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ÖNSÖZ 

 

Kapadokya Üniversitesi eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme faaliyetlerinde ulusal ve 

uluslararası standartların üzerine çıkmayı hedef olarak belirlemiştir. KÜN, Eğitim-Öğretim Politika 

Belgesi’nde de belirttiği üzere, ders müfredatını, derslerde kullanılan araç-gereçleri, eğitim-öğretim 

yöntemlerini ve ilgili altyapısını sürekli güncel tutar. Buna paralel olarak KÜN, ulusal ve uluslararası 

seviyede tanınan akreditasyon kuruluşları tarafından sağlanan sertifikasyonlara sahip olma hususuna 

öncelik verir. 

KÜN, kaliteye öncelik veren, paydaş katılımı esaslı ve öğrenci odaklı anlayışla, eğitim-öğretim 

alanında Türkiye’de yenilikçi uygulamalara imza atmaktadır. Bu çerçevede, bir Kapadokya yeniliği olan 

son bilgiyi önceleyen eğitim-öğretim yöntemi, tüm ders programlarında bir rehber olarak öne 

çıkmaktadır. Akreditasyon çalışmalarında önceliğimiz, bu ve benzeri birçok yenilikçi yöntem ve 

yaklaşımların benimsenmesinin yanında, öğrencilerimizin sürekli olarak dünya standartlarının üzerinde 

eğitim almalarının, araştırma-geliştirme imkân ve kabiliyetimizin dünya standartlarının üzerine 

çıkmasının temin edilmesidir.  

Bu hedeflere ulaşmak üzere KÜN, akreditasyon çalışmalarında kalite odaklı olarak tüm 

süreçleri tanımlayan, şeffaf bir politika izlemekte ve ilgili tüm bilgi ve belgeleri paydaşlar ve kamuoyu 

ile güncel olarak paylaşmaktadır.   

Bu belge Kapadokya Üniversitesinin misyon ve vizyonu çerçevesinde ulusal ve uluslararası 

akreditasyon politikalarını belirlemek üzere hazırlanmıştır. 

 

 

 

Prof. Dr. Hasan Ali Karasar         Funda Aktan 

Rektör          Mütevelli Heyet Koordinatörü 
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1. KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ MİSYON VE VİZYONU  

Misyon  

Kapadokya Üniversitesinin misyonu, “çıkış noktası evrensel uygulaması milli” olan bir eğitim 

anlayışıyla, Türkiye’yi 21. yüzyılda söz sahibi yapacak yeni nesil kamuoyu önderleri 

yetiştirmektir. 

 

Bu doğrultuda programlarımızın ulusal ve uluslararası akreditasyon süreçlerini göz önünde 

tutarak yapılandırılması ve nihayetinde bu süreçlerin işletilmesi misyonumuzun gerektirdiği bir 

olgudur.  

   

Vizyon  

Kapadokya Üniversitesinin vizyonu, Kapadokya’yı uluslararası akademik çalışmaların cazibe 

merkezi haline getirerek bölgesel, ulusal ve küresel sorunlara bilimsel çözümler üretmektir. 

 

 Vizyonumuz ekonominin gerçek aktörleri olan yetişmiş elemanların eğitim ve öğretim 

standartlarını küresel akranlarıyla yenişebilecekleri evrensel düzeye yükseltmek, 

yaygınlaştırmak, idame ettirmek, eğitime dinamizm ve itibar kazandırmaktır. Küresel rekabette 

olabilmek için ulusal ve uluslararası akreditasyon süreçleri aracılığı ile dış değerlendirmeleri 

düzenli bir sistematiğe oturtmak ana hedeflerimizdedir.  

    

2. KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ’NİN AKREDİTASYON 

ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ STRATEJİK PLAN AMAÇ VE 

HEDEFLERİ 

 Kapadokya Üniversitesi Stratejik Planında akreditasyon çalışmaları/süreçleri ile ilgili olarak 

aşağıdaki hedefler ölçülebilir parametreler ışığında belirlenmiştir:  

Programlarda akreditasyon çalışmaları hakkında bilgilendirme toplantıları yapılması ve 

program bazında iyileştirme planları oluşturulması, Akreditasyon ve Kurumsal Dış Değerlendirme yol 

haritasının belirlenmesi (ulusal, uluslararası) ve politika belgesine dönüştürülmesi, Elçiliklerin eğitim 

müşavirlikleri ile akreditasyon çalışmaları yapılması.  
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3. KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİNİN AKREDİTASYON 

ÇALIŞMALARI POLİTİKA ALANLARI, YÖNTEM VE 

HEDEFLERİ 

KÜN, Kapadokya Meslek Yüksekokulu olarak faaliyete başladığı 2005 yılından bu yana Türk 

Yükseköğretim sistemi içinde kalite çalışmalarında öncü bir rol üstlenmiştir. Bu doğrultuda ISO 9001 

ve 27001 kalite yönetim sistemlerini etkin olarak uygulamanın ötesinde TS 17024’e de başvuru süreci 

(TÜRKAK ve MYK) devam etmektedir. KMYO 2016 yılında YÖK Kalite Kurulu akreditasyon 

sürecinden gönüllü olarak geçen ilk vakıf meslek yüksekokulu olmuştur. Bu doğrultuda, aynı anlayışı 

KÜN olarak sürdürmek azmi ile lisans programlarımızın ulusal ve uluslararası akreditasyon süreçlerine 

önem vermekteyiz.  

Akreditasyon politikamız, iki temele dayanmaktadır: Birincisi, tüm hazırlık süreçlerinin 

YÖKAK kurumsal dış değerlendirme çalışmaları ışığında ve rehberliğinde, paydaş katılımına öncelik 

veren bir anlayışla yapılmasına azami gayret gösterilmesi; ikincisi ise ulusal ve uluslararası akreditasyon 

çalışmalarının YÖKAK nezdindeki yönlendirmeler sayesinde ilerlemesidir.  

Bu çerçevede belirlediğimiz öncelikler doğrultusunda, 2022 yılına kadar önlisans 

programlarımızdan sağlık alanındakilerin mümkün olan Ulusal Çekirdek Eğitim Programlarına (UÇEP) 

uygunluklarının sertifikalandırılması, havacılık alanındakilerin SHGM yetkilerinin muhafaza edilmesi, 

yenilenmesi ve ardından da ilk lisans mezunlarının verileceği 2022 yılından itibaren diğer akreditasyon 

adımlarının sistematik bir şekilde izlenmesi, temel politikamız olarak benimsenmiştir.  

Lisans programlarından ilk mezunların Mayıs 2022’de verilmesinin ardından ulusal ve 

uluslararası akreditasyon başvuru süreçlerinin başlatılması amacıyla Avrupa Üniversiteler 

Birliği/European University Association (AÜB/EUA) ile Yükseköğretimde Avrupa Kalite Güvence 

Birliği/European Association for Quality Assurance in Higher Education (AYS/ENQA) üyeliklerinin 

yapılması hedeflenmektedir. Başvuru süreçleri boyunca, KÜN program ve ders öğrenme çıktılarının 

TYYÇ ve alan yeterlilikleri ile ilişkilendirilmesi ve kalite güvencesinin sağlanması konusunda gözden 

geçirme çalışmalarının tamamlanması öngörülmektedir.  

Yeterlilikler Çerçevesi - TYÇ ve TYYÇ ilişkisi kapsamında, Kapadokya Üniversitesi eğitim 

programlarında TYYÇ’nin uygulanma düzeyi konusunda yeniden gözden geçirme çalışmalarının 

tamamlanması; yeterliliklerin kalite güvencesinin sağlanması çalışmaları kapsamında TYYÇ asgari 

koşullarının belirlenmesi ve program akreditasyonu konusundaki gözden geçirme çalışmalarının 

tamamlanması hedeflenmiştir. Bu çalışmaların gerekli kısımlarının TÜRKAK ve MYK ile koordine 
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edilmesinin ardından, fakülte, yüksekokul, enstitü programlarını akredite edecek kuruluşları tespit 

edilecektir. 2023 yılının yaz aylarında ilk mezunlarımızın çalıştıkları paydaşlardan alınacak geri 

bildirimler doğrultusunda akreditasyon çalışmaları şekillendirilecektir.  

Bu doğrultuda ulusal akreditasyon çalışmalarında YÖKAK tarafından yetkilendirilmiş ulusal 

akreditasyon kuruluşlarından, sağlık bilimlerinde SABAK (Sağlık Bilimleri Eğitim Programları 

Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği), beşeri bilimlerde FEDEK (Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih 

Coğrafya Fakülteleri Akreditasyon Derneği) ile TPD (Türk Psikologlar Derneği) belirlenmiştir. 

Uygulamalı bilimlerdeki havacılık programlarının ulusal akreditasyonları ise SHGM yetkilendirmesi ile 

B1 ve B2 belgeleri ile sağlanacaktır. Bölüm ve fakülte sayısındaki değişime göre bu sayı aynı kriter 

çerçevesinde artırılabilecektir. Uluslararası akreditasyon çalışmalarında ise yine YÖKAK tarafından 

tanınan uluslararası akreditasyon kuruluşlarından AQAS’ın (Agentur für Qualitätssicherung durch 

Akkreditierung von Studiengängen) hizmetlerinden faydalanılması hedeflenmektedir.  

4. AKREDİTASYON SİSTEMİ KAYNAKLARI  

Stratejik Planda yer alan akreditasyon hedefleri ile Kapadokya Üniversitesi 

Akreditasyon Çalışmaları Politika Belgesinde yer alan politika ve hedeflerin gerçekleştirilmesi 

için Kapadokya Üniversitesi bütçesinden kaynak ayrılır.  

5. AKREDİTASYON SİSTEMİ KADROSU  

KÜN akreditasyon çalışmaları politikaları ve hedefleri üniversite Mütevelli Heyeti ve 

KÜN Rektörlüğünce hayata geçirilir ve bu çalışmalar için birim düzeyinde kalite yapılanmaları 

ve çalışma grupları oluşturulur. Akreditasyon çalışmalarının uygulayıcısı KÜN Kalite 

Komisyonu ve Rektörlüktür. 


