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ÖZ
Bilgi çağı/bilgi toplumu olarak isimlendirilen 21’inci yüzyılda sosyo-kültürel ve ekonomik
yapılar hızla değiĢmekte, bilgi potansiyel güç ve zenginliğin temel kaynağı olarak kabul
edilmekte, ülke ekonomileri bilgi temelli büyüme modelleri üzerine kurulmaktadır. Bu yüzyılda,
üniversiteler sadece eğitim, öğretim ve araĢtırma faaliyetlerinde bulunan kurumlar olarak değil;
aynı zamanda bilgi ekonomisine katkı sağlayan ve bu bağlamda ülkelerin ekonomik geliĢimini
doğrudan etkileyen kurumlar haline dönüĢmüĢlerdir. Bu doğrultuda yüksek öğretimde kalite
konusu giderek önem kazanmaktadır. Bologna Süreci, yükseköğretimde kalite güvencesi
sistemleri ağını oluĢturup yaygınlaĢtırmayı temel hedef olarak benimsemiĢ ve bu hedef
günümüzde yükseköğretim alanının en önemli gündem maddesini oluĢturmuĢtur. Bu bağlamda,
Türkiye’de üniversitelerin kurum iç değerlendirme raporu hazırlaması, 2015 yılında yönetmelik
ile 2017 yılında ise yasa ile zorunlu hale gelmiĢtir. Kurum iç değerlendirme raporlarının kalite
güvencesi, eğitim, öğretim, araĢtırma ve geliĢtirme ve yönetim sistemi olmak üzere dört temel
bölümden oluĢtuğu görülmektedir.
Bu çalıĢmada; 2007 yılında kurulan 2017 yılı bütçesi yüz milyon liranın ve öğrenci sayısı
on beĢ binin üzerinde olan Bingöl, Karabük, Karamanoğlu Mehmetbey, Kırklareli ve NevĢehir
Hacı BektaĢ Veli üniversitelerinin kurum iç değerlendirme raporları eğitim perspektifinde
karĢılaĢtırılmaya çalıĢılmıĢtır. ÇalıĢmaya konu olan üniversiteler tarafından hazırlanan kurum iç
değerlendirme raporları eğitim öğretim açısından 22 baĢlığı ele almakta ve bu baĢlıklardan 15
tanesi çalıĢmaya konu olan tüm üniversiteler tarafından kabul edilmektedir
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ABSTRACT
In the 21st century, which is called the information age / knowledge society, the sociocultural and economic structures are changing rapidly, the information is considered as the main
source of potential power and wealth, and the economies of the countries are based on
knowledge-based growth models. In this century, universities are not only institutions that are
engaged in education, training and research; they are also contributing to the knowledge
economy and in this context they have become institutions that directly affect the economic
development of countries. The issue of quality in higher education has become increasingly
important. In this context the Bologna Process which Turkey is attended, has adopted the main
objective of creating and disseminating the network of quality assurance systems in higher
education. In this context, the preparation of institutional internal evaluation report of universities
in Turkey has become mandatory with the regulations in 2015 and by law in 2017. It is seen that
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institutional internal evaluation reports consist of four basic part as quality assurance,
education-teaching, research and development and management system.
In this study; the institutional internal evaluation reports of the universities of Bingöl,
Karabük, Karamanoğlu Mehmetbey, Kırklareli and NevĢehir Hacı BektaĢ Veli which was
established in 2007 and have a budget of one hundred million Turkish Liras and have a student
population more than fifteen thousand, were tried to be compared in the educational
perspective. The institutional internal evaluation reports prepared by the universities which are
included in this study, cover twenty two topics in terms of education-teaching and fifteen of them
are accepted by all universities.
Keywords: Quality in Higher Education, Institutional Internal Evaluation, Universities.

1. GiriĢ
Bilgi toplumu öncesi toplumlarda zenginliğin kaynağı toprak, enerji kaynakları ve
sanayi olarak kabul edilirken, bilgi toplumunda zenginlik kaynağı olarak bilgi kabul
edilmektedir (Aydın vd., 2015:15). Yeni oluĢan ekonomik büyüme modelleri içinde,
kurumlara rekabet avantajı sağlayan maddi olmayan duran varlıklar olarak da
tanımlanan entelektüel sermaye kavramı ve toplumun sahip olduğu nitelikli iĢgücü
olarak tanımlanan beĢeri sermaye kavramı önemli bir yapıtaĢı olarak ortaya
çıkmaktadır (Türkoğlu vd., 2016:202; Songur, 2017:201-203).
Üniversiteler sadece eğitim, öğretim ve araĢtırma faaliyetlerinde bulunan
kurumlar olarak değil; aynı zamanda bilgi ekonomisine katkı sağlayan ve bu bağlamda
ülkelerin ekonomik geliĢimini doğrudan etkileyen kurumlar haline dönüĢmüĢlerdir.
Yükseköğretim kurumlarına yüklenen bilgi ekonomisini destekleme misyonu
bağlamında; tüm dünyada üniversitelerin eğitim, öğretim, araĢtırma ve uygulama
faaliyetlerinin yeniden yapılandırılması konusunda çeĢitli uygulamalar yapılmaktadır.
Bilgi ekonomisi ekseninde ve rekabetçi ortamda üniversitelerin kalitesi önemle vurgu
yapılan unsur haline gelmektedir. Kalite anlayıĢı ekseninde kamu veya vakıf
üniversitesi veya özel üniversite ayrımı yapmadan, üniversitelerin beĢeri sermayelerinin
ölçülmesi ve raporlanması için, çeĢitli yöntemler geliĢtirilmiĢ ve uygulanmıĢtır (Özdemir
ve Karakoç, 2018:445). Kalite anlayıĢı ile bağlantılı olarak da kurumsal iç
değerlendirme raporları hazırlanmaktadır.
Öğrenciler, yükseköğretim sisteminin en önemli paydaĢları konumundadır.
Avrupa Birliği, öğrenci merkezli politikalar geliĢtirmekte ve uygulamaya koyduğu
Bologna Süreci ile üniversitelerin rekabet edebilirliklerini artırmaya çalıĢmaktadır.
Bunun sonucu olarak, kalite güvencesi önem kazanmıĢ ve Avrupa ilke ve
standartlarına uyumlu kalite güvence sistemi oluĢturulması ihtiyacı ortaya çıkmıĢtır
(Atatekin ve Dulupçu, 2018:15).
Bologna Süreci, Avrupa Yükseköğretim Alanı oluĢturmayı hedeflemiĢ ve bu
sürecin temelleri Sorbonne Bildirisi ile atılmıĢtır (Özçiçek, 2018:94). Bu süreç,
öğrencilerin eğitim-öğretim sürecinde elde ettiği kazanımlar açısından yenilik getirmiĢ
ve Türkiye bu sürece 2001 yılında dahil olmuĢtur. Önce, Akademik Değerlendirme
Komisyonu ve Bologna EĢ Güdüm Komisyonu raporlarında öğrencilerle ilgili bilgi ve
değerlendirmelere yer verilmiĢ daha sonra “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci
Konseyleri” ve “Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği” ile
öğrencilerin yükseköğretim kurumlarında karar ve uygulamalara katılımı resmiyet
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kazanmıĢtır. 2015 yılında “Yükseköğretim Kalite Güvence Yönetmeliği”nin yürürlüğe
girmesi ve öğrencilerin yükseköğretim bünyesinde oluĢturulan kalite komisyonlarında
yer alması radikal bir karar olmuĢtur (Atatekin ve Dulupçu, 2018:15). 18.06.2017
tarihinde kabul edilen ve 01.07.2017 tarihinde 30111 Sayılı Resmi Gazete’de
yayınlanarak yürürlüğe giren 7033 Sayılı “Sanayinin GeliĢtirilmesi ve Üretimin
Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik
Yapılmasına Dair Kanun” ile Yükseköğretim Kalite Güvence Sistemi ve Yükseköğretim
Kalite Kurulu hakkında düzenleme yapılmıĢ ve üniversitelerin dıĢ değerlendirmesi
zorunlu hale gelmiĢtir (30111 Sayılı Resmi Gazete, Ek 35. Md).
Kurumsal değerlendirme programı ile 1994 yılından itibaren yükseköğretim
kurumlarının talebi üzerine Avrupa yükseköğretim liderlerinden oluĢan dıĢ
değerlendirme takımı tarafından yükseköğretim kurumlarında dıĢ değerlendirme
hizmeti verilmektedir. Bu program, kurumu bir bütün olarak ele almaktadır (EUA,
2015:2).
Kurum Ġç Değerlendirme Raporu (KĠDR); kurumun yıllık iç değerlendirme
süreçlerini izlemek ve beĢ yıl içinde en az bir defa gerçekleĢtirilecek dıĢ değerlendirme
sürecinde esas alınmak üzere, kurum tarafından her yıl hazırlanmaktadır. Kurum
tarafından hazırlanan iç değerlendirme raporu;





kurum ne yapmaya çalıĢıyor?
kurum misyon ve hedeflerine nasıl ulaĢmaya çalıĢıyor?
kurum misyon ve hedeflerine nasıl ulaĢtığına emin oluyor?
kurum geleceğe yönelik süreçlerini nasıl iyileĢtirmeye çalıĢıyor?

sorularından hareket ederek hazırlanmaktadır (Kurum Ġç Değerlendirme Raporu
Hazırlama Kılavuzu, 2016:3).
Kurumsal iç değerlendirme raporları; kalite güvencesi, eğitim-öğretim, araĢtırma
ve geliĢtirme, yönetim sistemi olmak üzere dört bölümden oluĢmakta ve üniversitelerin
artan nicelikleri karĢısında nitel rekabetini Ģekillendirmede yol gösterici niteliğe sahip
olmaktadır (Atatekin ve Dulupçu, 2018:16).
17 Mayıs 2007 tarih ve 5662 Sayılı Kanun’un 29 Mayıs 2007 tarih ve 26736
Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle; Acı Badem Mehmet Ali
Aydınlar Üniversitesi, Artvin Çoruh Üniversitesi, Ağrı Ġbrahim Çeçen Üniversitesi,
Batman Üniversitesi, Bilecik Üniversitesi1, Bingöl Üniversitesi, Bitlis Eren Üniversitesi,
Karabük Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi,
Kırklareli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, MuĢ Alparslan Üniversitesi, NevĢehir
Üniversitesi2, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Siirt Üniversitesi, Sinop Üniversitesi,
Çankırı Karatekin Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi, Ġstanbul Arel Üniversitesi, Ġzmir
Üniversitesi olmak üzere toplam yirmi üniversite kurulmuĢtur. Bu üniversitelerden üç
tanesi vakıf, on yedi tanesi de devlet üniversitesidir3.

1

2012 yılında Bilecik ġeyh Edebali Üniversitesi adını almıĢtır.
2013 yılında NevĢehir Hacı BektaĢ Veli Üniversitesi adını almıĢtır.
3
https://tr.wikipedia.org/wiki/Kategori:2007%27de_kurulan_%C3%BCniversiteler
(EriĢim Tarihi:13.08.2018).
2
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Söz konusu üniversitelerden; Bingöl, Karabük, Karamanoğlu Mehmetbey,
Kırklareli, NevĢehir, Hacı BektaĢ Veli üniversitelerinin 2017 yılı Merkezi Yönetim
Bütçesi yüz milyon TL’nin ve öğrenci sayısı on beĢ binin 4 üzerindedir. Bu nedenle,
çalıĢma söz konusu beĢ üniversitenin 5 kurum iç değerlendirme raporlarının eğitim
perspektifinin karĢılaĢtırılabilmesi açısından önem arz etmektedir. Ayrıca; Bingöl
Üniversitesi, bölgesel kalkınma odaklı misyon farklılaĢması ve ihtisaslaĢması programı
kapsamında “Tarım ve Havza Bazlı Kalkınma” alanında pilot üniversite olması
açısından çalıĢmaya konu olan diğer üniversitelerden farklılaĢmaktadır.
Yükseköğretimde kalite konusu giderek önem kazanmaktadır. Bu çalıĢma,
Türkiye’de yükseköğretimde kalite konusuna katkı yapmayı hedeflemektedir.
Tablo 1: ÇalıĢmaya Konu Olan Üniversitelerin 2017 Bütçe Tutarları ve Öğrenci Sayıları
2017 Yılı Bütçesi
(Milyon TL)

2017 Yılı Öğrenci
Sayısı (KiĢi)

BÜ

129.944.850,00

15130

Karabük Üniversitesi

KBÜ

177.492.000,00

52073

Karamanoğlu Mehmetbey
Üniversitesi

KMÜ

115.652.595,00

15118

Kırklareli Üniversitesi

KLÜ

104.952.000,00

26643

NEVÜ

112.833.314

21517

Üniversite
Bingöl Üniversitesi

NevĢehir Hacı BektaĢ Veli
Üniversitesi

Kısaltmalar

Kaynak: Bingöl Üniversitesi 2017 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu:71, 84; Karabük
Üniversitesi 2017 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu:49, 73; Karamanoğlu Mehmetbey
Üniversitesi 2017 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu:39, 74; Kırklareli Üniversitesi 2017 Yılı
Ġdare Faaliyet Raporu:82, 103; NevĢehir Hacı BektaĢ Veli Üniversitesi 2017 Yılı Ġdare
Faaliyet Raporu:34, 82.
1. Yükseköğretimde Kalite: Dünya ve Türkiye Örnekleri
DeğiĢen küresel ekonomik yapı, bilgi ekonomisini ortaya çıkarmıĢ ve bunun
sonucunda ülkelerin rekabet gücü sahip oldukları beĢeri sermayenin kalitesiyle
ölçülebilir duruma gelmiĢtir (YÖK, 2007:13). Yükseköğretim yapısının geliĢmesi ve
değiĢmesi; eğitimli insan gücünün artmasını sağlamıĢ ve yükseköğretime katılım oranı
önce Amerika’da daha sonra Avrupa’da ve sonrasında geliĢmekte olan ülkelerde artıĢ
göstermiĢtir (Atatekin ve Dulupçu, 2018:16).
Kalite güvencesi; sürekli öz değerlendirme, iç ve dıĢ doğrulama veya
akreditasyon arayıĢları ile teĢvik edilmektedir (Ġbrahim, 2014:107).Yükseköğretim
kurumlarını kalite güvencesi açısından değerlendirmek için temel araç akreditasyondur.
Akreditasyon; bir dernek veya kurumun, bir eğitim kurumunu veya programını
değerlendirdiği ve resmi olarak önceden belirlenmiĢ gereksinimleri ve kriterleri veya
4

2007 yılında kurulan devlet üniversitelerinin 2017 yılı ortalama öğrenci sayısı 15.555 olarak hesaplanmıĢ
(2007 yılında kurulan devlet üniversitelerinin 2017 yılı öğrenci sayısı toplamı/2007 yılında kurulan devlet
üniversitelerinin sayısı) ve bu nedenle 15.000’in üzerinde öğrencisi bulunan üniversiteler tercih edilmiĢtir.
5
Öğrenci tutarları ve bütçe tutarları çalıĢmaya konu olan üniversitelerin 2017 yılı idare faaliyet
raporlarından derlenmiĢtir.
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eğitim kalitesi standartlarını karĢılayıp karĢılamadığını resmen tanıdığı bir süreçtir
(Ġbrahim, 2014:107). Akreditasyon süreci; standartların oluĢturulması, hazırlık ve öz
değerlendirme, izleme, akredite etme ve sürekli gözden geçirme aĢamalarından
oluĢmaktadır (Aydınalp, 2011:27). Akreditasyonun, kurumsal ve programsal olmak
üzere iki türü bulunmaktadır (Özçiçek, 2018:55). Kurumsal akreditasyonda genel olarak
yükseköğretim kurumlarının tüm profesyonel uzmanlık alanları akredite edilmektedir
(Ülker, 2015:95; Kohler, 2003:317).Programa yönelik akreditasyon ise genel olarak iĢe
alma, program kaynakları, müfredat ve içerik odaklıdır (Ülker, 2015:97; Harvey,
2044:209).
Amerika BirleĢik Devletleri’nde (ABD) ilk akreditasyon çalıĢmaları 1885 yılına
kadar uzanmaktadır. Ġlk bölgesel akreditasyon kuruluĢu 1885 yılında kurulmuĢ, ilk
ihtisaslaĢmıĢ akreditasyon kuruluĢu 1907 yılında tıp alanında açılmıĢtır (Kısakürek,
2007:10). 1949 yılında “Ulusal Akreditasyon Komitesi” kurulmuĢ, 1974 yılında da Ulusal
Akreditasyon Komitesi ile Yükseköğretim Kurumları Bölgesel Akreditasyon
Komisyonları Birliği birleĢtirilmiĢ ve lise sonrası akreditasyon kuruluna
dönüĢtürülmüĢtür (Atatetkin ve Dulupçu, 2018:16). ABD’de yükseköğretimde bölgesel,
ulusal ve uzmanlaĢmıĢ olmak üzere üç tür akreditasyon yapısı ile kurumsal
akreditasyon ve program akreditasyonu olmak üzere iki tür akreditasyon
bulunmaktadır. ABD’de akreditasyon kuruluĢları Eğitim Bakanlığı (U.S. Department of
Education - USDE) ve Yükseköğretim Akreditasyon Konseyi (Council for Higher
Education Accreditation - CHEA) tarafından izlenmektedir (Aydınalp, 2011:72-77).
ABD’de akreditasyon sürecinde; öz değerlendirme, meslektaĢ değerlendirmesi, alan
ziyareti, akreditasyon kurumunun değerlendirilmesi ve gözden geçirmenin sürekliliği
önem arz etmektedir (Özçiçek, 2018:80-81).
ABD’de bu geliĢmeler yaĢanırken Avrupa’da da akreditasyon süreci Ģu Ģekilde
geliĢme göstermiĢtir:
BirleĢik Krallık’ta 1984 yılında eğitimde ulusal akreditasyon organı olarak Ġngiliz
Akreditasyon Konseyi (British Accreditation Council - BAC), 1997 yılında
yükseköğretim kurumlarını finanse eden organlar tarafından Yükseköğretim Kalite
Güvence Ajansı (Quality Assurance Agency for Higher Education - QAA) kurulmuĢtur.
BAC, akreditasyon sistemi oluĢturarak bağımsız yüksekokul ve yükseköğretim
kurumlarının standartlarının artırılması amacıyla; QAA ise BirleĢik Krallık’ta
yükseköğretimde akademik standartların korunması ve iyileĢtirilmesi amacıyla
kurulmuĢtur (Ülker, 2015:138). BAC; uygulamadaki hedeflerin gerçekleĢtirilebilmesi için
idari komite ve akreditasyon komitesi olmak üzere iki birimi yetkilendirmiĢtir. 2007-2008
yılları arasında öğrenciler, bazı QAA denetleme takımlarına denetleyici olarak dahil
edilmiĢ ve 2008 yılında QAA, Avrupa Yükseköğretim Kalite Güvence Birliği (European
Association for Quality Assurance in Higher Education System - ENQA) üyeliğine kabul
edilmiĢtir (Aydınalp, 2011:64-69). Öğrenci giriĢ ve çıkıĢ performansı ve katma değer
göstergesi, öğretim kalitesi, okula devam etme ve istihdam BirleĢik Krallık’ta
akreditasyon uygulamalarında en çok kullanılan performans göstergelerini
oluĢturmaktadır (Stephenson, 2012:3).
Almanya ve Avusturya Yükseköğretim Kurulu tarafından 2001 yılında Alman
yükseköğretiminin ders programlarının akreditasyon ve değerlendirmesinden sorumlu
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Akreditasyon, Sertifikasyon ve Kalite Güvencesi Kurulu (Accreditation, Certification and
Quality Assurance Institute - ACQUIN) oluĢturulmuĢtur. ACQUIN; genel meclis,
yönetim kurulu, akreditasyon komisyonu, uzman gruplar ve izleme grupları olmak üzere
beĢ birimden oluĢmaktadır (Aydınalp, 2011, s.45-46). Almanya’da kalite güvence
sistemi kapsamında; 1995 yılında öğretmenler için dıĢ değerlendirme prosedürleri
oluĢturulmuĢ, 1998 yılında lisans ve lisansüstü derecelerde değerlendirme yöntemi
olarak “izleme” sistemi geliĢtirilmiĢ, ders programlarının akreditasyonu sağlanmıĢ, 2005
yılında ders programlarının akreditasyonu için yasa çıkarılmıĢ, 2007 yılında program
akreditasyonunu tamamlamak için sistem akreditasyonu geliĢtirilmiĢ, 2008 yılında
yükseköğretim alanı için Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi sertifikasyonu tamamlanmıĢtır.
2009 yılında ACQUIN, Yükseköğretim için Avrupa Kalite Güvence Kaydı (The
European Qality Assurance Register for Higher Education - EQAR) tarafından
yetkilendirilmiĢtir (Aydınlap, 2011:52-55).
Danimarka’da akreditasyon sistemi; ilk hedefi Danimarka yükseköğretim
kurumlarındaki kalitenin artırılmasına ve raporlanmasına dayalı bir sistemin
oluĢturulması olan, yükseköğretim için akreditasyon kuruluĢlarıyla ilgili bir yasaya
dayanmaktadır. 1990’lı yılların sonlarında kısa süreli eğitim veren özel yükseköğretim
programlarının artmasını engellemek için, akreditasyon baĢvurusu yapmasının önü
açılmıĢtır. Akreditasyon raporları; Fen Bilimleri Bakanlığı bünyesindeki üniversite ders
programları için Akreditasyon Kurumu (Accreditation Institute - ACE) tarafından, Eğitim
ve Kültür Bakanlığı’na bağlı alanlardaki yükseköğretim programları için Danimarka
Değerlendirme Enstitüsü (The Danish Evaluation Institute - EVA) tarafından
hazırlanmaktadır. EVA, bütün kademelerde eğitim ve öğretimin sistematik bir Ģekilde
değerlendirilebilmesi için Parlamento tarafından yetkilendirilmiĢ uluslararası tek
kuruluĢtur. 1992 yılında Yükseköğretimde Kalite ve DıĢ Değerlendirme Merkezi
kurulmuĢ, 1995 yılında Danimarka Değerlendirme Enstitüsü’nün kurulması için yasa
çıkarılmıĢ, 2007 yılında yürürlüğe giren Akreditasyon Yasası ile ACE kurulmuĢ ve 2008
yılında Avrupa Yükseköğretim Alanı (AYA) standartları çerçevesinde yeniden gözden
geçirilen Danimarka Yeterlilikler Çerçevesi, akreditasyon sisteminin kalite ölçütlerine
dahil edilmiĢtir. Danimarka’da akreditasyon süreci; Bakanlık düzeyinde akreditasyon
için soruĢturma, EVA düzeyinde bilgilendirme toplantısına davet edilen programlar,
akreditasyon panelinin tayin edilmesi, kurum ziyareti ve rapor, kurumsal düzeyde öz
değerlendirme ve Akreditasyon Konseyi düzeyinde son karar aĢamalarından
oluĢmaktadır (Aydınalp, 2011:57-63).
Türkiye’de ise yükseköğretimde kalite ve akreditasyon konusunda Ģu geliĢmeler
görülmektedir: Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme Yönetmeliği’nde DeğiĢiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik, 28.12.2006 tarih ve 26390 Sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanmıĢ; bu yönetmelikle birlikte, Yükseköğretim Kurumlarında Akademik
Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme Komisyonu (YÖDEK) kurulmuĢtur. YÖDEK’in
ENQA üyeliği 15.06.2007 tarihinde kabul edilmiĢtir. YÖDEK Rehberi’ne göre
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) adına iç değerlendirmeyi izleyecek Yükseköğretim
Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme Komisyonu (ADEK) ve
onun tamamlayıcısı olan Bologna EĢgüdüm Komisyonu (BEK) kurulmuĢtur (Ayvaz vd.,
2016:4).
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Eğitimde uluslararasılaĢmanın ön plana çıkmasıyla birlikte eğitim programlarının
ve diplomaların karĢılaĢtırılabilir olması giderek önem kazanmaktadır. Bunun
yapılabilmesi için bilgi, beceri ve yetkinliğin tamamını kapsayan öğrenme
kazanımlarının ortaya çıkartılması gerekmektedir. Bu çerçevede Türkiye’de,
Yükseköğretim Yeterlilikler ÇalıĢması baĢlatılmıĢ, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler
Çerçevesi (TYYÇ) hazırlanmıĢtır. TYYÇ kapsamında temel alan yeterlilikleri
belirlenmiĢ, bu yeterlilikler çerçevesinde yükseköğretim kurumları tarafından ders
kredileri ve öğrencinin iĢ yükünün belirlenmesiyle yükseköğretim kurumları arasındaki
farklılıkların öğrenme ortamında oluĢturacağı engellerin ortadan kaldırılması
hedeflenmiĢtir (Atatekin ve Dulupçu, 2018:15).
Kalite Güvencesi Yönetmeliği, 23.07.2015 tarih ve 29423 Sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢ ve bu yönetmelik kapsamında Yükseköğretim
Kalite Kurulu (YKK) oluĢturulmuĢtur. Bu kurulda; YÖK temsilcileri, Üniversitelerarası
Kurul (ÜAK) temsilcileri, ilgili Bakanlıklar ve diğer kurumların temsilcileri bulunmaktadır.
YKK; Kurumsal DıĢ Değerlendirme Komisyonu, Kalite Güvence Ajansları Tescil
Komisyonu ve Kalite Kültürünü YaygınlaĢtırma Komisyonu’ndan oluĢmaktadır 6 .
YKK’nın görevleri, 23 Temmuz 2015 tarih ve 29423 Sayılı Resmi Gazete’de yürürlüğe
giren Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği’nin 7 beĢinci maddesinde
tanımlanmıĢtır8:
a) Yükseköğretimde kalite güvencesi ve akreditasyon ulusal politika ve
stratejisini tanımlamak ve Genel Kurul’a sunmak,
b) Yükseköğretim kurumlarında iç kalite güvence sistemlerinin kurulmasını
desteklemek ve bu konuda yükseköğretim kurumlarına rehberlik etmek,
c) Kalite kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için eğitim, toplantı ve
çalıştay ve benzeri faaliyetlerde bulunmak,
d) Dış değerlendirmede ve akreditasyonda uygulanacak ilkeleri, kalite
göstergelerini ve kuralları belirleyerek Genel Kurul’un onayına sunmak,
e) Genel Kurul tarafından onaylanan dış kalite değerlendirmeleri ve
akreditasyonda uygulanacak prosedürlerle ilgili yükseköğretim kurumlarını
bilgilendirmek ve yayınlar yapmak,
f) Yükseköğretim kurumlarının hazırlamış oldukları öz değerlendirme ve dış
değerlendirilme süreci sonrası, dış değerlendirme raporlarını değerlendirerek kalite
iyileştirmelerine yönelik tavsiyeleri iyileştirecek şekilde nihai raporu düzenleyip Genel
Kurul’a sunmak,
g) En çok beş yılda bir yapılması gereken dış değerlendirmeyi süresi geçmesine
rağmen yaptırmayan yükseköğretim kurumları hakkında, masrafları ilgili yükseköğretim
6

http://www.yok.gov.tr/web/kalitekurulu/8 (EriĢim Tarihi:13.08.2018).
Yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim, araĢtırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin iç ve dıĢ kalite
güvencesi, akreditasyon süreçleri bağımsız dıĢ değerlendirme kurumlarının yetkilendirilmesi süreçlerini ve
bu kapsamda tanımlanan görev, yetki ve sorumluluklara iliĢkin esasları düzenlemektedir. Ġlgili yönetmelikle
kalite güvencesi; iç değerlendirme, dıĢ değerlendirme, dıĢ değerlendiricilerin onayı ve izlenmesi olmak
üzere üç bölümde ele alınmaktadır (Kurumsal Ġç Değerlendirme Raporu, Hazırlama Kılavuzu, 2016:3-5).
8
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/07/20150723-3.htm (EriĢim Tarihi: 13.08.2018).
7
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kurumlarından tahsil edilmek üzere dış değerlendirme yaptırılmasını Genel Kurul’dan
talep etmek,
ğ) Yükseköğretim kurumlarına yönelik olarak yıl boyunca gerçekleştirilen dış
kalite değerlendirmeleri, karşılaşılan problemler ve kalite iyileştirmesi süreci ile ilgili
önerileri her yılın sonunda Genel Kurul’a sunmak,
h) Dış kalite değerlendirmesi ve akreditasyon alanlarında faaliyet göstermek
amacıyla, belirlenmiş ilke ve kurallar çerçevesinde tescil almak üzere Yükseköğretim
Kurulu’na müracaat eden özel hukuk tüzel kişilerinin tescil müracaatlarını
değerlendirerek Genel Kurul’a görüş vermek, bu kuruluşların faaliyetlerini izlemek ve
gerekli gördüğünde bilgi almak, gerektiğinde uyarmak veya tescillerinin iptali için Genel
Kurul’a öneride bulunmak,
ı) Yükseköğretimde kalite güvencesi konusunda uluslararası kuruluşlar
nezdinde Kurul’u temsil etmek, (i), (d), (f), (g), (ğ) ve (h) bentleri uyarınca Genel Kurul’a
sunduğu rapor ve görüşleri, eş zamanlı olarak Kurul’un internet sayfasında kamuoyu ile
paylaşmak,
i) Yükseköğretim Kurulu tarafından bu yönetmelik amaç ve kapsamında verilen
diğer görevleri yerine getirmek.
Ayrıca, YÖK tarafından tanınan ve YKK tarafından yetkilendirilen “Kalite DıĢ
Değerlendirme Tescil Belgesi”ne sahip dıĢ değerlendirme kuruluĢları bulunmaktadır.
Bu kapsamda; Eczacılık Eğitimi ve Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon
Derneği (ECZAKDER), Eğitim Fakülteleri Programlarını Değerlendirme ve
Akreditasyon Derneği (EPDAD), Fen, Edebiyat, Dil ve Tarih, Coğrafya Fakülteleri
Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (FEDEK), HemĢirelik
Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (HEPDAK), Mimarlık
Akreditasyon Kurulu (MĠAK), Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve
Akreditasyon Derneği (MÜDEK), Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve
Akreditasyon Derneği (TEPDAD), Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları
Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (VEDEK) faaliyet göstermektedir (Atatekin ve
Dulupçu, 2018:20). Dünyada ise; 1993 yılında temel hedefi uluslararası düzeyde kabul
gören bir uygunluk değerlendirme programı oluĢturmak olan Uluslararası Akreditasyon
Forumu (International Accredation Forum - IAF), 1996 yılında temel amacı
akreditasyon sistemlerinin ve programlarının eĢitliğini temel alarak akreditasyon
kuruluĢları tarafından onaylanan akreditasyonların uluslararası düzeyde kabul
görmesini uluslararası akreditasyon ağıyla ve diğer bölgesel üye akreditasyon
kuruluĢlarıyla iĢbirliği içinde çalıĢarak hızlandırmak olan Amerika Akreditasyon Birliği
(American Accreditation Association - AAC), 2000 yılında temel amacı birlik üyesi
ülkeler ve bu ülkelerin akreditasyon sistemleri arasında karĢılıklı güveni oluĢturmak ve
oluĢturulan güvenin sürekliliğini sağlamak olan Avrupa Akreditasyon Birliği (European
Accreditation Association - EAA) faaliyet göstermektedir (Özçiçek, 2018:62-68).
2. ÇalıĢmaya Konu Olan Üniversitelerin Kurum Ġç Değerlendirme
Raporlarında Eğitim Boyutunun Değerlendirilmesi
Kurum Ġç Değerlendirme Raporu (KĠDR); kurum tarafından, yıllık iç
değerlendirme süreçlerinin izlenmesi ve beĢ yılda bir gerçekleĢtirilen dıĢ değerlendirme
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sürecine temel oluĢturmak için hazırlanmaktadır. Avrupa Standartlar Rehberi
(European Standarts Guiden - ESG), KĠDR uygulamasının esin kaynağını
oluĢturmaktadır. KĠDR; kurum hakkında bilgiler, kalite güvencesi, eğitim-öğretim,
araĢtırma ve geliĢtirme, yönetim sistemi olmak üzere beĢ temel baĢlıktan oluĢmaktadır
(Atatekin ve Dulupçu, 2018:20).
KĠDR’de;

kurumun misyonu ve hedefleri nelerdir?

Kurum organizasyonel süreç ve faaliyetleri nasıl yürütmektedir?

kurum kalite güvencesi ve iç değerlendirme süreçlerini nasıl
yürütmektedir?

kurumun rekabet avantajını koruyabilmesi için sürekli iyileĢme faaliyetleri
nelerdir?
soruları yanıtlanmaya çalıĢılmaktadır (Atatekin ve Dulupçu, 2018:21).
Bu çalıĢmada 2007 yılında kurulan ve 2017 yılı bütçesi yüz milyon TL’nin,
öğrenci sayısı on beĢ binin üzerinde olan üniversitelerin KĠDR’leri eğitim-öğretim 9
açısından değerlendirilmiĢ ve elde edilen bulgular tablo 2’de gösterilmiĢtir:
Tablo 2: ÇalıĢmaya Konu Olan Üniversitelerin Durumu
KĠDR’lerde Ele
Alınan
Üniversitelerin
Durumu
Program
tasarımı ve
onay sürecine iç
ve dıĢ
paydaĢların
katılımının
sağlanması ve
sürecin
memnuniyet
anketleri ile
takip edilmesi

Öğrencilerin
yurtiçi ve
yurtdıĢındaki
uygulama ve
9

Üniversiteler

BÜ, KBÜ,
KLÜ, KMÜ,
NEVÜ

BÜ, KBÜ,
KLÜ, KMÜ,
NEVÜ

Frekans

KĠDR’lerde Ele
Alınan
Üniversitelerin
Durumu

Üniversiteler

5

Akademik
personelin
mesleki
geliĢimini
sürdürebilmek
için olanakların
(yurtiçi ve
yurtdıĢı bilimsel
toplantılara
katılımın teĢvik
edilmesi,
lisansüstü
eğitim vb.)
sağlanması

BÜ, KBÜ,
KLÜ, KMÜ,
NEVÜ

5

5

Öğrencilere
yönelik
danıĢmanlık
hizmetlerinin

BÜ, KBÜ,
KLÜ, KMÜ,
NEVÜ

5

Frekans

10

Bu baĢlık altında; programların tasarımı ve onayı, öğrenci merkezli öğrenme, öğretme ve değerlendirme,
öğrencinin kabulü ve geliĢimi, tanınma ve sertifikalandırma, eğitim-öğretim kadrosu, öğrenme kaynakları,
eriĢilebilirlik ve destekler alt baĢlıklarına yönelik sorulara yanıt aranmaktadır.
10
Frekans dağılımı, KĠDR’de ele alınan konu baĢlığının kaç üniversite tarafından kullanıldığını
göstermektedir.
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stajlarının iĢ
yükünün
belirlenerek
programın
toplam iĢ
yüküne dahil
edilmesi

sağlanması

Tablo 2: ÇalıĢmaya Konu Olan Üniversitelerin Durumu (Devamı)
KĠDR’lerde Ele
Alınan
Üniversitelerin
Durumu
Kariyer
planlamasına
yönelik
(rehberlik
yapılması,
öğrencilerin
ulusal ve
uluslararası
kongre,
sempozyum vb.
etkinliklere
katılımının
teĢvik edilmesi,
kariyer tanıtım
günlerinin
düzenlenmesi
vb.) destek
sağlanması
Program
yeterliliklerinin
TYYÇ ile
uyumlu olarak
belirlenmesi

Öğrenci
geliĢimine
yönelik sosyal,
kültürel ve
sportif
faaliyetlerin

Üniversiteler

BÜ, KBÜ,
KLÜ, KMÜ,
NEVÜ

BÜ, KBÜ,
KLÜ, KMÜ,
NEVÜ

BÜ, KBÜ,
KLÜ, KMÜ,
NEVÜ

Frekans

KĠDR’lerde Ele
Alınan
Üniversitelerin
Durumu
Özel yaklaĢım
gerektiren
(engelli ve
yabancı uyruklu)
öğrenciler için
düzenlemelerin
bulunması ve
gerekli fiziki
imkanların
(görme engelliler
için optik kitap
okuma cihazı vb.)
sağlanması

Üniversiteler

Frekans

BÜ, KBÜ,
KLÜ, KMÜ,
NEVÜ

5

5

Program
yeterliliklerinin
ders öğrenme
çıktıları ile
arasında
iliĢkilendirme
yapılarak
belirlenmesi

BÜ, KBÜ,
KLÜ, KMÜ,
NEVÜ

5

5

ERASMUS,
FARABĠ,
MEVLANA vb.
öğrenci
hareketliliğinin
teĢvik edilmesi

BÜ, KBÜ,
KLÜ, KMÜ,
NEVÜ

5

5
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desteklenmesi
Programda yer
alan derslerin
Avrupa Kredi
Transfer
Sistemi (AKTS)
değerlerinin
belirlenmesi

BÜ, KBÜ,
KLÜ, KMÜ,
NEVÜ

5

Kurumun, eğitimöğretimin
yetkinliğini
artıracak
öğrenme
ortamlarını yeterli
ve uygun
donanıma sahip
olacak Ģekilde
sağlaması

BÜ, KBÜ,
KLÜ, KMÜ,
NEVÜ

5

Tablo 2: ÇalıĢmaya Konu Olan Üniversitelerin Durumu (Devamı)
KĠDR’lerde Ele
Alınan
Üniversitelerin
Durumu
Öğrencilerin staj
ve iĢyeri eğitimi
vb. programları
için teknik gezi
düzenlenmesi,
sanayi ve sivil
toplum kuruluĢları
ile iĢbirliği
yapılması

Eğitim-öğretim
dönemi
baĢlamadan iç
(öğrenciler ve
çalıĢanlar) ve dıĢ
(mezunlar ve
iĢverenler)
paydaĢlarla
program
güncelleme
toplantılarının
yapılması
Öğrencilere
psikolojik
rehberlik, sağlık
hizmeti vb.
destek
hizmetlerinin

Üniversiteler

BÜ, KBÜ,
KLÜ, KMÜ,
NEVÜ

BÜ, KBÜ,
KLÜ, KMÜ,
NEVÜ

BÜ, KLÜ,
KMÜ, NEVÜ

KĠDR’le
F rde Ele Alınan
rekans
Üniversitelerin
Durumu
Öğrencilerin
kullanımına
yönelik tesis ve
altyapılar
(yemekhane,
5 yurt, spor
alanları,
teknoloji
donanımlı
çalıĢma alanları
vb.) bulunması
Yeni
öğrencilerin
kuruma/progra
ma uyum
sağlaması için
öğrenci
5
oryantasyon
programlarının
bulunması

Mezun Bilgi
Sistemi
4 otomasyonunun
bulunması

Üniversiteler

Frekans

BÜ, KBÜ,
KLÜ, KMÜ,
NEVÜ

5

BÜ, KBÜ,
KLÜ, NEVÜ

4

BÜ, KBÜ,
KLÜ, KMÜ

4
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sunulması
Doğru, adil ve
tutarlı bir Ģekilde
değerlendirmenin
güvence altına
alınması için ders
içerikleri vb.
materyallerin
öğrenci eriĢimine
açık olması

BÜ, KBÜ, KLÜ

Kurumun
eğitimde yeni
teknolojilerin
kullanımını
(dersliklerde
projeksiyon,
internet
3 bağlantısı, akıllı
tahta
bulunması,
uygulama
laboratuarlarının
mevcut olması
vb.) teĢvik
etmesi

BÜ, KBÜ,
NEVÜ

3

Tablo 2: ÇalıĢmaya Konu Olan Üniversitelerin Durumu (Devamı)
KĠDR’lerde Ele
Alınan
Üniversitelerin
Durumu
Programların
öğrenci merkezli
hale getirilmesi
için beyin fırtınası
vb. uygulamalar
yapılması ve
eğitim-öğretim
faaliyeti ile ilgili
toplantılarda
öğrenci
temsilcilerinin
bulunması

Üniversiteler

KBÜ, NEVÜ

Frekans

KĠDR’lerde Ele
Alınan
Üniversitelerin
Durumu

Öğrencilerin
sosyal sorumluluk
projeleri, saha
araĢtırmaları,
uygulama bitirme
ödevleri vb.
2
konularda aktif bir
Ģekilde
görevlendirilmesi

Üniversiteler

BÜ, KLÜ

Frekans

2

Kaynak: Bingöl Üniversitesi 2016 Yılı Kurum Ġç Değerlendirme Raporu, s.1620; Karabük Üniversitesi 2016 Yılı Kurum Ġç Değerlendirme Raporu, s.15-30;
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 2016 Yılı Kurum Ġç Değerlendirme Raporu, s.
14-19; Kırklareli Üniversitesi 2016 Yılı Kurum Ġç Değerlendirme Raporu, s. 25-37;
NevĢehir Hacı BektaĢ Veli Üniversitesi 2016 Yılı Kurum Ġç Değerlendirme Raporu,
s.36-46.

Tablo 2 incelendiğinde; çalıĢmaya konu olan üniversiteler tarafından hazırlanan
KĠDR’lerin, eğitim-öğretim açısından 22 baĢlığı konu aldığı görülmektedir. Bu konu
baĢlıklarından 15 tanesinin çalıĢmaya konu olan üniversiteler tarafından kabul edildiği
anlaĢılmaktadır. Ayrıca KĠDR’de;
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KBÜ, KMÜ ve NEVÜ’nün; “öğrencilerin sosyal sorumluluk projeleri, saha
araĢtırmaları, uygulama bitirme ödevleri vb. konularda aktif bir Ģekilde
görevlendirilmesi”,

KMÜ ve NEVÜ’nün; “doğru, adil ve tutarlı bir Ģekilde değerlendirmenin
güvence altına alınması için ders içerikleri vb. materyallerin öğrenci eriĢimine açık
olması”,

KMÜ’nün; “yeni öğrencilerin kuruma/programa uyum sağlaması için
öğrenci oryantasyon programlarının uygulanması”,

KMÜ ve KLÜ’nün; kurumun eğitimde yeni teknolojilerin kullanımını
(dersliklerde projeksiyon, internet bağlantısı, akıllı tahta bulunması, uygulama
laboratuarının mevcut olması vb.) teĢvik etmesi,

KBÜ’nün; “öğrencilere psikolojik rehberlik, sağlık hizmeti vb. destek
hizmetlerinin sunulması”,

NEVÜ’nün; “mezun bilgi sistemi vb. otomasyonun bulunması”,

BÜ, KMÜ ve KLÜ’nün; “programların öğrenci merkezli hale getirilmesi
için beyin fırtınası, münazara vb. uygulamalar yapılması ve eğitim-öğretim faaliyeti ile
ilgili toplantılarda öğrenci temsilcisinin bulunması”
konusuna yer vermediği anlaĢılmaktadır.
3. Genel Değerlendirme ve Sonuç
Türkiye’de yükseköğretimde kalite süreci değerlendirildiğinde Ģu geliĢmelerin
yaĢandığı görülmektedir: 1981 yılında 2547 sayılı YÖK Kanunu’nun yürürlüğe girmesi
ile baĢlamıĢ ve 1982 Anayasası’nın 130. ve 131. maddeleri ile güvence altına
alınmıĢtır. 1994 yılında Mühendislik Teknoloji ve Akreditasyon Kurulu (Accreditation
Board for Engineering and Technology - ABET) kurulmuĢtur. 1997 yılında Kalite
Değerlendirme Projesi yapılmıĢ, 1998-1999 eğitim öğretim döneminde eğitim kalitesinin
yükseltilmesi ve akreditasyonunun sağlanması için giriĢimde bulunulmuĢtur. 2001
yılında Türkiye, Bologna Süreci’ne dahil olmuĢ ve 2002 yılında MÜDEK kurulmuĢtur.
2003 yılında 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kabul edilmiĢ ve bu
kanun 2006 yılında yürürlüğe girmiĢtir. 2005 yılında YÖDEK kurulmuĢ ve 2007 yılında
ENQA’ya üye olmuĢtur. 2008 yılında Ulusal Yeterlilikler Komisyonu kurulmuĢtur. 20082011 arasında diğer akreditasyon kuruluĢları faaliyete geçmiĢtir. 2010 yılında TYYÇ
hazırlanmıĢtır. 2015 yılında Yükseköğretimde Kalite Güvence Yönetmeliği yayımlanmıĢ
ve 2017 yılında Yükseköğretim Kalite Güvencesi Sistemi yasa ile güvence altına
alınmıĢ ve YKK kurulmuĢtur (Atatekin ve Dulupçu, 2018:18).
KĠDR, kurumsal dıĢ değerlendirme sürecinin temelini oluĢturmakta ve kalite
güvencesi, eğitim-öğretim, araĢtırma-geliĢtirme ve yönetim sistemi olmak üzere dört
ana baĢlıktan oluĢmaktadır. Eğitim-öğretim baĢlığında;







programların tasarımı ve onayı,
öğrenci merkezli öğrenme, öğretme ve değerlendirme,
öğrencinin kabulü ve geliĢimi,
tanınma ve sertifikalandırma,
eğitim-öğretim kadrosu,
öğrenme kaynakları,
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eriĢilebilirlik ve destekler

alt baĢlıklarına iliĢkin bilgilere yer verilmektedir. AraĢtırma ve geliĢtirme
baĢlığında;





araĢtırma stratejisi ve hedefleri,
araĢtırma kaynakları,
araĢtırma kadrosu,
araĢtırma performansının izlenmesi ve iyileĢtirilmesi

alt baĢlıklarına iliĢkin bilgiler bulunmaktadır. Yönetim sistemi baĢlığında;







yönetim ve idari birimlerin yapısı,
kaynakların yönetimi,
bilgi yönetim sistemi,
kurum dıĢından tedarik edilen hizmetlerin kalitesi,
kamuoyunu bilgilendirme,
yönetimin etkinliği ve hesap verebilirliği

alt baĢlıklarına iliĢkin bilgilere yer verilmektedir.
2007 yılında kurulan, 2017 yılı merkezi yönetim bütçesi yüz milyon TL’nin ve
öğrenci sayısı on beĢ binin üzerinde olan devlet üniversiteleri bu çalıĢmanın
örneklemini oluĢturmaktadır. Bu örnekleme ait KĠDR’lerin eğitim-öğretim baĢlığı
çalıĢmanın kapsamını oluĢturmakta ve bu kapsamda içerik analizi yöntemiyle
üniversiteler arası karĢılaĢtırma yapılmaktadır.
Yapılan bu çalıĢma sonucunda; çalıĢmaya konu olan üniversitelerin KĠDR’lerinin
eğitim perspektifinde ortak noktalara sahip olduğu belirlenmiĢtir. Bu hususlar Ģunlardır:
ÇalıĢmaya konu olan tüm üniversiteler tarafından; program tasarım ve onay sürecinde
iç ve dıĢ paydaĢların görüĢünü almakta ve bu doğrultuda programların TYYÇ’ye uygun
olarak hazırlanmasını sağlamaktadır. Hazırlanan program yeterlilikleri, ders öğrenme
çıktıları ile iliĢkilendirilerek oluĢturulmakta ve derslerin AKTS değerleri belirlenmektedir.
Aynı zamanda; öğrencilerin yurtiçi ve yurtdıĢı uygulama ve stajlarının iĢ yükü
belirlenmekte ve programın toplam iĢ yüküne dahil edilmektedir. Yabancı uyruklu ve
engelli öğrenciler için düzenlemeler bulunmakta ve fiziki olanaklar sağlanmaktadır.
Öğrencilere yönelik danıĢmanlık hizmetleri verilmekte ve ERASMUS, FARABĠ,
MEVLANA vb. yurtiçi ve yurtdıĢı değiĢim programları teĢvik edilmektedir. Akademik
personelin mesleki geliĢimini sağlaması için yurtiçinde ve yurtdıĢında gerçekleĢtirilen
sempozyum, kongre vb. etkinliklere katılımı desteklenmektedir. Eğitim-öğretimin
yetkinliğini artıracak öğrenme ortamları yeterli ve uygun donanıma sahip olacak Ģekilde
sağlanmaktadır. Öğrencilere kariyer planlamasına yönelik destek sağlanmakta,
öğrencilerin staj ve iĢyeri eğitimi vb. programları için teknik gezi düzenlenmekte, sanayi
ve sivil toplum kuruluĢları ile iĢbirliği yapılmaktadır. Öğrencilerin kullanımına yönelik
olarak tesis ve altyapılar bulunmakta ve öğrenci geliĢimine yönelik sosyal, kültürel ve
sportif faaliyetler desteklenmektedir. Ayrıca, eğitim-öğretim dönemi baĢlamadan iç ve
dıĢ paydaĢlarla program güncelleme toplantıları yapılmaktadır.
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Yine çalıĢma sonucunda; çalıĢmaya konu olan üniversitelerin KĠDR’lerinn
eğitim-öğretim baĢlığı altında farklılaĢan yönleri olduğu ortaya çıkmıĢtır. Üniversitelerin
farklılaĢan yönleri Ģunlardır:
BÜ’de Kariyer GeliĢim Merkezi (KAGEM) kurulmuĢtur. Kariyer ve DanıĢmanlık
Merkezi bünyesinde; üniversite-ĠġKUR iĢbirliği ile periyodik olarak ĠġKUR’un kariyer
tanıtım günleri düzenlenmektedir. Sağlık, Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı’na (SKS)
bağlı Aile Sağlığı Merkezi (ASM) bünyesinde iki doktor ve bir psikolog görev
yapmaktadır. Ekonomik ve Finansal GeliĢmeler (EKOFĠN) adı altında öğrencilere iĢ ve
meslek hayatıyla ilgili bilgi verilmektedir. Mezun Bilgi Sistemi (MBS) geliĢtirmeye açık
bir alan olarak dikkat çekmektedir (Bingöl Üniversitesi 2016 Yılı Kurum Ġç
Değerlendirme Raporu:16-23).
KBÜ’de SKS bünyesinde Kariyer GeliĢtirme Merkezi kurulmuĢtur. MedikoSosyal Tesisi’nin önünde mevzuattan kaynaklanan engeller bulunduğu için psikolojik
rehberlik ve sağlık hizmeti sunulamamaktadır. Sosyal Tesis ve YaĢam Merkezi
bünyesinde öğrenci ve personel yemekhanesi, kuaför, terzi, kırtasiye vb. çeĢitli
dükkanlar, kafeterya ve restoranlar hizmet vermektedir. Engelli öğrencilerin daha iyi
koĢullarda eğitim alabilmesi için Engelli Öğrenci Birimi oluĢturulmuĢtur. Programların
sürekli izlenmesi ve güncellenmesi amacıyla iç ve dıĢ paydaĢlar için dönem içi
toplantılar, öğrencilerin memnuniyetini ölçmek üzere “Öğrenci Memnuniyet Anketi”,
öğrencilerin derslerle ilgili görüĢ ve önerilerini derlemek üzere “Ders Değerlendirme
Anketi” uygulanmaktadır. Ayrıca, yeni mezunların görüĢlerini almak için Karabük
Üniversitesi Mezunlar Birliği kurulmuĢtur. Programların eğitim amaçları ve öğrenme
çıktılarının etkinlikleri ve hedeflerine ulaĢma düzeyleri “Öğretim Elemanı ve Ders
Değerlendirme” anketleri aracılığıyla izlenmekte ve ilgililere geri bildirim verilmektedir
(Karabük Üniversitesi 2016 Yılı Kurum Ġç Değerlendirme Raporu:15-31).
KLÜ, Kırklareli Lisansüstü Eğitim BaĢvuru Sistemi (KLUBSĠS) ile çalıĢmaya
konu olan diğer üniversitelerden farklılaĢmaktadır. Kariyer Uygulama ve AraĢtırma
Merkezi bulunmaktadır. Türk Hava Yolları UçuĢ Eğitimi BaĢkanlığı ile “Kabin Ekibi
Eğitimi ve Ġstihdamı” protokolü imzalanmıĢtır (Kırklareli Üniversitesi 2016 Yılı Kurum Ġç
Değerlendirme Raporu:25-37).
KMÜ’de Proje ve Teknoloji Transfer Ofisi kurulmuĢtur. YerleĢke içinde bulunan
Psikolojik DanıĢmanlık ve Rehberlik Hizmetleri biriminde bir psikolog, Acil Müdahale
biriminde bir hemĢire görev yapmaktadır. Askıda yemek uygulaması ile çalıĢmaya konu
olan diğer üniversitelerden farklılaĢmaktadır (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
2016 Yılı Kurum Ġç Değerlendirme Raporu:14-19).
NEVÜ’de kariyer ofisi bulunmaktadır. NEVÜ, her sene düzenlenen spor
Ģenlikleri ile çalıĢmaya konu olan diğer üniversitelerden farklılaĢmaktadır (NevĢehir
Hacı BektaĢ Veli Üniversitesi 2016 Yılı Kurum Ġç Değerlendirme Raporu:25-37).
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