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SUNUM PLANI 

Kalite güvencesi ve Akreditasyon Tanım, 

Amaç ve   Hedefleri 

Avrupa ve Dünyadaki Kalite Çalışmaları 

Türk Yükseköğretiminde Kalite Güvencesi: 

Amaç ve Hedefleri:  

Bologna süreci  

Kurumsal değerlendirme çalışmaları 

İç ve Dış kalite Değerlendirmeleri 

YÖDEK  
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KALİTE GUVENCESİ: 

• Yükseköğretim kurumunun veya yükseköğretim kurumu 
tarafından uygulanan bir programın veya sunulan hizmetlerin 
(mükemmeliyet, verimlilik, etkinlik,saydamlık, hesap 
verilebilirlik..) standartlara   

• sahip olmasıdır. 

•  SWOT analizleri ,özdeğerlendirme,  

gelişim planları veya stratejik planlar 

 
AKREDİTASYON: 
 

• Yükseköğretim kurumlarının önceden belirlenmiş kalite 
standartlarını karşıladıklarının incelenmesi ve 
belgelendirilmesi sürecidir 

• Akreditasyon belirli dönemlerde yenilenmelidir 



• Dünyada yükseköğretim kurumları ve öğrenci 
sayılarında belirgin artışlar başlayınca kalite 
güvencesine ihtiyaç artmıştır. 

• Ulusal yükseköğretim kurumlarını, kalite 
değerlendirmesinin karşılaştırılabilir avantajını 
kullanarak uluslararası yükseköğretim pazarına taşıma  

• Yükseköğretimde, başarılı öğrencileri çekme, yetenekli 
araştırmacı ve öğretim üyelerini istihdam etme  

• Öğretim, araştırma ve yönetim düzeylerinde kaliteyi 
sağlamak ve bunu ilgili paydaşlara sunmak olduğu 
görülmektedir. 
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KALİTE GUVENCESİNE NEDEN İHTİYAÇ  
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Kalite güvencesi,  
Yükseköğretim kurumlarının amaçları ve stratejilerine ulaşmak için ölçmeye 

dayalı bir iç denetim sistemi sağlamaktadır 

kurumun yönetimi, tüm etkinlikleri ve paydaşlarını kapsamalı 

Kalite 
Güvencesi 

Stratejik 
Planlama 

Bologna Sureci 

AKREDİTASYON 
KURUM 

BÖLÜM 

PROGRAM 
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AKREDİTASYON SÜRECİNDE AŞAMALAR: 

 
İzleme 

 

 
Ziyaret ve dış değerlendirme  

 

Hazırlık ve Öz Değerlendirme 
 

Standartların Tespit Edilmesi 

Akredite Etme: karar ve onay  
 

Sürekli gözden 
geçirme 
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Yükseköğretimde ENQA’nın 2005 yılında yayınlamış olduğu “Avrupa 

Yükseköğretim Alanında Kalite Güvence İlke ve Standartları Raporu”nda 

10 (ESG) belirtilen ilke ve standartlar bu alanda günümüzde yürütülmekte olan 

çalışmalara rehberlik etmektedir. 

  Bu ilkeler ile Avrupa Yükseköğretim Alanı’nda yükseköğretim kurumlarının 

birbirleri ile uyum içinde ve kıyaslanabilir kalite düzeyinde hizmet vermeleri 

hedeflenmektedir. 



Bir yükseköğretim kurumunun, eğitim, öğretim,  

araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin  

kalitesinin kapsamlı, sistematik ve düzenli olarak  

değerlendirilmesi ve kalitelerinin geliştirilmesidir.  

YÜKSEKÖĞRETİMDE  KALİTE GÜVENCESİNİN HEDEFİ: 

2001 yılında Prag’da gerçekleştirilen ilk Bologna Bakanlar 

Konferansı’ndan itibaren Sosyal Boyut sürecin bir parçasıdır. 

Berlin (2003), Bergen (2005), Londra (2007) ve 

Leuven(2009) Bildirgelerin de ise sosyal boyut Avrupa 

Yükseköğretim Alanı’nın başarısı için önemli bir unsur olarak 

kabul edilmiştir. 
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Dünyada kalite güvencesi konusunda karşımıza çıkan 
yaklaşım, Yükseköğretim kurumunun kendisinin 
kaliteden sorumlu olmasıdır.  
Bunun yanında kullanılan dış kalite güvencesi 
prosedürleri, akran/meslektaş  değerlendirmelerine 
dayalıdır.  
Ayrıca, kalite güvencesi merkezî kuruluş ve 
ajansların, yükseköğretim kurumlarının özerkliklerini 
kısıtlayan bazı bürokratik düzenlemeleri tartışma 
konusudur.  

 



YÜKSEKÖĞRETİMDE AVRUPA KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ 

 

 Kalite Güvencesi Konusunda bağımsız

kuruluşların (ajansların) kurulması  

 

 Kalite güvencesinde iç ve/veya dış

değerlendirme unsurlarının oluşturulması 

 

 Konuyla ilgili paydaşların çalışmalara

katılımı 

 

 Sonuçların yayınlanması (raporlanması) 

  

 
 

Danimarka, İsviçre, Norveç, Avustralya, Japonya vb ülkelerde doğrudan devlet 

tarafından, Hollanda ve Portekiz’ de üniversiteler tarafından ortaklaşa olarak,  

Fransa ve İngiltere’de ise devlet ve üniversitelerden bağımsız olarak kurulmuşlardır 

ABD, Almanya ve Meksika gibi federal devletlerde tek bir ulusal ajans değil, 

eyaletlerin kendi kalite güvence ajansları vardır 

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=hedef+kalite&source=images&cd=&cad=rja&docid=ekhdEfzSCirQoM&tbnid=ZGklInigpTGd2M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.agcevre.com%2Fhakkimizda.asp%3Fid%3Dhdf&ei=MY6FUYGPDorFPLW1gYgH&psig=AFQjCNFDxAPeeLnawFep1QkO6LD_tyR4pg&ust=1367793515383244


  
 AVRUPA DÜZEYİNDE DURUM  

• “Avrupa Kalite Boyutu”nu geliştirme tartışmaları  

• Dış Denetim Kurumu/kurumları üzerine uzlaşma aranıyor 

• Ulusal düzeylerde değişik Kalite Güvencesi ve Akreditasyon 

kuruluşları var 

• 21 ülke, 2 birlik ve 34 ulusal kuruluşun üye olduğu ENQA 

(European Association for Quality Assurance in Higher Education) 

ilgili paydaşlara hizmet veriyor 

• Avrupa Mühendislik Akreditasyon Sistemi EURACE (EURopean 

ACcredited Engineer) “Avrupa Etiketi” verecek bir sistem 

oluşturmak amacıyla bir Socrates projesi olarak devam ediyor 
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AVRUPA ÜLKELERİNDEKİ KALİTE GÜVENCE AJANSLARI 

• 25 Ülkede, 34 Ajans 

• 20 Ajans ENQA Üyesi 



DEĞERLENDİRME 

METODLARI: 
 

• Değerlendirme (Evaluation) 

• Akreditasyon (Accreditation) 

• Denetleme (Audit) 

• Kıyaslama (Bench-marking) 

DEĞERLENDİRME 

KATEGORİLERİ: 
 

• Program 

• Kurum 

• Konu 

• İşlev 

Değerlendirme Akreditasyon Denetleme Kıyaslama 

Konu 6 1 1 6 

Program 21 20 5 7 

Kurum 12 10 14 4 

İşlev 10 0 1 4 

Kaynak: Quality Procedures in EHE; ENQA Survey, 2003 

KULLANILAN KALİTE GÜVENCE YÖNTEMLERİ 



 

 

Oluşturulan bu rapor, genel prensipleri kapsamaktadır. 

 Amaç, önerilerin herkes tarafından kabul edilmesidir.  

Özerkliği sağlamak ve standartların detayları ilgili kurumlara 

bırakılmıştır. 

“Avrupa Yükseköğrenim Alanında Kalite Güvencesi İlke ve 

Standartları” – ENQA Raporu- 2005 

Avrupa Yüksek 

Öğretim Kalite 

Güvence Birliği 
(ENQA) 

EURASHE 

ESIB 

EUA 

Avrupa Yüksek 

Öğretim Alanı 
(EHEA)  

Enstitüler 

ve 
Ajanslar  



Yüksek öğretim kurumları içinde iç kalite 

güvencesi için Avrupa standartları ve ilkeler  

• Kalite güvencesi politikası ve 
prosedürleri 

• Program ve ödüllerin onay, denetim ve 
periyodik teftişi 

• Öğrencilerin değerlendirilmesi 

• Öğretim personelinin kalite güvencesi 

• Öğrenme kaynakları ve öğrenci desteği 

• Bilgi sistemleri  

• Kamusal bilgi  
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Yüksek öğretim kurumları içinde dış kalite 

güvencesi için Avrupa standartları  
• İç kalite güvence prosedürlerinin kullanımı  

• Dış kalite güvence işlemlerinin geliştirilmesi  

• Kararlar için kriterler  

• Amaca uygun işlemler  

• Raporlama  

• İzleme prosedürleri  

• Periyodik teftişler  

• Sistem çapında analizler  
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Dış kalite güvence ajansları için Avrupa 

standartları  
• Yüksek öğretim için dış kalite güvence 

prosedürlerinin kullanımı 

• Resmi Statü  

• Faaliyetler  

• Kaynaklar  

• Misyon bildirimi  

• Bağımsızlık  

• Ajanslar tarafından kullanılan dış kalite güvence 
kriterleri ve işlemleri  

• Sorumluluk prosedürleri  
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YÜKSEKÖĞRETİMDE  KALİTE MEKANİZMASI 

18 

AKREDİTASYON 

ÜNİVERSİTE 

KALİTE GÜVENCESİ 

Kaliteli ve yetkin mezun 

Alanlarında uzman 

işgücü  

Kaliteli ve tüm dünyada 

tanınan  Eğitim seviyesi 

Yeterlilikler ve uyum 

 
YETERLİLİKLER 

(2005);  Kalite güvencesi için Avrupa Standartları ve Rehberi (ESG) kabul edilmiştir 
(2008): Kalite değerlendirme ajansları Kayıt (EQAR) kurulmuş ve uygulamaya konmuştur. 



Akademisyen 
Katılımı 

Kalite 
güvence 

kuruluşları 

Öğrenci 
Katılımı  

Hükümet 
Yetkilileri 
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Bologna Süreci kalite güvence sistemleri uygulamalarında 
kalite güvence kuruluşlarının yapmakta oldukları 
değerlendirmeler 

Öğrenciler, önceden belirlenen ölçütler doğrultusunda 
düzenli olarak sürece dahil edilmektedirler 

YÖK 
KALİTE 

GÜVENCESİ 
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Lizbon Tanıma Sözleşmesi, Avrupa Konseyi ve 

UNESCO tarafından hazırlanarak 

 “Avrupa Bölgesi’nde Yükseköğretimle İlgili Belgelerin 

Tanınmasına İlişkin Sözleşme”dir. (ülke sayısı 47) 

Türkiye’de 2007 tarihinde yürürlüğe girmiştir 

.  “Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik 

Yönetmeliği” hazırlanmıştır. 

Sözleşme’nin desteklenmesi ve güçlendirilmesi için 

geliştirilen tanıma araçları: 

‐ Diploma Eki 

‐ Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemi 

Sözleşme’de NARIC (Ulusal Akademik Tanıma Merkezi) 

ve ENIC (Avrupa Birliği Merkezleri Ağı) tanıma ağları 

olarak belirtilmiştir 
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Bu çerçevede; 

• Öğrencilerin ve akademik kadronun yükseköğretimde kalite 

güvencesi konusunda farkındalıklarının artırılmasının 

sağlanması, 

• Yükseköğretim kurumları ve öğrencileri için programların 

kalitelerinin geliştirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması, 

• Kalite güvencesi sürecinde yabancı uzmanlardan 

yararlanılması ve açıklık ilkelerine uyulması, 

• Amaçlara uygun dış kalite güvence gereksinimlerinin ortaya 

konulması ve bunları karşılayacak kurumlara sorumluluk 

verilmesi  

Ülkemizde bu alanda yapılacak çalışmalarda ve geliştirilecek 
stratejilerin belirlenmesinde öncelikle anılan ENQA raporunun 
iyi analiz edilmesi gerekmektedir 
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• 

• 

• 

•. 

• 

• 

• 

Bologna Süreci öğrenci merkezli bir yaklaşımı öngördüğünden öğrencilerin eğitim  
hayatlarına aktif katılımını sağlar. 
 

Yaşam Boyu 
Öğrenmenin 

teşviki 

 

 

 DE, AKTS sayesinde 
öğrencilerin almış 
oldukları eğitimin 

yurt dışında 
tanınmasına  

Öğrencilerin eğitim rogramlarını ve derslerini bilinçli seçmelerine 

Eğitim‐öğretim düzeyleri arasındaki yatay ve dikey geçişleri 
kolaylaştırır 

öğrencilerin kaliteli eğitim almalarını sağlar 

• İstihdam edilebilme oranları artar. 

mesleki ve akademik hareketliliğini arttırır. 

Seçtikleri dersleri ve programları tamamladıklarında hangi 
yeterliliklere sahip  olacaklarını  

Ders kredileri öğrenci iş yükü 
temeli 

Öğrenci hareketliliğini 
özendirir 



KALİTE GÜVENCESİ ORTA 

Ulusal Kalite Ajansı 
•Kullanılan Ölçütler 
•Öğrencilerin Katılımı 
•Uluslararası Katılım 

ORTA 
ORTA 
ORTA 
ORTA 

İKİLİ SİSTEM MÜKEMMEL 

Uygulama Düzeyi 
• Öğrenci Oranı 
• 1.’ciden 2.’ye Geçiş 

MÜKEMMEL 
MÜKEMMEL 
ÇOK İYİ 

DİPLOMA VE EĞİTİM  
SÜRELERİNİN DENKLİĞİ 

ÇOK İYİ 

Diploma Eki 
Lizbon Konvansiyonu 
ECTS 

ÇOK İYİ 
İYİ  
ÇOK İYİ 

GENEL İYİ 

TÜRKİYE’NİN BOLOGNA 

KARNESİ 



24 

Ülke ve Paydaşların Avrupa Standartlarına Rehberine uyumu 
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KALİTE VE AKREDİTASYON SÜRECİYLE; 

• Kısıtlı kaynaklar daha akılcı ve verimli kullanılır. 

• Kurum/bölüm sürekli iyileşir. 

• Kurum hesap verebilir ve toplumsal sorumluluk 
taşıyabilir duruma gelir. 

• Kurum şeffaflaşır, nesnelleşir ve güven verir.  

• Kurumun ulusal ve uluslararası popülaritesi yükselir. 

• Uluslararası hareketlilik ve dış kaynak kullanımı artar. 

• Kurum/bölüm eşdeğer ve rekabet edebilen bir konuma 
gelir.  

• Mezunlar daha kolay iş bulur. 
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YÖK KAPSAMINDAKİ  

KALİTE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI 

•20 Eylül 2005 tarih ve 25942 sayılı Resmi Gazetede 
yayınlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim 
Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite 
Geliştirme Yönetmeliği” 

•Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite 
Geliştirme Komisyonunun (YÖDEK) kurulması 

•Yeni Yönetmelik:  

•Eğitim, araştırma ve İdari hizmetlerin 

değerlendirilmesi kalitesinin arttırılması 

•Berlin Bildirisi ve ENQA  

•(European Assoc. for QA in HE) prensipleri  

•Dış Değerlendirmeye açık. 

 

 



Yükseköğretimin Yeniden 
Yapılandırılması  

• Kalite Güvencesi 
– Yükseköğretimde kalite güvencesi, hem çeşitliliğe imkan tanıyan 

rekabetçi sistemin sağlıklı işleyebilmesi hem de kurumların iç 
düzenlemeleri itibariyle büyük önem taşımaktadır.  

– Bu nedenle uluslararası kalite kuruluşları tarafından da tanınan 
ulusal bir kalite sistemi oluşturulacaktır.  

– Kalite güvencesi sisteminin nihai amacı mezunların, 
yükseköğretim kurumları tarafından taahhüt edilen bilgi, beceri 
ve yetkinlik ile donatılmasını temin etmektir. 

– Bu sistem yükseköğretim kuruluşlarının iç kalite güvence 
mekanizmalarının oluşturulması, desteklenmesi, denetlenmesi, 
kurum ve/veya programların akredite edilmesi, kamuoyuna bu 
konularda güvenilir bilgi sunulması, şeffaflığın sağlanması ve 
uluslararası tanınma konularında büyük katkı sağlayacaktır. 

https://basin.yok.gov.tr/?page=duyurular&v=read&i=248, 10.03.2011 

https://basin.yok.gov.tr/?page=duyurular&v=read&i=248
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KALİTE GÜVENCESİ & AKREDİTASYON SÜRECİ 

  SÜREKLİ İYİLEŞTİRME 

Akreditasyon ? 
Dış Denetim  

İç Denetim, İyileştirmeler 

Stratejik Plan, Kalite/Performans Göstergeleri 

Kalite Yönetimine Geçiş 

Örnek Kurum Seçme, Karşılaştırma, Vizyon, Misyon 

SWOT Analizleri, Öz değerlendirme 

ETKİNLİKLER  

 ZAMAN  

BOLOGNA SÜRECİ GİRDİLERİ 

ECTS/DS 

Müfredat Yenileme 

Hareketlilik ve Tanınma 

Yaşam Boyu Öğrenim 

Ortak Dereceler 

Kalite Güvencesi Göstergeleri 

KALİTE KÜLTÜRÜ 



Türk Yükseköğretim Kanunu ve Kalite Güvencesi 

YÖK ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora 

programlarının ilk/ön akreditasyonu için sorumlu kurumdur 
 Bir program onaylandığında, aynı zamanda “akredite edilmiş” olur(!) 

Türkiye Yükseköğretim Sistemi Kalite Güvencesini 

sağlamalıdır.  

Sorumluluk: YÖK ve ÜAK’a aittir. 
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                  Avrupa Kredi Transfer Sistemi 

                               AKTS-ECTS 
 

 Yükseköğretim kurumlarından alınan eğitimlerin, Avrupa’
daki diğer yükseköğretim kurumları tarafından da tanın
ması ile ilgili sorunlara çözüm getirmek üzere   

   Avrupa Kredi Transfer Sistemi  

 ( European Credit Transfer System – ECTS) 

      

  Amaç: Eğitimin  Tanınması, hareketliliğin desteklenmesi 

                 - Bologna hedefleri 

 

 
     

 



Madde 44-a  
AKTS 

Ders kredileri bir programdan mezun olmanın ana 
  koşulu 
Ders kredileri, yükseköğretim yeterlilikler 

çerçevesine göre, öğrenim kazanımları da göz 
önünde bulundurularak her program ve düzey için 
üniversiteler tarafından 

Mevcut ders ve kredi sistemleri yeniden 
düzenlenerek  

Bologna sürecine uygun AKTS temelli kredi sistemi 



44. Madde (44-b) 

 Her bir diploma programının diplomayı almayı hak eden kişiye 
kazandıracağı bilgi, beceri ve yetkinliklerin neler olacağı ve 
ölçme ve değerlendirmelerinin nasıl yapılacağı;  

 Hazırlık sınıfı veya başka yollarla yabancı dil yeterliliğinin nasıl 
kazandırılacağı ve yabancı dil bilgi düzeyinin nasıl ölçüleceği;  

 kayıt, devam, uygulama, tez ve teorik ders içerikleri, ön şartlı 
dersler, sınav çeşitleri ve bunların ders başarı notuna katkısı;  

 öğrencilerin mezuniyet sonrası istihdamına ilişkin olarak bilgi, 
görüş ve tecrübelerine ihtiyaç duyulan kişileri ifade eden dış 
paydaşların diploma programlarına ilişkin değerlendirmelerinin 
alınması 



44. Madde (44-b) 

 Kayıt, devam, uygulama, tez ve teorik ders içerikleri, ön şartlı 
dersler, sınav çeşitleri ve bunların ders başarı notuna katkısı;  

 Öğrencilerin mezuniyet sonrası istihdamına ilişkin olarak 
bilgi, görüş ve tecrübelerine ihtiyaç duyulan kişileri ifade 
eden dış paydaşların diploma programlarına ilişkin 
değerlendirmelerinin alınması;  

 Diğer yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarından 
alınan derslerin kredilerinin intibakının sağlanması; 

 İlgili programın tamamlanmasına yönelik önceden 
kazanılmış yeterliliklerin tanınması;  
 

 

 



44. Madde (44-b, f) 
 Farklı diploma programlarından bazı derslerin alınmasıyla 

yandal veya çift anadal yapılması; 
 Diploma alınabilmesi için, müfredat değişikliği veya isimleri 

değişmemekle birlikte ders içeriğinin değişmesi ya da ders içeriği 
değişmemekle birlikte aradan uzun bir sürenin geçmesi nedeniyle, daha 
önce başarılı olunan derslerden hangilerini yeniden almaları gerektiği;  

 Eğitim-öğretim süreçlerinin sürekli iyileştirilmesine yönelik iç ve dış 
kalite güvencesi uygulamaları rutin hale gelmektedir.  
 Eğitim-öğretim süreçlerinin sürekli iyileştirilmesine yönelik iç ve dış 

kalite güvencesi uygulamaları ve eğitim-öğretimin devamına ilişkin 
diğer hususlar, Yükseköğretim Kurulunun bu konularda belirlediği 
temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumları senatoları 
tarafından belirlenir, 

 Madde 44 –f 
 Yükseköğretim kurumları ile iş dünyası ve diğer paydaşlar arasındaki 

ilişkileri geliştirmek amacıyla danışma kurulları oluşturulabilir.  
 

 



6111 Sayılı Kanunla 2547’de yapılan 
Değişiklikler 

• 6111 Sayılı Kanun sadece bir af 

uygulaması değil, önemli bir sistem 

dönüşümünün başlangıcını 

oluşturmaktadır.  

• Dönüşümün, eğitim sistemimizin işleyişi 

üzerinde ve Bologna Sürecinin sağlıklı 

işletilmesi konusunda olumlu etkileri  
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Performans 

Gösterge 

Grupları 
 Kurumsal Nitelikler ve özellikler 

ile ilgili performans göstergeleri  

Eğitim ve Öğretim süreçleri  
ile ilgili performans göstergeleri  

Uygulama ve Hizmet süreçleri  
ile ilgili performans göstergeleri 

İdari ve destek süreçleri 
 ile ilgili performans göstergeleri  

Yönetsel özellikler (yapısal) ile 
 ilgili performans göstergeleri 

Yönetsel özellikler (davranışsal) 
 ile ilgili performans göstergeleri  

Girdiler (Kaynaklar ve 

 İlişkiler ile ilgili  

performans göstergeleri 

Araştırma (bilgi üretme süreçleri  
ile ilgili performans göstergeleri  

Sonuçlar/ Çıktılar ile 
 ilgili performans göstergeleri 

Misyonu Başarma ile  
ilgili performans göstergeleri  
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Göstergeler 

Listesi 

 

Kabul edilen öğrencilerin niteliği    Öğrenci başına düşen     ödenekler  

 İdari personelin (kadrolu, 
sözleşmeli ve hizmet alınan) 
akademik     
personele oranı  

Kadrolu öğretim üyesi 
 başına öğrenci sayısı  

Öğretim üyesi başına düşen  
döner sermaye geliri  

 Lisansüstü (yükseklisans ve doktora)  
öğrencilerin lisans öğrencilerine oranı  

Yükseköğretim kurumunun 
bulunduğu ilin dışından gelen 
öğrencilerin oranı  

Doktora programlarına 
 kabul edilme oranı  

Yabancı uyruklu öğrencilerin oranı  

Disiplinlerarası lisansüstü program 
oranı  

Yan dal ve çift ana dal programlarına 
katılan öğrenci oranı  

Öğretim elemanı başına düşen toplam 
yayın ve bilimsel faaliyetin (sergi,    
konser, performans vb) sayısı  



 KALİTE VE YETERLİLİKLER  

UYÇ 

AYÇ 

ESG  
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Akreditasyon bir araç, 

Amaç: Sürekli Kalite İyileştirme  

AKREDİTASYON,  

Kalite güvencesini elde etmek bir amaç değil, aynı 

zamanda çağdaş eğitimi yakalamak ve korumak için 

gerekli değişimleri belirlemekte yararlanılabilecek bir 

araç olarak düşünülmelidir.  

Sadece Kalite güvence sistemlerini  uygulamak eğitimde kalite 

uygulandığını garantilemez. Ancak; uygulamalı öğrenme 

kazanımlı (AKTS) ve yeterlilik çerçeveleri ( YÇ-YÖDEK ve UYÇ) . 

Eğitim kalitesinde tutarlı bir yüksek öğretim sistemine ulaşmak 

için ülkeler arasındaki algılanan çeşitliliği azalmak gerekir. 



   HER BAŞARILI ÇALIŞMA SONA GELDİĞİNİ 

ZANNETTİĞİMİZ ANDA;  ASLINDA  YENİ BİR 

BAŞLANGIÇ OLDUĞUNU ANLADIĞIMIZDA 

GERÇEKLEŞİR…. 
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TESEKKÜR EDERİM  


