikte politikalar izlediği belirtilmekte ve bu 
durum, akreditasyon  bilincinin arttığının bir  göstergesi olarak 
değerlendirilmektedir. Ayrıca, Yükseköğretim kurumlarının güçlü ve iyileştirmeye 
açık alanlarının tespit edilmesi konusundaki istekliliği de dikkati çekmektedir. Bu 
ilginin sonucunda, programların kalite seviyelerinin artarak gelişeceği ve dış 
değerlendirmeyi deiçeren bir kalite kültürünün oluşacağı konusundaki hedeflere 
ulaşılmasına katkı sağlanacağı ifade edilmektedir.

5.2. Tematik Analiz Raporları 

YÖKAK düzenli olarak ulusal akreditasyon kuruluşlarından, program akreditasyonu 
faaliyetlerinin sonuçlarını analiz eden genel değerlendirme raporları talep etmektedir. 

Tematik analiz raporu olarak ifade edilen bu raporların ayrıntılı olarak incelenmesi 
sonucunda elde edilen bulgular, tüm raporlarda bazı ortak konuların varlığına dikkat 
çekmektedir. İlgili akreditasyon alanına göre önem düzeyi farklı olmakla birlikte bu 
konular, “Güçlü Yanlar” ve “Gelişmeye Açık Yanlar” olmak üzere iki başlık altında 
toplanmış ve aşağıda kısaca listelenmiştir. Bununla birlikte; belirtilen bu hususların, 
akreditasyon sürecinden geçmiş kurumlarda yapılan gözlemlere dayalı olarak 
akreditasyon kuruluşları tarafından ifade edildiğini belirtmek gerekmektedir.
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Şeffaflık ve Bilgilendirme: Akreditasyon başvurusu yapan programlarda, 
program çıktılarının ayrıntılı bir şekilde tanımlandığı ve kamuoyu ile paylaşıldığı 
belirtilmektedir.

Öğretim Üyesi ve Öğrenci İletişimi: Programlarda öğretim üyeleri ile öğrenciler 
arasındaki iletişimin oldukça kuvvetli olduğunun gözlemlendiği ve öğrencilere ve 
öğretim üyelerine yönelik gerçekleştirilen bilimsel, sosyal ve kültürel etkinliklerin 
varlığının da söz konusu olduğu ifade edilmektedir.

Değişim Programlarının Uygulanması: Kurumlarda Erasmus, Farabi vb. değişim 
programlarının başarı ile uygulandığının görüldüğü belirtilmektedir. Ayrıca 
öğrencilere yönelik çift ana dal ve yan dal olanaklarının bulunduğu ve aktif olarak 
kullanıldığı ifade edilmektedir.

İç ve Dış Paydaş Farkındalığı: Akreditasyon süreci ile birlikte, eğitim amaçlarının 
belirlenmesi için iç ve dış paydaşlardan görüş alma konusunda farkındalığın 
arttığı gözlenmektedir.  Ayrıca uygulama yapılan programlarda dış paydaşlar 
(kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları vb.) ile iş birliği protokolleri yapıldığının 
görüldüğü ifade edilmektedir.

GELİŞMEYE AÇIK YANLAR

Paydaşlarla Sistematik İlişkiler: Programlarda paydaş gereksinimlerinin 
belirlenmesine yönelik olarak paydaş görüşleri çeşitli yollarla (toplantılar ve 
anketler) alınmakla birlikte konuya ilişkin sistematik süreçlerin henüz tam olarak 
tanımlanamamış olduğu belirtilmektedir. Ayrıca iç ve dış paydaş toplantılarının 
sistematik hale gelmediği ve iyileştirmelerin programlara yansıtılamadığı 
belirlenmiştir. Programların yönetimine öğrenci katılımının sağlanmasında ve 
bilimsel bilginin kamu-özel sektör ile paylaşımında (toplumu bilgilendirmede) da 
eksiklikler söz konusu olduğu ifade edilmektedir.
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Öğrenci   Sayısındaki    Yükseklik: Öğretim  üyesi başına düşen öğrenci sayısının 
giderek arttığı ve bu durumun; akademik danışmanlık sisteminde sorunların 
yaşanmasına, fiziki altyapı yetersizlikleri ile teknik ve idari kadro yetersizliğine 
neden olduğu ifade edilmektedir.

Devlet ve Vakıf Üniversiteleri Arasındaki Farklılıklar: Devlet üniversiteleri ile 
vakıf üniversiteleri arasında akademik kadroların nicelik ve niteliği açısından 
farklılıklar bulunduğu belirtilmektedir. Ayrıca, vakıf üniversitelerindeki lisans 
programlarında, akreditasyon ölçütlerinin öngördüğü asgari öğretim elemanı 
sayısının karşılanmasında ve nitelikli öğretim elemanlarının tutulmasında (kalıcı 
olmalarında) problemler yaşandığı ifade edilmektedir.

Staj   Uygulamaları: Staj zorunluluğu olan programlarda staj uygulamasında 
sorunlar yaşandığı ifade edilmekte ve bu sorunlardan başlıcaları staj yeri bulmada 
yaşanan zorluklar ve stajın niteliğine ilişkin sorunlar olarak belirtilmektedir.

Yönetim ve Koordinasyon: Alan uzmanı (mezunu) olmayan öğretim üyelerinin 
programlara yönetici olarak atanmasının söz konusu olduğu ifade edilmektedir. 
Ayrıca uygulama birimleri (hastane, laboratuvar vb.) ile eğitim birimleri (dekanlık, 
bölüm vb.) arasındaki koordinasyonun da geliştirilmesi gerektiği vurgulanmaktadır.

Mezun İzleme Sistemi: Programlarda   mezunların   düzenli olarak izlenmesi, bu 
izleme sonuçlarına göre program güncellenmesinin sistematik bir yöntem ile 
yapılması ve bu çalışmaların nasıl bir süreç içinde yapıldığının belgelenmesi 
konusunda zayıflıklar olduğu ifade edilmektedir.

Kariyer Danışmanlığı: Öğrencilere kariyer planlaması konularında yönlendirecek 
danışmanlık hizmeti verilmesi konusunda eksiklikler olduğu belirtilmektedir. 
Bununla ilişkili olarak öğrencilerin kariyer sürecini etkileyecek alan dışı seçmeli 
ders sayısının yetersizliğine dikkat çekilmektedir.
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6. DEĞERLENDİRME, SONUÇ VE ÖNERİLER

YÖKAK, yükseköğretim kurumlarının yönetim süreçlerine kalite odaklı rehberlik ve 
liderlik ederek sürdürülebilir bir kalite güvencesi sistemine sahip olmalarını desteklemek 
amacıyla kurulmuştur. Kuruluşundan itibaren ulusal gereksinim ve hedeflerin yanı 
sıra uluslararası kalite güvencesi sistemlerinin yöntem ve modellerini de izleyen ve 
özümseyen YÖKAK için en önemli kurumsal hedef; yükseköğretim kurumlarına eğitim 
ve öğretim süreçleri, araştırma ve geliştirme etkinlikleri, idari yapıları ile toplumsal katkı 
mekanizmalarının kalite güvencesi noktasında ayna olabilmek, gelişime açık yönlerini 
ortaya koyabilmek böylece ulusal yükseköğretim sistemimizin niteliğinin yükselmesine 
ve buradan hareketle çağının gerektirdiği becerilerle donanmış, öğrenmeye, gelişime, 
ortaklaşa çalışma süreçlerine açık nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesine anlamlı 
katkılar sağlamaktır. Bu bakışla, adı geçen faaliyetlere ilişkin iç ve dış kalite güvencesi 
süreçlerini yürütmekte ve program akreditasyonu alanında bağımsız dış değerlendirme 
kurumlarının yetkilendirilmesi ve tanınması faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.

YÖKAK 2019 yılı itibariyle 160 üniversitenin (tüm yükseköğretim kurumlarının %77.29'u) 
kurumsal dış değerlendirme çalışmalarını beş yıllık birinci çevrim için tamamlamıştır. 
Böylece mezun veren üniversitelerimizin geneli için kurumsal dış değerlendirme süreçleri 
gerçekleştirilmiştir. Mezun vermeyen ya da yeni kurulan yükseköğretim kurumlarının 
kurumsal dış değerlendirme süreçlerinin ise önümüzdeki dönemde tamamlanması 
planlanmaktadır. Değerlendirme süreçlerine ilişkin raporlar Kurul resmi web sitesi olan 
https://yokak.gov.tr/ üzerinden düzenli biçimde  yayımlanmış; bunlardan hareketle 
2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarına ilişkin genel durum raporları hazırlanarak yine web 
ortamı aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılmıştır. 12 ulusal akreditasyon kuruluşunun 
yetkilendirme, 3 uluslararası akreditasyon kuruluşunun tanınma süreçleri tamamlanmıştır.   
Çeşitli ulusların yükseköğretimde kalite güvencesi kuruluşları ile paylaşım toplantıları 
gerçekleştirilmiş, iş birliği anlaşmaları imzalanmış, böylece YÖKAK’ın ulusararası 
tanınırlığı ve prestijine önemli oranda katkı sağlanmıştır. Tüm bu faaliyetler kurul üyeleri, 
danışmanları, ilgili komisyonlar, kurul bünyesinde görev alan uzmanlar, çalışanlar ve 
diğer paydaşların yoğun emek, katılım, iş birliği ve katkıları ile gerçekleştirilmiştir.
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6.1 Stratejik Amaçlar Kapsamında Değerlendirme
Stratejik Amaç 1: Yenilikçi Uygulamalar ile Yükseköğretimde Bürokratik Yükü 
Azaltılmış Kalite  Güvencesi Sistemini Yapılandırmak, Yaygınlaştırmak ve 
Sistemin Sürekli İyileştirilmesini Sağlamak

Sürdürülebilir bir kalite güvencesi sisteminin en önemli bileşenlerinden biri, bilgi ve veri 
yönetiminde bürokratik yükü hafifleten bilgi yönetim sistemleridir. Ülkemizde 2019 yılında 
sayısı 207’ye ulaşan yükseköğretim kurumları, her yıl KİDR’lerini YÖKAK’a sunmakta ve her 
5 yılda bir en az bir kez dış değerlendirme programına dâhil olmaktadır. Ayrıca sayıları 
her geçen gün   artan akreditasyon kuruluşlarının faaliyetleri YÖKAK tarafından sürekli 
izlenmekte ve değerlendirilmektedir. Nicel olarak oldukça büyük bir yükseköğretim 
sisteminde, yıllık raporların değerlendirilmesi ve izlenmesi, bilgi, belge ve kılavuzların 
güncellenmesi, değerlendiricilerin eğitimi, akreditasyon kuruluşlarının yetkilendirilmesi 
ve tanınması, güvenilir ve tutarlı değerlendirme sonuçlarına ulaşılması, sürekli eğitim, 
bilgilendirme ve yaygınlaştırma faaliyetlerinin sürdürülmesi ve paydaş katılımı gibi 
pek çok kalite güvencesi aracının başarılı şekilde uygulanması ve sürekli iyileştirilmesi 
YÖKAK’ın yürüttüğü tüm çalışmaların özel bilgi sistemleri ile desteklenmesi sayesinde 
gerçekleştirilmiştir.

Kalite Güvencesi Yönetim Bilgi Sistemi (KGYBS) ile kurum iç değerlendirme ve kurumsal 
dış değerlendirme   süreçlerindeki raporlar, takımların belirlenmesi, atanması ve geri 
bildirimlerin alınması gibi süreçler modüler olarak yönetilmiş; Değerlendirici Sistemi 
ile KGYBS entegre olarak değerlendirici başvuruları, çevrimiçi-eğitimler, raporlama ve 
geribildirim anketlerinin sisteme yüklenmesi gerçekleştirilmiştir. Akreditasyon Kuruluşları 
Sistemi (AKSİS) de akreditasyon kuruluşlarının ilk yetkilendirme ve tescil uzatma 
başvurularını yapması ve bu kuruluşların izlenmesi amacıyla kullanılmıştır. Ayrıca YÖKAK 
tarafından geliştirilen Bilgi Portalı ile yükseköğretim kurumlarının iç kalite güvencesi 
sistemlerini yapılandırma süreçlerinde başvurabilecekleri çevrimiçi bilgi kaynağı 
oluşturmak hedeflenmiştir.

Değerlendiricilerin yetkinliği ve davranışsal özellikleri dış değerlendirme programının 
başarısındaki en önemli etmendir. Bu kapsamda, YÖKAK’ın yenilikçi yaklaşımları arasında 
en önemli uygulamalardan biri de Değerlendirici Eğitimi Programı olarak ifade edilebilir. 
2016 yılından itibaren yüz yüze gerçekleştirilen eğitimler ve destekleyici basılı eğitim 
materyalleri; çevrimiçi öğrenme platformları (flipped classroom) ve aktif öğrenme 
yaklaşımları (ortaklaşa/işbirlikli öğrenme, örnek olay, yap boz tekniği, probleme dayalı 
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öğrenme ve problem çözme vb.) ile desteklenmektedir. Bilişim teknolojileriyle entegre  olan 
değerlendirici eğitimi programı, eğitimler sonunda alınan düzenli geribildirimlerle sürekli 
iyileştirilerek güncellenmektedir. KGYBS ile entegre olan değerlendirici modülü, eğitimin 
yansıra aynı zamanda değerlendiricilerin kurum değerlendirmesi sırasındaki iş yükünü de 
önemli ölçüde azaltmakta, güvenilir bilgi girişini kolaylaştırmaktadır. Ayrıca, son yıllarda 
yükseköğretim alanında küresel olarak ortaya çıkan ve eğitim-öğretim süreçlerini çok ciddi 
şekilde etkileyen; kısa süreli yetkinlik temelli derece programları, dijital ve online krediler, 
yapay zekâ, artırılmış gerçeklik gibi yeniliklerin öğretim süreçlerine adaptasyonu ve nasıl 
değerlendirileceği de YÖKAK’ın gündemindedir. YÖKAK bu çalışmalarıyla, ülkemize özgü 
ve tüm dünya ile konuşabilen bir yükseköğretim kalite güvencesi sistemi kurmayı ve bu 
alanda dünyanın 30-40 yılda aldığı yolu kısa zamanda almayı hedeflemektedir.

Stratejik Amaç 2: Yükseköğretim Kurumlarında Kalite Güvencesi Sisteminin 
Gelişmesine Destek Vermek          

İçinde bulunduğumuz çağda, erişkinliğe ve iş yaşamına atılacak genç bireylerin sahip 
olması gereken yeterlilikler, bilgi çağı ya da 21. yüzyıl yetkinlikleri olarak adlandırılmaktadır. 
Bugün tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yükseköğretim sistemi ve kurumları 
karmaşık dünyada ayakta durabilecek yüksek bilgi, beceri ve yetkinlikleri öğrencilerine 
kazandırabilmek için öğrenme-öğretme süreçleri; araştırma ve geliştirme etkinlikleri ile 
yönetsel mekanizmalarında daha öğrenci merkezli, şeffaf, hesap verebilir ve yenilikleri 
hassas biçimde izleyen bir dönüşüm gerçekleştirmektedir. Bu dinamik süreçte oldukça 
önemli bir sorun da yükseköğretim süreçlerinin sundukları hizmetlerin kalite güvencesinin 
sağlanmasıdır. Bu noktada, YÖKAK’ın yükseköğretim kurumlarında yapılandırmaya ve 
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sürdürülebilirliğini sağlamaya çalıştığı Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Sistemi ile bu 
sistem içerisinde tanımladığı ulusal gereksinimlere ve uluslararası normlara hassas ilke ve 
ölçütler; yükseköğretim kurumlarımızın bilgi çağının yetkinlikleriyle donanmış bireyler 
yetiştirme süreçlerinin niteliğini teminat altına almaktadır.

Stratejik Amaç 3: Kalite Kültürünün Yayılımını Teşvik Etmek ve Tüm Paydaşlar 
Arasında İşbirliğine Dayalı İlişkiler Kurmak

Üniversiteler için rekabet edebilmenin zorunlu unsurlarından biri kalite kültürünü 
oluşturmaktır. Sürekli iyileşme anlayışı içerisinde oluşturulan kalite kültürünün; yukarıdan 
aşağıya olan yapısal ve yönetsel süreçler ile aşağıdan yukarıya doğru giden kültürel ve 
psikolojik unsurlar arasında sürekli bir etkileşimi sağlaması gerekmektedir. Üniversitelerde 
oluşturulan uygun kalite kültürü üniversitenin itibarını ve üniversiteye olan güveni 
arttırmaktadır. Kalite kültürünün gelişimini olumlu yönde etkileyen en önemli yapısal ve 
yönetsel unsurlar; üniversitenin sürekli gelişimi için bir strateji oluşturulması, iyi işleyen 
ve kullanışlı kalite yönetimi ve kalite güvencesi sistemleri ile paydaşların tüm süreçlere 
dâhil edilmesidir. YÖKAK yükseköğretim kurumlarında paydaş katılımlı kalite kültürünün 
yaygınlaşması ve içselleştirilmesine yönelik yoğun çaba göstermektedir. Gerçekleştirilen 
eğitimler, çalıştaylar, sunumlar, ulusal ve uluslararası işbirliği çalışmaları, e-bülten, kurum 
iç değerlendirme ve kurumsal geribildirim raporları web sayfası (yokak.gov.tr) aracılığıyla 
kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

Stratejik Amaç 4: Yükseköğretim Kalite Güvencesinin Değerlendirilmesinde 
Bağımsız, Güvenilir, Uzman ve Kurumsallaşmasını Tamamlamış Bir Kuruluş 
Olmak

YÖKAK, idari ve mali özerkliğe sahip, kamu tüzel kişiliğini haiz, özel bütçeli ve 
yükseköğretimde kalite konusunda kanun ile yetkilendirilmiş tek kurum olarak görevlerini; 
kamu kurumlarının, kuruluşlarının veya yetkililerinin, değerlendirilen yükseköğretim 
kurumlarının ya da diğer paydaşların etkisi veya müdahalesi olmadan gerçekleştirmektedir. 
YÖKAK’ın kurumsal dış değerlendirme prosedürlerine katılan dış  değerlendirme  takımları, 
Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği, Kurumsal 
Dış Değerlendirme Yönergesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Etik Kurallarında açıklanan 
yeterlilik şartları ve prosedürleri uyarınca bilgi birikimleri, deneyimleri, bilimsel ve teknik 
becerilerine dayanılarak seçilmiş ve  YÖKAK’ın kurumsal değerlendirme metodolojisine 
uygun olarak değerlendirme yapmak için eğitilmiş bağımsız dış değerlendiricilerden 
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oluşmaktadır. Kurumsal Dış Değerlendirme Programı, ESG ve Avrupa Üniversiteler Birliği 
(EUA-IEP) prosedürlerine ve teknik ilkelere göre tasarlanmış, Türkiye Yükseköğretim 
Sistemi gerekliliklerine uyarlanmış ve tam bağımsızlık ilkesi ile hayata geçirilen bir 
programdır. Bu bağlamda, değerlendirme takımları kararlarını birer organ gibi almakta, 
değerlendirilen yükseköğretim kurumlarıyla ilgili hazırladıkları KGBR’ler YÖKAK tarafından 
kamuya ilan edilmektedir. Program akreditasyonu faaliyetleri kapsamında, YÖKAK 
tarafından yetkilendirilen veya tanınan ulusal ve uluslararası bağımsız dış değerlendirme 
ve akreditasyon kuruluşlarını seçme, bu kuruluşlarla çalışma tercihi ve sorumluluğu ise 
yükseköğretim kurumlarının yetki alanındadır.

Stratejik Amaç 5: YÖKAK’ın Uluslararasılaşma Düzeyini Arttırarak Tanınırlığını 
Yükseltmek

YÖKAK, ulusal kalite güvencesi kurumu olarak yapılandırılmış olup, kalite güvencesi 
faaliyetlerini kurulduğu günden bu yana yalnızca Türkiye’de yürütmüştür. YÖKAK’ın 
uluslararası faaliyetleri açısından 2019-2023 Stratejik Planı kapsamında belirlemiş 

*

* Paydaş görüşlerinin çözümlenmesiyle elde edilmiştir.
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olduğu amacı; “Yükseköğretim Kalite Kurulu' nun uluslararasılaşma düzeyini arttırarak 
tanınırlığını yükseltmek” tir. Uluslararası kuruluşlarla işbirlikleri YÖKAK için öncelikli 
alanlardan olduğundan 2018 ve 2019 yılları içerisinde Fransa (HCERES) ve Rusya (NCPA) 
ulusal akreditasyon kuruluşları ile yükseköğretim kalite güvencesi ve değerlendirme 
alanında iş birliği protokolü imzalanmış, İngiltere (QAA), Estonya (EKKA) ve Yunanistan 
(HQA) Yükseköğretim Kalite Güvencesi Ajansları ile yükseköğretimde kalite güvencesi 
ve değerlendirme alanında paylaşım toplantıları gerçekleştirilerek iş birliği anlaşması 
yapılmasına yönelik mutabakata  varılmıştır. INQAAHE (International Network for 
Quality Assurance Agencies) ve APQN (Asia Pacific Quality Network) çatı kuruluşlarının 
faaliyetlerini yakından izleyen YÖKAK, ayrıca Türkiye’de akreditasyon faaliyetleri yürüten 
çeşitli kuruluşlarla da bilgi paylaşımı toplantıları düzenlemiştir. 

Kurul’un nitelikli faaliyetlerinin oldukça önemli bir kazanımı da içerisinde bulunduğumuz 
ENQA   üyeliği sürecidir.   ENQA (Yükseköğretimde    Kalite   Güvencesi  Avrupa Birliği / 
European Association for Quality Assurance in Higher Education) Avrupa Yükseköğrenim 
Bölgesine (EHEA, European Higher Education Area) üye ülkelerin yükseköğretim 
sistemlerine kalite güvencesi sağlayan kuruluşları temsil eden oldukça prestijli bir çatı 
kuruluştur. YÖKAK, Şubat 2019   itibariyle  ENQA’ya afiliye (aday) üye olarak kabul edilmiş 
ve devamında tam üyelikle ilgili süreçler başlamıştır.

6.2. Kurumsal Dış Değerlendirme Kapsamında, Yükseköğretimde 
Kalite Güvencesi Sisteminin Olgunluk Düzeyi
YÖKAK’ın en önemli faaliyet alanlarından biri olan Kurumsal Dış Değerlendirme Programı 
2016 yılından itibaren uygulanmaktadır. Dört yıllık bir süreç içerisinde mezun veren 
tüm yükseköğretim kurumları YÖKAK Kurumsal Dış Değerlendirme Programı’na dahil 
edilmiştir. Üniversiteler, dünyadaki gelişmeler ve ülkemizin hedeflerini dikkate alarak 
belirledikleri misyon ve politikalarını izleme, önlem alma ve iyileştirmeleri kapsayan kurum 
iç değerlendirme raporlarını yıllık olarak hazırlamakta; yapılan dış değerlendirmeler, 
kurumların güçlü ve gelişmeye açık yönlerini ortaya çıkarmaktadır. Bu çalışmalarda iç 
değerlendirme raporları, değerlendirme takımı ve dış değerlendirmenin aynı hedefe 
odaklanmasına özen gösterilmektedir. Aşağıda, değerlendirilen 160 yükseköğretim 
kurumundaki kalite güvencesi sisteminin olgunluk düzeyi, YÖKAK Kurumsal Dış 
Değerlendirme Ölçütleri temel alınarak özetlenmektedir:
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Ölçüt 1. Kalite Güvencesi Sistemi 

Üniversitelerin kalitesi, üniversitelerin   kendi sorumluluğundadır.   Üniversitelerden, paydaş-
larını; eğitim-öğretim, ar-ge,   toplumsal  katkı  ve  uluslararasılaşma   süreçlerine  dahil 
etmeleri ve elde  edilen  sonuçları  paydaşlarla birlikte  değerlendirmeleri   beklenmektedir. 
Bu, ancak kurumun içinde yalın,  şeffaf ve  hesap verebilir bir   sistem kurulması ile 
mümkündür. Kalite güvencesi sisteminde odaklanılan kavramlar; hesap verebilirlik, 
şeffaflık, öğrenme çıktıları, kanıta dayalı yaklaşım, liderlik ve yenilikçiliktir.

Kurumsal dış değerlendirme programı kapsamında değerlendirilen yükseköğretim 
kurumlarında kalite güvencesi sistemi ile ilgili farkındalık düzeyinin yüksek olduğu, kalite 
komisyonlarının yapılanmasının tamamlandığı, kurumların önemli bir bölümünde paydaş 
katılımı ile kalite politikalarının hazırlandığı ve kamuoyu ile paylaşıldığı görülmüştür. 
Bununla birlikte, kurumlarda iç kalite sisteminin olgunlaşabilmesi için; tanımlı ve 
planlanmış süreçlerin uygulamaya dönüşmesine, tüm faaliyet alanlarında uygulanan 
süreçlerin performans göstergeleriyle izlenmesine ve sürekli iyileştirme mekanizmalarının 
işletilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. İç kalite güvencesi sistemine paydaş katılımının 
sağlanması; yükseköğretim sisteminde iyileştirmeye en açık alan olarak gözlenmiştir. 

Ölçüt 2. Eğitim ve Öğretim 

Eğitim ve öğretim bağlamında üniversitelerden, öğrencilerine karmaşık dünyada ayakta 
kalabilecekleri yetkinlikleri kazandırması, öğrenme ortamlarının ve öğretim elemanlarının 
bu yetkinlikleri kazandıracak nitelikte olması ve mezunların iş bulabilme durumlarına 
odaklanması beklenmektedir.

160   yükseköğretim  kurumunun değerlendirilmesi ile elde edilen bulgular; eğitim ve 
öğretim alanında kurumlarımızın  büyük  bölümünde  süreçleri tanımlama ve uygulama 
aşamalarının belirli bir olgunluk düzeyine ulaştığını ve az sayıda da olsa iyi uygulama 
örneklerinin bulunduğunu göstermektedir.  Güçlendirilmesi gereken en önemli alanlar; 
izleme ve iyileştirme mekanizmalarının bulunmayışı nedeniyle öğrenci merkezli 
öğrenme, öğretme  ve değerlendirme   ile programların   sürekli  izlenmesi  ve 
güncellenmesi  ölçütlerinde gözlenmiştir. Değerlendirilen yükseköğretim kurumlarında 
programların tasarım ve onayı, öğrencilerin kabulü, tanıma ve sertifikalandırma gibi 
tanımlı süreçlerde belirli bir olgunluk düzeyi gözlenmekle birlikte, kurumların sadece %
13’ünde sürekli izleme ve güncellenme çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Öğrenci 
merkezli öğrenme, ve değerlendirme süreçleri açısından ise, kurumların sadece %28’inde 
olgunlaşmış uygulamalar gözlenmektedir. 
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Öğrenme çıktılarının ve program yeterliliklerinin izlenmesine ilişkin bulgular, uluslararası 
raporlarda çeşitlilik gösterebilmektedir. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) 
Yüksek Öğrenme Komisyonu (Higher Learning Commission) 2018 durum raporuna göre; 
Kurumların %63’ünde öğrenme çıktılarına ulaşılıp ulaşılmadığını izleyen mekanizmalar 
bulunmakta, %84 oranındaki kurum ise programlarında izleme ve güncelleme süreçlerini 
düzenli olarak yürütmektedir1. EUA’nın Avrupa yükseköğretim süreçlerine ilişkin olarak 
yayımladığı 2018 yılına ait raporlar incelendiğinde ise yükseköğretim kurumlarının 
%67’sinde programların izlenmesi ve güncellenmesine ilişkin yönergelerin bulunduğu, 
%47’sinde program izleme komitelerinin yapılandırıldığı; ancak fakülte düzeyinde %41 
oranında program iyileştirmeye dönük çalışmaların gerçekleştirildiği belirtilmektedir2.  
Yine aynı rapora göre, Avrupa üniversitelerinin %77’sinde öğretim üyelerinin kendi öğretim 
yöntemlerinden, %67’sinde öğrenci merkezli öğrenme yaklaşımlarından yararlanmasına 
yönelik tanımlı süreçler bulunsa da, ulusal düzenlemeler nedeniyle üniversitelerin sadece 
%42’sinde öğretim yöntem ve tekniklerinin seçiminde kurum tek başına sorumluluk 
alabilmektedir.

Program akreditasyonu, kurumların en çok tercih ettiği kalite aracı olmakla birlikte 
kurum içinde akredite programlar dışındaki etkisi yetersizdir. Kalite güvencesi sisteminin 
en önemli boyutu; tüm programlarda öğrenciyi merkeze alan yaklaşımlarla uygulanan 
program yeterliliklerinin güvence altına alınmasıdır. Bu nedenle kurumlarımızda;

◊ Programların amaçları ve öğrenme çıktılarının (kazanımlar) mezunların kompleks
ve hızlı değişen dünyaya ayak uydurmasını sağlayan, paydaş görüşlerine dayanan,
kamuoyuna ilan edilen, TYYÇ ile uyumlu, derslerin öğrenme kazanımları ile
ilişkilendirilmiş yapıda olması; çıktı odaklı ölçme, izleme, değerlendirme, önlem alma
ve iyileştirme adımlarının belirlenmiş olması,

1Barbara J. Johnson (Vice President for Accreditation Relations) (2019). HLC, Key Insights: A Re-
view of Core Components and the Comprehensive Evaluation. Higher Learning Commission.

2Gaebel, M. ve Zhang, T. (2018). Trends 2018. Learning and teaching in the European Higher Edu-
cation Area (Brussels, EUA). http://bit.ly/EUATRENDS2018 (accessed 05/07/2019).
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◊ Öğretim programlarında, alan ve alan dışı dengesini gözeten, kültürel derinlik ve 
farklı disiplinleri tanıma imkânı sağlayan, küresel ve bireysel yetkinlikleri kazandıran 
derslerin en az %25 oranında olması,

◊ Sınıf içi ve sınıf dışı öğrenme ortamlarında etkileşimli, öğrenci merkezli öğrenme 
çıktılarına odaklı öğrenme yöntem ve tekniklerinin kullanılması için gerekli 
planlamaların yapılarak öğrenme ortamlarının düzenlenmesi,

◊ Tüm öğretim elemanlarının etkileşimli öğrenme ortamları düzenleyebilmeleri, 
öğrenci merkezli değerlendirme yaklaşımlarını (süreç odaklı, proje, portfolyo, 
performans, çoklu sınav uygulamaları, akran değerlendirmesi gibi) benimseyerek 
uygulayabilmeleri  için  etkinlikler (kurs, çalıştay, ders, seminer vb.) ve bunu 
üstlenecek öğrenme ve öğretme mükemmeliyet merkezlerinin kurulması; öğretim 
elemanları için ödül ve destekler ile rekabetçi atama ve yükseltme kriterlerinin
belirlenmesi,

◊ Öğrencilerin önceki  öğrenmelerinin (örgün eğitim, yaygın eğitim ve serbest
öğrenme yoluyla edinilen bilgi ve becerilerin) tanınması  ve kredilendirilmesi,

◊ Eğitim-öğretim ile ilgili istatistiki göstergelerin (her yarıyıl açılan dersler, öğrenci 
sayıları, başarı durumları, geri besleme sonuçları, ders çeşitliliği, laboratuvar 
uygulamaları, lisans/lisansüstü öğrenci oranları, ilişki kesme sayıları/nedenleri, vb.) 
periyodik ve sistematik  şekilde izlenmesi, değerlendirilmesi, karşılaştırılması ve 
kaliteli eğitim yönündeki gelişiminin takip edilmesi,

◊ Yabancı dil/İngilizce yetkinliğinin geliştirilmesi için planların, uygulamaların, 
sonuçların değerlendirilmesi ve alınan önlemlerin belirtilmesi; yabancı dil/İngilizce 
hazırlık okulu yapılanmasının sağlanması ve performanslarının değerlendirilmesi,

◊ Mezunların işe yerleşme, bir üst öğrenime katılım, gelir, işveren/mezun memnuniyeti
gibi öğrenme çıktısı odaklı bilgilerinin sistematik ve kapsamlı olarak toplanması, 
değerlendirilmesi ve kurumun stratejilerinde kullanılması,
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◊ Öğrencilere yönelik fiziksel altyapı olanaklarının (sınıf, laboratuvar, kütüphane, 
stüdyo), ders kitaplarının,  insan kaynaklarının  (öğrenme desteği, danışmanlık hizmeti 
vb.) ihtiyaca uygun  nitelik  ve nicelikte var olması, erişilebilir olması ve öğrencilerin 
bilgisine sunulması; planlanan ve uygulanan engelsiz üniversite unsurları ile 
gerçekleşen tüm bu uygulamaların izlenmesi ve değerlendirilmesi,

◊ Eğitim  programlarında  araştırma süreçleriyle ilişkiler kurulması,

◊ Öğrenci topluluklarının sosyal, kültürel ve sportif faaliyet ve etkinliklerine fiziksel, 
mali ve danışmanlık desteğinin sağlanması;   ayrıca bu faaliyetleri yürüten ve yöneten 
etkin bir idari örgütlenmenin kurulması ve işletilmesi,

◊ Program akreditasyonunun desteklenmeye devam edilmesi; program akreditas-
yonunun mümkün olmadığı programlarda kalite ajansı gibi faaliyet yürütecek kurum 
içi “program değerlendirme” mekanizmalarının oluşturulması önerilmektedir.

Ayrıca ülkemizde, yükseköğretim çağında olan bireyler içerisinde açıköğretime gitme oranı 
oldukça  yüksektir. Eğitim ve öğretimin değerlendirilmesinde yeterlilik, bilgi, beceri ve  
yetkinlik esas alındığında;  özellikle beceri ve yetkinliğin bu sistemle sağlanması oldukça 
zordur.  Açıköğretim  sistemi mevcut şekli ile varlığını sürdürecekse, yetkinlik kazandırmaya 
yönelik yüz yüze eğitimlerle  desteklenmeli (karma eğitim) veya ikinci bir üniversite olarak 
devam etmelidir.

Ölçüt 3. Araştırma, Geliştirme ve Toplumsal Katkı 

Kurumlardan araştırma hedefleri doğrultusunda performans göstergelerini tanımlaması, 
etkin bir izleme ve iyileştirme yapması, araştırma ve geliştirme süreçlerinin sayısal 
değerlerinden çok etkinliğine ve yerel, ulusal ve uluslararası  katkılarına odaklanması bek-
lenmektedir.

Genel olarak değerlendirilen kurumların, araştırma stratejisi ve hedeflerini belirlediği ve 
bu konuda çeşitli uygulamalar yürüttüğü, araştırma kaynaklarının etkin kullanımına ilişkin 
izleme mekanizmaları oluşturduğu ve çıktılarını aldığı gözlenmektedir. Ayrıca araştırma 
kadroları konusunda yapılanmalarını tamamladıkları ve bu kadroların geliştirilmesine 
yönelik çalışmaların yürütüldüğü de tespit edilmiştir. Ancak uygulamaların olgunluk 
seviyesinin yükseltilmesine, iyileştirme çalışmalarının sistematik olarak sürdürülmesine 
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ihtiyaç duyulmaktadır.   Araştırma ve geliştirme  ana başlığında diğer ölçütlere göre en 
zayıf  kalan  ölçütün “kurumun araştırma performansının izlenmesi ve iyileştirilmesi” olduğu 
görülmektedir.  Tüm alanlara yayılması sağlanamasa da izleme ve iyileştirme çalışmalarını 
yürüten ve bu uygulamaların sonuçlarını alan kurumlarımız bulunmakla birlikte, kurumlar; 
araştırma stratejisi ve hedefleri doğrultusunda performans göstergeleri tanımlamalı, 
mevcut göstergeler üzerinden verilere dayalı izleme yapmalı ve bilgi yönetim sistemlerini 
bu alanda devreye sokarak izleme süreçlerinin etkinliğini arttırmalıdır. İzleme sonucunda 
elde edilen verilerin değerlendirmesi yapılarak iyileştirilmesi gerekli alanlar  belirlenmeli ve 
buna ilişkin çalışmalar yürütülmelidir.

Ölçüt 4. Yönetim Sistemi 

Üniversitelerden, bilişim destekli yönetim sistemlerini kullanarak; yetiştirdikleri mezunlara 
kazandırdıkları bilgi, beceri ve yetkinlikler konusunda iç ve dış paydaşlara hesap verebilir 
bir sistem oluşturması beklenmektedir.

Değerlendirilen 160 yükseköğretim kurumunda, yönetim sistemine ilişkin olarak; üst 
yönetimin kolay erişilebilir ve çözüm odaklı olması ile kaynakların yönetim şeklini ve 
verimliliğini düzenleyen stratejilerin varlığı güçlü yönler olarak ön plana çıkmaktadır. 
Bununla birlikte, kurumun sürekli gelişimini sağlayacak biçimde her kademede liderlik 
yapılması, çalışanların bürokratik yükünün azaltılması ve bilişim destekli yönetim 
sistemlerinin kullanılması,  kalite güvencesi sisteminde  iyileşmeye açık alanlar olarak tespit 
edilmiştir. 

Program akreditasyonu faaliyetleri, program düzeyindeki kalite uygulamalarını 
güçlendirmekle birlikte kurumsal düzeyde de kalite farkındalığının artmasını ve kalite 
süreçlerinin içselleştirilmesini sağlamaktadır. Kurumsal Dış Değerlendirme Programı 
kapsamında değerlendirilen yükseköğretim kurumları arasında program akreditasyonuna 
sahip olanların kalite güvencesi süreçlerine ilişkin olgunluk düzeyinin daha yüksek 
olduğu tespit edilmiştir. Bu kapsamda akredite program sayısının ve çeşitliliğinin 
artırılması ile farklı alanlarda akreditasyon  hizmeti sunan kuruluşların sayısının çoğalması 
yükseköğretim kurumlarında  iç kalite güvencesi sistemlerinin oluşturulmasına önemli 
katkılar sağlayacaktır.

Sonuç olarak, Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Sistemi çalışmalarının en önemli 
kazanımları; yükseköğretim kurumlarının misyon ve hedefleri doğrultusunda sürekli 
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gelişimlerine rehberlik edilmesi, kaynak kullanımına ilişkin şeffaflık ve hesap verebilirlik 
anlayışının benimsenmesi, mezunların istihdam olanaklarını güçlendirmesi, paydaşların 
yükseköğretim çıktılarına olan katkılarını ve yükseköğretim sisteminin uluslararası itibarı 
ve rekabet gücünü artırmasıdır. 

YÖKAK kurulduğu günden itibaren, Türk Yükseköğretim Sistemi içerisinde nitelikli bir kalite 
güvencesi sisteminin oluşturulması ve sürekli iyileşme mantığı içerisinde geliştirilmesine 
odaklanmaktadır. Elbette, yükseköğretimde kalite güvencesi sisteminin tahsisine yönelik 
tüm bu çabalarda ve kısa zamanda kat edilen bu önemli mesafede; başta Yükseköğretim 
Kurulu Başkanlığı   olmak  üzere tüm iç ve dış paydaşlarımızın katkısı büyüktür. YÖKAK’ın 
2017 yılından beri yayımladığı yıllık durum raporları ve tüm bu raporların çıktıları üzerine 
inşa edilen genel değerlendirme raporunun ortaya koyduğu sonuçlar ve sunduğu 
iyileştirme önerilerinin tüm paydaşlarımız için yararlı ve verimli olmasını temenni ederiz.
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