YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar
Amaç ve Kapsam
Madde 1 (1) Bu Usul ve Esasların amacı, Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun
amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve
çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Bu Usul ve Esaslar, Yükseköğretim
Kalite Kurulu’nun amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının
görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
Madde 2 (1) Bu Usul ve Esaslar 23 Temmuz 2015 tarihli ve 29423 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinin 2
nci fıkrası ve Geçici 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 3 (1) Bu Usul ve Esaslarda geçen;
a) Akreditasyon: Bir dış değerlendirici kurum tarafından belirli bir alanda önceden
belirlenmiş, akademik ve alana özgü standartların bir yükseköğretim programı tarafından
karşılanıp karşılanmadığını ölçen, değerlendirme ve dış kalite güvence sürecini,
b) Başkan: Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı’nı
c) Başkan Yardımcısı: Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkan Yardımcısı’nı
ç) Dış Değerlendirme: Bir yükseköğretim kurumunun veya programının, eğitim̆
ögretim ve araş tırma faaliyetleri ile idarî hizmetlerinin kalitesinin, Yükseköğretim Kalite
Kurulu tarafından yetkilendirilen dış değerlendiriciler veya Yükseköğretim Kurulunca tanınan,
bağımsız Kalite Değerlendirme Tescil Belgesine sahip dış değerlendirme kuruluş ları tarafından
yürütülen dış değerlendirme sürecini,
d) Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kuruluşları: Yurt içinde veya yurt dışında
faaliyet gösteren ve Yükseköğretim Kurulunca tanınan Kalite Değerlendirme Tescil Belgesine
sahip kurumları,
e) Dış Değerlendiriciler: Yükseköğretim kurumlarının kurumsal dış değerlendirme
sürecinde görev yapmak üzere Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından görevlendirilen dış
değerlendirme sürecini yürütmeye yetkin kişileri,
f) Genel Kurul: Yükseköğretim Genel Kurulu’nu,
g) İç Değerlendirme: Bir yükseköğretim kurumunun, eğitim-öğretim ve araştırma
faaliyetleri ile idarî hizmetlerinin kalitesinin ve kurumsal kalite geliştirme çalışmalarının, ilgili
yükseköğretim kurumunun görevlendireceği değerlendiriciler tarafından değerlendirilmesini,

ğ) Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi: Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun önerisi
üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan, bağımsız kurum veya kuruluşların
yükseköğretim kurumlarında eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî hizmetlerin kalite
düzeyini ve kalite geliştirme çalışmalarını değerlendirmeye yetkili olduğunu gösteren belgeyi,
h) Kalite Güvencesi: Bir yükseköğretim kurumunun veya programının iç ve dış kalite
standartları ile uyumlu kalite ve performans süreçlerini tam olarak yerine getirdiğine dair
güvence sağlayabilmek için yapılan tüm planlı ve sistemli işlemleri,
ı) Komisyon: Bu Usul ve Esasların 7 nci maddesinde düzenlenen daimi komisyonları,
i) Kurul: Yükseköğretim Kalite Kurulu’nu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Yükseköğretim Kalite Kurulunun Organizasyon Yapısı, Görevleri, Sorumlulukları,
Çalışma Esasları ve Çalışma Organları
Yükseköğretim Kalite Kurulunun Organizasyon Yapısı
Madde 4 (1) Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun organizasyon yapısı 23 Temmuz 2015
tarihli ve 29423 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kalite Güvencesi
Yönetmeliği’nin 4 üncü maddesinde belirtildiği gibidir.
Yükseköğretim Kalite Kurulunun Görev ve Sorumlulukları
Madde 5 (1) Yükseköğretim Kalite Kurulu 23 Temmuz 2015 tarihli ve 29423 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği”nin 5 inci
maddesinde belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.
(2) Yükseköğretim Kalite Kurulu, Yükseköğretim Kurulu’nun uygun görüşünü alarak
belirlediği bu usul ve esaslar kapsamında, Kurulun faaliyet alanları ile ilgili düzenlemeleri
hazırlamaya ve uygulamaya yetkilidir.

Yükseköğretim Kalite Kurulunun Çalışma Esasları
Madde 6 (1) Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun çalışma esasları aşağıdaki gibidir:
a)Yükseköğretim Kalite Kurulu, Başkanın belirleyeceği tarihlerde ayda en az bir kez
olmak üzere, Başkanın çağrısı üzerine veya Yükseköğretim Kalite Kurulu üyelerinin üçte
birinin yazılı isteğinin Başkanlığa bildirilmesini takiben 10 gün içerisinde toplanır. Başkanın
bulunmadığı hallerde toplantılara Başkan Yardımcısı başkanlık eder.
b) Yükseköğretim Kalite Kurulu gündemi, kurul toplantılarından on beş gün öncesine
kadar üyelerden gelen öneriler ve Komisyonların sunacağı raporlar göz önüne alınarak Başkan
tarafından belirlenir. Kurul toplantılarında alınan kararlar sekretarya tarafından yazılı hale
getirilir ve üyelere iletilir.

c) Geçerli mazereti olmaksızın bir yılda toplam dört toplantıya katılmayanlar ve altı
aydan fazla süre ile hastalık, kaza veya baş ka bir nedenle görevini yapamaz durumda olanlar
dışında, görev süreleri dolmadan üyelik süresi sonlandırılamaz.
ç) Yükseköğretim Kalite Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve
toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşit olması halinde Başkanın oyu
yönünde karar verilmiş sayılır.
d) Her bir gündem maddesine ait görüşmeler tamamlandığında oylamaya geçilir. Her
üye oyunu açık kullanır. Oylamalarda çekimser oy kullanılamaz. Karara katılmayan üyeler
karşı görüş gerekçesini yazılı olarak belirtirler.
e) Kararlar Başkan ve üyeler tarafından imzalanan tutanaklarla tespit edilir. Kararlara
her takvim yılı başından itibaren bir sıra numarası verilir. Kararlarda toplantı tarihi, karar sayısı,
karar metni, toplantıya katılan Başkan ve üyelerin adları, varsa karşı oy gerekçeleri yer alır.
f) Karara karşı oy kullanan üyeler, karşı oy gerekçelerini kararın ekine konulmak üzere
bir sonraki toplantıya kadar Kurul’a verirler.
g) Kararlar iki nüsha hazırlanır ve bir nüshası Kurul dosyasında saklanır, bir nüshası da
yıllık olarak ciltlettirilir,
ğ) Yükseköğretim Genel Kurulu ve Üniversitelerarası Kurul tarafından seçilen üyeler,
toplantılarda, temsil ettikleri veya görevli veya ilişkili oldukları kurumlar ile ilgili gündem
maddelerinin görüşüldüğü bölümlere katılamazlar.
(2) Yükseköğretim Kalite Kurulu gerekli gördüğü takdirde Kurul üyesi olmayan kişilerin de
yer alabileceği bu Usul ve Esasların 7 nci maddesinde belirtilen daimi komisyonlar dışında alt
komisyonlar, çalışma grupları ve danışma kurulları oluşturabilir.
Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun Çalışma Organları
Madde 7- (1) Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun, 23 Temmuz 2015 tarihli ve 29423 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliğinin 5 inci
maddesinde tanımlanan görevlerini yerine getirmek üzere oluşturulması gereken daimi
komisyonlar şunlardır:
a. Kurumsal Dış Değerlendirme Komisyonu
b. Kalite Güvence Ajansları Tescil Komisyonu
c. Kalite Kültürünü Yaygınlaştırma Komisyonu
(2) Komisyonların üyeleri, Yükseköğretim Kalite Kurulu üyeleri arasından kurul tarafından
seçilir; üyeler gerektiğinde birden fazla komisyonda görev alabilirler. Komisyonların teşkili
için yeterli sayıda istekli olmaması durumunda Kurul kararıyla üye sayısı tamamlanır.
Madde 8- (1) Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun Yönetmelikle belirlenen görevlerini
yerine getirmek üzere Kurumsal Dış Değerlendirme Komisyonu, Kalite Güvence Ajansları
Tescil Komisyonu, Kalite Kültürünü Yaygınlaştırma Komisyonu kurulur. Komisyon üyeleri
kendi üyeleri arasından Kurul tarafından seçilir. Üyeler gerektiğinde birden fazla komisyonda
görev alabilirler. Komisyonların teşkili için yeterli sayıda istekli olmaması durumunda Kurul
kararıyla üye sayısı tamamlanır.

Kurumsal Dış Değerlendirme Komisyonu
Madde 9- (1)Yükseköğretim Kalite Kurulu Üyeleri arasından seçilen yedi kişiden
oluşur ve görev süresi iki yıldır. Görev süresi dolan üye yeniden seçilebilir.
(2) Komisyonun görevleri şunlardır:
a) Yükseköğretim kurumlarının her yıl hazırladıkları iç değerlendirme raporlarının
zamanında toplanmasını sağlamak,
b) Dış değerlendirmede uygulanacak ilkeleri, kalite göstergelerini ve kuralları
belirleyerek Kurul’a sunmak,
c) Dış değerlendirmede uygulanacak yöntem ve araçlarla ilgili yükseköğretim
kurumlarının bilgilendirilmesine yönelik dokümanları hazırlamak ve Kurul’a sunmak
ç) Yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirme sürecine yönelik iş ve
işlemlerinin Kurul’un uygun görüşünü alarak yürütülmesini sağlamak,
d) Dış değerlendirme sürecine giren yükseköğretim kurumlarının iç değerlendirme
raporları ile değerlendirme takımlarının geri bildirim raporlarını inceleyerek kalite
iyileştirmesine yönelik tavsiyeleri içeren raporu hazırlamak ve Kurul’a sunmak,
e) Karşılaşılan problemler ve kalite iyileştirmesi süreci ile ilgili önerileri de içeren
faaliyet alanıyla ilgili raporu her yılın sonunda hazırlamak,
f) Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği kapsamında Kurul tarafından
verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Kalite Güvence Ajansları Tescil Komisyonu
Madde 10- (1) Yükseköğretim Kalite Kurulu Üyeleri arasından seçilen yedi kişiden
oluşur ve görev süresi iki yıldır. Görev süresi dolan üye yeniden seçilebilir.
(2) Komisyonun görevleri şunlardır:
a) Dış kalite değerlendirmesi ve akreditasyon alanlarında faaliyet göstermek
amacıyla kurulan özel hukuk tüzel kişilerinin tescillerinin değerlendirilmesinde
uygulanacak ilkeleri, kalite göstergelerini ve kuralları belirleyerek Kurul’a sunmak,
b) 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 kiş ilerinin tescil müracaatlarını incelemek
ve Kurul’a sunmak üzere inceleme raporları hazırlamak,
c) Dış kalite değerlendirmesi ve akreditasyon alanlarında faaliyet göstermek
amacıyla kurulan özel hukuk tüzel kişilerinin faaliyetlerini izlemek, gerekli gördüğü

durumlarda bilgi almak ve gerektiğinde uyarılmaları veya tescillerinin iptali için
Kurul’a öneride bulunmak,
ç) Karşılaşılan problemler ve kalite iyileştirmesi süreci ile ilgili önerileri de içeren
faaliyet alanıyla ilgili raporu her yılın sonunda hazırlamak,
d) Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği kapsamında Kurul tarafından
verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Kalite Kültürünü Yaygınlaştırma Komisyonu
Madde 11- (1) Yükseköğretim Kalite Kurulu Üyeleri arasından seçilen yedi kişiden
oluşur ve görev süresi iki yıldır. Görev süresi dolan üye yeniden seçilebilir.
(2) Komisyonun görevleri şunlardır:
a) Yükseköğretim kurumlarında iç kalite güvence sistemlerinin kurulmasını
desteklemek üzere faaliyetler planlamak,
b) Kalite kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaş tırılması için eğitim, toplantı,
çalış tay ve benzeri faaliyetler planlamak,
c) Ulusal ve uluslararası düzeyde yükseköğretim kalite güvence sistemleri ile
ilgili çalış maları izlemek, ulusal ve uluslararası düzeyde ortak çalışmalar
gerçekleştirilmesine yönelik Kurul’a öneride bulunmak,
ç) Kurulun basılı, yazılı ve görsel materyallerini hazırlamak, resmi yayın
organlarının ya da süreli yayınlarının hazırlanması ve yayımı ile ilgili çalışmaları
yapmak,
d) Komisyonun kendi faaliyet alanına yönelik raporunun yanısıra Kurumsal Dış
Değerlendirme ve Kalite Güvence Ajansları Tescil Komisyonları tarafından faaliyet
alanlarına yönelik hazırlanan raporların toplu olarak değerlendirmesini yaparak
karşılaşılan problemler ve kalite iyileştirmesi süreci ile ilgili önerileri içerecek şekildeki
nihai raporu düzenleyip her yılın sonunda Kurul’a sunmak.
e) Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği kapsamında Kurul tarafından
verilen diğer görevleri yerine getirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yükseköğretim Kalite Kurulunun Ofis ve Personel İhtiyaçları ile İdarî ve Carî Giderleri
Madde 12 – (1) Yükseköğretim Kalite Kurulunun hizmetlerinde ihtiyaç duyulan ofis,
uzman ve idarî personel Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, idarî ve cari giderleri ise
Yükseköğretim Kurulu bütçesinden karşılanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm Bulunmayan Haller
Madde 13 (1) Bu Usul ve Esaslarda hüküm bulunmayan durumlarda Yükseköğretim
Kalite Kurulu tarafından ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
Madde 14 (1) Bu Usul ve Esaslar, Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylandığı
tarihten itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 15 (1) Bu Usul ve Esasları Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı yürütür.

17.02.2016 tarihli Yükseköğretim Kurulu kararı ile kabul edilmiştir.

