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YÖNETMELİK
Yükseköğret m Kal te Kurulundan:
YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE GÜVENCESİ VE YÜKSEKÖĞRETİM
KALİTE KURULU YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel k, yükseköğret m s stem ndek ç ve dış kal te güvences , yükseköğret m
kurumlarının eğ t m-öğret m, araştırma ve toplumsal katkı faal yetler le dar h zmetler n n kal te düzeyler ne l şk n
ulusal ve uluslararası kal te standartlarına göre Yükseköğret m Kal te Kurulu tarafından değerlend r lmes , bağımsız
dış değerlend rme ve akred tasyon kuruluşlarının tanınması ve yetk lend r lmes le Yükseköğret m Kal te Kurulu
teşk lâtına, çalışma usuller ne, yükseköğret m kurumlarındak kal te kom syonu yapılanmalarına l şk n usul ve
esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel k, 4/11/1981 tar hl ve 2547 sayılı Yükseköğret m Kanununun ek 35 nc
maddes ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel kte geçen;
a) Bağımsız Dış Değerlend rme ve Akred tasyon Kuruluşları: Yurt ç nde veya yurt dışında dış değerlend rme
ve akred tasyon faal yetler gösteren kurum ve kuruluşları,
b) Başkan: Yükseköğret m Kal te Kurulu Başkanını,
c) Başkan Yardımcısı: Yükseköğret m Kal te Kurulu Başkan Yardımcısını,
ç) Dış Değerlend r c : Kurumsal dış değerlend rme programında görev yapmak üzere Yükseköğret m Kal te
Kurulu tarafından görevlend r len dış değerlend rme sürec n yürütmeye yetk n k ş y ,
d) Dış Değerlend rme: B r yükseköğret m kurumunun veya programının kal tes n n bağımsız dış
değerlend rme ve akred tasyon kuruluşları tarafından değerlend r lme sürec n ,
e) Genel Sekreter: Yükseköğret m Kal te Kurulu Genel Sekreter n ,
f) İç Değerlend rme: B r yükseköğret m kurumunun veya programının kal tes n kend
ç nde
değerlend rmes n ,
g) Kal te Değerlend rme Tesc l Belges : Yükseköğret m Kal te Kurulu tarafından onaylanan, bağımsız kurum
veya kuruluşların; bel rl b r alanda önceden bel rlenm ş akadem k ve alana özgü standartların b r yükseköğret m
programı tarafından karşılanıp karşılanmadığını ölçen dış değerlend rme ve kal te güvence sürec n değerlend rmeye
yetk l olduğunu gösteren belgey ,
ğ) Kurul: Yükseköğret m Kal te Kurulunu,
h) Kurum İç Değerlend rme Raporu (KİDR): Yükseköğret m kurumunun; eğ t m-öğret m, araştırma ve
toplumsal katkı faal yetler le dar h zmetler ne l şk n kal te güvences süreçler n zlemek amacıyla yükseköğret m
kurumu tarafından her yıl hazırlanan raporu,
ı) Kurumsal Dış Değerlend rme Programı: Yükseköğret m kurumlarının eğ t m-öğret m, araştırma ve
toplumsal katkı faal yetler le darî h zmetler n n kal tes n n, beş yılda en az b r defa olmak üzere Yükseköğret m
Kal te Kurulu tarafından per yod k olarak gerçekleşt r lecek dış değerlend rme sürec n ,
) Kurumsal Ger B ld r m Raporu (KGBR): Kurumsal dış değerlend rme programı kapsamında
değerlend r len yükseköğret m kurumu ç n dış değerlend r c ler tarafından hazırlanan kurumun güçlü ve y leşmeye
açık alanlarını çeren raporu,
j) Performans Göstergeler : Yükseköğret m kurumlarının amaç ve hedefler ne ulaşıp ulaşmadığını ya da ne
kadar ulaştığını ölçmek, zlemek ve değerlend rmek ç n kullanılan araçları,
k) Program Değerlend rmes : Yükseköğret m kurumlarında ç kal te güvence s stem n n b r parçası olarak
öğret m programlarının değerlend r lmes çalışmalarını,
l) Program Akred tasyonu: Bağımsız dış değerlend rme ve akred tasyon kuruluşları tarafından bel rl b r
alanda önceden bel rlenm ş akadem k ve alana özgü standartların b r yükseköğret m programı tarafından karşılanıp
karşılanmadığını ölçen dış değerlend rme ve kal te güvence sürec n ,
m) Türk ye Yeterl l kler Çerçeves : Avrupa Yeterl l kler Çerçeves le uyumlu olacak şek lde tasarlanan; lk,
orta ve yükseköğret m dâh l, meslek , genel ve akadem k eğ t m ve öğret m programları ve d ğer öğrenme yollarıyla
kazanılan tüm yeterl l k esaslarını gösteren ulusal yeterl l kler çerçeves n ,
n) Yükseköğret m Kal te Güvences Durum Raporu: Kurul tarafından lg l yıl ç nde dış değerlend rmes
yapılan yükseköğret m kurumlarının kurumsal değerlend rme raporlarını d kkate alarak, her yıl hazırlanan ve başta
Yükseköğret m Kurulu olmak üzere lg l paydaşların b lg s ne sunulan raporu,
o) Yükseköğret m Kal te Güvences S stem : Yükseköğret m kurumlarının eğ t m-öğret m, araştırma ve
toplumsal katkı faal yetler le dar h zmetler n n ç ve dış kal te güvences , akred tasyon süreçler ve bağımsız dış
değerlend rme ve akred tasyon kuruluşlarının tanınması ve yetk lend r lmes süreçler ne l şk n esasları,
fade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
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Yükseköğret m Kal te Kurulunun Teşk latı, Görev ve Yetk ler
Yükseköğret m Kal te Kurulunun organları
MADDE 4 – (1) Yükseköğret m Kal te Kurulu; Kurul ve Başkandan oluşur.
Kurul
MADDE 5 – (1) Yükseköğret m Kal te Kurulu;
a) Yükseköğret m Kurulu Genel Kurulu tarafından seç len üç,
b) Ün vers telerarası Kurul tarafından seç len üç,
c) M llî Eğ t m Bakanlığı tarafından seç len b r,
ç) Meslek Yeterl l k Kurumunu tems len b r,
d) Türk Akred tasyon Kurumunu tems len b r,
e) Türk ye B l msel ve Teknoloj k Araştırma Kurumunu tems len b r,
f) Türk ye Sağlık Enst tüler Başkanlığını tems len b r,
g) Türk ye Odalar ve Borsalar B rl ğ n tems len b r,
ğ) Öğrenc tems lc s b r
üye olmak üzere toplam on üç üyeden oluşur.
(2) (a) ve (b) bentler uyarınca seç len üyeler, her b r s farklı yükseköğret m kurumlarında görev yapmakta
olan, yükseköğret m n yapısı, şley ş ve yönet m le kal te değerlend rme ve gel şt rme uygulamaları konusunda
deney ml , yurt ç ndek veya yurt dışındak yükseköğret m kurumlarında en az on yıl görev yapmış, farklı alanlardak
öğret m üyeler arasından seç l r. (c) bend uyarınca seç len üyen n yükseköğret m kurumunda görev yapmakta olan,
yükseköğret m n yapısı, şley ş ve yönet m le kal te değerlend rme ve gel şt rme uygulamaları konusunda deney ml ,
yurt ç ndek veya yurt dışındak yükseköğret m kurumlarında en az on yıl görev yapmış öğret m üyes şartlarını
taşıması gerek r. (ç), (e) ve (f) bentler uyarınca kurumları tems l edecek üyeler n en az Başkan Yardımcılığı
düzey nde, (d) ve (g) bentler uyarınca kurumları tems l edecek üyeler n se en az Genel Sekreter Yardımcılığı
düzey nde olması gerek r. Öğrenc tems lc s , Kurul tarafından bel rlenecek lke ve esaslar dâh l nde bel rlen r.
(3) Kurul üyeler n n 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 nc maddes nde sayılan genel şartları
taşıması gerek r.
(4) Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu le Başkan ve Başkan Yardımcısı seçer. Kurul üyeler nden öğrenc
tems lc s n n görev süres b r yıl, d ğer üyeler n görev süres dört yıldır. İk dönemden fazla üyel k yapılamaz. Görev
süres b ten veya herhang b r nedenle Kuruldan ayrılan üyen n yer ne en geç b r ay ç nde lg l kurum/kuruluş
tarafından aynı usulle seç m/görevlend rme yapılır. Görev süres dolmadan üyel kten ayrılan üyen n yer ne
görevlend r len üye, ayrılan üyen n kalan süres n tamamlar.
(5) Kurul, Başkanın bel rleyeceğ tar hlerde ayda en az b r kez olmak üzere, Başkanın çağrısı veya Kurul
üyeler n n üçte b r n n yazılı steğ üzer ne her zaman toplanır.
(6) Kurul, üye tam sayısının en az üçte k çoğunluğu le toplanır ve üye tamsayısının salt çoğunluğu le karar
alır. Oyların eş t olması hal nde Başkanın oyu yönünde karar ver lm ş sayılır. Üyeler, kurumlarına l şk n kararların
görüşüldüğü toplantılara katılamazlar.
(7) Geçerl mazeret olmaksızın b r yılda toplam dört toplantıya katılmayanların ve altı aydan fazla süre le
hastalık, kaza veya başka b r nedenle görev n yapamaz durumda olanların görev süreler dolmadan üyel kler
sonlandırılır.
(8) Yükseköğret m üst kuruluşları le yükseköğret m kurumlarının yönet c ler ve öğret m elemanları davet
ed lmeler durumunda Kurul toplantılarına katılab l rler. Bu suretle davet ed lenler, bu görev dolayısıyla öğrend kler
hususların g zl l ğ ne uymakla yükümlüdür. Görevlend r lenler n yolluk ve zarur masrafları Kurul bütçes nden
karşılanır. Kurul üyeler dışında davet yoluyla toplantıya katılanların oy hakları yoktur.
Kurulun görev ve yetk ler
MADDE 6 – (1) Yükseköğret m Kal te Kurulunun görevler ;
a) Yükseköğret m s stem nde kal te güvences ne l şk n ulusal pol t ka ve stratej ler bel rlemek ve kamuoyu
le paylaşmak,
b) Yükseköğret m s stem nde kal te kültürünün gel şt r lmes ve yaygınlaştırılması ç n faal yetlerde
bulunmak,
c) Yükseköğret m kurumlarında ç kal te güvence s stemler n n kurulmasını teşv k etmek ve bu konuda
yükseköğret m kurumlarına rehberl k etmek,
ç) Ulusal ve uluslararası düzeyde yükseköğret m kal te güvence s stemler le lg l çalışmaları zlemek, ulusal
ve uluslararası düzeyde ortak çalışmalar gerçekleşt rmek,
d) Dış değerlend rmede ve akred tasyonda uygulanacak lkeler , kal te göstergeler n ve bunlara l şk n
kuralları bel rlemek,
e) Yükseköğret m kurumlarının; eğ t m-öğret m, araştırma-gel şt rme, toplumsal katkı ve dar h zmetler n n
kal te düzeyler ne l şk n beş yılda en az b r defa dış değerlend rmes n yapmak ve ht yaç durumunda yükseköğret m
programlarının değerlend rmes n yapmak,
f) M syon farklılaşması ve ht saslaşma programı kapsamında yer alan yükseköğret m kurumlarının
faal yetler n değerlend rmek, zlemek ve buna l şk n sonuçları Yükseköğret m Kuruluna sunmak,
g) Dış değerlend rme ve akred tasyonda uygulanacak süreçlerle lg l yükseköğret m kurumlarını
b lg lend rmek üzere etk nl kler gerçekleşt rmek ve yayınlar yapmak,
ğ) Yükseköğret m kurumlarının dış değerlend rme sürec sonrası, kurumsal ger b ld r m raporlarını
değerlend rerek kal te y leşt rmeler ne yönel k tavs yeler çerecek şek lde Yükseköğret m Kal te Güvences Durum
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Raporunu her yıl hazırlamak, yayımlamak ve başta Yükseköğret m Kurulu olmak üzere lg l paydaşların b lg s ne
sunmak,
h) Dış değerlend rme ve akred tasyon alanlarında faal yet göstermek amacıyla, bel rlenm ş lke ve kurallar
çerçeves nde tesc l almak üzere müracaat eden özel hukuk tüzel k ş ler n n tesc l müracaatlarını değerlend rerek karar
vermek, bu kuruluşların faal yetler n zlemek ve gerekl gördüğünde b lg almak, gerekt ğ nde uyarmak veya
tesc ller n ptal etmek,
ı) Yükseköğret mde kal te güvences konusunda uluslararası kuruluşlar nezd nde Türk ye’y tems l etmek,
) Yükseköğret m kal te güvence s stem ne l şk n konularda Türk ye Yeterl l kler Çerçeves Kuruluyla
şb rl ğ yapmak,
j) Türk ye Yeterl l kler Çerçeves nde Yer Alacak Yeterl l kler n Kal te Güvences n n Sağlanmasına İl şk n
Usul ve Esaslarda yer alan hükümler n yükseköğret m kurumlarında uygulanma düzey n değerlend rmekt r.
(2) Kurul, gerek gördüğü takd rde çalışma usul ve esaslarını bel rleyerek kom syonlar kurab l r, danışma
kurulları oluşturab l r.
Başkan ve Başkan Yardımcısı
MADDE 7 – (1) Kurul tarafından kurul üyeler arasından dört yıl süre le b r Başkan ve b r Başkan Yardımcısı
seç l r.
(2) Başkanın z n, hastalık, yurt ç ve yurt dışı görevlend rme ve görevde bulunmadığı d ğer hâllerde Başkan
Yardımcısı, Başkana vekâlet eder.
(3) Başkan ve Başkan Yardımcısı sürekl görev yaparlar ve bu görevlerde bulundukları sürece kurumlarından
aylıksız z nl sayılırlar; görev süreler b tt ğ nde veya süres nden önce ayrıldıklarında başka b r şleme gerek
kalmaksızın görevler ne ger dönerler. Görev süreler n n b t m n müteak p asl görevler ne başladıkları tar h tak p
eden aybaşından t baren asl kadrolarına l şk n aylıklarını almaya başlarlar.
(4) Başkan ve Başkan Yardımcısı, görevler süres nce, Cumhurbaşkanınca ver lecek geç c görevler dışında
herhang b r kamu kuruluşunda ve özel kuruluşlarda ücretl veya ücrets z çalışamazlar, görev alamazlar.
Başkanın görev ve yetk ler
MADDE 8 – (1) Kurulun en üst yönet c s olan Başkan, Kurulun genel yönet m ve tems l le kanun,
yönetmel k hükümler ve Kurul tarafından alınan kararların yürütülmes nden sorumludur.
(2) Başkanın görevler ;
a) Kurul toplantılarının gündem n , gün ve saat n bel rlemek, toplantıları dare etmek, gündeme alınmayan
başvurular hakkında gerekl şlemler yapmak ve bunlara l şk n olarak Kurula b lg vermek,
b) Kurulun bel rled ğ stratej lere, amaç ve hedeflere uygun olarak yıllık bütçey ve malî tabloları hazırlamak
ve lg l kurumlara göndermek,
c) Genel Sekreter ve şube müdürler n n atamasını yapmak,
ç) Genel Sekreter n öner s üzer ne personel n atamasını yapmak,
d) Personel n görev ve yetk alanı le h zmet b r mler n ve görev yer n bel rlemek,
e) Kurul kararlarının gereğ n n yer ne get r lmes n tem n etmek ve uygulanmasını sağlamak,
f) İdar b r mler n n, ver ml ve uyumlu b r b ç mde çalışmasının en üst düzeyde organ zasyonunu ve
koord nasyonunu sağlamak, h zmet b r mler arasında çıkab lecek görev ve yetk sorunlarını çözmekt r.
Kurul üyeler n n mal hakları
MADDE 9 – (1) Yükseköğret m Kal te Kurulu Başkanına Yükseköğret m Kurulu Başkan Vek l , Başkan
Yardımcısına Yükseköğret m Yürütme Kurulu üyeler , Genel Sekreter ne Ün vers telerarası Kurul Genel Sekreter ç n
mal ve sosyal haklar kapsamında öngörülen ödemeler aynı usul ve esaslar çerçeves nde gerçekleşt r l r. Bunlar,
emekl l k hakları bakımından da emsal olarak bel rlenen personel le denk kabul ed l r ve emsal personele yapılan
ödemelerden verg ve d ğer yasal kes nt lere tab olmayanlar bu maddeye göre de verg ve d ğer kes nt lere tab olmaz.
Emekl olanların se emekl aylıklarının ödenmes ne devam olunur. Başkan ve Başkan Yardımcısı har ç
Yükseköğret m Kal te Kurulu üyeler ne, Yükseköğret m Genel Kurulu üyeler ne ödenen tutarda huzur hakkı aynı usul
ve esaslar çerçeves nde öden r. Kurul üyeler ne ödenecek huzur hakkı, her toplantı ç n devlet memur aylıkları kat
sayısının (4000) rakamı le çarpımı sonucunda bulunacak meblağdır. Ancak, b r yılda on k den fazla huzur hakkı
ödenmez.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yükseköğret m Kal te Kurulunun İdar Teşk latı
Genel Sekreterl k
MADDE 10 – (1) Genel Sekreterl k; Kurumsal Dış Değerlend rme ve Dış Değerlend rme Kuruluşları Tesc l
B r m , Tanıtım ve Paydaş İl şk ler B r m le Yönet m H zmetler B r m nden oluşur.
Genel Sekreter
MADDE 11 – (1) Genel Sekreter, Yükseköğret m Kal te Kurulu dar teşk latının başıdır ve bu teşk latın
çalışmasından Başkana karşı sorumludur. Genel Sekreter n en az l sans d plomasına sah p olması şarttır.
Genel Sekreter n görev ve yetk ler
MADDE 12 – (1) Genel Sekreter n görevler ;
a) B r mlerde çalışan tüm personel n görev ve sorumluluk anlayışına bağlı olarak h zmet vermeler n ve
h zmet ç eğ t m almalarını sağlamak,
b) B r mler arasında uyumlu çalışmayı ve Kurula a t h zmetler n yer ne get r lmes n sağlamak ve denetlemek,
c) B r mlerde görevlend r lecek personel hakkında, Kurul Başkanına öner de bulunmak,
ç) Kurul toplantılarında oylamaya katılmaksızın raportörlük yapmak,
d) Kurul kararlarının yazılması, mzalanması ve saklanmasını sağlamak,
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e) Başkan tarafından hazırlanan Kurul gündem n n zamanında dağıtılmasını ve buna l şk n ş ve şlemler n
yapılmasını sağlamak,
f) Kurul kararlarının lg l lere duyurulmasını sağlamak,
g) Kurulun her türlü yönet m h zmetler n ve ht yaçlarını sağlamak,
ğ) Mevzuat çalışmalarını yapmak,
h) Başkan tarafından ver len d ğer görevler yapmaktır.
Kurumsal Dış Değerlend rme ve Dış Değerlend rme Kuruluşları Tesc l B r m
MADDE 13 – (1) Kurumsal Dış Değerlend rme ve Dış Değerlend rme Kuruluşları Tesc l B r m n n görevler ;
a) Kurul tarafından bel rlenen dış değerlend rmede uygulanacak lkeler , kal te göstergeler n ve kuralları
uygulamak,
b) Dış değerlend rmede uygulanacak yöntem ve araçlarla lg l yükseköğret m kurumlarının
b lg lend r lmes ne yönel k dokümanları hazırlamak,
c) Yükseköğret m kurumlarının her yıl hazırladıkları ç değerlend rme raporlarının zamanında toplanmasını
sağlamak,
ç) Yükseköğret m kurumlarının dış değerlend rme programına yönel k ş ve şlemler n yürütülmes n
sağlamak,
d) Kurul tarafından bel rlenen; bağımsız dış değerlend rme ve akred tasyon kuruluşlarının tanınması ve
yetk lend r lmes sürec ne l şk n lkeler ve kuralları uygulamak,
e) Dış değerlend rme ve akred tasyon alanlarında faal yet göstermek amacıyla, bel rlenm ş lke ve kurallar
çerçeves nde yetk lend r lmek üzere Kurula müracaat eden özel hukuk tüzel k ş ler n n müracaatlarını ncelemek ve ön
değerlend rme raporlarını hazırlamak,
f) Dış değerlend rme ve akred tasyon alanlarında faal yet göstermek amacıyla kurulan özel hukuk tüzel
k ş ler n n faal yetler n zlemek, gerekl gördüğü durumlarda b lg almak ve gerekt ğ nde uyarılmaları veya
tesc ller n n ptal ç n Kurula öner de bulunmak,
g) Faal yet alanıyla lg l raporu her yılın sonunda hazırlamak,
ğ) Başkan tarafından ver len d ğer görevler yer ne get rmekt r.
Tanıtım ve Paydaş İl şk ler B r m
MADDE 14 – (1) Tanıtım ve Paydaş İl şk ler B r m n n görevler ;
a) Kal te kültürünün gel şt r lmes ve yaygınlaştırılması ç n tanıtım, b lg lend rme ve eğ t m faal yetler n
planlamak ve uygulamak,
b) Türk ye Yeterl l kler Çerçeves nde Yer Alacak Yeterl l kler n Kal te Güvences n n Sağlanmasına İl şk n
Usul ve Esaslarda yer alan hükümler n yükseköğret m kurumlarında uygulanmasını sağlamak,
c) Ulusal ve uluslararası düzeyde yükseköğret m kal te güvence s stemler le lg l çalışmaları zlemek, ulusal
ve uluslararası düzeyde ortak çalışmalar gerçekleşt r lmes ne yönel k Kurula öner de bulunmak,
ç) Kurulun basılı, yazılı ve görsel materyaller n hazırlamak, resm yayın organlarının ya da sürel yayınlarının
hazırlanması ve yayımı le lg l çalışmaları yapmak,
d) Başkan tarafından ver len d ğer görevler yer ne get rmekt r.
Yönet m H zmetler B r m
MADDE 15 – (1) Yönet m H zmetler B r m n n görevler ;
a) Kurul personel n n şe alımı ve özlük haklarına l şk n ş ve şlemler yürütmek,
b) İnşaatla lg l tekn k h zmetler yürütmek; bakım, onarım, aydınlatma, ısıtma, tem zl k ve benzer şler
yapmak veya yaptırmak,
c) S v l savunma, güvenl k ve çevre kontrolü şler n yapmak veya yaptırmak,
ç) Kurula a t b lg ve belge yönet m n sağlamak,
d) Evrak kayıt ve yazı şler n yürütmek,
e) Kurul h zmetler ç n gerekl olan b l ş m altyapısını oluşturmak, teknoloj k gel şmeler tak p etmek, b lg
güvenl ğ ve güven l rl ğ konusunda gereken önlemler almak,
f) Yayın ve dokümanları b lg şlem ortamına aktarmak, korumak ve gerekt ğ nde h zmete sunmak,
g) Basım ve graf k şler n yapmak veya yaptırmak,
ğ) Kurulun hukuk konularda danışmanlığını yapmak veya yaptırmak; Kurulun lg l olduğu davaları ve cra
tak pler n tak p etmek,
h) Stratej k plan çalışmalarını ve zleme sürec n koord ne etmek,
ı) Başkan tarafından ver len d ğer görevler yer ne get rmekt r.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yükseköğret m Kurumu Kal te Kom syonunun Oluşturulması,
Görev ve Yetk ler
Yükseköğret m Kurumu Kal te Kom syonu
MADDE 16 – (1) Yükseköğret m kurumları, kend kurumlarında kal te güvences çalışmalarının yürütülmes
amacıyla Yükseköğret m Kurumu Kal te Kom syonunu oluşturur.
(2) Kom syonun başkanlığını, lg l yükseköğret m kurumunun rektörü, rektörün bulunmadığı zamanlarda se
rektörün görevlend receğ rektör yardımcısı yapar.
(3) Kom syon üyeler , aynı fakülte, enst tü, yüksekokul, meslek yüksekokulunu tems len b rden fazla
olmamak ve farklı b l m alanlarından olmak üzere yükseköğret m kurumu senatolarınca, senatosu bulunmayan
yükseköğret m kurumlarında yönet m kurullarınca bel rlenen üyelerden oluşur. Kom syon üyeler arasında
yükseköğret m kurumu genel sekreter , öğrenc tems lc s le kamu yükseköğret m kurumlarında stratej gel şt rme
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da re başkanı ve vakıf yükseköğret m kurumlarında lg l süreçlerden sorumlu b r m yönet c s de bulunur. Üye sayısı,
senato tarafından bel rlenen üyeler n k yıldan az olmamak şartıyla üyel k süreler le kom syonun çalışma usul ve
esasları ün vers te senatolarınca, senatosu bulunmayan yükseköğret m kurumlarında yönet m kurullarınca bel rlen r ve
yükseköğret m kurumunun nternet sayfasında kamuoyu le paylaşılır. Kom syon üyes öğrenc tems lc s , ün vers te
senatoları tarafından bel rlenecek lke ve esaslar dâh l nde bel rlen r ve görev süres b r yıldır.
(4) Kom syonun büro ve personel destek h zmetler , lg l yükseköğret m kurumunun stratej gel şt rme da re
başkanlığı veya lg l b r m tarafından yürütülür.
Yükseköğret m Kurumu Kal te Kom syonunun görevler
MADDE 17 – (1) Yükseköğret m Kal te Kom syonunun görevler ;
a) Kurumun stratej k planı ve hedefler doğrultusunda ve Yükseköğret m Kal te Kurulu tarafından bel rlenen
usul ve esaslar çerçeves nde, eğ t m-öğret m, araştırma ve toplumsal katkı faal yetler le darî h zmetler n n
değerlend r lmes , zlenmes ve kal tes n n gel şt r lmes amacıyla lg l kurumun ç ve dış kal te güvence s stem n
kurmak, kuruma özgü anahtar performans göstergeler n tesp t etmek, program değerlend rmes yapmak ve bu
kapsamdak çalışmaları senatoya; senato bulunmayan kurumlarda se yönet m kuruluna sunmak,
b) İç değerlend rme çalışmalarını planlamak, yürütmek ve kurumsal değerlend rme ve y leşt rme
çalışmalarının sonuçlarını çeren yıllık kurum ç değerlend rme raporunu hazırlayarak senatoya; senato bulunmayan
kurumlarda se yönet m kuruluna sunmak ve onaylanan yıllık kurum ç değerlend rme raporunu kurumun resm
nternet sayfasından kolay er ş leb l r şek lde kamuoyu le paylaşmak,
c) Kurumsal dış değerlend rme programı ç n gerekl hazırlıkları yapmak, süreçle lg l ç ve dış paydaşları
b lg lend rmek,
ç) Kurulun dış değerlend rme sürec sırasındak çalışmalarına destek vermekt r.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Yükseköğret m Kurumlarında İç ve Dış Kal te Güvences S stem
Yükseköğret m kurumlarında kal te güvence s stemler n n oluşturulması
MADDE 18 – (1) Yükseköğret m kurumları, kend kurumlarında uygulanacak ç ve dış kal te güvence
s stem n n oluşturulması ve şlet lmes le kurumsal ve program ç ve dış değerlend rme süreçler n n Kurul tarafından
oluşturulacak uygulama esasları doğrultusunda yürütülmes n sağlamakla yükümlüdür.
Kurum ç değerlend rme sürec ve takv m
MADDE 19 – (1) Yükseköğret m kurumları, ç değerlend rme süreçler n stratej k plan, yıllık performans
programı ve faal yet raporu le bütünleş k yapıda, bu raporları hazırlama yükümlülüğü bulunmayan vakıf
yükseköğret m kurumları se v zyon, m syon ve stratej k hedefler ve kal te güvence s stemler yle bütünleş k olarak;
eğ t m-öğret m, araştırma ve toplumsal katkı faal yetler n ve bunları destekleyen darî h zmetler n tümünü ç ne
alacak şek lde yürütür.
(2) Yükseköğret m kurumları, ç değerlend rme çalışmalarını çeren kurum ç değerlend rme raporlarını her yıl
Ocak-Mart aylarında Kurul tarafından oluşturulan web tabanlı s steme yükler.
(3) Kurum ç değerlend rme raporları lg l yükseköğret m kurumunun ve Kurulun resm nternet sayfasından
yayımlanır.
Kurum ç değerlend rme raporlarının kapsamı
MADDE 20 – (1) Yükseköğret m Kurumları, ç değerlend rme raporlarını per yod k olarak her yıl hazırlar ve
ç kal te güvence s stem ndek y leşt rmelere yıllık raporda yer ver r.
(2) Yükseköğret m Kurumunun ç değerlend rme raporunda, kurumdak kal te güvences süreçler n n nasıl
tanımlandığı ve şlet ld ğ , öğret m programlarında hedeflenen yeterl l klere ulaşıldığının nasıl güvence altına alındığı,
performans göstergeler n n nasıl zlend ğ ve sürekl y leşt rme çevr mler n n nasıl kapatıldığına da r açıklamaların
bulunması ve bu b lg ler n kanıtlarla desteklenmes gerek r.
(3) B r yükseköğret m kurumunda eğ t m-öğret m, araştırma ve toplumsal katkı faal yetler le dar
h zmetler n kapsayacak şek lde hazırlanacak ç değerlend rme raporu;
a) Yükseköğret m n ulusal stratej ve hedefler ışığında bel rled ğ ve kurumun m syonu, v zyonu ve stratej k
hedefler le uyumlu kal te pol t kasını, zled ğ yöntem ve süreçler n ,
b) Kurumun m syon ve hedefler ne ulaşab lmek ç n uyguladığı yönetsel/organ zasyonel süreçler ve
faal yetler n ,
c) Kurumun m syon ve hedefler ne ulaştığından em n olmak üzere akadem k ve dar b r mler n anahtar
performans göstergeler le ölçüleb l r n tel ktek hedefler n değerlend rd ğ ve bunların per yod k olarak gözden
geç r lmes n çeren ç kal te güvence s stem n ,
ç) B r öncek ç ve dış değerlend rmede ortaya çıkan ve y leşt r lmeye ht yaç duyulan alanlarla lg l
y leşt rme faal yetler n
kapsar.
Kurumsal dış değerlend rme programı
MADDE 21 – (1) Yükseköğret m kurumları, beş yılda en az b r defa olmak üzere Kurul tarafından per yod k
olarak yürütülecek Kurumsal Dış Değerlend rme Programı kapsamında değerlend r l r. Yükseköğret m kurumlarının
dış değerlend rme takv m Kurul tarafından hazırlanır ve lân ed l r.
(2) Kurumsal Dış Değerlend rme Programı, Kurul tarafından görevlend r len dış değerlend r c ler aracılığıyla,
kurumun ç değerlend rme raporu üzer nden ön değerlend rmes , saha z yaret ve kurumsal ger b ld r m raporunun
hazırlanması aşamalarından oluşan değerlend rme sürec n kapsar.
(3) Dış değerlend r c ler; dış değerlend r c başvurusu bulunan yükseköğret m kurumlarındak akadem k ve
dar personel, öğrenc ler ve sektör tems lc ler arasından Kurul tarafından seç l r. Dış değerlend r c olarak görev
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alanlar saha z yaret sürec nde kurumlarında z nl sayılır.
(4) Yükseköğret m kurumunun kurumsal dış değerlend rmes , bu Yönetmel ğ n 20 nc maddes nde bel rt len
kapsam ve konuları çerecek şek lde ve Kurul tarafından bel rlenen kurumsal dış değerlend rmeye l şk n usul ve
esaslar çerçeves nde gerçekleşt r l r.
Kurumsal ger b ld r m raporunun kapsamı
MADDE 22 – (1) Kurumsal Dış Değerlend rme Programına dâh l olan her yükseköğret m kurumu ç n,
değerlend rme sürec n n sonunda Kurul tarafından görevlend r len dış değerlend r c ler tarafından b r kurumsal ger
b ld r m raporu hazırlanır.
(2) Yükseköğret m kurumu ç n hazırlanan kurumsal ger b ld r m raporu; kurumda yürütülen eğ t m-öğret m,
araştırma ve gel şt rme faal yetler , varsa bölgesel/ulusal ölçekte öne çıkan toplumsal katkı faal yetler le kurumun
dar h zmetler n n ve kurumsal karar alma süreçler ndek kal te güvences s stem le kurumun güçlü ve y leşmeye
açık alanlarını kapsar.
Yükseköğret m Kal te Güvences Durum Raporu
MADDE 23 – (1) Kurul tarafından lg l yıl çer s nde değerlend r len yükseköğret m kurumlarına a t ger
b ld r m raporlarına dayanılarak hazırlanan, karşılaşılan sorunlar ve kal te y leşt rme sürec le lg l öner ler çeren ve
yükseköğret m kal te güvences çalışmalarına katkı sağlamayı hedefleyen Yükseköğret m Kal te Güvences Durum
Raporu, her yıl Kurul tarafından hazırlanarak başta Yükseköğret m Kurulu olmak üzere lg l tüm paydaş kurum ve
kuruluşlara sunulur.
(2) Yükseköğret m Kal te Güvences Durum Raporu, Kurul web sayfasından yayımlanır.
Kurum ç ve dış değerlend rme sonuçlarının kamuoyuna açıklanması
MADDE 24 – (1) Yükseköğret m kurumlarında yapılan ç ve dış değerlend rmeler n sonuçları kamuoyuna
açıktır. Yıllık kurum ç değerlend rme raporları ve dış değerlend rme programına l şk n kurumsal ger b ld r m
raporları lg l yükseköğret m kurumlarının ve Kurulun resm nternet sayfalarında yayımlanır.
Kal te güvences ve y leşt rme çalışmaları kapsamındak harcamalar
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmel k kapsamında, yükseköğret m kurumları tarafından gerçekleşt r lecek
çalışmalara l şk n her türlü harcama, yükseköğret m kurumlarının bütçeler ne lg l konuda tahs s ed lecek ödenekle
karşılanır. Vakıf yükseköğret m kurumları da bu Yönetmel k kapsamında yapılacak çalışmalar ç n bütçes nde yeterl
ödenek ayırır.
ALTINCI BÖLÜM
Program Akred tasyonu, Akred tasyon Kuruluşlarının
Yetk lend r lmes ve Tanınması
Program akred tasyonu
MADDE 26 – (1) Yükseköğret m kurumlarında program akred tasyonuna yönel k dış değerlend rme h zmet ,
Kurul tarafından program akred tasyonu alanında yetk lend r lm ş veya Kurul tarafından tanınan bağımsız dış
değerlend rme ve akred tasyon kuruluşlarınca gerçekleşt r l r.
Akred tasyon kuruluşlarının yetk lend r lmes ve tanınma sürec
MADDE 27 – (1) Program akred tasyonunun Kurul tarafından kabul ed lmes ç n akred tasyon h zmet veren
ulusal bağımsız akred tasyon kuruluşlarının Kurul tarafından yetk lend r lerek Kal te Değerlend rme Tesc l Belges
almış olması, uluslararası bağımsız akred tasyon kuruluşlarının se Kurul tarafından tanınması gerek r.
(2) Ulusal bağımsız dış değerlend rme ve akred tasyon kuruluşlarının yetk lend r lmes ne da r usul ve esaslar
Kurul tarafından bel rlen r.
(3) Uluslararası bağımsız dış değerlend rme ve akred tasyon kuruluşlarının tanınma süreçler ne da r usul ve
esaslar Kurul tarafından bel rlen r.
YEDİNCİ BÖLÜM
Çeş tl ve Son Hükümler
Kurulun mal yapısı
MADDE 28 – (1) Yükseköğret m Kal te Kurulunun h zmetler nde ht yaç duyulan tüm g derler Kurul
bütçes nden karşılanır.
Kurulun gel rler
MADDE 29 – (1) Yükseköğret m Kal te Kurulunun gel rler şunlardır:
a) Haz ne yardımları,
b) Faal yet gel rler ,
c) Her türlü bağış ve yardımlar,
ç) D ğer gel rler.
Yürürlük
MADDE 30 – (1) Bu Yönetmel k yayımı tar h nde yürürlüğe g rer.
Yürütme
MADDE 31 – (1) Bu Yönetmel k hükümler n Yükseköğret m Kal te Kurulu Başkanı yürütür.
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