
DEDAK PAYDAŞ TABLOSU 

Paydaşlar İsim Açıklama Neden Paydaş 

1. Sektör Çalışanı Öğretim 
Elemanı 

1.1 Bir dil eğitim programında öğretim elemanı olarak görev 
alan/almış kişiler. 

DEDAK’ın kurul, komite ve değerlendirme takımlarında yer 
almaktadırlar. 

1.2 Değerlendirilen dil eğitim programında öğretim elemanı 
olarak görev alan kişiler. 

DEDAK’ın değerlendirdiği programlarda çalışanlar doğrudan 
etkilenirler. Değerlendirme sırasında görüşlerine başvurulur 

2. Sektör Temsilcisi YDYK YDYK, Türkiye’deki tüm Yabancı Diller Yüksekokulları 
yöneticilerinin oluşturduğu, yılda bir kez toplanarak ortak 
sorunları ve gündemleri ele aldıkları bir konseydir. DEDAK 
fikir olarak YDYK toplantılarında ortaya çıkmıştır. 

DEDAK’ta DAK içerisinde daimi üyesi bulunmaktadır. 
DEDAK’ın faaliyetleri YDYK’nın olağan gündemlerinden 
birisidir. YDYK’nın önerileri de DEDAK’ın faaliyetleri üzerinde 
etkilidir. 

3. Sivil Toplum 
Kuruluşu 

TESOL Turkey 
 

TESOL Turkey, Türkiye’de yabancı dil öğretimini geliştirmek 
amacıyla faaliyet gösteren ve TESOL Amerika’nın tanıdığı 
yaklaşık 250 üyeli bir dernektir.  

DEDAK’ta DAK içerisinde daimi üyesi bulunmaktadır. 
Misyonları benzeşen bu iki kuruluş birbirlerinin 
faaliyetlerinden dolaylı olarak etkilenmektedir. 

4. Mezun Takibi Lisans Programı 
Öğretim 
Elemanı 

4.1 Bir dil eğitim programını tamamlayan öğrenciye 
doğrudan maruz kalan lisans programlarında öğretim 
elemanı olarak görev alan/almış kişiler. 

DEDAK’ın kurul, komite ve değerlendirme takımlarında yer 
almaktadırlar.  

4.2 Değerlendirilen dil eğitim programını tamamlayan 
öğrenciye doğrudan maruz kalan lisans programlarında 
öğretim elemanı olarak görev alan kişiler. 

DEDAK’ın değerlendirdiği programları tamamlayanlar bu 
grubu doğrudan etkiler. Değerlendirme sırasında görüşlerine 
başvurulur 

Mezun 4.3 DEDAK’ın değerlendirdiği dil eğitim programından 
mezun olmuş kişiler. 

DEDAK tarafından değerlendirilip akredite edilen bir 
programdan mezun olan kişilerin daha geçerli ve daha nitelikli 
bir eğitim almış olması beklenir. 

5. Öğrenci Temsilcisi Öğrenci 
Değerlendirici 

5.1 Benzer bir dil eğitim programına devam eden veya 
programı bitirmiş öğrenci. 

DEDAK’ın her bir değerlendirme takımında 1 öğrenci yer 
almaktadır. 

Öğrenci 5.2 Değerlendirilen dil eğitim programına devam eden veya 
programı bitirmiş öğrenci. 

DEDAK’ın değerlendirdiği programlara devam eden veya 
bitirmiş kişiler doğrudan etkilenirler. Değerlendirme sırasında 
görüşlerine başvurulur 

6. Devlet ve Diğer 
Resmi Kuruluşlar 

YÖKAK 6.1 Yükseköğretim Kalite Kurulu, yükseköğretim 
kurumlarının eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile 
idari hizmetlerinin kalite düzeylerine ilişkin ulusal ve 
uluslararası kalite standartlarına göre değerlendirmeler 
yapan, iç ve dış kalite güvencesi, akreditasyon süreçleri 
ve bağımsız dış değerlendirme kurumlarının 
yetkilendirilmesi süreçlerini yürütür. 

DEDAK’ın değerlendirme ve kalite güvence faaliyetlerine 
rehberlik eder. DEDAK’ı Türkiye’deki yükseköğretim 
kurumlarında yer alan dil eğitimi programlarının 
akreditasyonu konusunda yetkilendirir. Hâlihazırda DEDAK’ın 
kurul, komite ve komisyonlarında yer alan bazı kişiler 
YÖKAK’ın faaliyetlerine destek vermektedirler/vermişlerdir. 
Bkz. liste 

ÖSYM 6.2 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Türkiye’de pek 
çok merkezi sınavı hazırlayan ve uygulayan YÖK’e bağlı 
kurumdur.  

ÖSYM’nin aldığı kararlar ve faaliyetleri hem DEDAK’ı hem de 
DEDAK’ın değerlendirdiği kurumları ve dil eğitim programlarını 
etkiler.  



ÜAK 6.3 Üniversitelerarası Kurul, üniversiteler arasında akademik 
yönden koordinasyonu sağlamak, üniversitelerin öğretim 
üyesi ihtiyacını karşılayacak tedbirler almak, 
üniversitelerin tümünü ilgilendiren kanun tasarılarını, 
tüzük tasarılarını ve aynı nitelikteki yönetmelikleri 
hazırlamakla görevli üniversiteler üstü akademik 
organdır. 

ÜAK’un aldığı kanun ve tüzük tasarıları hem DEDAK’ı hem de 
DEDAK’ın değerlendirdiği kurumları ve dil eğitim programlarını 
etkiler. 

YÖK 6.4 Yükseköğretim kurulu, 
yükseköğretim kurumlarının öğretimini planlamak, 
düzenlemek, yönetmek, denetlemek, yükseköğretim 
kurumlarındaki eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma 
faaliyetlerini yönlendirmek bu kurumların kanunda 
belirtilen amaç ve ilkeler doğrultusunda kurulmasını, 
geliştirmesini ve üniversitelere tahsis edilen kaynakların 
etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamak ve öğretim 
elemanlarının yetiştirilmesi için planlamakla görevlidir 

YÖK’ün aldığı tüm kararlar ve ilgili tüm mevzuatı DEDAK’ın 
değerlendirdiği yükseköğretim kurumlarını ve dil eğitim 
programlarını doğrudan etkiler ve bağlayıcı nitelik taşır. 

7. Dil Eğitim 
Programları 

Dil Eğitim 
Programları 

Dil eğitim programları, genel tabiriyle hem üniversitelerin 
yabancı dil hazırlık programlarına hem de dil eğitimin 
verildiği ortaöğretim kurumlarını ve dil kurslarını 
kapsayabilir. 

İster DEDAK’tan değerlendirme ve akreditasyon hizmeti alsın 
isterse almasın, DEDAK’ın sektördeki faaliyetleri tüm dil eğitim 
programları için yönlendirici olacaktır. Dil eğitim 
programlarının faaliyetleri de DEDAK için önemli olacaktır. 

8. Ulusal ve 
Uluslararası 
Akreditasyon 
Kuruluşları 

Akreditasyon 
Kuruluşları 

Yurt içinde MÜDEK, FEDEK ve TEPDAD vb. kuruluşlar yurt 
dışında ise CEA ve EQUALS gibi akreditasyon kuruluşları. 

DEDAK diğer akreditasyon kuruluşlarının deneyim ve 
birikimlerinden yararlanmaktadır. Hâlihazırda DEDAK’ın kurul, 
komite ve komisyonlarında yer alan bazı kişiler özellikle yurt 
dışı akreditasyon kuruluşlarında görev 
yürütmektedirler/yürütmüşlerdir. Bkz. liste 

9. İş Dünyası Şirketler Kamu veya özel şirketlerin tamamı DEDAK’ın değerlendirdiği dil eğitim programlarından mezun 
olanların istihdam edildiği şirketler DEDAK’ın faaliyetlerinden 
dolaylı olarak etkilenirler. 

 

 

 

 



DEDAK Komite, Kurul ve İş Süreçlerinde Yer Alan Paydaşlar  

DEDAK 
Komite, 
Kurullar ve 
Süreç 

Yönetim 
Kurulu 

Denetim 
Kurulu 

Danışma 
Kurulu  

Değerlendirme 
ve 

Akreditasyon 
Kurulu 

Aday 
Belirleme 
Komitesi 

Tutarlılık 
Komitesi 

Eğitim 
Komitesi 

Sürekli 
İyileştirme 
Komitesi 

Program 
Değerlendirme 

Takımı 

Değerlendirme 
Sürecinde 
Görüşüne 

Başvurulan 

Toplam Üye 
Sayısı 

5 3 5 6 4 5 4 5 4   

1.1 Sektör 
Çalışanı 

5 3 3 4 4 5 4 5 3   

1.2 Sektör 
Çalışanı 

                  √ 

2. Sektör 
Temsilcisi 

      1             

3.Sivil Toplum 
Kuruluşu 

      1             

4.1 Mezun 
Takibi 

    2               

4.2 Mezun 
Takibi 

                  √ 

5.1 Öğrenci 
Temsilcisi 

                1   

5.2 Öğrenci 
Temsilcisi 

                  √ 

6.1 Devlet ve 
Diğer Resmi 
Kuruluşlar 

2     2   1         

8. Ulusal ve 
Uluslararası 
Akreditasyon 
Kuruluşları 

3 1 2 4 3  1 1 4     

Kanıt Liste Liste Liste Liste Liste Liste Liste Liste 

Liste, Çalışma 
Yönetmeliği, 

Değerlendirme 
ve Akr. Uyg. 

Esasları 
Yönergesi 

Değerlendirme 
Kılavuzu 

*Bazı kurul, komite üyeleri farklı nitelikleriyle aynı anda farklı paydaş kategorisinde yer almaktadır. 


