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YÖNETMELİK
Yükseköğret⨀㤂m Kurulu Başkanlığından:
YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE GÜVENCESİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel⨀㤂k, yükseköğret⨀㤂m kurumlarının eğ⨀㤂t⨀㤂möğret⨀㤂m ve araştırma faal⨀㤂yetler⨀㤂 ⨀㤂le ⨀㤂darî
h⨀㤂zmetler⨀㤂n⨀㤂n ⨀㤂ç ve dış kal⨀㤂te güvences⨀㤂, akred⨀㤂tasyon süreçler⨀㤂 ve bağımsız dış değerlend⨀㤂rme kurumlarının
yetk⨀㤂lend⨀㤂r⨀㤂lmes⨀㤂 süreçler⨀㤂n⨀㤂 ve bu kapsamda tanımlanan görev, yetk⨀㤂 ve sorumluluklara ⨀㤂l⨀㤂şk⨀㤂n esasları düzenler.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel⨀㤂k, 4/11/1981 tar⨀㤂hl⨀㤂 ve 2547 sayılı Yükseköğret⨀㤂m Kanununun 7 ve 65 ⨀㤂nc⨀㤂
maddeler⨀㤂 ⨀㤂le 44 üncü maddes⨀㤂n⨀㤂n (b) bend⨀㤂ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel⨀㤂kte geçen;
a) Akred⨀㤂tasyon: B⨀㤂r dış değerlend⨀㤂r⨀㤂c⨀㤂 kurum tarafından bel⨀㤂rl⨀㤂 b⨀㤂r alanda önceden bel⨀㤂rlenm⨀㤂ş akadem⨀㤂k ve alana
özgü standartların b⨀㤂r yükseköğret⨀㤂m programı tarafından karşılanıp karşılanmadığını ölçen değerlend⨀㤂rme ve dış kal⨀㤂te
güvence sürec⨀㤂n⨀㤂,
b) Dış Değerlend⨀㤂rme: B⨀㤂r yükseköğret⨀㤂m kurumunun veya programının, eğ⨀㤂t⨀㤂möğret⨀㤂m ve araştırma faal⨀㤂yetler⨀㤂
⨀㤂le ⨀㤂darî h⨀㤂zmetler⨀㤂n⨀㤂n kal⨀㤂tes⨀㤂n⨀㤂n, Yükseköğret⨀㤂m Kal⨀㤂te Kurulu tarafından yetk⨀㤂lend⨀㤂r⨀㤂len dış değerlend⨀㤂r⨀㤂c⨀㤂ler veya
Yükseköğret⨀㤂m Kurulunca tanınan, bağımsız Kal⨀㤂te Değerlend⨀㤂rme Tesc⨀㤂l Belges⨀㤂ne sah⨀㤂p dış değerlend⨀㤂rme kuruluşları
tarafından yürütülen dış değerlend⨀㤂rme sürec⨀㤂n⨀㤂,
c) Dış Değerlend⨀㤂rme ve Akred⨀㤂tasyon Kuruluşları: Yurt ⨀㤂ç⨀㤂nde veya yurt dışında faal⨀㤂yet gösteren ve
Yükseköğret⨀㤂m Kurulunca tanınan Kal⨀㤂te Değerlend⨀㤂rme Tesc⨀㤂l Belges⨀㤂ne sah⨀㤂p kurumları,
ç) Dış Değerlend⨀㤂r⨀㤂c⨀㤂ler: Yükseköğret⨀㤂m kurumlarının kurumsal dış değerlend⨀㤂rme sürec⨀㤂nde görev yapmak
üzere Yükseköğret⨀㤂m Kal⨀㤂te Kurulu tarafından görevlend⨀㤂r⨀㤂len dış değerlend⨀㤂rme sürec⨀㤂n⨀㤂 yürütmeye yetk⨀㤂n k⨀㤂ş⨀㤂ler⨀㤂,
d) Genel Kurul: Yükseköğret⨀㤂m Genel Kurulunu,
e) İç Değerlend⨀㤂rme: B⨀㤂r yükseköğret⨀㤂m kurumunun, eğ⨀㤂t⨀㤂möğret⨀㤂m ve araştırma faal⨀㤂yetler⨀㤂 ⨀㤂le ⨀㤂darî
h⨀㤂zmetler⨀㤂n⨀㤂n kal⨀㤂tes⨀㤂n⨀㤂n ve kurumsal kal⨀㤂te gel⨀㤂şt⨀㤂rme çalışmalarının, ⨀㤂lg⨀㤂l⨀㤂 yükseköğret⨀㤂m kurumunun görevlend⨀㤂receğ⨀㤂
değerlend⨀㤂r⨀㤂c⨀㤂ler tarafından değerlend⨀㤂r⨀㤂lmes⨀㤂n⨀㤂,
f) Kal⨀㤂te Değerlend⨀㤂rme Tesc⨀㤂l Belges⨀㤂: Yükseköğret⨀㤂m Kal⨀㤂te Kurulunun öner⨀㤂s⨀㤂 üzer⨀㤂ne Yükseköğret⨀㤂m Kurulu
tarafından onaylanan, bağımsız kurum veya kuruluşların yükseköğret⨀㤂m kurumlarında eğ⨀㤂t⨀㤂möğret⨀㤂m ve araştırma
faal⨀㤂yetler⨀㤂 ⨀㤂le ⨀㤂darî h⨀㤂zmetler⨀㤂n kal⨀㤂te düzey⨀㤂n⨀㤂 ve kal⨀㤂te gel⨀㤂şt⨀㤂rme çalışmalarını değerlend⨀㤂rmeye yetk⨀㤂l⨀㤂 olduğunu gösteren
belgey⨀㤂,
g) Kal⨀㤂te Güvences⨀㤂: B⨀㤂r yükseköğret⨀㤂m kurumunun veya programının ⨀㤂ç ve dış kal⨀㤂te standartları ⨀㤂le uyumlu
kal⨀㤂te ve performans süreçler⨀㤂n⨀㤂 tam olarak yer⨀㤂ne get⨀㤂rd⨀㤂ğ⨀㤂ne da⨀㤂r güvence sağlayab⨀㤂lmek ⨀㤂ç⨀㤂n yapılan tüm planlı ve
s⨀㤂steml⨀㤂 ⨀㤂şlemler⨀㤂,
ğ) Stratej⨀㤂k Planlama: B⨀㤂r yükseköğret⨀㤂m kurumunun, kalkınma planları, programlar, ⨀㤂lg⨀㤂l⨀㤂 mevzuat ve
ben⨀㤂msed⨀㤂kler⨀㤂 temel ⨀㤂lkeler çerçeves⨀㤂nde geleceğe ⨀㤂l⨀㤂şk⨀㤂n m⨀㤂syon ve v⨀㤂zyonlarını oluşturmak, stratej⨀㤂k amaçlar ve
ölçüleb⨀㤂l⨀㤂r hedefler bel⨀㤂rlemek, performanslarını önceden bel⨀㤂rlenm⨀㤂ş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu
sürec⨀㤂n ⨀㤂zleme ve değerlend⨀㤂rmes⨀㤂n⨀㤂 yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratej⨀㤂k plan hazırlama ve ⨀㤂lg⨀㤂l⨀㤂 performans
göstergeler⨀㤂n⨀㤂 sürekl⨀㤂 ⨀㤂zleme sürec⨀㤂n⨀㤂,
h) Türk⨀㤂ye Yükseköğret⨀㤂m Yeterl⨀㤂l⨀㤂kler Çerçeves⨀㤂 (TYYÇ): Yükseköğret⨀㤂m ⨀㤂ç⨀㤂n tanımlanan Ulusal Yeterl⨀㤂l⨀㤂kler
Çerçeves⨀㤂n⨀㤂,
ı) Ulusal Yeterl⨀㤂l⨀㤂kler Çerçeves⨀㤂: Ulusal düzeyde veya b⨀㤂r eğ⨀㤂t⨀㤂m s⨀㤂stem⨀㤂 düzey⨀㤂nde, yükseköğret⨀㤂m yeterl⨀㤂l⨀㤂kler⨀㤂
arasındak⨀㤂 ⨀㤂l⨀㤂şk⨀㤂y⨀㤂 açıklayan, ulusal ve uluslararası paydaşlar tarafından tanınan yeterl⨀㤂l⨀㤂kler⨀㤂n bel⨀㤂rl⨀㤂 b⨀㤂r düzen ⨀㤂çer⨀㤂s⨀㤂nde
yapılandırıldığı b⨀㤂r s⨀㤂stem⨀㤂,
⨀㤂) Yükseköğret⨀㤂m Kal⨀㤂te Kurulu: Bu Yönetmel⨀㤂k ⨀㤂le kurulmuş, yükseköğret⨀㤂m kurumlarında kal⨀㤂te değerlend⨀㤂rme
ve güvences⨀㤂 çalışmaları ⨀㤂le akred⨀㤂tasyon çalışmalarının düzenlenmes⨀㤂 ve yürütülmes⨀㤂nden sorumlu Kurulu,
j) Yükseköğret⨀㤂m Kal⨀㤂te Kom⨀㤂syonu: Bu Yönetmel⨀㤂k ⨀㤂le kurulmuş, yükseköğret⨀㤂m kurumlarının bünyeler⨀㤂nde
oluşturulmuş kal⨀㤂te değerlend⨀㤂rme ve güvences⨀㤂 çalışmaları ⨀㤂le akred⨀㤂tasyon çalışmalarının düzenlenmes⨀㤂 ve
yürütülmes⨀㤂nden sorumlu Kom⨀㤂syonu,
k) Yükseköğret⨀㤂m Değerlend⨀㤂rme ve Kal⨀㤂te Güvences⨀㤂 Durum Raporu: Yükseköğret⨀㤂m Kal⨀㤂te Kurulunun ⨀㤂lg⨀㤂l⨀㤂
yıl ⨀㤂ç⨀㤂nde dış değerlend⨀㤂rmes⨀㤂 yapılan yükseköğret⨀㤂m kurumlarının kurumsal değerlend⨀㤂rme raporlarını d⨀㤂kkate alarak, her
yıl hazırladığı veya hazırlattığı raporu,
l) Yükseköğret⨀㤂m Kurumu Performans Değerlend⨀㤂rme Raporu: B⨀㤂r yükseköğret⨀㤂m kurumunun, kurumsal
değerlend⨀㤂rme ve kal⨀㤂te gel⨀㤂şt⨀㤂rme çalışmalarının sonuçlarını ⨀㤂çeren ve ⨀㤂lg⨀㤂l⨀㤂 yükseköğret⨀㤂m kurumu tarafından her yıl
hazırlanan raporu
⨀㤂fade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Yükseköğret⨀㤂m Kal⨀㤂te Kurulu
Kurulun oluşturulması ve organ⨀㤂zasyon yapısı
MADDE 4 – (1) Yükseköğret⨀㤂m Kal⨀㤂te Kurulu;
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a) Yükseköğret⨀㤂m kurumlarını tems⨀㤂len Genel Kurul tarafından seç⨀㤂len beş,
b) Ün⨀㤂vers⨀㤂telerarası Kurul tarafından seç⨀㤂len dört,
c) B⨀㤂l⨀㤂m, Sanay⨀㤂 ve Teknoloj⨀㤂 Bakanlığını tems⨀㤂len b⨀㤂r,
ç) Kalkınma Bakanlığını tems⨀㤂len b⨀㤂r,
d) Mal⨀㤂ye Bakanlığını tems⨀㤂len b⨀㤂r,
e) M⨀㤂ll⨀㤂 Eğ⨀㤂t⨀㤂m Bakanlığını tems⨀㤂len b⨀㤂r,
f) Sağlık Bakanlığını tems⨀㤂len b⨀㤂r,
g) Türk⨀㤂ye B⨀㤂l⨀㤂mler Akadem⨀㤂s⨀㤂n⨀㤂 tems⨀㤂len b⨀㤂r,
ğ) Türk⨀㤂ye B⨀㤂l⨀㤂msel ve Teknoloj⨀㤂k Araştırma Kurumunu tems⨀㤂len b⨀㤂r,
h) Türk⨀㤂ye Sağlık Enst⨀㤂tüler⨀㤂 Başkanlığını tems⨀㤂len b⨀㤂r,
ı) Meslek⨀㤂 Yeterl⨀㤂l⨀㤂k Kurumunu tems⨀㤂len b⨀㤂r,
⨀㤂) Türk Akred⨀㤂tasyon Kurumunu tems⨀㤂len b⨀㤂r,
j) Türk⨀㤂ye Odalar ve Borsalar B⨀㤂rl⨀㤂ğ⨀㤂n⨀㤂 tems⨀㤂len b⨀㤂r,
k) Öğrenc⨀㤂 Tems⨀㤂lc⨀㤂s⨀㤂,
üye olmak üzere en fazla toplam y⨀㤂rm⨀㤂 b⨀㤂r üyeden oluşur.
(2) Yükseköğret⨀㤂m kurumlarını tems⨀㤂len Genel Kurul ve Ün⨀㤂vers⨀㤂telerarası Kurul tarafından seç⨀㤂len üyeler; her
b⨀㤂r⨀㤂s⨀㤂 farklı yükseköğret⨀㤂m kurumlarında görev yapmakta olan, yükseköğret⨀㤂m⨀㤂n yapısı, ⨀㤂şley⨀㤂ş⨀㤂 ve yönet⨀㤂m⨀㤂 ⨀㤂le kal⨀㤂te
değerlend⨀㤂rme ve gel⨀㤂şt⨀㤂rme uygulamaları konusunda deney⨀㤂ml⨀㤂, yükseköğret⨀㤂m kurumlarında en az on yıl görev yapmış,
sosyal, fen, mühend⨀㤂sl⨀㤂k, sağlık ve güzel sanatlar olmak üzere farklı alanlardak⨀㤂 öğret⨀㤂m üyeler⨀㤂 arasından seç⨀㤂l⨀㤂r. B⨀㤂l⨀㤂m,
Sanay⨀㤂 ve Teknoloj⨀㤂 Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Mal⨀㤂ye Bakanlığı, M⨀㤂ll⨀㤂 Eğ⨀㤂t⨀㤂m Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Türk⨀㤂ye
B⨀㤂l⨀㤂mler Akadem⨀㤂s⨀㤂, Türk⨀㤂ye B⨀㤂l⨀㤂msel ve Teknoloj⨀㤂k Araştırma Kurumu, Türk⨀㤂ye Sağlık Enst⨀㤂tüler⨀㤂 Başkanlığı, Meslek⨀㤂
Yeterl⨀㤂l⨀㤂kler Kurumu, Türk Akred⨀㤂tasyon Kurumu ve Türk⨀㤂ye Odalar ve Borsalar B⨀㤂rl⨀㤂ğ⨀㤂 tems⨀㤂lc⨀㤂ler⨀㤂 ⨀㤂ç⨀㤂n bu kurumların
bağlı veya ⨀㤂lg⨀㤂l⨀㤂 olduğu Bakanlıklardan talep ed⨀㤂l⨀㤂r. Öğrenc⨀㤂 tems⨀㤂lc⨀㤂s⨀㤂, Yükseköğret⨀㤂m Kal⨀㤂te Kurulu tarafından
bel⨀㤂rlenecek ⨀㤂lke ve esaslar dah⨀㤂l⨀㤂nde bel⨀㤂rlen⨀㤂r.
(3) Yükseköğret⨀㤂m Kal⨀㤂te Kurulu, Yükseköğret⨀㤂m Kurulu tarafından seç⨀㤂len üyeler⨀㤂 arasından salt çoğunlukla b⨀㤂r
başkan seçer. Başkan, Ün⨀㤂vers⨀㤂telerarası Kurul tarafından seç⨀㤂len üyelerden b⨀㤂r⨀㤂s⨀㤂n⨀㤂 Başkan Yardımcısı olarak seçer.
(4) Yükseköğret⨀㤂m Kal⨀㤂te Kurulu üyeler⨀㤂nden öğrenc⨀㤂 konsey⨀㤂 tems⨀㤂lc⨀㤂s⨀㤂n⨀㤂n görev süres⨀㤂 b⨀㤂r yıl d⨀㤂ğer üyeler⨀㤂n
süres⨀㤂 dört yıldır. İk⨀㤂 dönemden fazla üyel⨀㤂k yapılamaz.
(5) Geçerl⨀㤂 mazeret⨀㤂 olmaksızın b⨀㤂r yılda toplam dört toplantıya katılmayanlar ve altı aydan fazla süre ⨀㤂le hastalık,
kaza veya başka b⨀㤂r nedenle görev⨀㤂n⨀㤂 yapamaz durumda olanlar dışında, görev süreler⨀㤂 dolmadan üyel⨀㤂k süres⨀㤂
sonlandırılamaz.
(6) Yükseköğret⨀㤂m Kal⨀㤂te Kurulu üyeler⨀㤂 arasında herhang⨀㤂 b⨀㤂r nedenle eks⨀㤂lme olması durumunda, eks⨀㤂len
üyel⨀㤂k ⨀㤂ç⨀㤂n en geç b⨀㤂r ay ⨀㤂ç⨀㤂nde ⨀㤂lg⨀㤂l⨀㤂 kurum/kuruluş tarafından aynı usulle seç⨀㤂m/görevlend⨀㤂rme yapılır.
Seç⨀㤂len/görevlend⨀㤂r⨀㤂len üyen⨀㤂n görev süres⨀㤂 dört yıldır.
(7) Yükseköğret⨀㤂m Kal⨀㤂te Kurulu, Başkanın bel⨀㤂rleyeceğ⨀㤂 tar⨀㤂hlerde ayda en az b⨀㤂r kez olmak üzere, Başkanın
çağrısı veya Yükseköğret⨀㤂m Kal⨀㤂te Kurulu üyeler⨀㤂n⨀㤂n üçte b⨀㤂r⨀㤂n⨀㤂n yazılı ⨀㤂steğ⨀㤂 üzer⨀㤂ne ⨀㤂se her zaman toplanır. Başkanın
bulunmadığı hallerde toplantılara başkan yardımcısı başkanlık eder.
(8) Yükseköğret⨀㤂m Kal⨀㤂te Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ⨀㤂le toplanır ve toplantıya katılanların salt
çoğunluğu ⨀㤂le karar alır. Oyların eş⨀㤂t olması hal⨀㤂nde Başkanın oyu yönünde karar ver⨀㤂lm⨀㤂ş sayılır.
(9) Yükseköğret⨀㤂m Kurulu ve Ün⨀㤂vers⨀㤂telerarası Kurul tarafından seç⨀㤂len üyeler, tems⨀㤂l ett⨀㤂kler⨀㤂 veya görevl⨀㤂 veya
⨀㤂l⨀㤂şk⨀㤂l⨀㤂 oldukları kurumlar ⨀㤂le ⨀㤂lg⨀㤂l⨀㤂 konuların görüşüldüğü toplantılara katılamazlar.
Yükseköğret⨀㤂m Kal⨀㤂te Kurulunun görevler⨀㤂
MADDE 5 – (1) Yükseköğret⨀㤂m Kal⨀㤂te Kurulunun görevler⨀㤂 şunlardır:
a) Yükseköğret⨀㤂mde kal⨀㤂te güvences⨀㤂 ve akred⨀㤂tasyon ulusal pol⨀㤂t⨀㤂ka ve stratej⨀㤂s⨀㤂n⨀㤂 tanımlamak ve Genel Kurulun
onayına sunmak,
b) Yükseköğret⨀㤂m kurumlarında ⨀㤂ç kal⨀㤂te güvence s⨀㤂stemler⨀㤂n⨀㤂n kurulmasını desteklemek ve bu konuda
yükseköğret⨀㤂m kurumlarına rehberl⨀㤂k etmek,
c) Kal⨀㤂te kültürünün gel⨀㤂şt⨀㤂r⨀㤂lmes⨀㤂 ve yaygınlaştırılması ⨀㤂ç⨀㤂n eğ⨀㤂t⨀㤂m, toplantı, çalıştay ve benzer⨀㤂 faal⨀㤂yetlerde
bulunmak,
ç) Ulusal ve uluslararası düzeyde yükseköğret⨀㤂m kal⨀㤂te güvence s⨀㤂stemler⨀㤂 ⨀㤂le ⨀㤂lg⨀㤂l⨀㤂 çalışmaları ⨀㤂zlemek, ulusal ve
uluslararası düzeyde ortak çalışmalar gerçekleşt⨀㤂rmek,
d) Dış değerlend⨀㤂rmede ve akred⨀㤂tasyonda uygulanacak ⨀㤂lkeler⨀㤂, kal⨀㤂te göstergeler⨀㤂n⨀㤂 ve kuralları bel⨀㤂rleyerek
Genel Kurulun onayına sunmak,
e) Genel Kurul tarafından onaylanan dış kal⨀㤂te değerlend⨀㤂rmeler⨀㤂 ve akred⨀㤂tasyonda uygulanacak prosedürlerle
⨀㤂lg⨀㤂l⨀㤂 yükseköğret⨀㤂m kurumlarını b⨀㤂lg⨀㤂lend⨀㤂rmek ve yayınlar yapmak,
f) Yükseköğret⨀㤂m kurumlarının hazırlamış oldukları öz değerlend⨀㤂rme ve dış değerlend⨀㤂r⨀㤂lme sürec⨀㤂 sonrası, dış
değerlend⨀㤂rme raporlarını değerlend⨀㤂rerek kal⨀㤂te ⨀㤂y⨀㤂leşt⨀㤂rmeler⨀㤂ne yönel⨀㤂k tavs⨀㤂yeler⨀㤂 ⨀㤂çerecek şek⨀㤂lde n⨀㤂ha⨀㤂 raporu
düzenley⨀㤂p Genel Kurula sunmak,
g) En çok beş yılda b⨀㤂r yapılması gereken dış değerlend⨀㤂rmey⨀㤂 süres⨀㤂 geçmes⨀㤂ne rağmen yaptırmayan
yükseköğret⨀㤂m kurumları hakkında, masrafları ⨀㤂lg⨀㤂l⨀㤂 yükseköğret⨀㤂m kurumundan tahs⨀㤂l ed⨀㤂lmek üzere dış değerlend⨀㤂rme
yaptırılmasını Genel Kuruldan talep etmek,
ğ) Yükseköğret⨀㤂m kurumlarına yönel⨀㤂k olarak yıl boyunca gerçekleşt⨀㤂r⨀㤂len dış kal⨀㤂te değerlend⨀㤂rmeler⨀㤂,
karşılaşılan problemler ve kal⨀㤂te ⨀㤂y⨀㤂leşt⨀㤂rmes⨀㤂 sürec⨀㤂 ⨀㤂le ⨀㤂lg⨀㤂l⨀㤂 öner⨀㤂ler⨀㤂 her yılın sonunda Genel Kurula sunmak,
h) Dış kal⨀㤂te değerlend⨀㤂rmes⨀㤂 ve akred⨀㤂tasyon alanlarında faal⨀㤂yet göstermek amacıyla, bel⨀㤂rlenm⨀㤂ş ⨀㤂lke ve kurallar
çerçeves⨀㤂nde tesc⨀㤂l almak üzere Yükseköğret⨀㤂m Kuruluna müracaat eden özel hukuk tüzel k⨀㤂ş⨀㤂ler⨀㤂n⨀㤂n tesc⨀㤂l müracaatlarını
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değerlend⨀㤂rerek Genel Kurula görüş vermek, bu kuruluşların faal⨀㤂yetler⨀㤂n⨀㤂 ⨀㤂zlemek ve gerekl⨀㤂 gördüğünde b⨀㤂lg⨀㤂 almak,
gerekt⨀㤂ğ⨀㤂nde uyarmak veya tesc⨀㤂ller⨀㤂n⨀㤂n ⨀㤂ptal⨀㤂 ⨀㤂ç⨀㤂n Genel Kurula öner⨀㤂de bulunmak,
ı) Yükseköğret⨀㤂mde kal⨀㤂te güvences⨀㤂 konusunda uluslararası kuruluşlar nezd⨀㤂nde Kurulu tems⨀㤂l etmek,
⨀㤂) (d), (f), (g), (ğ) ve (h) bentler⨀㤂 uyarınca Genel Kurula sunduğu rapor ve görüşler⨀㤂, eş zamanlı olarak Kurulun
⨀㤂nternet sayfasında kamuoyu ⨀㤂le paylaşmak,
j) Yükseköğret⨀㤂m Kurulu tarafından bu Yönetmel⨀㤂k amaç ve kapsamında ver⨀㤂len d⨀㤂ğer görevler⨀㤂 yer⨀㤂ne get⨀㤂rmek.
(2) Yükseköğret⨀㤂m Kal⨀㤂te Kurulu gerek gördüğü takd⨀㤂rde çalışma usul ve esaslarını bel⨀㤂rleyeceğ⨀㤂 kom⨀㤂syonlar
kurab⨀㤂l⨀㤂r, danışma kurulları oluşturab⨀㤂l⨀㤂r.
Yükseköğret⨀㤂m Kal⨀㤂te Kurulunun of⨀㤂s ve personel ⨀㤂ht⨀㤂yaçları ⨀㤂le ⨀㤂darî ve carî g⨀㤂derler⨀㤂
MADDE 6 – (1) Yükseköğret⨀㤂m Kal⨀㤂te Kurulunun h⨀㤂zmetler⨀㤂nde ⨀㤂ht⨀㤂yaç duyulan of⨀㤂s, uzman ve ⨀㤂darî personel
Yükseköğret⨀㤂m Kurulu Başkanlığı, ⨀㤂darî ve carî g⨀㤂derler⨀㤂 ⨀㤂se Yükseköğret⨀㤂m Kurulu bütçes⨀㤂nden karşılanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yükseköğret⨀㤂m Kurumu Kal⨀㤂te Kom⨀㤂syonunun Oluşturulması,
Görev ve Sorumlulukları
Yükseköğret⨀㤂m Kurumu Kal⨀㤂te Kom⨀㤂syonu
MADDE 7 – (1) Yükseköğret⨀㤂m kurumları, ⨀㤂ç ve dış değerlend⨀㤂rme ve kal⨀㤂te gel⨀㤂şt⨀㤂rme çalışmaları ⨀㤂ç⨀㤂n b⨀㤂r Kal⨀㤂te
Kom⨀㤂syonu oluşturur.
(2) Kom⨀㤂syonun başkanlığını, ⨀㤂lg⨀㤂l⨀㤂 yükseköğret⨀㤂m kurumunun rektörü, rektörün bulunmadığı zamanlarda ⨀㤂se
rektör yardımcısı yapar.
(3) Kom⨀㤂syon üyeler⨀㤂, aynı fakülte, enst⨀㤂tü, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve b⨀㤂rden fazla olmamak ve farklı
b⨀㤂l⨀㤂m alanlarından olmak üzere ün⨀㤂vers⨀㤂te senatolarınca bel⨀㤂rlenen üyelerden oluşur. Kom⨀㤂syon üyeler⨀㤂 arasında
yükseköğret⨀㤂m kurumu genel sekreter⨀㤂, öğrenc⨀㤂 tems⨀㤂lc⨀㤂s⨀㤂 ⨀㤂le kamu yükseköğret⨀㤂m kurumlarında stratej⨀㤂 gel⨀㤂şt⨀㤂rme da⨀㤂re
başkanı ve vakıf yükseköğret⨀㤂m kurumlarında ⨀㤂lg⨀㤂l⨀㤂 süreçlerden sorumlu b⨀㤂r⨀㤂m yönet⨀㤂c⨀㤂s⨀㤂 de bulunur. Üye sayısı, senato
tarafından bel⨀㤂rlenen üyeler⨀㤂n ⨀㤂k⨀㤂 yıldan az olmamak şartıyla üyel⨀㤂k süreler⨀㤂 ⨀㤂le kom⨀㤂syonun çalışma usul ve esasları
ün⨀㤂vers⨀㤂te senatolarınca, senatosu bulunmayan yükseköğret⨀㤂m kurumlarında yönet⨀㤂m kurullarınca bel⨀㤂rlen⨀㤂r ve
yükseköğret⨀㤂m kurumunun ⨀㤂nternet sayfasında kamuoyu ⨀㤂le paylaşılır. Öğrenc⨀㤂 tems⨀㤂lc⨀㤂s⨀㤂, ün⨀㤂vers⨀㤂te senatoları tarafından
bel⨀㤂rlenecek ⨀㤂lke ve esaslar dah⨀㤂l⨀㤂nde bel⨀㤂rlen⨀㤂r ve görev süres⨀㤂 b⨀㤂r yıldır.
(4) Kom⨀㤂syon of⨀㤂s ve personel destek h⨀㤂zmetler⨀㤂, ⨀㤂lg⨀㤂l⨀㤂 yükseköğret⨀㤂m kurumunun stratej⨀㤂 gel⨀㤂şt⨀㤂rme da⨀㤂re
başkanlığı veya ⨀㤂lg⨀㤂l⨀㤂 b⨀㤂r⨀㤂m⨀㤂 tarafından yürütülür.
Yükseköğret⨀㤂m Kurumu Kal⨀㤂te Kom⨀㤂syonunun görevler⨀㤂
MADDE 8 – (1) Kom⨀㤂syonun görevler⨀㤂 şunlardır:
a) Kurumun stratej⨀㤂k planı ve hedefler⨀㤂 doğrultusunda, eğ⨀㤂t⨀㤂möğret⨀㤂m ve araştırma faal⨀㤂yetler⨀㤂 ⨀㤂le ⨀㤂darî
h⨀㤂zmetler⨀㤂n⨀㤂n değerlend⨀㤂r⨀㤂lmes⨀㤂 ve kal⨀㤂tes⨀㤂n⨀㤂n gel⨀㤂şt⨀㤂r⨀㤂lmes⨀㤂 ⨀㤂le ⨀㤂lg⨀㤂l⨀㤂 kurumun ⨀㤂ç ve dış kal⨀㤂te güvence s⨀㤂stem⨀㤂n⨀㤂 kurmak,
kurumsal göstergeler⨀㤂 tesp⨀㤂t etmek ve bu kapsamda yapılacak çalışmaları Yükseköğret⨀㤂m Kal⨀㤂te Kurulu tarafından
bel⨀㤂rlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütmek ve bu çalışmaları Senato onayına sunmak,
b) İç değerlend⨀㤂rme çalışmalarını yürütmek ve kurumsal değerlend⨀㤂rme ve kal⨀㤂te gel⨀㤂şt⨀㤂rme çalışmalarının
sonuçlarını ⨀㤂çeren yıllık kurumsal değerlend⨀㤂rme raporunu hazırlamak ve senatoya, senato bulunmayan kurumlarda
yönet⨀㤂m kuruluna sunmak, onaylanan yıllık kurumsal değerlend⨀㤂rme raporunu kurumun ⨀㤂nternet ortamında ana
sayfasında ulaşılacak şek⨀㤂lde kamuoyu ⨀㤂le paylaşmak,
c) Dış değerlend⨀㤂rme sürec⨀㤂nde gerekl⨀㤂 hazırlıkları yapmak, Yükseköğret⨀㤂m Kal⨀㤂te Kurulu ⨀㤂le dış değerlend⨀㤂r⨀㤂c⨀㤂
kurumlara her türlü desteğ⨀㤂 vermek.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yükseköğret⨀㤂m Kurumlarında İç ve Dış Kal⨀㤂te Güvence S⨀㤂stem⨀㤂
Yükseköğret⨀㤂m kurumlarında kal⨀㤂te güvence s⨀㤂stemler⨀㤂n⨀㤂n kurulması
MADDE 9 – (1) Yükseköğret⨀㤂m kurumları, kend⨀㤂 kurumlarında uygulanacak ⨀㤂ç ve dış kal⨀㤂te güvence s⨀㤂stem⨀㤂n⨀㤂n
kurulması ve ⨀㤂şlet⨀㤂lmes⨀㤂 ⨀㤂le ⨀㤂ç ve dış değerlend⨀㤂rme sürec⨀㤂n⨀㤂n bu konuda hazırlanacak uygulama esasları kapsamında
yürütülmes⨀㤂n⨀㤂 sağlamakla yükümlüdür.
İç değerlend⨀㤂rme raporları ve takv⨀㤂m⨀㤂
MADDE 10 – (1) Yükseköğret⨀㤂m kurumları, eğ⨀㤂t⨀㤂möğret⨀㤂m ve araştırma faal⨀㤂yetler⨀㤂n⨀㤂 ve bunları destekleyen
⨀㤂darî h⨀㤂zmetler⨀㤂n tümünü ⨀㤂ç⨀㤂ne alacak şek⨀㤂lde stratej⨀㤂k plan ve yıllık olarak, performans programı ve faal⨀㤂yet raporu ⨀㤂le
bütünleş⨀㤂k yapıda b⨀㤂r ⨀㤂ç değerlend⨀㤂rme raporu hazırlar.
(2) Yükseköğret⨀㤂m kurumları, ⨀㤂ç değerlend⨀㤂rme çalışmalarını her yıl OcakMart aylarında tamamlar.
Hazırladıkları İç Değerlend⨀㤂rme Raporunu N⨀㤂san ayı sonuna kadar b⨀㤂lg⨀㤂 amaçlı olarak Yükseköğret⨀㤂m Kal⨀㤂te Kuruluna
gönder⨀㤂r.
İç değerlend⨀㤂rme raporlarının kapsamı
MADDE 11 – (1) B⨀㤂r yükseköğret⨀㤂m kurumunda yapılacak ⨀㤂ç değerlend⨀㤂rmeler;
a) Yükseköğret⨀㤂m⨀㤂n ulusal stratej⨀㤂 ve hedefler⨀㤂 ışığında bel⨀㤂rlenm⨀㤂ş m⨀㤂syonu, v⨀㤂zyonu ve stratej⨀㤂k hedefler⨀㤂 ⨀㤂le
kal⨀㤂te güvences⨀㤂ne yönel⨀㤂k olarak bel⨀㤂rlenen pol⨀㤂t⨀㤂ka ve süreçler⨀㤂n⨀㤂,
b) Akadem⨀㤂k b⨀㤂r⨀㤂mler⨀㤂n ölçüleb⨀㤂l⨀㤂r n⨀㤂tel⨀㤂ktek⨀㤂 hedefler⨀㤂n⨀㤂, bu hedeflerle ⨀㤂lg⨀㤂l⨀㤂 performans göstergeler⨀㤂n⨀㤂 ve
bunların per⨀㤂yod⨀㤂k olarak gözden geç⨀㤂r⨀㤂lmes⨀㤂n⨀㤂,
c) Programların TYYÇ ⨀㤂le ⨀㤂l⨀㤂şk⨀㤂l⨀㤂 ve öğrenme çıktılarına dayalı olarak yapılandırılması ve akred⨀㤂tasyon sürec⨀㤂n⨀㤂n
gerekler⨀㤂n⨀㤂n yer⨀㤂ne get⨀㤂r⨀㤂lmes⨀㤂 konusundak⨀㤂 çalışmalarını,
ç) B⨀㤂r öncek⨀㤂 ⨀㤂ç ve dış değerlend⨀㤂rmede ortaya çıkan ve ⨀㤂y⨀㤂leşt⨀㤂r⨀㤂lmeye ⨀㤂ht⨀㤂yaç duyulan alanlarla ⨀㤂lg⨀㤂l⨀㤂 çalışmalarını
⨀㤂çer⨀㤂r.
Dış değerlend⨀㤂rme sürec⨀㤂 ve takv⨀㤂m⨀㤂
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MADDE 12 – (1) Yükseköğret⨀㤂m kurumları, en az beş yılda b⨀㤂r, Yükseköğret⨀㤂m Kal⨀㤂te Kurulu tarafından
yürütülecek per⨀㤂yod⨀㤂k b⨀㤂r kurumsal dış değerlend⨀㤂rme sürec⨀㤂 kapsamında değerlend⨀㤂r⨀㤂lmekle yükümlüdürler.
Yükseköğret⨀㤂m kurumlarının dış değerlend⨀㤂rme takv⨀㤂m⨀㤂 Yükseköğret⨀㤂m Kal⨀㤂te Kurulu tarafından hazırlanır ve ⨀㤂lân ed⨀㤂l⨀㤂r.
(2) Yükseköğret⨀㤂m kurumlarının dış değerlend⨀㤂r⨀㤂lmes⨀㤂, Yükseköğret⨀㤂m Kal⨀㤂te Kurulu tarafından tanınan veya
görevlend⨀㤂r⨀㤂len dış değerlend⨀㤂r⨀㤂c⨀㤂ler veya Yükseköğret⨀㤂m Kal⨀㤂te Kurulu tarafından Kal⨀㤂te Değerlend⨀㤂rme Tesc⨀㤂l Belges⨀㤂
yetk⨀㤂s⨀㤂 almış bağımsız kurumlarca gerçekleşt⨀㤂r⨀㤂l⨀㤂r.
(3) B⨀㤂r⨀㤂m/Program düzey⨀㤂nde akred⨀㤂tasyona yönel⨀㤂k dış değerlend⨀㤂rme h⨀㤂zmet⨀㤂 Kal⨀㤂te Değerlend⨀㤂rme Tesc⨀㤂l
Belges⨀㤂ne sah⨀㤂p ulusal veya uluslararası bağımsız b⨀㤂r kurumca gerçekleşt⨀㤂r⨀㤂l⨀㤂r ve b⨀㤂r⨀㤂m/program ⨀㤂le sınırlı olur.
Dış değerlend⨀㤂rme raporlarının kapsamı
MADDE 13 – (1) B⨀㤂r yükseköğret⨀㤂m kurumunun kurumsal dış değerlend⨀㤂r⨀㤂lmes⨀㤂, bu Yönetmel⨀㤂ğ⨀㤂n 11 ⨀㤂nc⨀㤂
maddes⨀㤂nde bel⨀㤂rt⨀㤂len kapsam ve konuları ⨀㤂çerecek şek⨀㤂lde gerçekleşt⨀㤂r⨀㤂l⨀㤂r.
(2) Dış değerlend⨀㤂rmen⨀㤂n b⨀㤂r⨀㤂m/program düzey⨀㤂nde yapılması durumunda değerlend⨀㤂rme konuları,
değerlend⨀㤂r⨀㤂lecek olan b⨀㤂r⨀㤂m/programın faal⨀㤂yet/h⨀㤂zmet alanı konuları ⨀㤂le sınırlıdır.
İç ve dış değerlend⨀㤂rme sonuçlarının kamuoyuna açıklanması
MADDE 14 – (1) Yükseköğret⨀㤂m kurumlarında yapılan ⨀㤂ç ve dış değerlend⨀㤂rmeler⨀㤂n sonuçları kamuoyuna
açıktır. Yükseköğret⨀㤂m kurumlarının yıllık ⨀㤂ç ve dış değerlend⨀㤂rme raporları ⨀㤂lg⨀㤂l⨀㤂 kurumların ⨀㤂nternet sayfalarında
yayınlanır.
Kal⨀㤂te gel⨀㤂şt⨀㤂rme ve kal⨀㤂te güvences⨀㤂 çalışmaları kapsamındak⨀㤂 harcamalar
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmel⨀㤂k kapsamında, yükseköğret⨀㤂m kurumları tarafından gerçekleşt⨀㤂r⨀㤂lecek
çalışmalara ⨀㤂l⨀㤂şk⨀㤂n her türlü harcama, yükseköğret⨀㤂m kurumlarının bütçeler⨀㤂ne ⨀㤂lg⨀㤂l⨀㤂 konuda tahs⨀㤂s ed⨀㤂lecek ödenekle
karşılanır. Vakıf yükseköğret⨀㤂m kurumları da bu Yönetmel⨀㤂k kapsamında yapılacak çalışmalar ⨀㤂ç⨀㤂n bütçes⨀㤂nde yeterl⨀㤂
ödenek ayırır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Dış Değerlend⨀㤂rme Kuruluşları ve Tanınma Sürec⨀㤂
Dış değerlend⨀㤂rme kuruluşları
MADDE 16 – (1) Yükseköğret⨀㤂m Kal⨀㤂te Kurulunun dışında, kurum, b⨀㤂r⨀㤂m veya program bazında, Kal⨀㤂te
Değerlend⨀㤂rme Tesc⨀㤂l Belges⨀㤂ne sah⨀㤂p bağımsız kal⨀㤂te güvences⨀㤂 kurum ve kuruluşları da değerlend⨀㤂rme faal⨀㤂yetler⨀㤂
göstereb⨀㤂l⨀㤂r.
(2) Yükseköğret⨀㤂m Kal⨀㤂te Kurulu dışındak⨀㤂 bağımsız kal⨀㤂te güvences⨀㤂 kurum ve kuruluşlarının raporlarının
değerlend⨀㤂r⨀㤂lmes⨀㤂, Kal⨀㤂te Değerlend⨀㤂rme Tesc⨀㤂l Belges⨀㤂ne başvuru, per⨀㤂yod⨀㤂k değerlend⨀㤂r⨀㤂lme süreçler⨀㤂 ve faal⨀㤂yetler⨀㤂ne
da⨀㤂r usul ve esaslar Yükseköğret⨀㤂m Kal⨀㤂te Kurulu tarafından bel⨀㤂rlen⨀㤂r.
ALTINCI BÖLÜM
Çeş⨀㤂tl⨀㤂 ve Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan yönetmel⨀㤂k
MADDE 17 – (1) 20/9/2005 tar⨀㤂hl⨀㤂 ve 25942 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğret⨀㤂m Kurumlarında
Akadem⨀㤂k Değerlend⨀㤂rme ve Kal⨀㤂te Gel⨀㤂şt⨀㤂rme Yönetmel⨀㤂ğ⨀㤂 yürürlükten kaldırılmıştır.
Geç⨀㤂ş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Yükseköğret⨀㤂m Kal⨀㤂te Kurulu, bu Yönetmel⨀㤂ğ⨀㤂n yürürlüğe g⨀㤂rd⨀㤂ğ⨀㤂 tar⨀㤂hten ⨀㤂t⨀㤂baren
altı ay ⨀㤂ç⨀㤂nde bu Yönetmel⨀㤂ğ⨀㤂n 5 ⨀㤂nc⨀㤂 maddes⨀㤂nde bel⨀㤂rt⨀㤂len, yükseköğret⨀㤂m kurumlarında akadem⨀㤂k değerlend⨀㤂rme ve
kal⨀㤂te gel⨀㤂şt⨀㤂rme çalışmalarına yönel⨀㤂k olarak stratej⨀㤂ler⨀㤂, süreçler⨀㤂, usul ve esasları bel⨀㤂rler, bunların onaylanması ve
yükseköğret⨀㤂m kurumlarına b⨀㤂ld⨀㤂r⨀㤂lmes⨀㤂 ⨀㤂ç⨀㤂n Yükseköğret⨀㤂m Kuruluna sunar.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmel⨀㤂k yayımı tar⨀㤂h⨀㤂nde yürürlüğe g⨀㤂rer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmel⨀㤂k hükümler⨀㤂n⨀㤂 Yükseköğret⨀㤂m Kurulu Başkanı yürütür.
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