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Sibel Aksu Yıldırım, 02.03.2018.Turquas Projesi 1. bölgesel Toplantı; ‘TYYÇ, program ve Ders Çıktıları, İş Yükü Temelli Kredi Sistemi’ isimli 
sunumundan



• Bir akreditasyon kuruluşu tarafından belirli bir alanda önceden belirlenmiş, akademik ve 

alana özgü standartların bir yükseköğretim programı tarafından karşılanıp 

karşılanmadığını ölçen değerlendirme ve dış kalite güvence sürecini ifade etmektedir.

Program AKREDİTASYON’u ne demek?



• Kurumun Güçlü ve Gelişmeye Açık yönlerinin belirlenerek kuruma bu yönleri geliştirme 

imkanı verilmesi,

• Gelişmeye açık yönler belli bir oran altında ve kabul edilebilir düzeyde ise bu 

durumunun tescillenmesi,

Program AKREDİTASYON’u ne demek?

durumunun tescillenmesi,

• Gelişmeye açık yönler belli belli bir oranın üzerinde ve belirlenmiş bir sürede 

düzeltilmesi için ek süre  verilmesi ve sonra tekrar tescil değerlendirmesi yapılması

• Tescil belgesi verildiyse belirli sürelerde tekrar değerlendirmeler yapılması



Prof. Dr. Sibel Aksu Yıldırm‘ın (Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkan Yrd) 17.07.2019 tarihli konuşmasından
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YKK’nın Fakülte/YO/MYO 
Özdeğerlendirme Projesi
YKK’nın Fakülte/YO/MYO 
Özdeğerlendirme Projesi



Dış Değerlendirme aşamaları

ÖZDEĞERLENDİR
ME RAPORU 
YAZIMI
NE;Değerlendirecek 

RAPORUN 
(içeriğinin bağımsız bir 
ekip tarafından) 

İNCELENMESİ

SAHA 
ZİYARETİ
• Raporda 

yazılanların 

ÇIKIŞBİLDİRİMİ / 
GERİ BİLDİRİM 
RAPORU 
YAZILMASI

İYİLEŞMENİN 
SAĞLANMASI
•Tekrar 
değerlendirme?NE;Değerlendirecek 

kurumun incelemeyi 
istediği bilgileri ve 
bunlara ait belgeleri 
içeren rapor

•NASIL; Kurumda 
değerlendirilecek 
alandaki yetkin 
kişilerce oluşturulan 
kurul tarafından 
yazılan rapor ve ekli 
belgeler

• Yazılan raporda 
istenilen 
standartlara ait 
bilgi ve belgelerin 
olup olmadığının 
rapor üzerinden 
incelenmesi,

• Kurumun eğitim-
öğretim durum 
hakkında ön bilgi 
sahibi olunması

• Saha ziyaretinde  
görülecek alanların 
ve istenecek 
belgelerin 
belirlenmesi

yazılanların 
yerinde 
incelenmesi, 

• Örnekleme 
yöntemiyle genel 
hakkında bilgi 
sahibi olma,

• Raporda istenilen 
standartlara ait 
eksik bilgi ve 
belgeyi yerinde 
değerlendirme 
imkanı

• Kuruma ait 
Güçlü Yönler ve 
Gelişmeye Açık 
Yönlerin beyanı

değerlendirme?



SAHA ZİYARETİ

• Değerlendirici: Yoğun çalıştığınızı görüyorum fakat  ne yaptığınızı 
anlayamıyorum.

• John: Görev tanımıma göre bu süreçteki rolüm çukur açmak.
• Mike: Görev tanımıma göre, ben de çukurları kapatıyorum. 
• Ancak AĞAÇ DİKME işlemini yapacak arkadaşımız hastalandı,

bugün gelemedi
Prof. Dr. Muzaffer Elmas’ın (Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı) 17.07.2019 tarihli konuşmasından



• Akreditasyon kuruluşlarının kriterlerinin 
gözden geçirilmesi ve 

• Özdeğerlendirme raporu yazılması



YÖKAK Özdeğerlendirme Sistemi



YÖKAK’ın Üniversitelerin Kendi 
Kendilerini Değerlendirmeleri Sistemi

• ÜNİVERSİTE BAZINDA ÖĞRENME ÇIKTILARI TANIMLA
• ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU İSTE   TERCİHEN WEB 

TABANLI
• 1 KURUM İÇİ TERCİHEN AKREDİTE OLAN PROGRAMDAN
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• 1 KURUM İÇİ TERCİHEN AKREDİTE OLAN PROGRAMDAN
• 2 DIŞ DEĞERLENDİRİCİ iLGİLİ PROGRAMDAN 
• 1 GÜN DEKAN BÖLÜM BAŞKANI ÖĞRETİM ELEMANLARI 

ÖĞRENCİLER 
• ALTYAPI KAYNAKLAR 
• RAPOR



Prof. Dr. Ümit Kocabıçak‘ın (Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkan Danışmanı) 17.07.2019 tarihli 
konuşmasından



Prof. Dr. Muzaffer Elmas’ın (Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı) 17.07.2019 tarihli konuşmasından



YÖKAK web tabanlı sistemi

• Özdeğerlendirme raporu yazım süreci; gözden 
geçirme ve değerlendirme* için bir fırsat

• Değerlendirme dönemi olarak 2020-2021 Eğ-• Değerlendirme dönemi olarak 2020-2021 Eğ-
Öğretim döneminde değerlendirilebilir. 
Değerlendirme zamanına üniversite karar 
verebilir (Programın kullanımına biz karar vereceğiz)



• Sisteme program/Yüksek Lisans vs 
ekleme/çıkartma imkanı (birim ağacından bölümlerden 
seçilerek yapılacak)

• Tanımlanan ölçütler; aktif/inaktif yapılabilir. • Tanımlanan ölçütler; aktif/inaktif yapılabilir. 
Ölçüt eklenebilir.

• Sisteme soru ekleme/çıkartma imkanı; Eğitim 
komisyonu ile birlikte belirlenebilir.



• Planlanan Öğrenme çıktısına ulaşılmış mı, buna uygun 
Öğr.Üyesi var mı? Buna uygun öğrenme ortamı var mı?

• Öğrenme çıktılarını nasıl kazandıracağız; nasıl ölçeceğiz 
(mekanizmalar iyi ölçülebilirse mekanizmaların önemi ortadan kalkıyor, online sistemler, (mekanizmalar iyi ölçülebilirse mekanizmaların önemi ortadan kalkıyor, online sistemler, 
vs..üniversitelerin duvarlarını kaldırıyor), 

• Önceki öğrenmelerin tanınması; Önceki öğrenmenin tanınması, 
bireysel öğrenmeyi teşvik, dışarda öğrenmeyi teşvik

• Bireysel beceriler için; haftada 3-5 saat boşlukla ek beceri kazandırma 
imkanı verilmeli; klüpler, büyük amfilerde seminer, vs

• Etik değerler önem kazanıyor


