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Özet
Dünyada yüksekö¤retim kurumlar› ve ö¤renci say›lar›nda belirgin art›ﬂlar baﬂlay›nca ve büyüyen yüksekö¤retim
sisteminin finansman›nda s›k›nt›lar baﬂ gösterince, karar al›c›lar kalite güvencesine daha fazla önem vermeye baﬂlam›ﬂlard›r. Kalite güvencesinin özellikle Avrupa yüksekö¤retiminde öne ç›kmas›, Türkiye gibi geliﬂmekte olan baz› ülkelerde yeterli ve yerel analizler yap›lmaks›z›n kalite güvencesi sistemlerini ithal etmeye yönlendirmiﬂtir. Kalitenin
anlay›ﬂ olarak geliﬂmedi¤i ve kültürel bir prati¤e dönüﬂmedi¤i ortamlarda, d›ﬂar›dan zorlamalarla kalite güvencesinin
sa¤lanmas› mümkün görünmemektedir. Dünyada kalite güvencesi konusunda karﬂ›m›za ç›kan en yayg›n yaklaﬂ›m,
yüksekö¤retim kurumunun bizatihi kendisinin kaliteden sorumlu olmas›d›r. Bunun yan›nda kullan›lan d›ﬂ kalite güvencesi prosedürleri, bir tak›m bürokratik de¤erlendirmelere de¤il, akran/meslektaﬂ de¤erlendirmelerine dayal›d›r.
Ayr›ca, kalite güvencesinden sorumlu bir tak›m merkezî kuruluﬂ ve ajanslar›n, yüksekö¤retim kurumlar›n›n özerkliklerini k›s›tlayan baz› bürokratik düzenlemeleri dünyada da tart›ﬂma konusudur. Yazarlar ﬂu tezi savunmaktad›r: Türkiye’deki yüksekö¤retim sisteminin mevcut merkeziyetçi yap›s›, toplumsal talepleri karﬂ›lamadaki tarihsel performans› ve yüksekö¤retimdeki okullaﬂma oranlar› dikkate al›nmadan, üniversiteler üzerinde yapt›r›mlar› olan bir kalite güvence mekanizmas›n›n kurulmas›, Türkiye’de yüksekö¤retim kurumlar›n›n zaten sorunlu olan özerkliklerini tehdit
etme ve bu kurumlar için ekstra bir bürokratik bir külfet olma riski taﬂ›maktad›r. Bildiri, yüksekö¤retimde kalitenin
art›r›lmas› ve kalite güvencesi konusunda izlenmesi gereken politikalar›, Yüksekö¤retim Kurulu, hükümet ve üniversiteler çerçevesinde ele alm›ﬂt›r.
Anahtar kelimeler: Yüksekö¤retim, kalite güvencesi, YÖK.

Giriﬂ
Yüksekö¤retim, temelde, e¤itim ve araﬂt›rma ile ilgilidir; e¤itim ve araﬂt›rma ise bir yönetim taraf›ndan desteklenir. Kalite güvencesi, e¤itim, araﬂt›rma ve yönetimin kalitesinin geliﬂtirilmesiyle ilgili bir konudur (Schwarz ve Westerheijden, 2007). Dünyada yüksekö¤retim seçkinlere e¤itim vermekten kitle e¤itimine do¤ru evrildikçe, yani yüksekö¤retim kurumlar› ve ö¤renci say›lar›nda belirgin art›ﬂlar baﬂlay›nca karar vericiler kalite güvencesine daha fazla
önem vermeye baﬂlam›ﬂlard›r. Bu geliﬂmenin gerisinde merkezi bir denetim mekanizmas› kurma amac›ndan ziyade,
o güne kadar ulaﬂ›lan niteli¤in korunmas› kayg›s›n›n yatt›¤› görülmektedir. Kalite güvencesinin son y›llarda yayg›nlaﬂmas›n›n en önemli nedenlerinden birisi de özellikle politika yap›c›lar›n, ulusal yüksekö¤retim kurumlar›n›, kalite
de¤erlendirmesinin karﬂ›laﬂt›r›labilir avantaj›n› kullanarak uluslararas› yüksekö¤retim pazar›na taﬂ›ma arzular›d›r
(Dodds, 2005). Yüksekö¤retimde, baﬂar›l› ö¤rencileri çekme, yetenekli araﬂt›rmac› ve ö¤retim üyelerini istihdam et[*] Bu bildiri Özer, Gür ve Küçükcan (2010)’dan k›salt›larak oluﬂturulmuﬂtur.
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me yar›ﬂ›nda ön plana ç›kabilmenin ilk ﬂartlar›ndan birinin ö¤retim, araﬂt›rma ve yönetim düzeylerinde kaliteyi sa¤lamak ve bunu ilgili paydaﬂlara sunmak oldu¤u görülmektedir.
Her ne kadar yüksekö¤retim a¤›rl›kl› olarak hâlâ ulusal hükümetlerin sorumlulu¤unda olsa da, bu süreçte bütün
belirsizli¤ine ra¤men “kalite” denen ﬂeyin güvence alt›na al›nmas› önemli görülmüﬂ, bu konuyla ilgili yeni kuruluﬂlar kurulmuﬂ, kalite güvencesiyle ilgilenen kuruluﬂlar için ﬂemsiye görevi gören çok say›da uluslararas› kuruluﬂ ortaya ç›km›ﬂt›r. Dahas›, UNESCO ile Dünya Bankas› gibi küresel aktörler de konuyla yak›ndan ilgilenmektedirler
(UNESCO, 2004). Bugün gelinen noktada Türkiye’nin sistemine bütünleﬂmeye çal›ﬂt›¤› Avrupa’da karar al›c›lar, kalite güvencesi sistemleri kurman›n zorluklar›yla baﬂ etmeye çal›ﬂmaktad›rlar. Bu anlamda ortak bir yüksekö¤retim
kültürü ve düzeyi oluﬂturmaya katk› sa¤lamak amac›yla oluﬂturulan “Bologna” ve “Socrates” gibi programlar, Avrupa’da ve küresel düzeyde önemli parola ve slogan kelimeler/kavramlar olmuﬂlard›r (Schwarz ve Westerheijden,
2007).
Kalite güvencesinin yüksekö¤retim sistemleri geliﬂmiﬂ ülkelerde öne ç›kmas›, Türkiye gibi birçok ülkeyi, “kalite
güvencesinin çözmeyi amaçlad›¤› politika problemlerinin sahih bir analizi olmaks›z›n” (Westerheijden, Stensaker ve
Rosa, 2007), kalite güvencesi sistemleri kurmaya özendirmiﬂ, di¤er ülke deneyimleri yeterince analiz edilmeden bu
amaçla projeler üretmeye yönlendirmiﬂtir. Oysa yüksekö¤retimin kaliteli olmas› gerekti¤i yönündeki genel uzlaﬂ›ya
ra¤men, kalite güvencesi konusunda at›lacak ad›mlar›n oldukça dikkatli olmas› gerekir çünkü kalite güvencesi konusu, üniversite özerkli¤i, milli kültür ve üniversitenin yerel ﬂartlara uygun hareket etmesi gerekti¤i gibi hususlarla yak›ndan ilgilidir (Altbach, Reisberg ve Rumbley, 2009; ENQA, 2007; OECD, 2004).
Bu bildiride, yazarlar ﬂu tezi savunmaktad›r: Türkiye’deki yüksekö¤retim sisteminin mevcut merkeziyetçi yap›s›,
toplumsal talepleri karﬂ›lamadaki tarihsel performans› ve yüksekö¤retimdeki okullaﬂma oranlar› dikkate al›nmadan,
üniversiteler üzerinde yapt›r›mlar› olan bir kalite güvence mekanizmas›n›n kurulmas›, Türkiye’de yüksekö¤retim kurumlar›n›n zaten sorunlu olan özerkliklerini tehdit etme ve bu kurumlar için ekstra bir bürokratik bir külfet olma riski taﬂ›maktad›r. Bildiri, yüksekö¤retimde kalitenin art›r›lmas› ve kalite güvencesi konusunda izlenmesi gereken politikalar›, Yüksekö¤retim Kurulu, hükümet ve üniversiteler çerçevesinde ele alm›ﬂt›r.

Yüksekö¤retimde Kalite Güvencesi
Kalite güvencesi, genel olarak kalite standartlar›n›n karﬂ›land›¤›n› tespit etmek için bir projenin/hizmetin/kurumun çeﬂitli yönlerinin sistematik olarak izlenmesi ve de¤erlendirilmesi olarak tan›mlan›r. Ancak, yüksekö¤retim göz
önüne al›nd›¤›nda kaliteyi tan›mlamak veya kalitenin kabul edilmiﬂ tek bir tan›m›n› bulmak oldukça zordur (Hamalainen, 2003). Dolay›s›yla, özellikle e¤itim sistemlerinde kalitenin ne oldu¤u ve nas›l ölçülece¤i konusunda bir uzlaﬂ› yoktur. Bu konuda bir uzlaﬂ› olmamas›n›n temel nedeni, hem genel olarak e¤itimin hem de özelde yüksekö¤retimin oldukça karmaﬂ›k bir etkinlik olmas›d›r. UNESCO’nun bir raporunda ifade edilen tan›m, kalitenin yüksekö¤retimde ne anlama geldi¤inin ne derece karmaﬂ›k oldu¤unu göstermektedir:
Yüksekö¤retimde kalite, belirli bir sistemin, kuruluﬂun, program›n ya da disiplinin belirli standartlar›yla ilgili oldu¤u kadar e¤itim modelinin durumsal ﬂartlar›, kurumsal görev ve hedeflerle de ilgili olan çok boyutlu, çok katmanl› ve dinamik bir kavramd›r. Bu yüzden kalite, ﬂunlara ba¤l› olarak farkl› anlamlar bar›nd›rabilir: (i) yüksekö¤retimdeki farkl› yararlan›c› ya da paydaﬂlar›n muhtelif ç›kar anlay›ﬂlar› (ö¤renci/üniversite disiplini/iﬂ piyasas›/toplum/devletin belirledi¤i kalite gereklilikleri); (ii) kalitenin referanslar›: girdiler, süreçler, ç›kt›lar, misyonlar,
amaçlar, vb.; (iii) akademik dünyan›n de¤erlendirmeye de¤er nitelik ve özellikleri; (iv) yüksekö¤retimin geliﬂimindeki tarihsel dönem (Vlãsceanu vd., 2004, ss. 46–48).
Akademik kalitenin ne oldu¤una dair de¤iﬂik tarifler kullan›lm›ﬂt›r. Aﬂa¤›da görülece¤i üzere bu tariflerin her birinin avantajlar› ve dezavantajlar› vard›r ve bunlar›n her biri belli zaman ve/veya ulusal ba¤lama uygundur (Vlãsceanu vd., 2004): 1. Mükemmeliyet olarak kalite: Bu geleneksel ve seçkinci akademik yaklaﬂ›ma göre, akademik kalite
ancak en iyi standartlar sayesinde ortaya ç›kar. 2. Amaç için uygunluk olarak kalite (fitness for purpose): Bu kavram, genel olarak kabul edilen standartlara (örn. bir akreditasyon veya kalite güvencesi kuruluﬂunun standartlar›) uygunlu¤u
öne ç›kar›r. 3. Amac›n uygunlu¤u olarak kalite (fitness of purpose): Bu kavram, d›ﬂsal standartlara uygunluktan ziyade,
kurumun kendisi için tayin etti¤i hedef ve misyonu yeterli bir ﬂekilde gerçekleﬂtirip gerçekleﬂtiremeyece¤ine odaklan›r. 4. ‹yileﬂtirme olarak kalite: Bu kavram, kal›c› bir iyileﬂtirme çabas›n›n süreklili¤ine odaklan›r ve yüksekö¤retim
kurumunun kurumsal özerkli¤inin en iyi ﬂekilde kullanmas›n›n sorumlulu¤unu vurgular.
Akreditasyon kuruluﬂlar› genellikle, amaç için uygunluk tan›m›n› esas al›rlar. Örne¤in, Amerika Birleﬂik Devletlerinde etkin bir kuruluﬂ olan Yüksekö¤retim Akreditasyon Konseyi, kaliteyi “amaç için uygunluk” olarak tarif etmektedir (CHEA, 2001).
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Kalite güvencesi, yüksekö¤retim kurumlar›n›n gerek ö¤retim gerekse araﬂt›rma, yay›n, etkinlik, akademik baﬂar›,
yay›n, proje geliﬂtirme vb. di¤er etkinliklerinde kulland›klar› bütün süreçlerle ilgilenir (ENQA, 2007, 2008). Kalite
güvencesi sisteminin oluﬂturulmas›nda, iç denetimin yan›nda ulusal yüksekö¤retim politikas› da önemlidir. Ulusal
yüksekö¤retim politikas›, hem ulusal denetimde hangi kalite güvence prosedürlerine a¤›rl›k verilece¤inin belirlenmesi, hem de yüksekö¤retim kurumlar›n›n buna göre iç kalite güvence sistemlerini nas›l oluﬂturmalar› gerekti¤inin belirlenmesi aç›s›ndan en önemli bileﬂen olarak durmaktad›r (Özer, 2010). De¤iﬂik ülkelerdeki kalite güvencesi sistemleri, süreç ve amaçlar aç›s›ndan önemli ölçüde farkl›laﬂmaktad›r. Bununla birlikte, ilerde de de¤inece¤imiz üzere, son
y›llarda, söz konusu güvence sistemleri aras›nda bir uyumlaﬂt›rma çabas› gözlenmektedir. (Altbach, Reisberg ve
Rumbley, 2009).
Yüksekö¤retimde kalitenin net bir tan›m› olmasa da, yüksekö¤retimde kalitenin nas›l ölçülmesi gerekti¤i konusunda dünyada genel bir örüntü ve model söz konusudur. (Altbach, Reisberg ve Rumbley, 2009). Bu model, yüksekö¤retimin kendi içinden ç›kan anlay›ﬂ ve kültüre dayal›, üniversite özerkli¤ine ve bilimsel düﬂünce ve ifade hürriyetine zarar vermeyen akran de¤erlendirmesine (peer review) dayanmaktad›r.
‹ç denetim ve yüksekö¤retim politikalar›yla birlikte kalite güvencesinin önemli bir bileﬂeni olan d›ﬂ denetim, genellikle ulusal kalite güvence ajanslar› taraf›ndan gerçekleﬂtirilmektedir. Kalite güvence ajanslar›, biçimsel statülerindeki de¤iﬂikliklere ra¤men meﬂruiyetleri, fonlanmalar› ve iﬂlemsel kaynaklar› aç›s›ndan hükümetlere ba¤›ml›d›rlar
(El-Khawas, 2001). D›ﬂ kalite güvence prosedürü aﬂa¤›dakilerden birisi olabilir (ENQA, 2008, s. 7):
• Bir dersin de¤erlendirilmesi
• Bir program›n de¤erlendirilmesi
• Bir kurumun de¤erlendirilmesi
• Bir teman›n de¤erlendirilmesi
• Denetim
• Akreditasyon süreci
• Karﬂ›laﬂt›rma
Aﬂa¤›da de¤inece¤imiz üzere, yüksekö¤retim sistemlerinin dünya çap›nda önemli derecede büyümesi, devletin
yüksekö¤retimdeki rolünün de¤iﬂmesi ve yüksekö¤retimde artan uluslararas›laﬂma gibi de¤iﬂik faktörler yüksekö¤retimde kalite güvencesi konusunu öne ç›karm›ﬂt›r. Kalite güvencesi mekanizmalar›ndaki art›ﬂ, yüksekö¤retim kurumlar› için artan bürokrasi gibi çeﬂitli sorunlar› da beraber getirmiﬂtir.

Yüksekö¤retimde Büyüme ve Devletin De¤iﬂen Rolü
Bat› ülkelerinde özellikle 1980’lerden itibaren kalite güvencesi konusuna olan ilgi artm›ﬂt›r. Bu ilginin artmas›nda, artan ö¤renci say›s› dolay›s›yla giderek büyüyen harcamalar›n yerli yerinde kullan›l›p kullan›lmad›¤› önemli bir
yer iﬂgal etmiﬂtir (Westerheijden, Stensaker ve Rosa, 2007). Her ne kadar Avrupa ülkelerinde devlet, hala yüksekö¤retimin en büyük finansörü olsa da, son y›llarda yüksekö¤retimin tek finansörü olmaktan ç›kmak istemekte ve yüksekö¤retim kurumlar›na gittikçe daha fazla özerklik sa¤lamaktad›r. Buna karﬂ›n, kurumlardan daha fazla “ﬂeffafl›k” ve
“hesap verebilirlik” talep etmektedir (Orsingher, 2006, s. 1).
Kalite güvence sistemi yüksekö¤retim kurumlar›n›n talepleri neticesinde ortaya ç›km›ﬂ bir sistem de¤ildir, bir üst
düzenlemedir. Kalite güvence sisteminin oluﬂturulmas›yla yüksekö¤retim kurumlar› ve hükümet/devlet aras›ndaki
iliﬂki de¤iﬂmeye baﬂlam›ﬂt›r (El-Khawas, 2001). Art›k, yüksekö¤retim kurumlar›n›n kalitesi, kalite ajanslar› taraf›ndan
belirlenmektedir. Yüksekö¤retim sistemlerinin geleneksel yap›s›na göre, yüksekö¤retim kurumlar›n›n kalite güvence
ajanslar›n› alg›lama biçimleri farkl›laﬂmaktad›r. Örne¤in, ‹ngiltere’de ulusal kalite güvence ajans›, hükümetin yüksekö¤retim sektörünün kamuya hesap verebilirli¤ini art›rmak için yapabilece¤i müdahaleler ile kalite güvence ajans›n›n
yapaca¤› müdahalelerinin özerklikleri üzerindeki etkileri karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda kötünün iyisi olarak alg›lanmaktad›r
(Dodds, 2005). Fransa’da ise yüksekö¤retim kurumlar› ulusal kalite güvence ajans›n›, devletin düzenlemelerinin azalmas› ve dolay›s›yla yüksekö¤retim kurumlar›n›n özerkliklerini art›rman›n bir yöntemi olarak de¤erlendirmektedir.
Kalite geçmiﬂte daha çok ilgili bakanl›¤›n düzenleme ve denetlemesi ile güvence alt›na al›n›yordu. Buna karﬂ›n,
bu yaklaﬂ›mdan uzaklaﬂ›lmakta ve performans de¤erlendirmesi ön plana ç›kmaktad›r (Altbach, Reisberg ve Rumbley,
2009). Benzer ﬂekilde, kalite bir süreç olarak görüldü¤ü için, koordinasyondan sorumlu bakanl›klar›n veyahut resmi
kalite güvencesi kurumlar›n›n temel rolü, yüksekö¤retim kurumlar›n›n kaliteyi bir süreç olarak yönetebilecek mekanizmalar›n›n olup olmad›¤›n› onaylamaya kaym›ﬂt›r. Dahas›, aﬂa¤›da aç›klanaca¤› üzere dünyadaki genel yaklaﬂ›m,
memurlar›n veya bürokratlar›n de¤erlendirmelerinden ziyade, akran de¤erlendirmesine dayan›r.
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Avrupa’da yüksekö¤retimde görülen bütün uluslararas›laﬂma çabalar›na ra¤men, yüksekö¤retim hâlâ a¤›rl›kl› olarak ulus-devletlerin kontrolündedir ve dolay›s›yla bir yüksekö¤retim kurumundan verilen bir derecenin kalite güvencesi konusu hâlâ a¤›rl›kl› olarak devletlerin sorumlulu¤undad›r (Schwarz ve Westerheijden, 2007). Devletin yüksekö¤retimdeki sorumlulu¤unun hâlâ bask›n olmas› normaldir çünkü Avrupa’da yüksekö¤retim kurumlar›n›n ço¤u ya
kamuya aittir ya da kamu taraf›ndan finanse edilmektedir (Schwarz ve Westerheijden, 2007). Kamu kaynaklar›n› kullanan yüksekö¤retim kurumlar›n›n bu kaynaklar› nas›l kulland›¤›n›n ve e¤itim, ö¤retim, araﬂt›rma, yönetim vb. alanlarda sürdürülen etkinliklerin kalitesinin denetlenmesi normal görülmekle birlikte özellikle 1980’lerden sonra devletler yüksekö¤retim kurumlar› üzerindeki do¤rudan kalite güvencesi denetleme iﬂlevlerini gönüllü bir ﬂekilde yar›devlet (quasi-governmental) kuruluﬂlar›na devretmiﬂlerdir (Schwarz ve Westerheijden, 2007). Bu kuruluﬂlar “de¤erlendirme komitesi”, “akreditasyon konseyi”, “kalite güvencesi ajans›” vb. isimlerle an›lmaktad›r.

Uluslararas›laﬂma
Yüksekö¤retimde uluslararas› ö¤renci hareketlili¤i art›ﬂ e¤iliminde oldu¤u için, ülkeler için di¤er ülkelerdeki
programlar›n kalitesinden emin olmak gittikçe daha fazla önem arz etmektedir (Altbach, Reisberg ve Rumbley,
2009). Ö¤rencilere sahte diploma, yüksekö¤retim kurumlar›na ise sahte akreditasyon satmak isteyen kurumlar çok
say›da ülkede faaliyet göstermektedirler. Uluslararas›laﬂman›n do¤urdu¤u bu risklerin ortadan kald›r›lmas›, di¤er ülkelerden al›nan diplomalar›n denkliklerinin tan›nmas›na yönelik sorunlar›n giderilmesi gibi kayg›lar yüksekö¤retimde kalite de¤erlendirmesini gerekli k›lan faktörler aras›nda görülmektedir. He ne kadar, özellikle akran de¤erlendirmesine dayal› yüksekö¤retimde kalite güvencesinin teminine yönelik çal›ﬂmalar yap›lmas› ve kurumsal yap›lar oluﬂturulmas›na olumlu bak›lsa da yeterlilikleri (qualifications) de¤erlendirme çal›ﬂmalar› Avrupa’da oldukça yenidir ve
yayg›n de¤ildir (Altbach, Reisberg ve Rumbley, 2009).
Yüksekö¤retimde küresel ve bölgesel rekabetin h›zland›¤› günümüzde ö¤renci, araﬂt›rmac› ve ö¤retim üyelerinin
en yetenekli ve birikimlilerini çekmek ve büyük araﬂt›rma fonlar›n› kurumlar›na kazand›rmak isteyen yüksekö¤retim
kurumlar› kamuyonu etkileyen bir baﬂka yar›ﬂ›n içinde yer almaktad›r. O da her y›l çeﬂitli kurumlar›n yay›nlad›¤› en
iyi, en kaliteli vb üniversite s›ralamalar›d›r. Uluslararas› bir sertifikasyonun yoklu¤unda, üniversite s›ralamalar› oldukça popüler olmuﬂlard›r. S›ralamalar her ne kadar kalite s›ralamas› olarak savunulmasa da, s›ralamada iyi bir skor elde
etmemek kalite yoklu¤uyla iliﬂkilendirilmektedir (Altbach, Reisberg ve Rumbley, 2009).

Bürokratikleﬂme ve Di¤er Sorunlar
Yukar›da iﬂaret edilen say›sal art›ﬂ (ö¤renci, ö¤retim üyesi, üniversite), uluslararas› hareketlilik, piyasan›n bask›s›
sonucu oluﬂan programlardaki çeﬂitlilik nitelik sorununun ortaya ç›kmas›na neden olmuﬂ, bütün bu geliﬂmeler yüksekö¤retim kurumlar›n› rekabet yar›ﬂ›na girmeye zorlam›ﬂt›r. Bu geliﬂmelere paralel olarak, kamu kaynaklar›n›n do¤ru, verimli ve etkin biçimde harcan›p harcanmad›¤› konusunda bütün kurumlar gibi üniversitelerin de saydaml›k ve
hesap verebilirlik kültürüne aç›k olmalar›, kurumsal ve bilimsel özerkliklerini zedelemeyecek biçimde kap›lar›n› kap›lar›n› kalite denetimine açmalar› beklentileri dile getirilmiﬂtir. Ancak yukar›da da iﬂaret edildi¤i gibi yüksekö¤retim
kurumlar›n›n ve sistemlerinin yeknesak olmay›ﬂ›, bir ülke içinde bile geniﬂ çeﬂitlilik göstermesi söz konusu kalite güvencesi denetimi için gerekli ilkeler ve prosedürlerin genel-geçer biçimde ortaya konmas›n› zorlaﬂt›rmakta hatta imkâns›zlaﬂt›rmaktad›r. Kuﬂkusuz böyle biz zorluk üniversitelerin denetimsiz, baﬂ›na buyruk, saydaml›k ve hesap vermeye kapal› kurumlar olarak kalmas›n› gerektirmez.
Bolonya Süreciyle birlikte Almanya ve Hollanda gibi birçok ülkede yeni lisans ve yüksek lisans programlar› aç›ld› ve bu programlar için yeni akreditasyon kurallar› getirildi. Ayr›ca ‹ngiltere gibi baz› ülkelerde kalite güvencesi konusunda birkaç kez köklü politika de¤iﬂikli¤ine gidildi. Bu de¤iﬂiklikler dolay›s›yla sözkonusu ülkeler dâhil çok say›da ülke, çok ciddi bir fazla iﬂ yükü ile karﬂ› karﬂ›yad›rlar (Hussey ve Smith, 2010; Schwarz ve Westerheijden, 2007).
Bununla beraber sorgulayan bireyler yetiﬂtirme, bilgi üretme, kültür ve uygarl›k miras›n› yeniden yorumlama gibi iﬂlevleri de olan yüksekö¤retim kurumlar›n›, kalite güvencesinin sa¤lanmas› ad›na yeni bürokrasilerle karﬂ› karﬂ›ya getirme, kaliteyi art›rma garantisine sa¤lamad›¤› gibi yüksekö¤retim kurumlar› aras›ndaki ve kurum içindeki farkl›l›klar› da olumsuz etkileme riski taﬂ›maktad›r.

Türkiye’de Yüksekö¤retim ve Kalite Güvencesi
Bu bölümde Türkiye’deki yüksekö¤retim sistemi ve kalite denetim mekanizmalar› k›saca ele al›nacakt›r.
Türkiye’deki mevcut yüksekö¤retim sistemi, 1981 y›l›nda ç›kar›lan 2547 say›l› Yüksekö¤retim Kanunu ile 1982
Anayasas› taraf›ndan belirlenmiﬂtir. Yüksekö¤retim sistemi son otuz y›lda muhtelif de¤iﬂiklikler geçirmiﬂ olsa da, sis-
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temin 1981 yeniden yap›lanmas›ndaki orijinal halini korudu¤u söylenebilir. Bu orijinal halin en önemli özelli¤i, merkeziyetçi yap›lanmad›r (Küçükcan ve Gür, 2009). 1981 y›l›nda bütün üniversiteler Yüksekö¤retim Kurulu (YÖK)’na
ba¤lanm›ﬂt›r. Yüksekö¤retim Kanunu, üniversiteyi önce indoktrinasyon yap›lan bir kurum, ard›ndan araﬂt›rma ve
e¤itim kurumu olarak tan›mlamaktad›r. Kanun, YÖK’ün oluﬂumunda ve rektör atanmas›nda Cumhurbaﬂkan›na oldukça geniﬂ yetkiler tan›m›ﬂt›r. Benzer ﬂekilde, YÖK ve rektörler oldukça geniﬂ yetkilere haizdirler.
Yüksekö¤retim sistemindeki kat›l›k ve merkeziyetçilik dolay›s›yla, yüksekö¤retim kurumlar› aras›nda farkl›laﬂma
çok azd›r (World Bank, 2008). Bütün devlet üniversiteleri (ve hatta önemli oranda da vak›f üniversiteleri), tek bir modeli esas alarak çal›ﬂmaktad›rlar. Kurumlar aras› çeﬂitlilik olmad›¤› için, yeni ve farkl› amaçlara hizmet etmede sorun
yaﬂanmaktad›r (Küçükcan ve Gür, 2009). Aﬂ›r› merkeziyetçi, bürokratik, özerk olmayan bir akademik ve yönetsel anlay›ﬂ, üniversiteleri içinden ç›k›lmaz yap›sal sorunlarla baﬂ baﬂa b›rakm›ﬂt›r (DPT, 2007). Bu anlay›ﬂ›n getirdi¤i düzenlemelere göre, fakülte kurullar›n›n karar alma yetkisi yoktur; öte yandan, YÖK ve rektörler kendilerinin de zaman zaman ifade etti¤i gibi gere¤inden fazla yetkiye sahiptir.
Türkiye’de yüksekö¤retim sistemi, mevcut haliyle, aﬂ›r› merkeziyetçi ve kat› oldu¤u için, toplumun ve ekonominin ihtiyaçlar›na cevap verememektedir (World Bank, 2008). Özellikle yüksekö¤renimin toplumun az bir kesiminden geniﬂ bir kesimine ulaﬂt›r›lmas› hedefi ve toplumun ve ekonominin ihtiyaçlar›na h›zl› bir ﬂekilde cevap vermenin
önemi göz önüne al›nd›¤›nda, Türkiye’de üniversitelerin kurumsal özerkli¤inin art›r›lmas› ve merkeziyetçi yap›dan
uzaklaﬂ›lmas›, bir zorunluluk olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. YÖK’ün yetkilerinin azalt›lmas›, eﬂgüdüm ve planlamadan sorumlu bir üst kurula dönüﬂtürülmesi hususunda da önemli bir toplumsal mutabakat bulunmaktad›r (Küçükcan
ve Gür, 2009).
YÖK’ün kalite denetim amac›yla kulland›¤› en önemli araç, bölüm ve program açma ile ö¤renci al›m›n›n YÖK’ün
onay›na tabi olmas›d›r. Bir program›n baﬂlayabilmesine belli ölçütler çerçevesinde izin verme, dünyada bir tür ön-akreditasyon olarak düﬂünülmektedir.[1]

Türkiye Yüksekö¤retimi ‹çin Stratejik Tercihler
Bu bölümde, Türkiye’de yüksekö¤retimin kalitesini art›r›rken dikkate al›nmas› gereken parametreler ele al›nm›ﬂt›r.

Büyüme ve Çeﬂitlenme mi, Standartlaﬂma ve Bürokrasi mi?
Dünyada kalite güvencesi konusunda belli mesafeler alm›ﬂ ülkelerin en tipik özelli¤i, yüksekö¤retim kurum say›lar›n›n ve okullaﬂma oranlar›n›n fazla olmas›d›r. Levine’nin (2001) iﬂaret etti¤i gibi, Amerika’da özellikle 1980’li ve
1990’l› y›llarda yüksekö¤retime devletin siyasal ve finansal deste¤inin azalmas› (ve dolay›s›yla denetim mekanizmalar›n›n artmas›n›n) temel nedeni, Amerikan yüksekö¤retiminin bir “olgun/geliﬂmiﬂ endüstri”ye dönüﬂmesidir. Yirminci yüzy›l›n büyük ço¤unlu¤unda Amerikan yüksekö¤retimi bir “büyüme endüstrisi” olmuﬂtur ve her gelen hükümet
için yüksekö¤retime olan deste¤in art›r›lmas› bir norm olmuﬂtur. Bu dönemde hem kamu yüksekö¤retim kurumlar›n›n say›s› hem de özel yüksekö¤retim kurumlar›n›n say›s›, devlet destekleriyle art›r›lm›ﬂt›r. Devlet, olgun endüstrileri daha fazla “düzenlenmekte” ve “denetlenmekte”dir (Levine, 2001, s. 39). Avrupa’da da özellikle ‹ngiltere, Almanya ve Fransa gibi nüfusu büyük ülkelerde hükümetler 1960 ve 1970’li y›llarda yüksekö¤retimde geniﬂleme politikas›
yürütmüﬂ, bu y›llarda çok say›da üniversite kurulmuﬂtur. Hatta ‹ngiltere Hükümeti, 1992 y›l›nda ald›¤› bir kararla
(Further and Higher Education Act), yüksekö¤retim alan›n› geniﬂletmek amac›yla, ortaö¤retim sonras›nda dört y›ll›k
e¤itim veren 30 mesleki ve teknik kolej ile 35 politekni¤in tümünü üniversiteye dönüﬂtürmüﬂtür.
Yukar›daki örneklerde, önce yüksekö¤retimde büyüme ve çeﬂitlenme sa¤lanm›ﬂ, buna paralel olarak ve bunun
akabinde, kalite ve nitelik konular› gündeme al›nmaya baﬂlanm›ﬂt›r.
Türkiye’de yüksekö¤retim, her yönüyle, hâlâ bir büyüme endüstrisi olarak ele al›nmal›d›r. Çünkü yüksekö¤retimde okullaﬂma oranlar› hâlâ, yüzde 60’lar›n çok alt›ndad›r. Son y›llarda, hükümetler yüksekö¤retime önem vermektedir. Yüksekö¤retim kurumlar› istenen düzeyde çeﬂitlilik göstermemektedir. Dolay›s›yla olgun endüstrilerde karﬂ›m›za ç›kan kalite güvence mekanizmalar›n›, büyüme ve geliﬂme e¤iliminde olan yüksekö¤retimimize uygulamak oldukça sorunludur. Ayr›ca, olgun endüstrilerde yayg›n olan kalite güvence sistemlerinin, yerel ihtiyaç ve durumlar gözetilmeden özellikle geliﬂmekte olan ülkelerdeki yüksekö¤retim sistemlerince kopyalanmas›, bu ülkelerdeki yüksekö¤retim kurumlar›n›n geliﬂtirilmesine katk›s› olmayan bir sürece dönüﬂebilir (Altbach, Reisberg ve Rumbley, 2009).
[1] Bu ölçütler ayr›nt›l› bir ﬂekilde Özer, Gür ve Küçükcan (2010)’da yer almaktad›r.
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YÖK, zaten geliﬂmiﬂ yüksekö¤retim sistemlerine sahip ülkelerdeki kalite güvencesi mekanizmalar›ndan daha fazla yetkiye ve hareket esnekli¤ine sahiptir. Yüksekö¤retim kurumlar› zaten çok temel iﬂlemlerinde (program açmak,
ö¤renci kabul etmek, vb.), YÖK’ün denetimi alt›ndad›rlar. YÖK d›ﬂ›nda bir akreditasyon kurumunun da yüksekö¤retim kurumlar› üzerinde yetkilendirilmesi, hem yetki karmaﬂas›na sebebiyet verme hem de yüksekö¤retim kurumlar› üzerindeki bürokrasinin artmas› riski taﬂ›maktad›r.

Akreditasyon mu, Kalite Geliﬂtirme Süreci mi?
Yüksekö¤retim tart›ﬂmalar›nda zaman zaman dile getirilen bir husus, yüksekö¤retim kurumlar›n›n akredite edilmesi amac›yla bir akreditasyon kurumu kurulmas› önerisidir (örne¤in Ergüder, ﬁahin, Terzio¤lu ve Vardar, 2009).
Buna ek olarak, YÖK d›ﬂ›nda bir akreditasyon kurumu veya derne¤i kurulmas› konusunda baz› çal›ﬂmalar›n oldu¤u
bilinmektedir.
Türkiye’de üniversiteler, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ç›kard›¤› yasan›n Cumhurbaﬂkan› taraf›ndan onaylanmas› ile kurulmaktad›r. Üniversiteler, meﬂruiyetlerini, yasadan almaktad›r. Bir akreditasyon kurumunun bir kamu
yüksekö¤retim kurumunu akredite etmemesi, her haliyle tuhaf bir durum oluﬂturacakt›r. Nihayetinde sosyal bir devlette vatandaﬂlar, devletin açt›¤› bir okulun kalitesinden veya diplomas›n›n taﬂ›d›¤› haklardan emin olmal›d›rlar. Bundan dolay›, Türkiye yüksekö¤retimin esas olmas› gereken ﬂey, akreditasyondan ziyade, belli yüksekö¤retim kurumlar›n›n eksiklerinin kapat›lmas› ve kalitelerinin geliﬂtirilmesi için, hükümet ve kamu kurumlar›n›n üniversitelere desteklerini art›rmalar›d›r.
Türkiye yüksekö¤retiminin yap›sal olarak önemli sorunlar›ndan birisi, yüksekö¤retim kurumlar›n›n topluma karﬂ› hesap verebilirlik mekanizmalar›n›n yoklu¤udur. Üniversitelerin topluma de¤il de YÖK benzeri yeni bir sivil ya da
kamu akreditasyon kurumuma hesap vermesinin, üniversitelerin toplumla iliﬂkilerinin güçlenmelerine ne derece hizmet edece¤i de belirsizdir. Akreditasyon kurumunda, daha çok ö¤retim üyelerinin seçti¤i kiﬂilerin yer almas›, üniversitelerin toplumdan uzak olmalar› ﬂeklindeki kronik sorunu çözmek ad›na bir anlam taﬂ›mayacakt›r.

YÖK Benzeri Yeni Bir Kurum mu, YÖK’ün Yeniden Yap›land›r›lmas› m›?
YÖK’ün geniﬂ yetkileri ve YÖK’ün yeniden yap›land›r›lmas› talepleri dikkate al›nd›¤›nda, kalite güvencesi ve akreditasyon konusunda üniversiteler üzerinde yetki ve sorumluluk sahibi yeni bir kurum kurman›n sak›ncalar› aç›kt›r.
Kalite güvencesi ile ilgili yayg›n kullan›lan prosedürler, de¤erlendirme, denetim ve akreditasyondur. Türkiye yüksekö¤retim kurumlar› için, akreditasyondan ve de¤erlendirmeden ziyade kalite denetiminin (ve yükseltilmesinin) uygun bir seçenek oldu¤u söylenebilir. Yüksekö¤retim sistemleri bizdekine benzer özellikler taﬂ›yan ‹sveç ve Finlandiya gibi çok say›da ülkede de kamu yüksekö¤retim kurumlar›n›n akreditasyonu yerine, kalite güvence sistemlerinin denetimi ile etkileﬂime dayal› bir ﬂekilde kalitenin art›r›lmas›na önem verilmektedir.[2] ‹sveç ve Finlandiya deneyimi, kalite güvence sistemi denetiminin kamu kurumu taraf›ndan yap›labilir oldu¤una yönelik örnekler oluﬂturmaktad›r. Ayr›ca, YÖK bünyesinde veyahut d›ﬂ›nda kalite güvencesi ve akreditasyondan sorumlu ba¤›ms›z bir yap›n›n kurulmas›,
özerk bir yap›n›n içinde veya d›ﬂ›nda baﬂka bir özerk yap›n›n oluﬂturulmas› gibi, sorumluluk alanlar›n›n kar›ﬂmas› oldukça muhtemel iki kurumlu tuhaf bir duruma yol açacakt›r.
YÖK bir yandan baz› yetkilerini üniversitelere devrederken, öte yandan YÖK bünyesindeki denetleme mekanizmalar›n› kademeli olarak art›rabilir. Ayr›ca, YÖK, kaliteyi art›rma ad›na kurumsal bazda denetim yapabilir. Bunun
d›ﬂ›nda, yüksekö¤retim kurumlar› gönüllü bir ﬂekilde baz› özel akreditasyon kuruluﬂlar›na baﬂvurmakta serbesttirler.
Kalite güvence konusunda çal›ﬂacak kurullar›n oluﬂturulmas› ile yüksekö¤retim kurumlar›n›n kalite güvencesi ile ilgili temel de¤erlendirme ölçütlerinin, göstergelerinin, kalite güvence prosedürlerinin ve uzman panel kompozisyonunun ana hatlar› ile tan›mlanmas› gereklidir. Bu konuda uluslararas› örnekler de göz önüne al›nabilir. Ö¤renci temsilcileri ve endüstri veya iﬂ piyasas› temsilcilerinden uzman panellerinde yararlan›lmal›d›r.
D›ﬂ kalite güvence prosedürlerinde iki önemli aﬂama bulunmaktad›r. Birincisi uzman grubu veya panelinin üyelerini hangi organlar›n önerece¤i ve hangi organlar›n onaylayaca¤›d›r. ‹kincisi ise denetim raporlar› üzerinde nihai
karar› hangi organ›n verece¤idir. Daha önce ayr›nt›l› olarak ele al›nd›¤› üzere, her iki konu ile ilgi Avrupa’da ülkeler
aras›nda çok farkl› uygulamalar bulunmaktad›r. Üniversiteler ve fakülteler kanunla kurulabildi¤i, ancak programlar
YÖK izni ile aç›labildi¤i için mevcut yap›da kurumsal denetim raporunun nihai karar›nda kesinlikle hükümet (Milli
E¤itim Bakanl›¤›, Maliye Bakanl›¤›, DPT vs.) bir taraf olarak bulunmal›d›r.
[2] Çeﬂitli ülke örneklerinin ayr›nt›l› bir analizi için bkz. Özer, Gür ve Küçükcan (2010).
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Sonuç ve Öneriler
Kalite güvence sistemi ve denetimi, yüksekö¤retim kurumlar›n›n kendi belirledikleri kalite güvence sistemlerinin
denetimi ile ilgili bir süreç olup uluslararas› tan›n›rl›k/akreditasyonla bir iliﬂkisi yoktur. Ayr›ca, kalite güvencesi, bir
üniversitenin kendi sorumlulu¤undad›r. Kalite güvencesi, yüksekö¤retim kurumlar›n›n amaçlar› ve stratejilerine ulaﬂmak için ölçmeye dayal› bir iç denetim sistemi sa¤lamaktad›r. Kalite güvence sisteminin uygulanmas›n›n yüksekö¤retim kurumlar›nda kaliteyi tek baﬂ›na art›rmas› beklenemez. Kaliteyi art›rmak için yüksekö¤retim kurumlar›nda düzenlemeler ve iyileﬂtirmeler yap›lmal›, yap›sal sorunlar›n çözülmesi için ad›mlar at›lmal›d›r. Örne¤in yüksekö¤retim
kurumlar›n›n personel ve fiziki altyap›s› güçlendirilmelidir. Ayr›ca ö¤retim elemanlar›n›n özlük haklar›nda iyileﬂtirilmesi yap›lmas›, akademisyenli¤i daha cazip k›lacakt›r. Bu gibi etmenler, kalitenin artmas›na yard›mc› olacakt›r.
Genel olarak de¤erlendirildi¤inde kalite güvence sisteminin alg›lanmas›ndan, uygulanmas›na kadar ülkeler aras›nda önemli farkl›l›klar bulunmaktad›r. Bir baﬂka deyiﬂle, kalite güvencesinin uygulanmas›yla yüksekö¤retimde ulusal hedefin/var›lmak istenen noktan›n ne oldu¤u çok önemli bir boyut olup, bu boyut, hangi kalite güvence prosedürlerinin uygulanaca¤›ndan ulusal ajanslar›n konumu, iﬂlevi ve kompozisyonuna kadar her ﬂeyi belirlemektedir
(Özer, 2010). Örne¤in Avusturya’da devlet üniversitelerine akreditasyon uygulanmazken özel üniversitelerin akredite olmalar› istenmektedir. Benzer ﬂekilde ‹sveç’te Ulusal Yüksekö¤retim Ajans›, akreditasyona önem vermemekte,
daha ziyade yüksekö¤retim kurumlar›n›n iç kalite güvence sistemlerini denetlemekte ve yüksekö¤retim kurumlar›yla karﬂ›l›kl› etkileﬂimi vurgulayan bir sistem uygulamaktad›r. Baz› ülkelerde d›ﬂ denetimin sonucu bir yapt›r›m uygulanmazken baz› ülkelerde denetim sonuçlar›, yüksekö¤retim kurumunun derece verme yetkisini ve/veya devletten
alaca¤› finansal deste¤i etkilemektedir. Ülke örnekleri karﬂ›laﬂt›rmal› olarak incelendi¤inde ortaya ç›kan sonuç, yüksekö¤retimde uygulanacak olan kalite güvencesi mekanizmalar›n›n, ülkenin genel yüksekö¤retim politikalar› ve yüksekö¤retim sistemiyle uyumlu olmas› gerekti¤idir.
Örne¤in, Amerika’da ve ‹ngiltere’de isteyen herkes yüksekö¤retim kurumu açabilir. Bu ülkelerde hiçbir üst kurumdan onay al›nmas› gerekmez. Serbest piyasan›n belirleyici oldu¤u bu sistemlerde, akredite olma anlaml›d›r çünkü baﬂka hiçbir denetim mekanizmas› söz konusu de¤ildir. Oysa Türkiye’de zaten yüksekö¤retim kurumu açmaktan
program açmaya kadar olan süreçler, oldukça kat› kurallara ba¤lanm›ﬂt›r ve ilgili kuruluﬂlardan izin almaks›z›n e¤itim hiçbir surette verilemez. Oldukça bürokratik bir yap› arz eden bu tip bir yüksekö¤retim sisteminde, mevcut düzenlemelerin üstüne bir de akreditasyon uygulamak, yüksekö¤retim bürokrasisini daha da art›racakt›r.
Kalite güvencesi kuruluﬂlar›yla ilgili önemli tart›ﬂmalardan biri, söz konusu kuruluﬂlar›n ba¤›ms›zl›¤›yla ilgilidir.
Ba¤›ms›zl›k, yayg›n olarak alg›land›¤› gibi, sadece devletten/ hükümetten veya daha genel olarak d›ﬂ paydaﬂlardan ba¤›ms›z olma sorunu de¤ildir. ENQA (2008) taraf›ndan yap›lan kalite güvencesi kuruluﬂlar›n›n tarama çal›ﬂmalar› sonuçlar›na göre, bu mümkün de de¤ildir çünkü de¤erlendirme panellerinde yer alan uzmanlar yüksekö¤retim kurumlar› dâhil paydaﬂlar aras›ndan seçilmektedir. Ayr›ca birçok ajans›n yönetim kurulunda hükümet temsilcileri yer almaktad›r. Varsay›lan›n/genel kabulün aksine kalite güvence denetimleri, ‹sveç ve Finlandiya örneklerinde görüldü¤ü gibi E¤itim Bakanl›¤›na ba¤l› kamu kuruluﬂlar› taraf›ndan gerçekleﬂtirilmektedir. Yunanistan’da kalite güvence ajans›n›n baﬂkan›, Yunanistan parlamentosu taraf›ndan seçilmektedir. Bu örnekler, ba¤›ms›zl›¤›n ajans›n yap›s› ve nas›l kuruldu¤u ile ilgili bir problem olmad›¤›n›, daha ziyade kullan›lan prosedürlerin ve yöntemlerin ba¤›ms›zl›¤› ve iﬂlem
ve süreçlerin ﬂeffaf olmas› ile iliﬂkili bir durum oldu¤unu göstermektedir.
Önerilerimiz ﬂu ﬂekilde s›ralanabilir:
1. Türkiye yüksekö¤retimindeki mevcut büyüme e¤ilimi sürdürülmelidir çünkü yüksekö¤retim hâlâ toplumsal
talebe cevap üretememektedir. Kalite konusundaki çal›ﬂmalar bu büyümeyi destekleyecek ﬂekilde kurulmal›d›r.
2. Türkiye’de üniversiteler kanunla kuruldu¤u için, bu kurumlar›n daha sonraki kurumsal denetim süreçlerinde,
Türkiye Büyük Millet Meclisini temsilen hükümet (Milli E¤itim Bakanl›¤›, Maliye Bakanl›¤›, DPT, vs.) paydaﬂ olarak yer almal›d›r.
3. Türkiye’nin öncelikleri ve mevcut durumu bilinmeden, kalite güvencesi konusunda at›lacak ad›mlar›n, üniversiteler üzerinde yeni bir bürokratik yük oluﬂturma riski vard›r. Avrupa yüksekö¤retiminde de oldukça tart›ﬂmal› bir konu olan kalite güvencesi konusunda at›lacak ad›mlar›n, dikkatli ve yavaﬂ olmas›nda fayda vard›r. ‹ngiltere’de kalite güvencesi konusunda son yirmi y›lda birkaç kez köklü politika de¤iﬂikli¤ine gidilmiﬂtir.
4. Yüksekö¤retim kurumlar›, kaliteden sorumlu olmas› gereken kuruluﬂlard›r. Bu kurumlar, mevcut programlar›n›n kalitesini art›rmak ad›na, mezunlar›n› izlemeli ve ilgili sektörden deneyimli insanlardan e¤itim süresince faydalanmal›d›r.
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5. YÖK ön lisans, lisans ve lisansüstü programlar›n aç›lmas›na için kaliteye yönelik bir dizi ölçütler belirlemiﬂ olmas›na ra¤men, bu ölçütlerin çok sa¤l›kl› bir ﬂekilde filtre vazifesi gördü¤ü söylenemez. YÖK’ün program›n
aç›lmas›ndan sonra program›n performans›n› de¤erlendirmeye yönelik ciddi bir denetim mekanizmas›na sahip de¤ildir. Bu nedenle ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarla ilgili belirli aral›klarla performans de¤erlendirmeleri yap›lmal›, ihdas edilen ölçütleri sa¤lamayan programlara eksikliklerini tamamlamalar› için ek süre verilmeli, bu süre sonunda da iyileﬂme sa¤lanmazsa yapt›r›mlar uygulanmal›d›r.
6. YÖK’ün program baﬂvurular›n› ve programlar› denetimi, memurlar›n yürüttü¤ü bir de¤erlendirmeden ziyade, akademisyenlerin de¤erlendirmesi olarak iﬂlemelidir. YÖK’ün koydu¤u ölçütlerin ilgili programlarda sa¤lan›p sa¤lanmad›¤›n›n tespiti, akademisyenler taraf›ndan tespit edilmelidir. Bir baﬂka ifadeyle, yüksekö¤retim
kurumlar›n›n program açma ölçütlerini sa¤lay›p sa¤lamad›¤›n›n denetimi, bürokratik denetimden çok, akran
de¤erlendirmesine dayal› bir süreç olarak iﬂlemelidir.
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