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ETKİNLİK YÖNERGESİ 

 Bu etkinliğin amacı, ülkemizde yükseköğretim alanında kalite güvencesi sistemine ilişkin bilgileri 
incelemektir.  

 Aşağıdaki temel kavramları bir grup sözcüsü belirleyerek yüksek sesle okuyunuz. 

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

 Bu tartışmalar sonucunda alacağınız notları sınıflarınızdaki tartışmada paylaşınız. 

 

       ÜLKEMİZDE YÜKSEKÖĞRETİM ALANINDA  

         KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ 

1. Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK); Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve 

Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği kapsamında; yükseköğretim kurumlarının 

eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalite düzeylerine ilişkin 

ulusal ve uluslararası kalite standartlarına göre değerlendirmeler yapmak, iç ve dış 

kalite güvencesi, akreditasyon süreçleri ve bağımsız dış değerlendirme kurumlarının 

yetkilendirilmesi süreçlerini yürütmek üzere kurulmuştur. 

 

2. Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun görevleri  

a. Yükseköğretim kurumlarının misyon ve hedeflerini gerçekleştirmesine 

odaklanan iç kalite sisteminin yapılandırılmasını desteklemek ve bu sistemin dış 

değerlendirmesini yapmak 

b. Ulusal ve uluslararası akreditasyon kuruluşlarının yetkilendirilmesi ve tanınması 

süreçlerini yürütmek  

c. Yükseköğretim sisteminde kalite güvencesi kültürünün yaygınlaştırılmasıdır 

 

3. Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun yürüttüğü dış değerlendirme süreçleri: Kurumsal Dış 

Değerlendirme Programı, Kurumsal Akreditasyon Programı ve İzleme Programı'dır. 

 

4. 2020 yılı itibariyle ilk kez uygulanmakta olan Kurumsal Akreditasyon Programına 11 

yükseköğretim kurumu dahil olmuş ve daha önce Kurumsal Dış Değerlendirme 

Programında değerlendirilmiş olan 59 yükseköğretim kurumu Kurumsal İzleme 

Programına alınmıştır. Mezun vermekte olan kurumların dış değerlendirme süreçleri 

devam etmektedir. 
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5. YÖKAK tarafından yürütülen yıllık dış değerlendirme, akreditasyon ve izleme 

programlarının tamamlanmasının ardından kurumların kurumsal geri bildirim raporu, 

Kurumsal Akreditasyon Raporu ve İzleme Raporları’nı temel alan durum raporları 

yayınlanır. 

 

6. Ülkemizde program akreditasyonları faaliyetleri bağımsız ulusal ve uluslararası 

akreditasyon kuruluşları tarafından yürütülmektedir. Söz konusu ulusal kuruluşların 

yetkilendirilmesi ve uluslararası kuruluşların tanınması süreçleri YÖKAK tarafından 

gerçekleştirilmektedir. 

 

7. Ülkemizde 2020 yılı itibariyle tıp, sağlık bilimleri, mühendislik, fen edebiyat, hemşirelik, 

eczacılık ve sosyal bilimler gibi pek çok programda faaliyet gösteren ve YÖKAK 

tarafından yetkilendirilmiş 18 ulusal, 6 uluslararası program akreditasyon kuruluşu 

bulunmaktadır.  

 

8. Ülkemizde lisans düzeyinde akredite program sayısı 796'dır. Akredite programların YKS 

Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda yer alabilmesi için program 

akreditasyonunun YÖKAK tarafından tanınmış veya yetkilendirilmiş bir kuruluş 

tarafından gerçekleştirilmesi gerekir. 

 

9. Yükseköğretim kurumlarının kalite komisyonlarının ülkemizde yükseköğretim alanında 

kalite güvence sistemine ilişkin güncel bilgileri ve gelişmeleri izlemesinde YÖKAK 

tarafından her yıl yayınlanan durum raporları ile YÖKAK Bilgi Portalı temel kaynak 

niteliğindedir.   
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