
KURUMSAL AKREDİTASYON BAŞARISI 

Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından, yükseköğretim kurumlarında kaliteli hizmet 

çalışmaları kapsamında yıllık olarak Kurum İç Değerlendirme Raporlandırılması, Kurum Dış 

Değerlendirme süreçlerine ek olarak “Kurumsal Akreditasyon Programı(KAP)” 2020 yılı itibari ile 

yapılandırılmaya çalışılmaktadır.  

Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından Kurumsal Akreditasyon sürecinde yer almak isteyerek 

başvuru yapan üniversiteler arasından 11 yükseköğretim kurumu Kurumsal Akreditasyon Programı 

kapsamına alınmıştır. Kurumsal Akreditasyon Programı(KAP) üniversiteler için yıllık hazırlanan Kurum 

İç Değerlendirme raporları ile 2015 yılından bu yana takip edilen Kurumsal Bilgiler, Kalite Güvence, 

Eğitim-Öğretim, Araştırma, Toplumsal Katkı ve Yönetim kategorilerinde hazırlanan göstergelerin 

incelenmesi neticesinde karar verilmiştir.  

 

Gaziantep Üniversitesi olarak; 2015 yılından buyana kurumumuzda yapılan kalite çalışmaları 

2017 yılında Kalite Komisyonunun kurulması ve Kalite Güvence Biriminin aktif çalışmaları sonucunda 

başarılı sonuçlar almaya başlamıştır. 2017 yılı Kasım ayı içinde Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından 

gerçekleştirilen Dış Değerlendirme sonucunda önemli çıkarımlar kazanılmış ve değerlendirme ekibinde 

övgüler alınmıştır. Geçen 3 yıl içinde Dış Değerlendirme Programından elde edilen deneyimle 4 

birimimiz TS ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri Belgesi, bir birimimiz TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon 

belgesi almıştır. Farklı değerlendirme kuruluşları tarafından eğitim birimlerimizden yoğun ve emek dolu 

süreçler neticesinde 10 programımız akredite edilmiştir.  Türkak tarafından İki laboratuvarımız alanları 

ile ilgili hizmet alanında akredite edilmişlerdir.  

Üniversitemiz Kalite Komisyonu ile birlikte oluşturulan alt komisyonların düzenli toplantıları 

neticesinde hazırlanan Kurum İç Değerlendirme Raporumuzda Birim Kalite Temsilcilerimizle birlikte 

tüm personelimizin emeği bulunmaktadır. Kurum İç Değerlendirme toplantılarının ilkine başkanlık 

yapan Sayın Rektörümüz Prof.Dr.Ali Gür Kurumsal Akreditasyon Programının önemini vurgulamış ve 

raporumuzun bizi tam olarak yansıtması hususunda özen istemiştir. Alınan netice ile üniversitemiz 

Kurumsal Akreditasyon Programına dahil olması ile çok değerli kazanımlar elde edecektir. 

 

 



Kurumsal Akreditasyon Programı Nedir? 

Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) yükseköğretim kurumlarındaki kalite güvencesi, eğitim-

öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim sistemi süreçlerinin “planlama, uygulama, 

kontrol etme ve önlem alma” döngüsü kapsamında değerlendirilmesini sağlayan bir dış değerlendirme 

yöntemidir. KAP Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından oluşturulan değerlendirme takımları 

tarafından Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Ölçütleri ile Kurumsal Dış Değerlendirme ve 

Akreditasyon Kılavuzu kapsamında yürütülmektedir. 

Her yıl KAP’a dâhil edilecek yükseköğretim kurumları YÖKAK tarafından belirlenmekte ve 

belirlenen bu yükseköğretim kurumlarının yapısına uygun olarak değerlendirme takımları 

oluşturulmaktadır. Değerlendirme takımları tarafından Kurumsal Akreditasyon Raporları (KAR) 

hazırlanmakta ve bu raporlar göz önünde bulundurularak YÖKAK tarafından akreditasyona ilişkin karar 

verilmektedir. 

 

YÖKAK tarafından KAP kapsamında aşağıdaki kararlar verilmektedir: 

- Tam akreditasyon (beş yıl süreyle) 

- Koşullu akreditasyon (iki yıl süreyle) 

- Yükseköğretim kurumuna kalite güvencesi uygulamaları bağlamında destek verilmesi 

 

Bu yıl ilki gerçekleştirilecek olan süreçte Üniversitemiz ilk 11 üniversite içinde yer alarak kalite 

konusundaki hassasiyetini ve bu konuya verdiği önemi bir kez daha vurgulamıştır. 2020 yılı Kurumsal 

Değerlendirme Süreçlerinin, bu sürece dâhil olan kurumumuzla birlikte tüm yükseköğretim 

kurumlarımız için başarılı bir şekilde tamamlanmasını dileriz. 

 


