DEDAK TARİHÇE
TARİH

21-22 EKİM 2010

NİSAN 2012

AÇIKLAMA
4. Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Yöneticiler Toplantısı
Doğu Akdeniz Üniversitesi ’nde yapılmıştır. Toplantıda bağımsız
yapıda ulusal bir akreditasyon kurumunun oluşmasının yararı ele
alınmış ve bu türden bir oluşumun Türkiye çapında hazırlık
eğitimine sağlayacağı yararlar ifade edilmiştir. Böylesi bir
kurumunun oluşabilmesinde MÜDEK modelinin incelenmesi
kararlaştırılmıştır. INGED gibi kuruluşlarla, üniversitelerin eğitim
fakültelerinden (yabancı dil öğretimi bölümleri, ölçmedeğerlendirme programları, vb.) danışmanlık desteği alınmasının
yararlı olacağı belirtilmiştir. Alt komisyon olarak bir akreditasyon
çalışma grubu önerilmiştir.
İlk çekirdek akreditasyon toplantısını Engin Ayvaz ve Doç. Dr.
Evrim Üstünlüoğlu Yaşar Üniversitesi’nde yapmıştır. Toplantı 2
gün sürmüştür ve toplantı boyunca
o zamanki adıyla
Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme
Komisyonu (YÖDEK) şimdiki adıyla Yükseköğretim Kalite
Kurulu (YÖKAK) Başkanı, Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi
Komisyon Üyesi ve KalDer Kalite Ödülleri Yürütme Kurulu
Başkanı Prof. Dr. Mehmet Durman’dan görüş alınmıştır.
Bu toplantı vasıtasıyla St. Louis’deki NAFSA konferansı
sırasında YÖK başkanı DEDAK oluşumuyla ilgili
bilgilendirilmiştir.

18-19 EKİM 2012

2012

Türk yükseköğretim alanında büyüme hızı, uluslararasılaşma
öğrenci ve öğretim elamanı hareketliliği, dil eğitim alanında ulusal
kalite standartları, yükseköğretim kanunu taslağı ve Türkiye
yükseköğretim yeterlilikler çerçevesi ve kalite vurgusu gibi
sebeplerle, Sabancı Üniversitesi’nde yapılan 6. YDYO
Yöneticiler Toplantısı’nda ulusal bir akreditasyon kurumu
kurmak amacıyla İzmir ve İstanbul’daki devlet ve vakıf
üniversitelerinden toplam 5 temsilci seçilmiştir. Komisyondan 2
ay içinde çalışma takvimine dair bir rapor istenmiş ve kurucu
kurulun belirlenerek çalışmalara başlaması ve bir sonraki
toplantıda yapılan çalışmalar ve gelişmeler hakkında rapor
sunması talep edilmiştir.
İzmir grubu organizasyon yapısı ve yasal çerçeve üzerinde
çakışırken, İstanbul grubu standartlar üzerinde çalışma yapmış ve
hem İstanbul hem de İzmir’de çeşitli toplantılar düzenlemiştir.

Tarih

Konu

15.11.2012

İzmir
İzmir Ekonomi
Grubu Toplantısı Üniversitesi

30.11.2012

İstanbul
Bahçeşehir
Grubu Toplantısı Üniversitesi

04.12.2012

İzmir
İzmir Ekonomi
Grubu Toplantısı Üniversitesi

10.12.2012

İstanbul
Bahçeşehir
Grubu Toplantısı Üniversitesi

11.01.2013

1. Kurucu
Kurul Toplantısı

08.03.2013

İstanbul
Bahçeşehir
Grubu Toplantısı Üniversitesi

12.03.2013

İzmir
Yaşar
Grubu Toplantısı Üniversitesi

2. Kurucu
Kurul Toplantısı
Dil
03Eğitiminde
04.05.2013 Akreditasyon
Konferansı
02.05.2013

Yer

Bahçeşehir
Üniversitesi

Yaşar
Üniversitesi
Yaşar
Üniversitesi

10 OCAK 2013

İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi’nde DEDAK temsilcileri ile tüm
gün süren çalıştayla hazırlanan dokümanların üzerinden geçmiştir.

2 -4 MAYIS 2013

DEDAK temsilcileri CEA Genel Direktörü Teresa O’Donnel ile
Yaşar Üniversitesi’nde toplantı yapmış kalite ve dil öğretiminde
standartlar ile ilgili görüş alışverişinde bulunmuştur.

24-25 EKİM 2013

DEDAK web sayfası hazırlanarak Fatih Üniversitesi’nde
düzenlenen 7. YDYO Yöneticiler Toplantısı’nda yapılan
çalışmalar sunulmuş ve çalışmalar hem YÖK temsilcileri hem
YDYO temsilcileri hem de basının ilgilisi çekmiştir.

28 KASIM 2013

DEDAK temsilcilerinden Hacer Sivil, 7. YDYO Yöneticiler
Toplantısı’nda alınan kararları YÖK’e iletmede yer alan bir
komisyonda yer almış ve YÖK temsilcilerinin yönlendirmesiyle
resmi başvuru kararı alınmıştır.

YÖDEK’in feshedilmesi sebebiyle DEDAK’ın başvuruları
geçersiz sayılmış ve bekleme süreci başlamıştır.
Bekleme süreci boyunca DEDAK temsilcileri standartlar, tüzük
ve yönetmelikler üzerinde çalışmış ve toplantılar yapmıştır.
17-18 EKİM 2014

Erciyes Üniversitesi’nde 8. YDYO Yöneticiler Toplantısı’nda
DEDAK temsilcileri bilgilendirme toplantısı yapmıştır.
Toplantı sonrası DEDAK temsilcileri YÖK ile bağlantıya geçerek
YÖKAK oluşumu bilgisini edinmiştir.

HAZİRAN 2015

DEDAK temsilcileri İstanbul’da 2 gün süren bir toplantı
düzenleyerek tüzük, yönetmelik ve standartları revize ederek bir
aksiyon planı oluşturmuştur.

12 AĞUSTOS 2015

DEDAK temsilcileri YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Hasan Mandal
ile görüşerek DEDAK ile ilgili bilgilendirme yapmış ve tanınma
konusunda görüş almıştır. Toplantıda 23 Temmuz 2015
kararnamesi ile YÖKAK gibi bağımsız bir kurulun kurulması
konusunda bilgilendirme yapılmıştır. Ayrıca, YÖK Kalite Kurulu
Başkan Vekili Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu ile görüşülmüştür.

16-17 EKİM 2015

2016

Çankaya Üniversitesi’nde düzenlenen 9. YDYO Yöneticiler
Toplantısı’nda DEDAK temsilcileri güncelleme toplantısı
yapmıştır. Katılımcılar, DEDAK’ın süreci bir kamu kurumu gibi
hızlandırmasını, gönüllü üyelik sağlamasını ve EFL öğretmenleri
için mesleki gelişim (T-Plus), (Müfredat Konuları Forumu (FOCI)
ve Değerlendirme Konuları Forumu (FOA) gibi Yönetici Toplantı
oluşumlularıyla irtibatta olmasını önermiştir.
DEDAK Ankara ve Eskişehir’deki devlet ve vakıf
üniversitelerinden 4 üye kabul ederek üye sayısını 9’a çıkarmıştır.

7 EKİM 2016

DEDAK dernek başvurunda bulunmuş ve 27 Ocak 2017’de
tescillenmiştir. DEDAK bu esnada sanal ofis kiralamıştır.

20-21 EKİM 2016

Yaşar Üniversitesi’nde düzenlenen 10. YDYO Yöneticiler
Toplantısı’nda DEDAK bireysel başvuru kabul ederek 38 başvuru
almıştır.

8 ARALIK 2016

DEDAK temsilcileri YÖKAK Genel Başkan Yardımcısı ile
görüşerek yeni mevzuata göre nasıl başvuru yapılacağı konusunda

görüş almış ve buna göre iktisadi işletme oluşturma kararı
alınmıştır.
ŞUBAT 2017

DEDAK temsilcileri 4 alt gruba ayrılarak standartları incelemeye
başlamış ve çevrimiçi toplantılarla standartları tartışmışlardır.

5-6 MAYIS 2017

DEDAK temsilciler İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde 2 günlük bir
çalıştayla 29 standarttın son versiyonunu hazırlamış ve her bir
standarttın nasıl cevaplanacağı ile ilgili açıklamaları yazmıştır.

2 HAZİRAN 2017

İlk genel kurul öncesi taslak standartlar DEDAK üyeleriyle
paylaşılmıştır. İlk genel kurul 28/34 üyenin katılımıyla
gerçekleştirilmiştir. Toplantıda DEDAK temsilcileri yasal
çerçeve, eylem planları, yönetim ve diğer konularla ilgili
bilgilendirme yapmış, kapalı oy ile denetleme ve yönetim kurulu
üyeleri seçilmiştir. Ayrıca yönetmelikler ile ilgili bazı
değişiklikler yapılmış ve giderleri karşılamak için üyelik ücreti
artırılmıştır.

26- 27 EKİM 2017

2017

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nde düzenlenen 11. YDYO
Yöneticiler Toplantısı’nda 100’ün üzerinde üniversite
temsilcilerine DEDAK ile ilgili bilgilendirme yapılmış ve yeni
üye alımı yapılmıştır. Ayrıca, olağandışı genel kurul toplantısı
yapılarak DEDAK’ın işleyişini zorlaştıran yönetmelik
maddelerinde düzenlemeler yapılmış ve taslak standartlar
DEDAK üyelerine tekrar sunularak geribildirim alınmıştır.
Yönetim ve denetim kurulu üyelerinden oluşan DEDAK
temsilcileri yönergeler ve usuller üzerine çalışmaya başlamıştır.

2017

Yönetim ve denetim kurulu üyeliğinden Şubat 2018’de istifa eden
2 kişi yerine yeni üyeler atanmıştır.

MART 2018

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde 2 günlük bir toplantı yapılarak
DEDAK temsilcilerinin YÖKAK başvuru için hazırladığı
dokümanlar üzerinden geçilmiştir. Bu dokümanlar aşağıdaki
gibidir:
o DEDAK Dernek Tüzüğü
o DEDAK Çalışma Yönergesi
o DEDAK Değerlendirme ve Akreditasyon
Uygulama Esasları Yönergesi
o DEDAK Aday Belirleme Komisyonu Yönergesi
o DEDAK Değerlendirme Ölçütlerinin Belirlenme
Usulleri Yönergesi

o DEDAK Kalite Politikası
o DEDAK Etik Kuralları Kılavuzu

2018

Mart 2018 tarihindeki toplantıdan sonra DEDAK üyelerinden biri
DEDAK logosu için çalışmalara başlamış ve alternatifler e-posta
ile diğer üyelerin oylamasına sunulmuştur.

2018

Mart ayında tüm üyelere ve hazırlık programlarına bilgilendirici
bir e-posta ile tüm dokümanlar gönderilerek görüş bildirmeleri,
danışma kurulu için aday göstermeleri istenmiştir.

2018

3 DEDAK temsilcisi eski Yüksek Öğretim Denetleme, Planlama,
Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) üyelerinden
biriyle görüşüp hazır dokümanlar ile ilgili görüş alınmıştır.
YÖKAK başvurusu için nasıl bir yol izlenmesi ve tanınırlık
konusunda görüş alabilmek için YÖKAK’dan Nisan 2018 için
randevu alınmıştır.

NİSAN 2018

11-12 MAYIS 2018

2018

Nisan 2018 toplantısına kadar yeni bir web sayfası yapılmış ve
tüm dokümanlar ve logo bu sayfaya yüklenmiştir. YÖKAK
toplantısı için bir dosya oluşturulmuştur. 5 DEDAK temsilcisi ve
başkan yardımcı dahil 2 YÖKAK üyesi toplantıya katılmıştır.
YÖKAK temsilcileri üniversitelerdeki dil programlarının
akreditasyonunun önemine ve DEDAK’ın kapsayıcılığı için tüm
paydaşların desteğine ihtiyaç olduğuna değinmiş, sadece süreç
odaklı değil sonuç odaklı olunmasının da önemli olduğunu dile
getirmiş, bu nedenle DEDAK’ın daha net ve itiraz dahil tüm
süreçleri detaylandırmasını önermişlerdir. Bunların dışında ön
görülen denetçi eğitiminin alanda uzman birisi tarafından
verilmesi gerektiği belirtilmiştir.
DEDAK Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Dil Öğretiminde Kalite
Güvencesi ve Akreditasyon başlıklı konferansa davet edilmiştir.
Akreditasyon alanında en prestijli kurumlardan CEA ve
EQUALS’ın da davet edildiği bu konferans sayesinde DEDAK,
daha geniş bir kitleye çalışmalarını duyurma fırsatı yakalamış ve
üye sayısını arttırmıştır. Ayrıca, CEA Genel Direktörü Mary
Reeves DEDAK’ a destek sözü vermiş ve Amerikan Büyük
Elçiliği bağışta bulunacağını garantisini vermiştir.
Bandırma 17 Eylül Üniversitesi’ndeki konferans sonrası, DEDAK
başkanı CEA Genel Direktörü Mary Reeves ile bağlantıya geçmiş
ve Aralık 2018’de DEDAK Başkanı Didem Mutçalıoğlu’nu
gözlem amaçlı CEA komisyon toplantılarına katılması

onaylanmıştır. Ayrıca, CEA’de denetçi eğitimi veren Nicole
Martello’nın DEDAK Başkanı ile beraber DEDAK için de denetçi
eğitimi yapması kararlaştırılmıştır.

2018

25-26 HAZİRAN
2018

18-19 EKİM 2018

DEDAK, Amerikan Büyükelçiliği’ne hibe için başvurmuştur.
Eylül 2018’de hibe onaylanmıştır.
5 DEDAK temsilcisi görüş alışverişinde bulunmak ve standartları
netleştirmek için İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde 2 günlük bir
toplantı yapmıştır. Standartların bu versiyonu 12. YDYO
Yöneticiler Toplantısı’ndan 2 ay önce tüm üniversite
temsilcileriyle paylaşılmıştır.
Siirt Üniversitesi’nde yapılan 12. YDYO Yöneticiler
Toplantısı’nda DEDAK ilgi odağı olmuştur. Bu toplantıda
ilgilenenlerle odak grup çalışması yapılacağı ve biri devlet biri
vakıf üniversitesi olmak üzere 2 pilot programla akreditasyon
çalışması yapılacağı duyurulmuş ve yeni üyelik başvuruları kabul
edilmiştir. Sonuç olarak üye sayısı 16 şehir 32 üniversite olmak
üzere 43’e ulaşmıştır.

16 KASIM 2018

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde DEDAK Ölçütleri Değerlendirme
Çalıştay’ı yapılmıştır ve 19 kişi katılmıştır.

22-23 ARALIK 2018

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde 2 gün süren ve 32 kişinin katıldığı
bir çalıştaya CEA denetçi eğitmeni Nicole Martello ve DEDAK
Başkanı Didem Mutçalıoğlu’nun ortaklaşa yürüttüğü denetçi
eğitimi verilmiştir. Katılımcılar YÖKAK denetçi eğitimine
katılmış, YÖKAK denetçi takımında olan veya DEDAK
üyelerinden oluşmuştur.

OCAK 2019

Dil tutarlığı ve netlik için odak grup çalışması yapılmış ve odak
grup çalışması 24 üyenin katılımıyla İstanbul Bilgi
Üniversitesi’nde gerçekleştirilmiştir. Ocak 2019 tarihinde
standartların güncel versiyonları web sayfasına yüklenmiştir.
Toplam 26 standart ve 8 ana başlıktan oluşan standartlar aşağıdaki
gibidir.
o Misyon
o Öğretim Programları
o Ölçme ve Değerlendirme
o Öğrenci Desteği ve Hizmetleri
o Yönetim ve Organizasyon
o Öğretim Elemanı
o Altyapı, Donanım ve Araç Gereç

o Sürekli İyileştirme
ŞUBAT 2019

Pilot akreditasyon başvuru süreci başlamış ve 14 program
başvuruda bulunmuştur. Seçim kriteri olarak İngilizce öğretim
dili yüzdesi öğrenci sayısı dikkate alınmış ve eşitlik durumunda
da üniversitenin kuruluş yılına bakılmıştır. İlk pilot programlar
süreç Mayıs 2019 olmak üzere Mart 2019’da duyurulmuştur

17-18 EKİM 2019

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ’nde DEDAK yapılan 13.
YDYO Yöneticiler Toplantısı’nda DEDAK çalışmalar konusunda
bilgilendirme yapmıştır.

2 KASIM 2019

Özyeğin Üniversitesi’nde genel kurul toplantısı yapıldı. Tescil
başvurusu öncesi tüzük ve yönerge değişiklikleri görüşülmüş,
kurul ve komisyonlar onaylanıp genel bilgilendirme yapılmıştır.
Toplantıya 36/44 üye katılmıştır. Toplantıda planlanan çalışmalar
paylaşılmış, yönetmelik onaylanmış, tüzük değişikliği yapılmış ve
genel kurul katılım yol masrafları ve hibeden yaralanma ile ilgili
bilgilendirme yapılmıştır.

