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Yükseköğretim Kalite Güvencesi Sistemi, yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim 

ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin iç ve dış kalite güvencesi, akreditasyon süreçleri 

ve bağımsız dış değerlendirme kurumlarının yetkilendirilmesi süreçlerine ilişkin esasları içerir. 

Yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari 

hizmetlerinin kalite düzeylerine ilişkin ulusal ve uluslararası kalite standartlarına göre 

değerlendirmeler yapmak, iç ve dış kalite güvencesi, akreditasyon süreçleri ve bağımsız dış 

değerlendirme kurumlarının yetkilendirilmesi süreçlerini yürütmek üzere idari ve mali 

özerkliğe sahip, kamu tüzel kişiliğini haiz ve özel bütçeli Yükseköğretim Kalite Kurulu 

kurulmuştur. 

Yükseköğretim Kalite Kurulu;  

a) Yükseköğretim Kurulu Genel Kurulu tarafından seçilen üç,  

b) Üniversitelerarası Kurul tarafından seçilen üç,  

c) Millî Eğitim Bakanlığı tarafından seçilen bir,  

ç) Mesleki Yeterlilik Kurumunu temsilen bir,  

d) Türk Akreditasyon Kurumunu temsilen bir,  

e) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunu temsilen bir,  

f) Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığını temsilen bir,  

g) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini temsilen bir,  

ğ) Öğrenci temsilcisi bir, üye olmak üzere toplam on üç üyeden oluşur.  

Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitelerarası Kurul tarafından seçilen üyeler, her birisi 

farklı yükseköğretim kurumlarında görev yapmakta olan, yükseköğretimin yapısı, işleyişi ve 

yönetimi ile kalite değerlendirme ve geliştirme uygulamaları konusunda deneyimli, yurt 

içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında en az on yıl görev yapmış, farklı 

alanlardaki öğretim üyeleri arasından seçilir. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından seçilen üyenin 

yükseköğretim kurumunda görev yapmakta olan, yükseköğretimin yapısı, işleyişi ve yönetimi 

ile kalite değerlendirme ve geliştirme uygulamaları konusunda deneyimli, yurt içindeki veya 

yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında en az on yıl görev yapmış öğretim üyesi şartlarını 

taşıması gerekir. Öğrenci temsilcisi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenecek ilke 

ve esaslar dâhilinde belirlenir. Yükseköğretim Kalite Kurulu üyelerinin 657 sayılı Kanunun 48 

inci maddesi sayılan genel şartları taşıması gerekir.  

Yükseköğretim Kalite Kurulu, üyeleri arasından salt çoğunlukla Başkan ve Başkan 

Yardımcısı seçer.  

Yükseköğretim Kalite Kurulu üyelerinden öğrenci temsilcisinin görev süresi bir yıl, 

diğer üyelerin görev süresi dört yıldır. İki dönemden fazla üyelik yapılamaz.  



Yükseköğretim Kalite Kurulu üye tam sayısının en az üçte iki çoğunluğu ile toplanır ve 

üye tamsayısının salt çoğunluğu ile karar alır.  

Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı ve Başkan Yardımcısı sürekli görev yaparlar ve 

bu görevlerde bulundukları sürece kurumlarından aylıksız izinli sayılırlar; görev süreleri 

bittiğinde veya süresinden önce ayrıldıklarında başka bir işleme gerek kalmaksızın görevlerine 

geri dönerler. Görev sürelerinin bitimini müteakip asli görevlerine başladıkları tarihi takip eden 

ay başından itibaren asli kadrolarına ilişkin aylıklarını almaya başlarlar. Yükseköğretim Kalite 

Kurulu Başkanı ve Başkan Yardımcısı, görevleri süresince, Cumhurbaşkanınca verilecek geçici 

görevler dışında herhangi bir kamu kuruluşunda ve özel kuruluşlarda ücretli veya ücretsiz 

çalışamazlar, görev alamazlar. 

Yükseköğretim Kalite Kurulunun teşkilatı, Kalite Kurulu ile Genel Sekreterlikten 

oluşur. Genel Sekreterlik; kurumsal dış değerlendirme ve dış değerlendirme kuruluşları tescil 

birimi, tanıtım ve paydaş ilişkileri birimi ve yönetim hizmetleri biriminden oluşur.  

Yükseköğretim Kalite Kurulunun gelirleri şunlardır:  

a) Genel bütçeden yapılacak yardımlar  

b) Faaliyet gelirleri 

c) Her türlü bağış ve yardımlar  

ç) Diğer gelirler  

Genel Sekreterlik personeli 657 sayılı Kanuna tabidir.  

Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanına Yükseköğretim Kurulu Başkan Vekili, Başkan 

Yardımcısına Yükseköğretim Yürütme Kurulu üyeleri, Genel Sekreterine Üniversitelerarası 

Kurul Genel Sekreteri için mali ve sosyal haklar kapsamında öngörülen ödemeler aynı usul ve 

esaslar çerçevesinde ödenir. Bunlar, emeklilik hakları bakımından da emsali olarak belirlenen 

personel ile denk kabul edilir ve emsali personele yapılan ödemelerden vergi ve diğer yasal 

kesintilere tabi olmayanlar bu maddeye göre de vergi ve diğer kesintilere tabi olmaz. Başkan 

ve Başkan Yardımcısı hariç Yükseköğretim Kalite Kurulu üyelerine, Yükseköğretim Genel 

Kurulu üyelerine ödenen tutarda huzur hakkı aynı usul ve esaslar çerçevesinde ödenir. 

Yükseköğretim Kurulu Üst Kuruluşları ile yükseköğretim kurumları kadrolarında 

bulunan memurlar, kurumlarının muvafakati ile Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı 

tarafından her defasında iki yılı geçmemek üzere Yükseköğretim Kalite Kurulunda 

görevlendirilebilir. 

Yükseköğretim Kalite Kurulunun çalışma usul ve esasları ile yükseköğretim 

kurumlarında kalite güvence sistemlerinin kurulması, iç ve dış değerlendirme süreçleri, 

yükseköğretim kurumlarında kurulacak kalite komisyonları, kalite değerlendirme tescil 

belgesinin alınması, Genel Sekreterliğin çalışma usul ve esasları, Genel Sekreterlik bünyesinde 

oluşturulacak birimlerin görevleri ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar 

Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenir. 


