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ETKİNLİK YÖNERGESİ 

 Bu etkinliğin amacı, Kurumsal Akreditasyon Programı  hakkında temel kavramları incelemektir.  

 Aşağıdaki temel kavramları bir grup sözcüsü belirleyerek yüksek sesle okuyunuz. 

 Ardından grup olarak her bir kavrama ilişkin görüş, bilgi ve deneyim paylaşımında bulununuz. 

 Bu tartışmalar sonucunda alacağınız notları sınıflarınızdaki tartışmada paylaşınız. 

 

KURUMSAL AKREDİTASYON PROGRAMI NEDİR? 

1. Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) yükseköğretim kurumlarındaki kalite 

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

süreçlerinin “planlama, uygulama, kontrol etme ve önlem alma” döngüsü kapsamında 

değerlendirilmesini sağlayan bir dış değerlendirme yöntemidir. Kurumsal Akreditasyon 

Programı’nı Kurumsal Dış Değerlendirme Programı’ndan ayıran en önemli husus; 

değerlendirme neticesinde akreditasyona ilişkin bir karar içermesidir. 

 

2.  KAP sonucunda yükseköğretim alanında kurumların sürekli iyileşen yapılara 

dönüşmesi, iç ve dış kalite güvencesi sisteminin güçlendirilmesi ve yükseköğretim 

sisteminin uluslararası itibarı ve rekabet gücünün artması beklenmektedir. 

 

3. Yükseköğretim kurumlarının akreditasyon çalışmaları kurumun misyon ve hedeflerini 

gerçekleştirmesine rehberlik eder.  

 

4. Her yıl KAP’a dâhil edilecek yükseköğretim kurumları Yükseköğretim Kalite Kurulu 

(YÖKAK) tarafından belirlenir ve değerlendirme takımları oluşturur. Söz konusu 

değerlendirme takımları tarafından ilgili yükseköğretim kurumlarına iki ziyaret (ön 

ziyaret ve saha ziyareti) gerçekleştirir.  

 

5. KAP, YÖKAK tarafından oluşturulan değerlendirme takımları tarafından Kurumsal Dış 

Değerlendirme ve Akreditasyon Ölçütleri ile Kurumsal Dış Değerlendirme ve 

Akreditasyon Kılavuzu kapsamında yürütülür. 
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6. Değerlendirme takımları tarafından Kurumsal Akreditasyon Raporları (KAR) hazırlanır 

ve bu raporlar göz önünde bulundurularak YÖKAK tarafından akreditasyona ilişkin 

karar verilir ve kamuoyu ile paylaşılır. 

 

7. YÖKAK tarafından KAP kapsamında Tam akreditasyon (beş yıl süreyle), Koşullu 

akreditasyon (iki yıl süreyle) ya da Yükseköğretim kurumuna kalite güvencesi 

uygulamaları bağlamında destek verilmesi kararları verilir. 

 

 

8. KAP yürütülürken aşağıdaki belgelerden faydalanılabilir.  

 Yükseköğretim Kalite Kurulu Kurumsal Dış Değerlendirme Yönergesi 

 Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu (Sürüm 2.0) 

 Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Ölçütleri (KDDAÖ) (Sürüm 2.0)  

 Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kılavuzu (Sürüm 2.0) 

 Bilgi Portalı (portal.yokak.gov.tr) 
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https://yokak.gov.tr/Common/Docs/Site_Mevzuat/Kgbr_Yonerge_Guncel.pdf
https://yokak.gov.tr/Common/Docs/KidrKlavuz1.4/Kidr_Surum_2.0.pdf
https://yokak.gov.tr/Common/Docs/Site_degerlendirme_prog_doc/Kurumsal_Dis_Degerlendirme_ve_Akreditasyon_Olcutleri_09122019.pdf
https://yokak.gov.tr/Common/Docs/Site_degerlendirme_prog_doc_v_2_0/Kurumsal_Dis_Degerlendirme_ve_Akreditasyon_Kilavuzu_Surum_2.0.pdf
https://portal.yokak.gov.tr/
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