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SUNUŞ 

EPDAD [Öğretmenlik Eğitim Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği] 

2012 yılında kurulmuştur. Adını 2019 yılında kısa adı aynı kalmak kaydıyla Öğretmenlik 

Eğitim Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği olarak değiştirmiştir. 

Kuruluş amacı uluslararası standartlarda bir dış değerlendirme kuruluşu haline gelerek 

öğretmenlik eğitimi alanında kalite güvence sisteminin kurulması, geliştirilmesi ve 

yürütülmesine katkıda bulunmak; böylece Türkiye’de öğretmen yetiştirmede 

“mükemmeliyete ulaşma” hedefinin gerçekleşmesine hizmet etmektir.  

2017-2018 değerlendirme döneminde 4 üniversitede 7 programı akredite eden EPDAD; 

2018-2019 döneminde 9 üniversiteden 24 programı akreditasyon kararı aşamasına 

getirmiştir. 2019-2020 dönemi için ise 29 üniversiteden 70 program akredite olmak için 

başvuruda bulunmuştur; bu üniversitelerin 5’i KKTC’dedir. 

Söz konusu üniversitelerin dağılımına bakıldığında yükseköğretim gelenekleri, tarihsel 

arka planları, vakıf veya devlet üniversitesi olma gibi değişkenlere göre farklılıklar 

gösterdikleri görülmektedir. Bu tablo, EPDAD’ın Türkiye’nin gerçek anlamda ulusal 

kalite kuruluşu haline geldiğini teyit etmekte; KKTC’den başlayarak ülke sınırlarının 

dışına taşma hedefi yolunda ilk adımın atıldığına işaret etmektedir.  

EPDAD, YÖKAK ve EUA – ENQA tarafından ortaya konan ilke ve esasları tümüyle 

uygulamaya çalışmaktadır. Bunu yaparken Öğretmen yetiştirmede kaliteyi artırmak; 

Sürekli gelişimi desteklemek; Araştırma ve inovasyonu geliştirmek; Akreditasyonun 

değerini artırmak; Model bir akreditasyon kuruluşu olmak; Model bir öğrenme 

organizasyonu olmak gibi stratejik hedefleri gerçekleştirmeye çalışmaktadır. EPDAD bu 

bağlamda planlı ve programlı çok sayıda faaliyet yürüte gelmiştir. Elinizdeki raporda bu 

faaliyetlere yer verilmektedir. 

EPDAD 2019 yılında sistemi gözden geçirip yenilemeyi, akreditasyon süreçlerini 

dijitalleştirmeyi, uluslararasılaşma sürecinde önemli bir mesafe almayı hedeflemektedir. 

EPDAD’ın bugüne gelmesinde pek çok kişi ve kuruluşun önemli katkıları olmuştur. 

Hepsine teşekkürü bir borç biliyorum. 

12 Eylül 2019 

Prof. Dr. Cemil ÖZTÜRK   

EPDAD Yönetim Kurulu Başkanı



1. GİRİŞ 

Bu rapor Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanlığının talebi üzerine 

hazırlanmıştır. EPDAD’ın da aralarında bulunduğu 11 ulusal dış değerlendirme 

kuruluşunu yetkilendirme yetkisine de sahip olan YÖKAK, bunların faaliyetlerini 

izleyerek, ulusal kalite güvencesinin ulusal ve uluslararası standartlarda gelişmesini 

temin etmeye çalışmaktadır. Bu raporlamalar ulusal ölçekte kalite güvencesinin 

durumunu görmeyi sağlarken mevcut politikaların revizyonuna ve gelecek dönemlere ait 

planların gelişimine imkân vermektedir. Zira ziyaret ekipleri tarafından hazırlanan dış 

değerlendirme raporlarına dayanarak hazırlanan bu raporlarda kendilerinin güçlü ve 

gelişmeye açık yönleri belirtilmektedir. Dahası bu raporların sonunda kuruma/programa 

gelişme yolunda başarılı olması için bazı önerilerde bulunulmaktadır. Bu özelliği hem dış 

değerlendirme sürecini hem de sözü edilen raporları kalite güvencesi anlayışının en 

önemli bileşenlerinden biri olan sürekli gelişimi destekleyen bir araç özelliği de 

taşımaktadır.  

1.1. Yöntem ve Veri Kaynakları 

Bu raporun hazırlanmasında tematik analiz yöntemi kullanılmıştır. Tematik analiz 

yöntemi, bir konuyu belli bir iç tutarlılık ve teorik örüntü içerisinde tüm yönleriyle 

irdelemeye izin verir. Raporda öğretmen eğitimi program dış değerlendirme sürecinin 

yanı sıra bu süreci etkileyen bütün unsurlara yer verilmiştir. 

Raporda kullanılan temel veri kaynakları program değerlendirme süreçlerinde ziyaret 

ekipleri tarafından hazırlanan raporlardır. Bir başkan ve en az 4 üyeden oluşan ziyaret 

ekipleri saha ziyaretleri sırasında program öz değerlendirme raporları başta olmak üzere 

bütün yazılı ve sözlü kaynakları kullanarak raporu kaleme alırlar. Rapora dekanın kanıt 

ile destekleyebileceği hususlarda itiraz hakkı bulunduğu için, kurumla ilgili yanlış 

bilginin bulunma ihtimali son derece zayıftır.  

Bu itibarla bu raporlara dayandırılan hükümler son derece güvenilirdir. EPDAD program 

değerlendirme süreçleri bu kurum tarafından yetiştirilen değerlendiriciler vasıtasıyla 

gerçekleştirilmektedir. Değerlendiriciler standartları karşılama yeterliliğini A, B, C ve D 

olarak derecelemektedir. D (1) yetersiz, C (2) kabul edilebilir, B (3) yeterli ve A(4)  örnek 

olma düzeyinde kabul edilmektedir. 

 



2. KURUMLARIN AKREDİTASYONA YÖNELİK 
TUTUM VE KATILIM DURUMU 

2.1. Akredite Edilen Programların Farklı Değişkenlere Göre 
Dağılımı 

2.1.1. Akredite Edilen Programların Üniversite Türüne Göre Dağılımı 

EPDAD 2018-2019 değerlendirme döneminde toplam 26 program dış değerlendirme 

başvurusu almıştır. Bunlardan biri başvurusunu geri çekmiş, biri de Öz Değerlendirme 

Raporu ön değerlendirme aşamasında elenmiştir. Sonuç itibariyle 24 öğretmenlik eğitim 

programı dış değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Bu programların 12’ü (%50) vakıf, 10’i 

(%42) devlet ve 2’si (%8) de özel sektör (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) üniversitesi 

tarafından yürütülmektedir (Grafik 1). 

 

Grafik 1’de görüldüğü gibi 2018-2019 değerlendirme döneminde akredite olmak üzere 

dış değerlendirme sürecine dahil olan 24 programdan 12’si (%50) vakıf üniversiteleri 

tarafından yürütülmektedir. Oysa 2017-2018 öğretim yılında vakıf üniversitelerinin 

üniversiteler içindeki oranı %29 idi. Her iki oran karşılaştırıldığında Grafik 1’deki veriler, 

Türkiye’de kalite güvencesi ve akreditasyon çalışmalarına vakıf üniversitelerinin daha 

fazla önem verdiğine işaret etmektedir. Reel ekonominin dayattığı koşulları gözeterek 

ayakta kalmak mecburiyetinde olan vakıf üniversiteleri hem mezuniyet öncesi ve hem de 

mezuniyet sonrası için öğrencilere birçok teşvikler sunarak kontenjanlarını doldurmaya 

çalışmaktadırlar. Bu teşviklerden biri de söz konusu programların “akredite edilmiş” 

olmasıdır. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme [ÖSYM] tarafından yayınlanan öğrenci tercih 

kılavuzlarında bu ibarenin bulunması, öğrencilerin program tercihinde etkili olmaktadır. 

Bu da gösteriyor ki, kurumların kalite güvencesi çalışmalarına daha etkin ve yoğun bir 

10; 42%

12; 50%
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Grafik 1. Akredite Edilen Programların Üniversite Türlerine Göre Dağılımı

Devlet Üniversitesi Vakıf Üniversitesi Özel Üniversite (KKTC)



biçimde katılmaları için akreditasyonun kurumlar ve toplum için daha işlevsel hale 

getirilmesi gerekmektedir. 

2.1.2. Akredite Edilen Programların Alanlara Göre Dağılımı  

2018-2019 değerlendirme döneminde EPDAD tarafından Türkiye’de 22 program 

akredite edilmiştir. Bunların alanlara göre dağılımı Grafik 3’te verilmiştir. Söz konusu 

programlar akredite edilen program sayısına göre Okul Öncesi Öğretmenliği (4), 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (4), Türkçe Öğretmenliği (3), Sınıf Öğretmenliği 

(2), İngilizce Öğretmenliği (3), Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (3), 

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (1), İÖ Matematik Öğretmenliği (1), Fen Bilgisi 

Öğretmenliği (1) şeklinde sıralanmaktadır. 

 

2.1.3. 2018-2019 Döneminde Akredite Olan Programların Bazı 
Değişkenler Açısından Önceki ve Sonraki Yıllar İle 
Karşılaştırılması 

Tablo 2.1’de görüldüğü gibi 2017-2018 döneminde EPDAD tarafından 4 üniversitede 

toplam 7 program akredite olmuştur. Bu sayının bir sonraki yıla göre çok düşük 

olmasında EPDAD’ın tescil almasının YÖKAK’ın faaliyete geçip tescil belgesi verme 

kararı almasının Ocak 2018’e sarkmasıdır. Bu gecikmenin yanı sırada EPDAD ve 

Türkiye için ilk olan öğretmenlik eğitim programlarının değerlendirme sürecinin nasıl 

olacağını -teorik olarak anlatılmış olmakla birlikte- bilememenin getirdiği kaygılar da 

karar alıcıları olumsuz etkilemiş olabilir. 

Tablo 2.1: 2017-2018 Değerlendirme Döneminde Akredite Olan Programlar 

2019-2020 değerlendirme döneminde program değerlendirme ve akreditasyon hizmeti 

almak üzere EPDAD’a başvuran kurum ve program sayısında bir önceki yıla göre 

%100’ün üzerinde artış meydana gelmiştir. Nitekim yeni başlayan dönem için 19 
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Grafik 2. Akredite Olan Öğretmenlik Eğitimi Programlarının 
Alanlara Göre Dağılımı



üniversiteden 70 program müracaat etmiştir (Grafik 3). Bu üniversitelerin bazıları 

KKTC’de bulunmaktadır. 

 

Söz konusu programların alanlara göre dağılımı Grafik 3’te gösterilmektedir. Bu 

dönemde en fazla başvurunun Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında olduğu, 

bunun yanında daha önce başvuru olmayan alanlarda hareketlenmenin başladığı dikkati 

çekmektedir. 

  

3. PROGRAM DEĞERLENDİRMEDE KULLANILAN 
STANDARTLAR VE DERECELEME ÖLÇEĞİ 

3.1. Program Değerlendirmede Kullanılan Standartlar  
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Grafik 3. 2019-2020 Döneminde Başvuran Programların 
Alanlara Göre Dağılımı

S.N. 
Üniversite Fakülte Akredite Edilen Program 

1 Anadolu Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 

2 Ege Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışma 

3 İstanbul Aydın Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 

4 İstanbul Aydın Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 

5 Sakarya Eğitim Fakültesi Türkçe   Öğretmenliği 

6 Sakarya Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi   Öğretmenliği 

7 Sakarya Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışma 



Yükseköğretim programlarının akredite edilmesi için tasarlanmış bir sistemde standartlar, 

bir yükseköğretim programının kabul edilebilir düzeyde olduğuna karar verilebilmesi için 

hangi öğelerin programda bulunması gerektiğini gösterir. Bu açıklamadan hareketle 

‘öğretmen eğitimi standartları, nitelikli öğretmenler yetiştirilmesini sağlamak için 

yürütülen bir lisans programının taşıması gereken asgari özellikler’ olarak 

tanımlanabilir.  

EPDAD öğretmen eğitimi akreditasyon sistemi üç grup standart üzerine oturmaktadır. 

Bunlar sırasıyla başlangıç standartları, süreç standartları ve ürün standartlarıdır. Bu 

standart grupları öğretim, personel, öğrenciler, işbirliği, fiziksel altyapı, yönetim ve kalite 

güvencesi adlarını taşıyan yedi standart alanı içerisinde yer almaktadır. Bu standartların 

açıklamaları ve sayısal dağılımları Tablo 3.1 ve Çizelge 3.1’de verilmiştir. 

Tablo 3.1: Öğretmen Eğimi Akreditasyonu Standartlarını Standart Alanları ve 
Gruplarına Göre Dağılımı 

Standart Alanı 
Standart Grupları Standart Alanı Toplamı 

Başlangıç Süreç Ürün Sayı (n) Oran (%) 

Öğretim 3 4 1 8 20,00 

Öğretim Elemanı 2 2 3 7 17,50 

Öğrenci 1 1 1 3 7,50 

Fakülte – Okul İşbirliği 2 2 1 5 12,50 

Fiziki Altyapı, Lab. Ve 

Kütüphane 
4 2 2 8 20,00 

Yönetim 2 3 1 6 15,00 

Kalite Güvencesi 1 1 1 3 7,50 

Grup Toplamı 
 15 

%37,50 
15  

%37,50   
10 

%25 
40 100,00 

Başlangıç Standartları. Başlangıç standartları yeterlilik sahibi öğretmenler yetiştirmek 

için gerekli girdilere ilişkin standartları göstermektedir. Gerekli kaynaklar mevcut değilse 

ve başlangıç standartları karşılanamıyorsa öğretmen adaylarının ürün standartlarını 

yakalamaları beklenemez. Başlangıç standartlarının yakalanmasında sorumluluğun bir 

kısmı öğretmen yetiştirme ile ilgili ilke ve politikaları belirleyen birimlere aittir (yeterli 

sayı ve nitelikte öğretim elemanının bulunması, tesislerin ve donanımın sağlanması gibi). 

Sorumluluğun diğer bir kısmı kısmen de olsa Milli Eğitim Bakanlığına düşmektedir 

(uygulama okullarına ilişkin düzenlemelerin yapılması gibi). Başlangıç standartlarının 

bazılarından ise (özellikle uygun bir yönetim ve kalite güvencesi sistemi geliştirilmesi 

konularından) üniversite ve fakülte sorumludur. 

Süreç Standartları. Öğretmen adaylarının istenilen yeterliklere ulaşmalarını sağlamak 

için yapılması gerekenleri göstermektedir. Örneğin, eğitim programının kendisi bir 

başlangıç standardıdır. Eğitim programının nasıl sunulduğu, eğitim-öğretim programında 

yer alan konuların öğretilmesi ve öğretmen adaylarının yeni mezun öğretmenler olarak 

gereksinim duyacakları bilgi ve becerileri kazanmak için yeterli olanaklara sahip 

olmalarının güvence altına alınması bir süreç standardıdır. Genel olarak girdi ve 

kaynakların tatminkâr düzeyde olduğu varsayılarak süreç standartlarının yakalanması 

fakültelerin ve programların bir görevidir. 



Ürün Standartları: Yeterli girdilerin uygun bir süreç yoluyla, uygun bir biçimde 

kullanılmasının bir sonucu olarak ulaşılması gereken düzeyi göstermektedir. En önemli 

ürün elbette ulusal standartları yakalamış, mesleğe başlamış ve eğitim-öğretim 

etkinliklerinde başarılı olan mezunlardır. Böyle bir ürün aynı zamanda öğretmen 

yetiştirme sisteminin nihai bir hedefidir. 

3.2. Yeterlilik Düzeylerinin Derecelenmesi 

Standartların eğitim fakülteleri ve ziyaret ekipleri tarafından akreditasyon süreci boyunca 

uygulanabilmesi için her bir standardın nasıl ölçüldüğünün ve değerlendirildiğinin 

açıklanması gerekmektedir. Bu aşağıdaki üç yolla yapılmaktadır: 

1) Göstergeler: Öğretim elemanları, öğrenciler ya da ilgili diğer kişiler tarafından 

standartların karşılanması için yapılan faaliyet, edinim ya da üretilen ürünlerdir. 

Göstergeler, öğretim elemanları ve ekibin belli bir standardın karşılanıp karşılanmadığını 

görmelerine yardımcı olur. Kanıtlamak veya belgelemek şartıyla bir program akredite 

edilme sürecinde, bu kitapta belirtilen göstergelerin yanı sıra veya bu göstergelerden 

farklı olarak yeni göstergeler de belirleyebilir. 

Çizelge 3.1: Öğretmen Eğitimi Standartları 



2) Kanıtlar: Fakültenin, standartların yakalandığını göstermek için belgelerle ortaya 

koyduğu verileri ifade etmektedir. Kanıtlar ayrıca ekiplerin ziyaret sırasında yapabileceği 

sınıfların gözlenmesi ve kişilerle görüşme gibi faaliyetleri de kapsamaktadır. 

3) Derecelendirme: Performansın “çok iyi”, “yeterli”, “kabul edilebilir” ya da “yetersiz” 

olduğuna karar verilmesinde bir kılavuz görevi yapar. Derecelendirme, incelenen 

programın belirli bir standarda uyup uymadığına karar verilmesinde kullanılır.  

Dereceleme ölçeğinin puanlama değerleri şöyledir: 

Harf Puanı Sayısal Puan Değer  

A 4 Çok iyi  

B 3 İyi  

C 2 Kabul edilebilir  

D 1 Zayıf  

 

4. DIŞ DEĞERLENDİRME VERİLERİNE GÖRE 
ÖĞRETMEN EĞİTİMİ PROGRAMLARININ TEMATİK 
ANALİZİ 

4.1. Öğretim: Planlama, Uygulama ve Değerlendirme 

Öğretimin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi; etkili bir öğretmen eğitimi 

programının temel ögelerinden biridir. EPDAD tarafından yürütülen öğretmen eğitimi 

programlarını değerlendirme süreçlerinde bu boyutta 3’ü başlangıç, 4’ü süreç ve 1’i de 

ürün kategorisinde olmak üzere toplam 8 standartta asgari yeterliğe sahip olunması 

beklenmektedir. Başlangıç Standartları MEB öğretmen yeterlikleri dikkate alınarak ve 

Türkiye Yükseköğretim Yeterlikler Çerçevesi ve Alan Yeterlikleri ile ilişkilendirilerek 

hazırlanmış lisans programının izlenmesini, Ders öğretim programlarında kazanım, 

içerik, eğitim durumu ve değerlendirme arasında iç tutarlık bulunmasını, Ders öğretim 

programlarının etkili öğretmenlik eğitimini gerçekleştirecek nitelikte olmasını; Süreç 

Standartları Ders öğretim programları ile uygulama arasında uygunluğu, Öğrencilerin, 

fakültede ve uygulama okullarında nitelikli öğretim ve sınıf yönetimini gözleyebilme 

olanağı bulmasını, Öğrencilere gerçek ortamlarda öğretme ve sınıf yönetimi becerilerini 

uygulama olanağı ile performansları hakkında sürekli ve nitelikli dönüt alma fırsatı 

sağlanmasını, Öğrenci çalışmalarının kendi gelişimlerine yardımcı olacak ve onlara 

yararlı dönütler sağlayacak şekilde değerlendirilmesini; Ürün Standartları ise Öğretmen 

adaylarının genel ve özel alan öğretmenlik yeterlik düzeyine ulaşmalarını gerekli 

kılmaktadır. 

Akreditasyon kararlarına esas olan değerlendirme raporlarına göre 2018-2019 döneminde 

akredite edilen programların “Öğretim” alanına ilişkin ortalama yeterliği iyi (4) 

düzeyindedir Bu arada bir vakıf üniversitesi “kabul edilebilir” olma düzeyinde iken bir 

devlet üniversitesi “çok iyi” düzeyinde yeterlidir.  



 

Öğretmen eğitimi programları değerlendirme raporlarına göre akredite edilen 

programların “Öğretim: Planlama, Uygulama ve Değerlendirme” boyutuna ilişkin bazı 

güçlü ve gelişmeye açık yönleri şunlardır: 

Güçlü Yönler: 

a) Çift anadal ve yandal programlarının mevcut olması 

b) Bologna sürecine entegre edilmiş öğretim programının bulunması 

c) Ders izlencelerinin öğrenci ile paylaşılması 

d) Çeşitli ölçme değerlendirme araçlarına başvurulması  

e) Öğrenci dönütlerine özen gösterilmesi 

Gelişmeye Açık Yönler: 

a) Kendi güçlü ve zayıf yönleriyle şekillenen bir lisans programına sahip olmaması  

4.2. Öğretim Elemanları 

Etkili bir öğretmen eğitimi programının temel ögelerinden biri de öğretim elemanlarıdır. 

EPDAD tarafından yürütülen öğretmen eğitimi programlarını değerlendirme süreçlerinde 

bu boyutta 2’si başlangıç, 2’si süreç ve 3’ü de ürün kategorisinde olmak üzere toplam 7 

standartta asgari yeterliğe sahip olunması beklenmektedir. Başlangıç Standartları 

programı yürüten öğretim elemanlarının nicelik ve nitelik bakımından yeterli olmasını, 

öğretim elemanlarına mesleki alanda kendilerini yenilemeleri ve araştırma yapmaları için 

olanak sağlanmasını; Süreç Standartları öğretim elemanlarının mesleki gelişim 

göstermesini, öğretim elemanlarının öğretme, rehberlik yapma, eleman yetiştirme, 

uygulama okulunda çalışma, araştırma ve program liderliği ile birlikte tüm görev ve 

sorumlulukları yerine getirmelerini, Ürün Standartları ise öğretim elemanlarının nitelikli 

eğitim-öğretim yapmasını, nitelikli bilimsel araştırmalar ve yayınlar yapılması ve 
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Grafik 4. Akredite Olan Programların  Öğretim: Planlama, 
Uygulama ve Değerlendirme Boyutundaki Yeterlilik Durumu 



bunların ilgili programın nitel gelişimini desteklemesini, öğretim elemanlarının toplum 

yararına çalışmalar yapmasını gerekli kılmaktadır. 

Akreditasyon kararlarına esas olan değerlendirme raporlarına göre 2018-2019 döneminde 

akredite edilen programların “Öğretim elemanları” alanına ilişkin ortalama yeterliği “iyi” 

(3) düzeyindedir Bu arada bir vakıf üniversitesi “kabul edilebilir” olma düzeyinde iken 

iki devlet üniversitesi “çok iyi” düzeyinde yeterlidir.  

 

Öğretmen eğitimi programları değerlendirme raporlarına göre akredite edilen 

programların “Öğretimi elemanları” boyutuna ilişkin bazı güçlü ve gelişmeye açık 

yönleri şunlardır: 

Güçlü Yönler: 

a) Öğretim elemanlarının öğretme, rehberlik yapma, eleman yetiştirme, uygulama 

okulunda çalışma, araştırma ve program liderliği ile birlikte tüm görev ve 

sorumlulukları yerine getirmeleri. 

b) Nitelikli bilimsel araştırmalar ve yayınlar yapılması ve bunların ilgili programın 

nitel gelişimini desteklemesi 

c) Öğretim elemanlarının toplum yararına çalışmalar yapması  

Gelişmeye Açık Yönler: 

a) Programı yürüten öğretim elemanlarının nicelik ve nitelik bakımından yeterli olması. 

b) Öğretim elemanlarının nitelikli eğitim-öğretim yapması. 

c) Nitelikli bilimsel araştırmalar ve yayınlar yapılması ve bunların ilgili programın nitel 

gelişimini desteklemesi. 

4.3. Öğrenciler 

Öğrenciler; etkili bir öğretmen eğitimi programının temel ögelerinden bir diğeridir. 

EPDAD tarafından yürütülen öğretmen eğitimi programlarını değerlendirme süreçlerinde 
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Grafik 5. Akredite Olan Programların Öğretim Elemanları 
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bu boyutta 1’i başlangıç, 1’i süreç ve 1’i de ürün kategorisinde olmak üzere toplam 3 

standartta asgari yeterliğe sahip olunması beklenmektedir. Başlangıç Standardı 

öğrencilerin programa başlayabilmesi için gerekli niteliklere sahip olmasını; Süreç 

Standardı öğrencilerin mesleki gelişimlerini destekleyecek akademik, sosyal, kültürel vb. 

etkinliklere aktif katılım göstermesi ve bunun için gerekli danışmanlık ve rehberlik 

hizmetlerinin sunulması, Ürün Standardı ise mezuniyet aşamasına gelmiş öğretmen 

adaylarının ve/veya mesleğe başlayan mezunların başarılı olmasını gerekli kılmaktadır. 

Akreditasyon kararlarına esas olan değerlendirme raporlarına göre 2018-2019 döneminde 

akredite edilen programların “Öğrenciler” alanına ilişkin ortalama yeterliği “iyi” (3) 

düzeyindedir Bu alanda iki devlet üniversitesi “çok iyi” diğerleri “iyi” düzeydedir.  

 

Öğretmen eğitimi programları değerlendirme raporlarına göre akredite edilen 

programların “Öğrenciler” boyutuna ilişkin bazı güçlü ve gelişmeye açık yönleri 

şunlardır: 

Güçlü Yönler: 

a) Öğrencilerin programa başlayabilmesi için gerekli niteliklere sahip olması. 

b) Öğrencilerin mesleki gelişimlerini destekleyecek akademik, sosyal, kültürel vb. 

etkinliklere aktif katılım göstermesi ve bunun için gerekli danışmanlık ve rehberlik 

hizmetlerinin sunulması. 

Gelişmeye Açık Yönler: 

a) Mezuniyet aşamasına gelmiş öğretmen adaylarının ve/veya mesleğe başlayan 

mezunların başarılı olması. 

4.4. Fakülte - Okul İşbirliği ve Öğretmenlik Uygulaması 

Fakülte-Okul İşbirliği; etkili bir öğretmen eğitimi programının temel ögelerinden biridir. 

EPDAD tarafından yürütülen öğretmen eğitimi programlarını değerlendirme süreçlerinde 
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Grafik 6. Akredite Olan Programların Öğrenciler Boyutundaki 
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bu boyutta 2’si başlangıç, 2’si süreç ve 1’i de ürün kategorisinde olmak üzere toplam 5 

standartta asgari yeterliğe sahip olunması beklenmektedir. Başlangıç Standartları 

okullardaki uygulama çalışmalarına ilişkin yönetsel düzenlemelerin ve belgelerin 

varlığını, uygulama okullarının seçiminde ilgili yönergeye ve “Fakülte-Okul İşbirliği 

Kılavuzu”nda belirtilen ölçütlere uygunluğunu; Süreç Standartları fakülte, milli eğitim 

müdürlüğü, uygulama koordinatörleri, öğretim elemanları, uygulama öğretmenleri ve 

öğretmen adayları arasında işbirliğinin varlığını, uygulama okullarında öğretmen 

adaylarına uygun ortamın sağlanmasını; Ürün Standardı ise okullarda uygulama 

çalışmaları sonucu öğretmen adaylarının alanlarında öğretmenlik yapacak yeterliğe 

ulaşmalarını gerekli kılmaktadır. 

Akreditasyon kararlarına esas olan değerlendirme raporlarına göre 2018-2019 döneminde 

akredite edilen programların “Fakülte – Okul İşbirliği” alanına ilişkin ortalama yeterliği 

“iyi” (3) düzeyindedir Bu alanda iki devlet üniversitesi “çok iyi” düzeyinde iken diğerleri 

“iyi” düzeydedir. 

 

Öğretmen eğitimi programları değerlendirme raporlarına göre akredite edilen 

programların “Fakülte-Okul İşbirliği” boyutuna ilişkin bazı güçlü ve gelişmeye açık 

yönleri şunlardır: 

Güçlü Yönler: 

a) Uygulama okullarının seçiminde ilgili yönerge ve “Fakülte-Okul İşbirliği” 

kılavuzunda belirtilen ölçütlere uygunluk. 

b) Fakülte, Milli Eğitim Müdürlüğü, uygulama koordinatörleri, öğretim elemanları, 

uygulama öğretmenleri ve öğretmen adayları arasında işbirliğinin varlığı. 

c) Uygulama okullarında öğretmen adaylarına uygun ortamın sağlanması. 

Gelişmeye Açık Yönler: 

a) Okullardaki uygulama çalışmalarına ilişkin yönetsel düzenlemelerin ve belgelerin 

varlığı. 
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b) Okullarda uygulama çalışmaları sonucu öğretmen adaylarının alanlarında 

öğretmenlik yapacak yeterliğe ulaşmaları. 

4.5. Altyapı  

Fiziki altyapı; laboratuvar, kütüphane, tesisler ve donanım; etkili bir öğretmen eğitimi 

programının temel unsurlarındandır. EPDAD tarafından yürütülen öğretmen eğitimi 

programlarını değerlendirme süreçlerinde bu boyutta 4’sü başlangıç, 2’si süreç ve 2’si de 

ürün kategorisinde olmak üzere toplam 8 standartta asgari yeterliğe sahip olunması 

beklenmektedir. Başlangıç Standartları dersliklerin ilgili dersler için yeterli sayıya, 

büyüklüğe ve altyapıya sahip olmasını, kütüphanede bulunan kitaplar, süreli yayınlar, 

abone olunan e-kaynaklar, bilgisayar ve diğer materyallerin varlığı ve bunların öğretim 

programlarını destekleme derecesini, fakültenin programı yürütebilecek tesis 

(laboratuvar, atölye, bilgisayar, spor ve güzel sanatlar vb. etkinlikleri için eğitim öğretim 

amaçlı mekanlar) ve donanımlara sahip olmasını, öğretim elemanlarının çalışmalarını 

yapacak ofis, donanım ve diğer desteklere sahip olmalarını; Süreç Standartları fakülte 

tesis ve donanımları ile dersliklerin tam kapasite ile ve etkin biçimde kullanılmasını, 

kütüphanenin öğrenciler tarafından amaca uygun ve etkili olarak kullanılmasını; Ürün 

Standartları ise öğretmen adaylarının laboratuvar ve teknoloji kaynaklarını etkin biçimde 

kullanma düzeyine ulaşmış olmalarını, öğretmen adaylarının kütüphane kaynaklarını 

etkin biçimde kullanma düzeyine ulaşmış olmalarını gerekli kılmaktadır. 

Akreditasyon kararlarına esas olan değerlendirme raporlarına göre 2018-2019 döneminde 

akredite edilen programların bu boyuta ilişkin ortalama yeterliliği “iyi” (3) düzeydedir. 

Bu boyutta 2 devlet üniversitesi ile 1 vakıf üniversitesinin yeterliği “çok iyi” 

düzeyindeyken 2 devlet üniversitesi “kabul edilebilir” durumdadır. 

 

Öğretmen eğitimi programları değerlendirme raporlarına göre akredite edilen 

programların “Altyapı” boyutuna ilişkin bazı güçlü ve gelişmeye açık yönleri şunlardır: 

Güçlü Yönler: 
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a) Kütüphanede bulunan kitaplar, süreli yayınlar, abone olunan e-kaynaklar, bilgisayar 

ve diğer materyallerin varlığı ve bunların öğretim programlarını destekleme 

derecesi. 

Gelişmeye Açık Yönler: 

a) Dersliklerin ilgili dersler için yeterli sayıya, büyüklüğe ve altyapıya sahip olması. 

b) Öğretim elemanlarının çalışmalarını yapacak ofis, donanım ve diğer desteklere 

sahip olmaları. 

c) Fakülte tesis ve donanımları ile dersliklerin tam kapasite ile etkin biçimde 

kullanılması. 

d) Kütüphanenin öğrenciler tarafından amaca uygun ve etkili olarak kullanılması. 

e) Öğretmen adaylarının kütüphane kaynaklarını etkin biçimde kullanma düzeyine 

ulaşmış olmaları. 

4.6. Yönetim 

Yönetim; etkili bir öğretmen eğitimi programının temel ögelerinden bir diğeridir. 

EPDAD tarafından yürütülen öğretmen eğitimi programlarını değerlendirme süreçlerinde 

bu boyutta 2’si başlangıç, 3’ü süreç ve 1’i de ürün kategorisinde olmak üzere toplam 6 

standartta asgari yeterliğe sahip olunması beklenmektedir. Başlangıç Standartları 

fakültenin yönetim yapısı ve anlayışının etkin bir yönetim için elverişliliğini, fakültenin 

öğretmen eğitimi konusunda bir vizyona ve misyona sahip olmasını; Süreç Standartları 

yönetim birimlerinin işlevlerini etkin bir biçimde yerine getirmesini, fakülte yönetiminin 

öğretmen eğitiminin gelişimini desteklemesini, fakültenin ulusal/uluslararası kurum ve 

kuruluşlarla ilişkilere sahip olmasını; Ürün Standardı ise yönetimin gerekli kaynakları 

sağlaması ve etkili kullanmasını gerekli kılmaktadır. 

Akreditasyon kararlarına esas olan değerlendirme raporlarına göre 2018-2019 döneminde 

akredite edilen programların bu boyuta ilişkin ortalama yeterliliği “çok iyi” (4) 

düzeydedir.  
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Öğretmen eğitimi programları değerlendirme raporlarına göre akredite edilen 

programların “Yönetim” boyutuna ilişkin bazı güçlü ve gelişmeye açık yönleri şunlardır: 

Güçlü Yönler: 

a) Fakültenin yönetim yapısı ve anlayışının etkin bir yönetim için elverişliliği. 

b) Fakültenin öğretmen eğitimi konusunda bir vizyon ve misyona sahip olması.  

c) Yönetim birimlerinin işlevlerini etkin bir biçimde yerine getirmesi. 

d) Fakülte yönetiminin öğretmen eğitiminin gelişimini desteklemesi. 

Gelişmeye Açık Yönler: 

a) Dersliklerin ilgili dersler için yeterli sayıya, büyüklüğe ve altyapıya sahip olması. 

b) Fakültenin ulusal/uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişkilere sahip olması. 

 

 

4.7. Kalite Güvencesi 

Kalite Güvencesi; etkili bir öğretmen eğitimi programının temel ögelerinden bir diğeridir. 

EPDAD tarafından yürütülen öğretmen eğitimi programlarını değerlendirme süreçlerinde 

bu boyutta 1’i başlangıç, 1’i süreç ve 1’i de ürün kategorisinde olmak üzere toplam 3 

standartta asgari yeterliğe sahip olunması beklenmektedir. Başlangıç Standardı fakülte 

düzeyinde kalite güvence politikası ve uygulama yöntemlerinin olmasını; Süreç 

Standardı fakültenin bir bütün olarak geliştirilmesinde kalite güvence bulgularının 

kullanılması, Ürün Standardı ise mezunların izlenmesinden elde edilen bilgi ve 

bulguların kalite güvence sistemine yansıtılmasını gerekli kılmaktadır. 

Akreditasyon kararlarına esas olan değerlendirme raporlarına göre 2018-2019 döneminde 

akredite edilen programların “Kalite Güvencesi” boyutuna ilişkin ortalama yeterliliği 

“iyi” düzeydedir. Biri vakıf diğeri devlet üniversitesi olmak üzere iki üniversite örnek 

olma / çok iyi düzeyindedir. 

Akreditasyon kararlarına esas olan değerlendirme raporlarında “Fakültenin öğretmen 

eğitimi konusunda bir vizyon ve misyona sahip olması” bazı programlar/kurumlar için 

güçlü yönlerden biri, bazılarında ise geliştirilmeye açık yönlerden biri olarak 

belirlenmiştir. Bu raporda alıntılanan niteliklerde frekans ağırlığı esas alınmıştır. 



 

Öğretmen eğitimi programları değerlendirme raporlarına göre akredite edilen 

programların “Kalite Güvencesi” boyutuna ilişkin bazı güçlü ve gelişmeye açık yönleri 

şunlardır: 

Güçlü Yönler: 

a) Fakülte düzeyinde kalite güvence politikası ve uygulama yöntemlerinin olması. 

b) Fakültenin bir bütün olarak geliştirilmesinde kalite güvence bulgularının 

kullanılması. 

c) Mezunların izlenmesinden elde edilen bilgi ve bulguların kalite güvence sistemine 

yansıtılması. 

Gelişmeye Açık Yönler: 

a) Mezunların izlenmesinden elde edilen bilgi ve bulguların kalite güvence sistemine 

yansıtılması. 
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Grafik 10. Akredite Olan Programların Kalite Güvencesi 
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Türkiye’de öğretmen eğitimi lisans programları YÖK tarafından hazırlanmaktadır. Bu 

durum söz konusu lisans programlarını yürüten öğretim elemanlarının akreditasyona, 

YÖK ve EPDAD’a yönelik tutumunu olumsuz yönde etkilemektedir. Bologna süreci 

Avrupa yükseköğretim alanı dokümanları tarafından ortaya koyulan eğilimler bu durumu 

desteklemektedir. Bu standart alanında öğretmen eğitimi programlarının gelişmeye açık 

yönlerinin başında bu durum gelmektedir. 

Öğretim Elemanları  

EPDAD tarafından dış değerlendirmesi yapılan programlarda öğretim elemanları, eğitim, 

öğretim, araştırma geliştirme ve toplum hizmeti gibi konularda oldukça yeterli 

durumdadır. Nitekim yeterlilik derecesi 3(B)’tür. Fakat bu alanda da kurumlar arasında 

farklılıklar bulunmaktadır. Bu farkların en önemlisi öğretim elemanı-öğrenci oranı ile 

ilgilidir. Özellikle vakıf üniversitelerinde öğretim elemanı sayısı asgari seviyededir. Bu 

nedenle bu tür kurumlarda öğretim elemanlarının iş yükü ve çeşitliliği mesleki 

fonksiyonlarını sınırlayabilecek durumdadır. Bu nedenle gerek bu üniversiteler gerekse 

üst kuruluşlar öğretim elemanı yetiştirme ve istihdamı konusunda önlemler almalıdır. 

Öğrenciler 

Öğretmenlik eğitimi programları öğrenci boyutuyla ilgili standartları karşılama 

bakımından da iyi durumdadır. Bu alanda söz konusu programların en fazla vurgu 

yapılan, gelişime açık yönleri yeterli sayı ve nitelikte öğrenci bulmaktır. Bu durumun 

ortaya çıkmasında öğretmen eğitimi programlarına öğrenci akışını olumsuz yönde 

etkileyen birçok faktör vardır. Bunların başında mezunların istihdamında yaşanan 

sorunlar gelmektedir. Ayrıca öğretmenlik formasyon programlarının kitle eğitimine 

dönüşmüş olması, öğretmen eğitimi programlarının cazip olmaktan çıkmasına yol 

açmaktadır. Karar alıcıların, bu sorunların çözümüne çalışmaları gerekmektedir.  

Fakülte-Okul iş birliği 

EPDAD dış değerlendirme raporlarına göre öğretmenlik eğitim programları hizmet 

öncesi öğretmen eğitiminde kritik bir öneme sahip olan fakülte-okul iş birliği konusuna 

ilişkin standartları karşılama bakımından da yeterli durumdadır. Nitekim yeterlilik 

derecesi 3(B) düzeyindedir. Son yıllarda milli eğitim bakanlığı tarafından geliştirilen 

otomasyon sistemi sayesinde bu konudaki süreçler planlı programlı ve etkin bir şekilde 

yönetilmektedir. Fakat nitelik açısından bakıldığında bu alanda da geliştirilmeye açık 

yönler bulunduğu görülmektedir. Bunların başında öğretim elemanı başına düşen öğrenci 

sayısının yüksek olması gelmektedir. 

Altyapı 

Öğretmen eğitimi programları altyapı ile ilgili standartları karşılama yeterliliği 

bakımından 3(B) düzeyinde yeterli durumdadır. Bu konuda da kurumlar arasında önemli 

farklar bulunmaktadır. İki devlet üniversitesi örnek olma (4) düzeyine çıkarken iki devlet 

üniversitesi asgari yeterlilik (2) düzeyindedir. Ayrıca bazı kurumların merkez 

yerleşkelerinin oldukça uzağında olması öğrencilerin bilgi kanyaklarına ve sosyokültürel 

tesislere erişimini gelişime açık yönlerden biri olarak öne çıkarmaktadır.  



Yönetim  

Akredite edilen programların bulunduğu kurumların/programların en güçlü oldukları alan 

yönetim boyutudur. Bununla beraber söz konusu fakültelerin bulunduğu 

ulusal/uluslararası kurul ve kuruluşlarla ilişkilere sahip olması gelişmeye açık yönleri 

olarak kaydedilmektedir.  

Kalite Güvencesi 

EPDAD dış değerlendirme raporlarına göre 2018-2019 döneminde akredite edilen 

programların en güçlü olduğu alandır. Biri vakıf diğeri devlet üniversitesi olmak üzere 

iki üniversiteye ait fakülteler/programlar örnek olma düzeyindedir.  

 

 

 

 

 


