Sayın Yükseköğretim Kurulu Başkanım,
Sayın Başkan Vekillerim,
Yükseköğretim Kurulumuzun Sayın Üyeleri,
Yükseköğretim Kurumlarımızın Çok Değerli Yöneticileri ve
Kıymetli Katılımcılar,
Kurumsal Değerlendirme Sürecinin Değerlendirilmesi toplantısına hoş
geldiniz.
Hepinizi şahsım ve Kalite Kurulumuz adına sevgi ve saygı ile
selamlıyorum.
Bilindiği üzere 23 Temmuz 2015 tarihli ve 29423 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kalite Güvencesi yönetmeliğinin
ardından, yükseköğretim alanının paydaşlarının büyük çoğunluğunun temsiliyeti
ile oluşturulan Kurulumuz, söz konusu Yönetmelik kapsamında kendisine
verilen


Kurumsal Dış Değerlendirme,



Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kuruluşlarının Tescili ve



Kalite Kültürü konusundaki farkındalığın arttırılması ve Kalite
Güvencesi uygulamalarının yaygınlaştırılması

kapsamındaki görev alanlarına ilişkin faaliyetlerini adım adım hayata
geçirmenin mutluluğunu yaşamaktadır.
Kısaca

özetlemek

gerekirse,

yükseköğretim

kurumlarında

kalite

kültürünün ve kalite güvencesi sisteminin benimsenmesi, çeşitlilik ve özgünlük
ilkeleri gözetilerek kurumların “çıktı odaklı” değerlendirilmesi ve kurumların
kendi misyonu ve hedefleri doğrultusunda güçlü ve iyileşmeye açık yönlerinin
belirlenmesi,
oluşturmaktadır

Kalite

Kurulu’nun

temel

görev

ve

sorumluluklarını

Bu kapsamda;
 Kurumsal Dış Değerlendirme Ölçütleri (KDDÖ)
 Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu (KİDR)
 Kurumsal Dış Değerlendirme Yönergesi (KDDY) ve
 Kurumsal Dış Değerlendirme Kılavuzu’ndan (KDDK)
oluşan birbirleri ile bütünleşik yapıdaki alt dokümanlar Kurulumuz tarafından
hazırlamış ve yayımlamıştır.
Kurum İç Değerlendirme Raporlarının nasıl hazırlanacağına ilişkin olarak
13 Nisan 2016 tarihinde yapılan Bilgi Paylaşımı toplantısının ardından,
yükseköğretim kurumlarımız Kurum İç Değerlendirme Raporlarını hazırlamış
ve şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesi gereği söz konusu raporları internet
sayfalarından kamuoyu ile paylaşmışlardır. Yükseköğretim sistemimiz açısından
bir ilk olan kurumların kendilerini değerlendirdikleri bu raporlara Kurulumuzun
internet sayfasından da ulaşılabilmektedir.
Diğer taraftan, Yükseköğretim Kurumlarının 5 yılda en az bir defa
Kurumsal Dış Değerlendirme sürecine girmeleri, Yükseköğretim Kalite
Güvencesi Yönetmeliği kapsamında hükme bağlanmıştır.
Bu kapsamda yine ülkemiz yükseköğretim sistemi açısından bir ilk olan
ve gönüllülük esasına göre seçilen 20 yükseköğretim kurumunun (13 Devlet, 6
Vakıf ve 1 Vakıf MYO) Kurumsal Dış Değerlendirme saha ziyaretleri Şubat
2017 itibarıyla tamamlanmıştır.
Pilot olarak seçilen 2 yükseköğretim kurumunun (Düzce Üniversitesi ve
TED Üniversitesi) Kurumsal Dış Değerlendirmesi Kalite Kurulumuz tarafından
gerçekleştirilmiş olup, Kurumsal Geri Bildirim Raporları hem anılan iki
yükseköğretim kurumunun ve hem de Kurulumuzun internet sayfasından
kamuoyu ile paylaşılmıştır. Dış Değerlendirme Sürecine giren diğer 18
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hazırlanmasına yönelik çalışmalarımız ise halen devam etmektedir.
Yükseköğretim sistemimiz açısından kilometre taşı niteliğinde olan
Kurumsal İç ve Dış Değerlendirme süreçlerine ilişkin ilk uygulamalardan
edinilen deneyimlerle, söz konusu sürecin iyileştirilmesine yönelik çalışmalara
da ayrıca devam edilmektedir. Bu kapsamda 2016 yılı Kurumsal Dış
Değerlendirme sürecine gönüllü olarak katılan yükseköğretim kurumlarının
yöneticileri (Rektör/Müdür), takım başkanları ve takım üyelerinden sürece
yönelik görüş ve önerileri alınmıştır. Ayrıca Yükseköğretim Kurumlarımız
tarafından hazırlanan Kurumsal İç Değerlendirme Raporları, Dış Değerlendirme
Komisyonumuz tarafından nicel ve nitel değerlendirilmiş olup, sonuç ve öneriler
toplantının devamında sizlerle paylaşılacaktır.
Sayın YÖK Başkanımız tarafından daha önce kamuoyu ile paylaşıldığı
üzere 2017 yılı içerisinde 50 yükseköğretim kurumunun dış değerlendirilmesinin
tamamlanması hedeflenmektedir. Bu kapsamda ihtiyaç duyulacak değerlendirici
sayısının karşılanması amacıyla, Şubat-2017’de ilana çıkılmış ve iki bin beş
yüzün üzerinde değerlendirici adayı Kurulumuza başvuruda bulunmuştur. Kısa
bir zaman aralığında gerçekleşen bu yüksek başvuru oranı, yükseköğretim
kurumlarımızın dış değerlendirme sürecine ilişkin farkındalıklarının ve sürece
verdikleri önemin göstergesi olarak oldukça umut vericidir.
İhtiyaç duyulan akademik ve idari değerlendiriciler, başvurular arasından
Kurumsal Dış Değerlendirme Komisyonumuz tarafından titizlikle belirlenerek
en geç Haziran ayı içerisinde değerlendirici eğitimlerinin gerçekleştirilmesi
planlanmaktadır.
Bilindiği üzere,
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Değerlendirme Sürecinde gönüllü olarak yer almak isteyen yükseköğretim
kurumlarımızın niyet beyanlarının, 2 Mayıs 2017 tarihine kadar Kurulumuza
iletilmesi gerekmektedir. Gönüllü olan yükseköğretim kurumlarımızın Kurumsal

İç Değerlendirme Raporlarının ön incelemesinden sonra, 2017 yılında dış
değerlendirme sürecine girecek yükseköğretim kurumlarımız ilan edilecektir.
Saha ziyaretlerinin ise Eylül-Ekim-2017 tarihlerinde yapılması planlanmaktadır.
Kurulumuzun bir diğer görev alanı dış değerlendirme ve akreditasyon
kuruluşlarının tescilidir. Bu alanda yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda
akreditasyon kuruluşlarının sağlaması gereken ilke ve ölçütler belirlenmiş ve
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yayımlanmıştır. Kurulumuzun faaliyetlerine başladığı günden bugüne kadar 4
akreditasyon kuruluşunun tescil yetkisi talepleri incelenerek karara bağlanmıştır.
Söz konusu kararlar kurulumuz internet sayfasından da yayımlanmaktadır.
Yükseköğretim Kurumlarımızda Kalite Kültürü konusundaki farkındalığın
arttırılması

ve

Kalite

Güvencesi

uygulamalarının

yaygınlaştırılması

çalışmalarımız da devam etmektedir. Bu kapsamda, Kurulumuz tarafından 5
toplantı ve 1 eğitim çalıştayı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Yükseköğretim
Kurumları ve diğer paydaşlarımızca düzenlenen ve Kurulumuzun faaliyet
alanına giren 25 farklı etkinliğe, Kurul üyelerimiz tarafından konuşmacı olarak
katılım sağlanmıştır.
Çok Değerli Hocalarım,
Yükseköğretim kurumlarımızın dış değerlendirme sürecinin 2016 yılı
içerisinde başlatılması beklentisi, 23 Aralık 2015 tarihinde yapılan ilk Kurul
toplantımızda, Sayın YÖK Başkanımız tarafından ifade edilmişti. Geldiğimiz bu
noktada, kısıtlı bir zaman aralığında görevimizi yerine getirmenin iç huzuru ve
gururunu yaşamaktayız.
İlk toplantıdan bu yana geçen 15 aylık süre içerisinde; Yüksek aidiyet
duygusu ve özveri ile çalışarak sürecin bugünkü noktalara ulaşmasını sağlayan
Yükseköğretim Kalite Kurulu ailesinin tüm üyelerine,

Dış değerlendirme sürecinin yürütülmesinde büyük fedakârlık ve emekleri
bulunan takım başkanlarına ve değerlendiricilere,
Ülkemiz açısından bir ilk olan bu sürece sahip çıkarak yükseköğretim
sistemimizin iyileştirilmesi için çalışan yükseköğretim kurumlarımızın tüm
yönetici ve çalışanlarına huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum.
Ayrıca, kuruluşundan bu yana Kurulumuzun çalışmalarına daima katkı
sunan, her an yanımızda olarak bizleri destekleyen, ufuk açıcı fikirlerinden her
zaman istifade ettiğimiz Yükseköğretim Kurulu Başkan Vekili Sayın Prof. Dr.
Hasan MANDAL’a içten teşekkürlerimi sunuyorum.
Son

olarak,

Yükseköğretim
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yayımlanması sürecini liderliği ile sahiplenen, idari ve mali açıdan bağımsız bir
Yükseköğretim Kalite Kurulunun gerekliliği hususunu ülke gündeminde en üst
noktalara taşıyarak çalışma azmimizi arttıran, bizleri daima teşvik eden ve
yüreklendiren, güven veren yaklaşımı ile çok iyi bir çalışma ortamı sağlayan
Yükseköğretim Kurulu Başkanı Sayın Prof. Dr. M. A. Yekta SARAÇ’a
huzurlarınızda şükranlarımı arz ediyorum.
Toplantımızın, yükseköğretim kurumlarımızın İç ve Dış Değerlendirme
süreçlerine katkı sunması ve iyileştirilmesi için faydalı olması dileğiyle
saygılarımı sunuyorum.

