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1. GİRİŞ 

Bu rapor EPDAD’ın da aralarında bulunduğu 19 ulusal dış değerlendirme kuruluşunu 

yetkilendirme yetkisine de sahip olan Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanlığının 

talebi üzerine ulusal kalite güvencesinin ulusal ve uluslararası standartlarda gelişmesini 

sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Bu raporlamalar ulusal ölçekte kalite güvencesinin 

durumunu ortaya koyarken mevcut politikaların gözden geçirilmesi ve gelecek dönemlere ait 

planların geliştirilmesine imkân vermektedir. Bu kapsamda ziyaret ekipleri tarafından 

gerçekleştirilen dış değerlendirmelere dayanarak hazırlanan bu raporlar ilgili lisans 

programlarının güçlü ve gelişmeye açık yönlerini ortaya koyarak bazı önerilerde 

bulunulmaktadır. Bu bağlamda ilgili raporlar hem dış değerlendirme sürecini aydınlatmakta 

hem de kalite güvencesi anlayışının en önemli bileşenlerinden biri olan sürekli gelişimi 

desteklemektedir. 

 

1.1.Yöntem ve Veri Kaynakları 

Bu raporun hazırlanmasında içerik analizi yönteminden yararlanılmıştır. İçerik analizi 

yöntemi ile dış değerlendirme raporları içerisinde yer alan karmaşık veriler bütüncül bir bakış 

açısıyla incelenerek saklı olan bilgi kümeleri ortaya çıkarılmış ve elde edilen bilgi kümeleri 

anlamlı bir düzen içerisinde verilmiştir. Bunun yanında ilgili çalışmada betimsel istatistiklerden 

yararlanılmış ve betimsel istatistik ile lisans programlarının üniversite türleri, ana bilim dalı, 

bölüm gibi değişkenlere göre dağılımları ortaya koyulmuştur. 

 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 veri kaynaklarından yararlanarak raporu kaleme alırlar. Rapora son hali verilmeden önce 

raporun ilgili fakültenin dekanı tarafından kontrol edilerek varsa maddi hataların düzeltilmesi 

imkânı sunulmaktadır. Bu nedenle, raporda kurumla ilgili yanlış bilginin bulunma ihtimali son 

derece zayıftır ve 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. 
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2. AKREDİTE EDİLEN LİSANS PROGRAMLARINA DAİR BETİMSEL 

İSTATİSTİK VERİLERİ 

2.1. Akredite Edilen Lisans Programlarının Üniversite Türlerine Göre Dağılımı 

EPDAD’ın 2021-2022 değerlendirme döneminde 16’sı devlet, 9’u vakıf, 

üniversitelerinden olmak üzere toplam 64 lisans programı akredite olmak için başvuruda 

bulunmuştur. Bu programlardan 48’i yeni dönem değerlendirme, 16’sı ise ara değerlendirme 

bağlamında değerlendirmeye tabii tutulmuştur. Gerçekleştirilen kapsamlı değerlendirme 

süreçlerinin ardından programların tamamının gerekli standart yeterlilikleri karşıladığı 

belirlenmiş, böylece 15’i devlet, 9’u vakıf üniversitelerinde bulunan toplam 63 programa farklı 

sürelerde akreditasyon verilmiştir. Devlet üniversitesine bağlı bir program gerekli yeterlilikleri 

sağlayamadığı için akredite edilememiştir. Akredite edilen lisans programlarının üniversite 

türlerine göre dağılımları Grafik 1’de sunulmuştur. 

 

 

Grafik 1’ de görüldüğü üzere akredite edilen lisans programlarının büyük bir bölümünü 

%60 oranı ile yurtiçi devlet üniversitelerinde bulunan programlar oluşturmaktadır. İkinci sırada 

%36 oran ile yurtiçi vakıf üniversitelerinde bulunan programlar gelmektedir. Bir bölüm ise 

akredite edilememiştir. Türkiye’de eğitim fakültesi bulunan üniversitelerin oranı 

düşünüldüğünde, akredite edilen programlarının genel olarak bu oranla uyumlu bir görünüm 

sergilediği söylenebilir. Nitekim 2021 yılında akredite edilen programlar içerisinde yurtiçi vakıf 

üniversitelerinin oranı %33’iken bu değerlendirme döneminde bu oran %36’ya ulaşmış, yurtiçi 

devlet üniversitelerinin oranı ise 2021 yılında %62 iken 2022 yılında bu oran %60 gerilemiştir. 

2021 yılında KKTC üniversitelerinin akredite oranı %5 iken (Ersoy, Karaduman ve Yetişensoy, 

2021) 2022 yılında KKTC’den akreditasyon başvurusu olmamıştır. Sonuç olarak bu durum, 

60%

36%

4%

Grafik 1. Akredite Edilen Programlarının Üniversite Türlerine Göre Dağılımı
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yurtiçi vakıf ve devlet üniversitelerinin akreditasyon süreçlerine yönelik artan ilgisini 

göstermesi bakımından olumlu bir gelişme olarak değerlendirilebilir. 

2.2.Akredite Edilen Lisans Programlarının Bölümlere Göre Dağılımı  

EPDAD’ın 2021-2022 değerlendirme döneminde, akredite edilen 63 lisans programı 

incelendiğinde, programların farklı eğitim fakültesi bölümleri etrafında çeşitlendiği 

görülmektedir. Bu kapsamda ilgili değerlendirme döneminde başvuruda bulunan ve akredite 

edilen 63 lisans programının bölüm bazlı dağılımları Grafik 2’de sunulmuştur. 

 

 

 

Grafik 2 incelendiğinde bölümler bazında en fazla akreditasyon alan bölümün, 

Matematik Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Fizik 

Öğretmenliğini kapsayan Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü (12) olduğu 

görülmektedir. Daha sonra ise sırasıyla Temel Eğitim (10), Yabancı Diller Eğitimi (10), Eğitim 

Bilimleri (10), Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü (7), Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü 

(6), Özel Eğitim Bölümü (4) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü (3) ve Beden 

Eğitimi ve Spor Bölümü (1) gelmektedir. 2020- 2021 akreditasyon döneminde akredite olan 

programlar arasında yer almayan Özel Eğitim Bölümü ile Güzel Sanatlar Eğitimi bölümlerinin 

bu dönem akreditasyon sürecinde yer aldığı görülmektedir (Ersoy vd., 2021). 2022 yılı 

akreditasyon döneminde Özel Eğitim Bölümü ile Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümünden 

programların akreditasyon süreçlerine dahil olması da olumlu bir gelişme olarak 

değerlendirilebilir. 
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Grafik 2. Akredite Edilen Programların Bölümlere Göre Dağılımı
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2.3.Akredite Edilen Lisans Programlarının Ana Bilim Dallarına Göre Dağılımı 

2021-2022 değerlendirme döneminde akredite edilen programların ana bilim dallarına göre 

dağılımı Grafik 3’te sunulmuştur. 

 

 

 

Grafik 3’te görüldüğü üzere akredite edilen programlar arasında en fazla akreditasyon 

alan program Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (10) olarak öne çıkmaktadır. Daha sonra ise 

sırasıyla İngilizce Öğretmenliği (8), Fen Bilgisi Öğretmenliği ve Sınıf Öğretmenliği (6), Okul 

Öncesi Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, Resim-İş Öğretmenliği ve İlköğretim Matematik 

Öğretmenliği (4), Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenlikleri (3), Sosyal Bilgiler ile 

Müzik Öğretmenliği (2), Matematik Öğretmenliği, Japonca Öğretmenliği, Fizik Öğretmenliği, 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Arapça Öğretmenliği (1) gelmektedir. Akredite edilen 

lisans programlarının ana bilim dallarına göre dağılımı genel olarak değerlendirildiğinde 

dağılımın bölüm bazlı dağılıma benzer biçimde olmadığı görülmektedir. Ayrıca, anabilim 

dalları bağlamında başvurularda önemli farklılıklar göze çarpmaktadır. Örneğin Türkçe ve 

Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümünde, Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı, Felsefe Grubu Eğitimi 

Ana Bilim Dalı, Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı, Tarih Eğitimi Ana Bilim Dalı, Türk 

Dili ve Edebiyatı Eğitimi Ana Bilim Dalı, Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı gibi programlar yer 

alırken, başvurular Sosyal Bilgiler Eğitimi ve Türkçe Eğitimi programlarından 

gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda bölümler içerisinde yer alan programlarda başvuru 

çeşitliliğinin artırılması gerekmektedir. 

10

8

6 6

4 4 4 4 4
3

2 2
1 1 1 1 1 1

0

2

4

6

8

10

12

Ana Bilim Dalları

Grafik 3. Akredite Edilen Programların Ana Bilim Dallarına Göre Dağılımı
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Ayrıca 2020-2021 değerlendirme döneminde akredite başvurusu olmayan Müzik 

Öğretmenliği, Resim-İş Öğretmenliği, Japonca Öğretmenliği, Özel Eğitim Öğretmenliği ve 

Coğrafya Öğretmenliği gibi programlar için 2022’deki değerlendirme döneminde başvuruda 

bulunulduğu görülmektedir (Ersoy vd., 2021). Bu açıdan bakıldığında bu ana bilim dallarının 

ile akreditasyon sürecine katılmış olması olumlu olarak değerlendirilmekle beraber çeşitli ana 

bilim dallarının akreditasyon sürecine daha fazla katılmaları adına gerekli çalışmaların 

yapılması ve ilgili programların akredite edilmeleri için teşvik edilmesi önemli görülmektedir. 
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3. PROGRAM DEĞERLENDİRMEDE KULLANILAN STANDARTLAR 

ÇERÇEVESİNDE ÖĞRETMEN EĞİTİMİ LİSANS PROGRAMLARININ BETİMSEL 

VE İÇERİK ANALİZİ 

3.1 Standart 1: Öğretim: Planlama, Uygulama ve Değerlendirme 

3.1.1 Akredite Edilen Lisans Programları 

Grafik 4’te, 2021-2022 değerlendirme döneminde akredite edilen yurtiçi lisans 

programlarının, Öğretim: Planlama, Uygulama ve Değerlendirme standardı çerçevesindeki 

yeterlilik durumları yer almaktadır. 
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Grafik 4.  Akredite Edilen Yurtiçi Lisans Programlarının Öğretim, Planlama,
Uygulama ve Değerlendirme Standardındaki Yeterlilik Durumları
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Grafik 4’te yer alan 47 yurtiçi lisans programları ilgili standart yeterliliği açısından 

incelendiğinde programların sahip olduğu yeterliliklerin genel olarak dereceleme ölçeğinin A 

(Örnek olma düzeyinde) ve B (Yeterli) değerleri etrafında yoğunlaştığı görülmektedir. 

Programların 28’i A (Örnek olma), 16’sı B (Yeterli), 3’ü ise C (Kabul edilebilir) olarak 

değerlendirilmiştir. Lisans programlarının %60’ının A (Örnek olma düzeyinde) olarak 

değerlendirilmesi yurtiçi lisans programlarının “Öğretim: Planlama, Uygulama ve 

Değerlendirme” standardı çerçevesinde ulaştığı nokta açısından umut vericidir. Buna karşın 

lisans programlarının %34’lük bir kısmının ideal değer olan A düzeyine ulaşamamış olması, 

ilgili programların daha iyi bir noktaya gelebilmeleri adına gelişime açık bir konumda 

olduklarını göstermektedir. 

Yurtiçi lisans programlarının ilgili standart yeterliliği açısından karşılaştırıldığında 

programlar arasında belirgin bir farklılığın olmadığı ve ideal düzeye ulaşmış programlar ile 

gelişime açık programlar barındırdığı görülmektedir. Benzer biçimde yurtiçi devlet 

üniversiteleri ile yurtiçi vakıf üniversiteleri arasında da ilgili standart çerçevesinde belirgin bir 

farklılığın olmadığı belirlenmiştir. 15 yurtiçi devlet ve 9 yurtiçi vakıf lisans programlarının ilgili 

standart çerçevesindeki yeterlilik durumları incelendiğinde değerlendirme puanlamaların genel 

olarak A (Örnek olma düzeyinde) ve B (Yeterli) seviyelerinde olduğu ve belirgin bir farklılığın 

olmadığı görülmektedir. 

3.1.2. Ara Değerlendirme ile Akredite Edilen Lisans Programları 

Grafik 5’te 2021-2022 değerlendirme döneminde ara değerlendirme ile akredite edilen 

lisans programları yer almaktadır. 
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Grafik 5 incelendiğinde 2021-2022 akreditasyon döneminde tekrar akredite edilmek için 

başvuruda bulunmuş 16 farklı programın olduğu görülmektedir. Bu programlardan 3’ü yurtiçi 

vakıf üniversitelerinde bulunurken, 13 program yurtiçi devlet üniversitesinde yer almaktadır. 

Programların tamamı 2020-2021 akreditasyon döneminde akredite edilmiş ve programlar 

akredite sürelerinin uzatılması amacıyla 2021-2022 akreditasyon dönemi için tekrar başvuruda 

bulunmuştur. Lisans programları ilgili standart yeterliliği açısından incelendiğinde 

programların sahip olduğu yeterliliklerin genel olarak dereceleme ölçeğinin A (Örnek olma 

düzeyinde) ve B (Yeterli) değerleri etrafında yoğunlaştığı görülmektedir. Programların 3’ü ise 

C (Kabul edilebilir) olarak değerlendirilmiştir. 

3.1.3. Akredite Edilen Lisans Programlarının Öğretim: Planlama, Uygulama ve 

Değerlendirme Standardındaki Genel Değerlendirilmesi 

İlgili raporların genel olarak değerlendirilmesi doğrultusunda Öğretim: Planlama, 

Uygulama ve Değerlendirme standardı açısından programların güçlü ve geliştirmeye açık 

yönleri Tablo 1’de verilmiştir. 

 

Tablo 1. 

2021-2022 Döneminde Akredite Edilen Programların “Öğretim: Planlama, Uygulama ve 

Değerlendirme” Standardı Açısından Güçlü ve Geliştirmeye Açık Yönleri 

Başlangıç Standartları Yönünden 

Güçlü Yönler  Geliştirmeye Açık Yönler 

• Lisans programı MEB Öğretmen Yeterlikleri, 

Türkiye Yükseköğretim Yeterlikler Çerçevesi ve 

Alan Yeterlikleri ile tam bir uyum içindedir. 

 

• Ders öğretim programlarında yer alan kazanımlar, 

içerik, öğretme-öğrenme yaklaşımları ve ölçme-

değerlendirme yöntem ve teknikleri arasında tam 

bir uygunluk vardır. 

 

• Ders öğretim programları etkili öğretmenlik 

eğitimini tam olarak gerçekleştirecek niteliktedir. 

 

• Ders öğretim programlarında yer alan kazanımlar, 

içerik, öğretme-öğrenme yaklaşımları ve ölçme 

değerlendirme yöntem ve teknikleri arasında 

büyük ölçüde uyum olmakla birlikte bu uyum 

artırılmalıdır. 

 

• Ders öğretim programları etkili öğretmenlik 

eğitimini kısmen gerçekleştirebilecek niteliktedir. 

Bu nedenle öğretmen eğitim sürecini daha etkili 

kılmak adına geliştirilmelidir.  

Süreç Standartları Yönünden 

Güçlü Yönler Geliştirmeye Açık Yönler 

 

• Öğretmen adaylarına verilen geri bildirimler daha 

yapıcı, zamanında ve ayrıntılı hale getirilerek 

öğrenci performansını geliştirici bir rol 

oynamalıdır. 
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• Dersler ve sınıflar; öğrencileri uyarıcı nitelikte 

ve çeşitlidir. 
 

• Öngörülen ders öğretim programları ile 

uygulamalar arasındaki uygunluk düzeyi genel 

olarak yüksektir. 

 
Öğrenciler dersle ilgili, derse katılmakta ve 

uygun tepkiler vermektedir. Görsel- işitsel 

materyaller ve mikro-öğretim düzenli olarak 

kullanılmaktadır. 
 

• Uygulanan öğretim teknikleri, hedefler ve 

sınıfın ihtiyaçları doğrultusunda çeşitlilik 

göstermektedir. 
 
 

 

• Öğrencilere gelişme göstermeleri adına daha fazla 

destek olunmalıdır. 

 

• Uygulanan öğretim teknikleri, hedefler ve sınıfın 

ihtiyaçları doğrultusunda çeşitlilik göstermekle 

birlikte, öğretim yöntemlerindeki çeşitlilik 

artırılmalıdır. 

Ürün Standartları Yönünden 

Güçlü Yönler Geliştirmeye Açık Yönler 

• Programın sonunda öğretmen adayları genel 

olarak gerekli kişisel ve mesleki değerler ile 

öğrenciyi tanıma yeterlikleri kazanmaktadır. 

 

• Öğretmen adaylarının yeni mezunlar için 

öngörülen bilgi yönünden önemli eksikleri vardır. 

Bu eksikliklerin belirlenerek giderilmesi 

gerekmektedir. 

 

Tablo 1’de akredite edilen programların Öğretim: Planlama, Uygulama ve 

Değerlendirme standardının başlangıç, süreç ve ürün alt standartları açısından güçlü ve 

geliştirmeye açık yönleri görülmektedir. Akredite edilen programlarının tamamının başlangıç 

standartları kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı [MEB] Öğretmen Yeterlikleri ile Türkiye 

Yükseköğretim Yeterlikleri Çerçevesi [TYYÇ] ve Alan Yeterlikleri ile uyumlu olduğu 

görülmektedir. Ders öğretim programlarında yer alan kazanımlar, içerik, öğretme öğrenme 

yaklaşımları ve ölçme-değerlendirme yöntem ve teknikleri arasında da büyük ölçüde uygunluk 

olduğu görülmekte fakat bu uyumun arttırılması gerekmektedir. Süreç standartları bakımından, 

ders programları ile uygulamalar arasındaki uygunluk düzeyi yüksektir. Dersler ve sınıflar; 

genel olarak uyarıcı nitelikte ve çeşitlidir. Öğrenciler dersle ilgili, derse katılmakta ve uygun 

tepkiler vermektedir. Görsel-işitsel materyaller ve mikro-öğretim düzenli olarak 

kullanılmaktadır. Öğrencilere gelişme göstermeleri adına daha fazla destek olunmalıdır. 

Öğretim yöntemlerindeki çeşitlilik artırılmalıdır. Ürün standartları bağlamında ise, öğretmen 

adaylarının yeni mezunlar için öngörülen bilgi yönünden kısmi eksiklikleri bulunmaktadır. Bu 

eksikliklerin belirlenerek giderilmesi gerekmektedir. Fakültede öğretim elemanları ve 

uygulama öğretmenlerinin derslere hazırlıklı geldiği; derslerin içeriği ile öğretim yöntem ve 

teknikleri, ölçme ve değerlendirme boyutu arasında tutarlılık olduğu; ders değerlendirmesinde 
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daha çok ödev ve projelerin esas alındığı raporlara yansımıştır. Tablo 1’de yer alan güçlü ve 

geliştirmeye açık yönlere ilişkin raporlardan bazı alıntılara ise aşağıda yer verilmektedir: 

Başlangıç standartları açısından örnekler: 

• Derslerin öğrenme kazanımlarının etkili öğretmenlik için gerekli bilgi-beceri, değer ve 

tutumları içermeye yönelik olarak planlandığı gözlenmiştir. Derslerde farklı kaynak ve 

materyallerin kullanıldığı, tüm sınıflarda akıllı tahtaların var olduğu ve öğrenciler ve öğretim 

üyelerince etkin şekilde kullanıldığı gözlenmiştir. Öğretmen adayları ile yapılan görüşmelerden 

hareketle, öğretim üyeleri değerlendirme sürecine ilişkin öğrenci isteklerini dikkate alınmakta 

ve öğrencilere gerekli açıklamalar yapmaktadır. Ancak izlemeye yönelik değerlendirmelerin 

artırılması ya da çeşitlendirilmesi gelişmeye açık bir yön olarak düşünülebilir (2021.11.026 

nolu rapordan alınmıştır). 

• Programın etkili öğretmenlik eğitimini gerçekleştirecek nitelikle olması ile ilgili yanı da 

geliştirmeye açık bir konumdadır. Öğrencilerle yapılan görüşmelerden özellikle mikro-öğretim 

boyutunda anlık geri bildirim alabilmeleri programın güçlüğünü ortaya koyarken, yapılan 

ölçme ve değerlendirme sonuçlarından sistematik bir geribildirim almadıkları, ancak bireysel 

olarak istendiğinde ise öğretim elemanları tarafından bilgilendirildikleri anlaşılmıştır. Alan 

derslerinin tamamında ölçme değerlendirme sonucu geri bildirimin yapılması önerilen 

hususlardan biridir (2021.18.048 nolu rapordan alınmıştır). 

• Yapılan inceleme sonucunda derslerin öğrenme kazanımlarının etkili psikolojik danışman 

olmak için gerekli bilgi, beceri, değer-tutumları içerdiği görülebilmektedir. Bilgi paketinde yer 

alan izlencelerde farklı kaynaklara yer verilmekle birlikte bazı derslerde az sayıda kaynak 

olduğu (RPDS102), bazı izlencelerde kaynakların İngilizce olduğu (RPDS104) bazı derslerin 

ise kaynaklarının eski olduğu, bir dersin izlencesinin kısmen İngilizce olduğu (RPDS201) ve 

bazı derslerin izlencelerinde ise öğretim elemanı adının yer almadığı (RPDS406 ve 408) 

görülmüştür. Değerlendirme etkinlikleri ve sürecinin, uygun öğretim hizmetinin niteliğini 

arttırmaya yönelik olduğu görüşmelerde ve ÖDR de görülmüştür. Yapılan görüşmelerde 

değerlendirme sonucunda öğrencilere özellikle uygulamalı derslere ilişkin sözlü geri dönütler 

verildiği yazılı dönütün özellikle ara sınavlar sonrasında daha etkin verildiği öğrenilmiştir. 

Özellikle final sınavı yerine geçen ödev/proje değerlendirmesinde rubrik ya da detaylı 

puanlama tablosu olmadığı görülmüştür (1,1,3-1). Ancak öğrenci görüşmelerinde öğrencilerin 

öğretim elemanlarına kolaylıkla ulaşabildiği (çeşitli kanallardan) ve geri bildirim talep etmeleri 

halinde kolaylıkla geri bildirim alabildikleri de öğrenilmiştir (2021.04.009 nolu rapordan 

alınmıştır). 

 

Süreç standartları açısından örnekler: 

• Programda öğrencilerin çalışmalarına (ödev, performans raporları ve projeler vb) yeterli geri 

bildirim aldıkları ve öğrencilerin kendilerine yardımcı olacak kaynaklara yönlendirildikleri 

görülmüştür. Öğrencilerin kendilerine yardımcı olacak kaynaklara ders izlenceleri ve sözel 

bildirimler yoluyla yönlendirilmesi ise programın güçlü yönleri arasındadır (2021.09.022 nolu 

rapordan alınmıştır).  

• Öğrencilerin, fakültede ve uygulama yapılan diğer kurumlarda (RAM, özel eğitim kurumları, 

özel uygulama merkezleri, kadın danışma merkezleri vb.) nitelikli psikolojik danışma ve 

rehberlik hizmetlerini gözleyebilme olanağının sınırlı olduğu görülmektedir (2021.23.059 nolu 

rapordan alınmıştır). 

• Ders öğretim programları, öğrenci çalışmaları ve sınav örnekleri gibi ölçme değerlendirme 

araçları, ders gözlemleri, öğretim elemanları ve öğrencilerle online ve yüz yüze görüşmeler 

yapılarak kanıtlar toplanmıştır. Bunun sonucunda öğretim programları ile uygulamalar 

arasında büyük ölçüde uygunluk olduğu görülmüştür. Öğrencilerle ve öğretim elemanlarıyla 

yapılan görüşmeler ve dokümanların incelenmesi sonucunda ders izlencelerinin dönem başında 
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öğrencilere verildiği, derste yapacakları ödev ve uygulamalar ile yararlanacakları kaynakların 

belirtildiği saptanmıştır. Dersler öğretim programındaki kazanımlara uygun olacak şekilde 

işlenmektedir. Öğretim programlarında belirtilen ölçme-değerlendirme çeşitliliğinin, ders 

içeriğinde belirtilen yöntem ve tekniklerle uyumlu olduğu görülmüştür. Ders öğretim 

programları genel anlamda etkili öğretmen eğitimi gerçekleştirecek niteliktedir. Dersler 

öğretmenlik için gerekli olan bilgi, beceri ve tutumları kazandıracak şekilde yürütülmektedir. 

Özellikle meslek bilgisi derslerinde öğrenciler bireysel ve grup çalışmaları yaparak sınıf 

yönetimi ve diğer beceriler konusunda yetişmektedirler. Yine meslek bilgisi derslerinde farklı 

materyallerin kullanıldığı ve uygulamaların yaptırıldığı öğrenciler tarafından da ifade edilmiş 

ve bu durum olumlu değerlendirilmiştir. Bazı derslerin Bologna bilgi paketleri ile ders 

izlenceleri arasında farklılıklar bulunmaktadır. Örneğin; İlkokulda Alternatif Eğitim 

Uygulamaları dersinin 14 haftalık öğretim sürecinde bilgi paketinde hiç vize final haftasına yer 

verilmemiştir. Sınıf Yönetimi dersinin bilgi paketlerin de ise 14 hafta içerisin de bir hafta final 

bir hafta da vize sınavına ayrıldığı görülmektedir. Sınıf Eğitimi Anabilim dalı bünyesinde 

program yeterliliklerine ulaşılıp ulaşılmadığını gösteren bir mekanizmanın olmadığı ayrıca 

gözlenmiştir (2021.02.005 nolu rapordan alınmıştır). 

Ürün standartları açısından örnekler: 

• Program sonunda öğretmen adayları mesleki becerileri edinmiş, nitelikli, teknolojiyi takip eden, 

okul-toplum ilişkisinin önemini kavramış olarak yetişmektedir (2021.20.052 nolu rapordan 

alınmıştır). 

• Öğretmen adaylarının program sonunda kişisel ve mesleki değerleri kazanmaya yönelik 

çabaları olduğu, öğrenciyi tanımaya yönelik yoğun çalışmalar yaptıkları görülmüştür. 

Öğretmen adaylarının öğrenme ve öğretme sürecine dair yeterliklerine ve öğrenci gelişimini 

izleme ve değerlendirmedeki yeterliklerinin arttırılmasına ve bu konuda kanıtlar sunulmasına 

ihtiyaç duyulmuştur. Okul-aile ve toplum ilişkilerini yönetme ve geliştirme yeterliğine ilişkin bir 

uygulamaya rastlanamamıştır (2021.05.010 nolu rapordan alınmıştır). 

• Öğretmen adaylarının okul dışı faaliyetlerde bulundukları Topluma Hizmet Uygulamaları 

dersinde yapmış oldukları projeler öğretmen adaylarının genel ve özel alan öğretmenlik yeterlik 

düzeyine katkı getirebilir. Bu durum programın güçlü yönü olarak görülebilir. 2018 yılında 

uygulamaya konulan öğretim programında öğretmen adaylarının kişisel ve mesleki değerleri 

kazanmasında, zorunlu olarak aldıkları derslerin yanında ilgi, ihtiyaç ve beklentilerine göre 

seçim yapabilecekleri zengin bir alan (Türk Mitolojisi, Yazı, Geleneksel Türk Resim Sanatı, 

Sanat Felsefesi, Mitoloji ve İkonografi, Özgün Baskıresim, Fotoğraf, Sanat Eleştirisi, Sanat 

Sosyolojisi, Sanat Psikolojisi, Tekstil Tasarım, Çağdaş Türk Sanatı, Tasarım Kültürü, Sınıf İçi 

Öğrenmelerin Değerlendirilmesi, Endüstriyel Tasarım) ve genel kültür seçmeli ders havuzu 

bulunmaktadır. Ancak yukarıda değinilen bilgi paketindeki öğrenme kazanımları ve ders 

içeriklerine ilişkin sorunlar, alan öğretim elemanının sayısal olarak azlığı ve uzmanlık 

alanlarının sınırlılıkları düşünüldüğünde öğretmen adaylarının anılan özel alan yeterlik 

düzeyine nitelikli olarak ulaşmaları güçlük yaşanabileceği düşünülmektedir. Bu durum 

programın iyileştirmeye açık bir yönü olarak görülmektedir (2021.11.002 nolu rapordan 

alınmıştır). 

• Öğretmen adaylarının genel ve özel alan öğretmenlik yeterlik düzeyine ulaşabilmesi 

beklenmektedir. Ancak mezunlarla görüşme yapılamadığından teyit edilememiştir. Mezunların 

KPSS puanlarının diğer ilköğretim matematik öğretmenliği programları arasında alt sıralarda 

(Genel Kültür 35., Alan Sınavında 52. sıradadır) olması bu konuda soru işaretlerine yol 

açmaktadır (2021.16.035 nolu rapordan alınmıştır). 

Öğretmen adaylarının çalışmalarından örnekler, öğretmen adayları ve öğretim elemanları ile 

yapılan görüşme verileri değerlendirilmiştir. Öğretmen adaylarının kişisel mesleki değerleri ve 

öğrenciyi tanıma yeterliklerini, öğrenme ve öğretme süreci, öğrenme ve gelişimi izleme, 

değerlendirme yeterliklerini kazanmış oldukları görülmüştür. Öğretmen adaylarının program 

ve içerik bilgisine dair yeterlikleri kazandıkları anlaşılmaktadır. Yapılan görüşmelerde son sınıf 
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öğrencileri meslekleri konusunda özgüven sahibi olduklarını ve kendilerini yetkin hissettiklerini 

ifade etmişlerdir. Programdan başarıyla mezun olunduğu ve programın öğretmen adaylarını 

geliştirdiği belirtilmiştir (2021.07.014 nolu rapordan alınmıştır). 

3.2. Standart 2: Öğretim Elemanları 

3.2.1. Akredite Edilen Yurtiçi Lisans Programları 

Grafik 6’da, 2021-2022 değerlendirme döneminde akredite edilen yurtiçi lisans 

programlarının, “Öğretim Elemanları” standardı çerçevesindeki yeterlilik durumları yer 

almaktadır. 
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 Grafik 6’da yer alan 47 yurtiçi lisans programı ilgili standart yeterliliği açısından 

incelendiğinde programların sahip olduğu yeterliliklerin genel olarak dereceleme ölçeğinin A 

(Örnek olma düzeyinde) ve B (Yeterli) değerleri etrafında yoğunlaştığı görülmektedir. Bu 

kapsamda programların 32’si A (Örnek olma düzeyinde), 14’ü B (Yeterli), 1’i ise C (Kabul 

edilebilir) olarak değerlendirilmiştir. Lisans programlarının %68’inin A (Örnek olma 

düzeyinde) olarak değerlendirilmesi ve yalnızca 1 programın C (Kabul edilebilir) düzeyinde 

olması yurtiçi lisans programlarının “Öğretim, Elemanları” standardı çerçevesinde belirli bir 

düzeye ulaştığını göstermektedir. Buna karşın lisans programlarının %30’luk bir kısmının ideal 

değer olan A düzeyine ulaşamamış olması ise ilgili programların daha iyi bir noktaya 

gelebilmeleri adına gelişime açık bir konumda olduklarını göstermektedir. Yurtiçi lisans 

programları, ilgili standart yeterliliği açısından karşılaştırıldığında ise programlar arasında 

belirgin bir farklılığın olmadığı yurtiçi devlet üniversitelerinin ideal düzeye ulaşmış programlar 

ile gelişime açık programlar barındırdığı görülmektedir. Benzer şekilde yurtiçi devlet 

üniversiteleri ile yurtiçi vakıf üniversiteleri arasında da ilgili standart çerçevesinde belirgin bir 

farklılığın olmadığı belirlenmiştir. 

 

 3.2.2. Ara Değerlendirme ile Akredite Edilen Lisans Programları 

Grafik 7’de 2021-2022 değerlendirme döneminde ara değerlendirme ile akredite edilen lisans 

programları yer almaktadır. 
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Grafik 7 incelendiğinde 2021-2022 akreditasyon döneminde tekrar akredite edilmek için 

başvuruda bulunmuş 16 farklı programın olduğu görülmektedir. Bu programlardan 3’ü yurtiçi 

vakıf üniversitelerinde bulunurken, 13 program yurtiçi devlet üniversitesinde yer almaktadır. 

Programların tamamı 2020-2021 akreditasyon döneminde akredite edilmiş ve programlar 

akredite sürelerinin uzatılması amacıyla 2021-2022 akreditasyon dönemi için tekrar başvuruda 

bulunmuştur. Lisans programları ilgili standart yeterliliği açısından incelendiğinde 

programların sahip olduğu yeterliliklerin genel olarak dereceleme ölçeğinin A (Örnek olma 

düzeyinde) ve B (Yeterli) değerleri etrafında yoğunlaştığı görülmektedir. Programların 2’si ise 

C (Kabul edilebilir) olarak değerlendirilmiştir. 

3.2.3. Akredite Edilen Lisans Programlarının Öğretim Elemanları Standardındaki 

Genel Değerlendirilmesi 

İlgili raporların genel olarak değerlendirilmesi doğrultusunda Öğretim Elemanları 

standardı açısından programların güçlü ve geliştirmeye açık yönleri Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2. 

2020-2021 Döneminde Akredite Edilen Programların “Öğretim Elemanları” Standardı 

Açısından Güçlü ve Geliştirmeye Açık Yönleri 

Başlangıç Standartları Yönünden 

Güçlü Yönler  Geliştirmeye Açık Yönler 

 

• Programlarda yeterli sayıda ve programlara uygun 

yeterlilikte öğretim elemanı bulunmaktadır. 

Verdikleri dersler açısından da gerekli nitelikleri 

taşımaktadırlar.  

 

• Öğretim elemanlarına mesleki alanlarında 

kendilerini yenilemeleri ve araştırma yapmaları 

için gerekli olanaklar genel olarak sağlanmaktadır. 

 

 

• Öğretim elemanlarının ders yükleri yoğun, 

öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı 

fazladır. Bu sorunun çözümüne yönelik olarak 

programlara yeni öğretim elemanları dâhil 

edilmelidir. 

 

• Öğretim elemanlarının mesleki gelişimlerine katkı 

sağlayacak kongre, eğitim, seminer gibi 

etkinliklere katılmaları için ayrılan bütçeler 

artırılmalıdır. 

Süreç Standartları Yönünden 

Güçlü Yönler Geliştirmeye Açık Yönler 

 

• Öğretim elemanları uzmanlık alanlarındaki güncel 

gelişmeleri takip etmekte ve mesleki 

gelişimleriyle ilgili yeni bilgi ve becerileri, eğitim-

öğretim sürecine yansıtmaktadır. 

 

• Öğretim elemanları ders içeriklerine ve öğrenme 

çıktılarına uygun laboratuvar gibi farklı öğrenme 

 

• Öğretim elemanları derslerinde kullandıkları 

öğretim yöntem ve teknikleri ile öğrenme 

amaçlarını destekleyen etkinlikleri 

çeşitlendirmelidir. 

 

• Öğretim elemanlarının ilgili lisans programlarını 

geliştirme çalışmalarına etkin olarak katılmaları 

sağlanmalıdır. 
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ortamları ile teknolojik olanaklardan 

yararlanmaktadır. 

 

• Öğretim elemanları programlarda gerçekleştirilen 

sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerde 

düzenleyici, yürütücü ve katılımcı olarak rol 

almaktadır. 

 

• Öğretim elemanları; araştırma, eğitim öğretim ve 

okullardaki uygulama süreçlerine oldukça katılım 

göstermektedirler. 

 

 

 

 

• Öğretim elemanları öğrencilere rehberlik etme ve 

okullardaki uygulama süreçlerine katılma 

hususlarında daha etkin olmalıdır. 

 

• Öğretim elemanları uzmanlık alanları ve 

yeteneklerine göre görevlendirilmekte fakat bazı 

öğretim programlarında genellikle aynı öğretim 

elemanının görevlendirildiği görülmektedir. Tüm 

öğretim elemanlarının uzmanlık alanları ve 

yetenekleri doğrultusunda görev almaları 

sağlanmalıdır.  

 

Ürün Standartları Yönünden 

Güçlü Yönler Geliştirmeye Açık Yönler 

 

• Öğretim elemanları tarafından yayınlanmış olan 

araştırmalar; nitelik ve nicelik açısından genel 

olarak yeterli ve eğitim ile ilgili amaçlara 

uygundur. 

 

• Öğretim elemanlarının toplum yararına yaptığı 

çalışmalar teşvik edilerek daha fazla çalışma 

yapmaları sağlanmalıdır. 

 

Tablo 2’de akredite edilen programların Öğretim Elemanları standardının başlangıç, süreç ve 

ürün alt standartları açısından güçlü ve geliştirmeye açık yönleri görülmektedir. İlgili tablo 

Başlangıç standartları yönünden incelendiğinde genel olarak programların yeterli sayıda ve 

nitelikte öğretim elemanına sahip olduğu ve öğretim elemanlarına kendilerini geliştirmeleri 

hususunda gerekli desteğin sunulduğu görülmektedir. Fakat ders yükünün fazlalığı, idari işler 

ve komisyon görevleri, öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısının fazlalığı gibi nedenlerle 

öğretim elemanlarının akademik çalışmalara, danışmanlık ve rehberlik hizmetlerine vakit 

bulamadığı görülmektedir. Bu nedenle idari personel sayısının arttırılarak öğretim 

elemanlarının idari görevlerinin azaltılması önemlidir. Ayrıca öğretim elemanlarının mesleki 

olarak kendilerini geliştirecekleri kongre, eğitim, seminer gibi etkinliklere katılması için ayrılan 

bütçeler arttırılmalıdır.   

Süreç standartları yönünden ise öğretim elemanlarının uzmanlık alanlarındaki güncel 

gelişmeleri takip ettiği ve mesleki gelişimleriyle ilgili yeni bilgi ve becerileri, eğitim-öğretim 

sürecine yansıttıkları görülmektedir. Öğretim elemanları programlarda gerçekleştirilen sosyal, 

kültürel ve sanatsal etkinliklerde düzenleyici, yürütücü ve katılımcı olarak rol almaktadır. 

Ancak bu rolün derslerle (Örneğin Topluma Hizmet Uygulamaları) ilişkili olduğu, farklı 

bağlamlarda bu süreçlerin desteklenmesi gerektiği söylenebilir. Ayrıca; öğretim elemanlarının 

derslerinde kullandıkları öğretim yöntem ve teknikleri ile öğrenme amaçlarını destekleyen 
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etkinlikleri çeşitlendirmeleri; öğretim elemanlarının ilgili lisans programlarını geliştirme 

çalışmalarına etkin olarak katılmaları sağlanmalıdır. Öğretim elemanları öğrencilere rehberlik 

etme ve okullardaki uygulama süreçlerine katılma hususlarında daha etkin olmalıdır. Ürün 

standartları yönünden ise öğretim elemanları tarafından yayınlanmış olan araştırmalar; nitelik 

ve nicelik açısından genel olarak yeterli ve eğitim ile ilgili amaçlara uygundur. Ancak öğretim 

elemanları toplum yararına kısmen çalışmalar gerçekleştirdiğinden, daha fazla çalışma 

yapmaları için teşvik edilmelidir. Tablo 2’de yer alan güçlü ve geliştirmeye açık yönlere ilişkin 

raporlardan bazı alıntılara ise aşağıda yer verilmektedir: 

Başlangıç standartları açısından örnekler: 

• Program güçlü bir eğitim kadrosuna sahiptir. Programdaki bütün öğretim üyeleri kendi 

alanlarında yetkindir ve çok sayıda araştırmaya imza atmışlar, çeşitli kurum ve kuruluşlarda 

görev almışlardır. Öğretim elemanlarının çoğunluğu öğretmenlik deneyimine sahiptir ve alan 

eğitimine yönelik çalışmalar yapılmasını öncelemektedirler. Öğretim elemanlarının akademik 

ve idari görevleri adil bir biçimde, alan yetkinlikleri gözetilerek dağıtılmıştır (2021.11.027 nolu 

rapordan alınmıştır). 

• Öğretim elemanlarının uzmanlıkları ile ilgili mesleki gelişim programlarına katıldıkları ve 

alanları ile ilgili kurul ve komisyonlarda görev aldıkları belirlenmiştir. Bununla birlikte öğretim 

elemanlarının ulusal ya da uluslararası projelerde çok fazla yer almadıkları görülmüştür. 

Lisans üstü programlarla öğretim elemanı yetiştirme konusunda uygun ortamların sağlandığı 

tespit edilmiştir. Özellikle araştırma görevlilerinin doktora süreçlerinde öğretim ve yayın 

süreçlerine program öğretim elemanlarının katkı sunduğu kanaati oluşmuştur (2021.09.022 

nolu rapordan alınmıştır). 

• Öğretim elemanlarına verilen birtakım görevlerin mesleki gelişimleri için zaman ayırmalarına 

engel olmadığı belirlenmiştir. Öğretim elemanlarına, bilimsel çalışma yapmaları ve mesleki 

gelişmeleri için gerekli desteğin verildiği görülmüştür. Bu duruma pandemi sürecinde de, 

webinarlar ve online eğitimler düzenlenerek, hem öğretim elemanlarının hem de öğrencilerin 

istifade etmesi sağlanmıştır (2021.02.003 nolu rapordan alınmıştır).  

• Öğretim elemanlarına mesleki gelişimi fırsatı sağlandığı görülmektedir. ÖDR’de belirtildiği ve 

öğretim elamanları ile yapılan görüşmelerden edinilen bilgiler ışığında teyit edildiği üzere her 

öğretim üyesine yılda bir yurtdışı ve yurtiçi toplantı, sempozyumlara veya konferanslara katılım 

konusunda maddi destek sağlamaktadır. Bunun yanında akademik yayınlar için maddi 

ödüllendirme yapılmaktadır. Buna göre SSCI kapsamında taranan dergilerde yapılan yayınlar 

için TÜBİTAK tarafından verilen teşvik miktarı ile aynı miktarda maddi teşvik verilmektedir. 

Öğretim elemanlarının tümü değişik komite ve komisyonlarda yer aldığı görülmektedir. Bazı 

öğretim elemanlarının görev aldıkları komisyonların sayısının fazla olmaması dönemsel yükü 

arttırabileceğini düşündürmektedir (2021.04.009 nolu rapordan alınmıştır).   

Süreç standartları açısından örnekler: 

• Öğretim elemanlarının yönetsel ve akademik sürece katılımları çok olumludur ancak sayı 

bakımından fakülte komisyon görevlerinde birden çok ve ağır olan sorumlulukların belirli bir 

adil dağılımı yapılması için sayı bakımından önceliklerin danışmanlar örneğin öğretim 

üyelerinden öğretim görevlisi ve araştırma görevlilerine dönüştürülmesi önerilmektedir 

(2021.19.050 nolu rapordan alınmıştır).  

• Öğretim elemanları orta düzeyde kendi eğitim ve uzmanlık alanlarındaki çalışmaları takip 

etmektedirler. İlgili lisans programı hazır olarak geldiğinden öğretim elemanları program 

geliştirme çalışmalarında etkin olarak rol almamışlardır. Öğretim elemanları Bologna süreci 
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gibi süreçler nedeniyle ders programlarını revize etmektedirler. Öğretim elemanlarının mesleki 

gelişimleri proje, araştırma, tez, konser gibi etkinliklerle eğitim öğretim sürecine büyük oranda 

yansımaktadır. Öğretim elemanları tüm diğer ek görevler ile birlikte mesleki gelişimleri için 

orta düzeyde zaman ayırabilmektedirler. Öğretim elemanları gerekli eğitim öğretim 

teknolojisini etkin bir biçimde kullanmaktadır (2021.20.054 nolu rapordan alınmıştır).  

• Programda öğretim elemanlarına verilen ek görevlerin bölümün normal işleyişi sürecine dahil 

olan komisyon üyeliklerinden oluştuğu dolayısıyla mesleki gelişimleri için ihtiyaç duydukları 

zamanı kısıtlamadığı düşünülmektedir. Öğretim üyelerinin meslek gelişimleri kapsamında 

birçok etkinliğe katıldıkları gözlenmekle birlikte birimin buradaki desteğine ilişkin (yolluk vb.) 

kanıtlara rastlanmamıştır. Yalnızca BAP birimi tarafından desteklenen bir proje örneği 

mevcuttur. Bunun yanında öğretim üyelerinin mesleki gelişimlerini desteklemek üzere "Uzaktan 

Eğitimde Ben de Varım" başlıklı bir Webinar Serisi gerçekleştirilmiştir (2021.11.026 nolu 

rapordan alınmıştır). 

• Öğretim üyeleri öğretme, rehberlik yapma, uygulama okulunda çalışma, araştırma yapma 

konularında tüm görev ve sorumlulukları yerine getirmektedir. Öğretim elemanı yetiştirme, 

programın gelişmeye açık yönüdür (2021.16.035 nolu rapordan alınmıştır). 

Ürün standartları açısından örnekler: 

• Gerek gözlemlenen derslerde gerekse de öğrenci ve öğretim elemanları ile yapılan 

görüşmelerde öğretim elemanlarının nitelikli öğretim yaptıkları belirlenmiştir. Öğretmen 

adayları yapılan görüşmelerde öğretim elemanlarının alanlarına oldukça hâkim ve bilgi 

birikimleriyle öğretmen adaylarına yardımcı olduklarını belirtmişlerdir. Ayrıca yapılan ders 

gözlemlerinde de öğretim elemanlarının farklı teknikler kullanarak dersin içeriğini daha 

nitelikli hale getirmeye çalıştığı, öğretmen adaylarına verdikleri geri bildirimlerle onların 

çalışmalarını daha iyi bir şekilde yapmalarına yardımcı olmaya çalıştıkları görülmüştür. 

Bunlara ek olarak program yeterlilikleri ve verilen eğitim karşılaştırıldığında, eğitimin büyük 

ölçüde program yeterlilikleriyle örtüştüğü söylenebilir (2021.06.011 nolu rapordan alınmıştır). 

• Öğretim elemanları, ulusal ve bölgesel hizmet içi öğretmen ve yönetici eğitimine yönelik 

etkinliklerde, toplumun sosyal, kültürel, ekonomik vb. gelişimini destekleyecek faaliyetlerde 

görev almakta ve katkıda bulunmaktadır (2021.23.058 nolu rapordan alınmıştır). 

• Öğretim elemanlarının nitelikli eğitim öğretim yapması standartı değerlendirildiğinde öğretim 

elemanlarının farklı bilim dallarından olduğu ve bu alanlarda uzmanlaştıkları görülmektedir. 

Öğretim elemanlarının akademik kariyerlerinde doktora, doçentlik ve profesörlük alanlarının 

fen eğitimi alanında olduğu ve uzun yıllardır eğitim fakültesinde görev yaptıkları görülmektedir. 

Öğretim üyelerini bu deneyimleri ve uzmanlık alanları ve nitelikleri, eğitim ve öğretimin de 

nitelikli hale getirilmesine önemli katkılar sağlamaktadır. Öğretim elemanları kendi 

niteliklerinin arttırılması yanında öğrencilerin de hem bilimsel hem de mesleki yeterliliklerinin 

oluşmasında son derece hassas davranmakta oldukları yapılan değerlendirmeler sonucunda 

belirlenmişti (2021.10.023 nolu rapordan alınmıştır). 

• Öğretim elemanlarının, ulusal ve bölgesel hizmet içi öğretmen ve yönetici eğitimine yönelik 

etkinliklerde, toplumun sosyal, kültürel, ekonomik vb. gelişimini destekleyecek faaliyetlerde 

görev alması ve üniversitelerin gelişimine katkıda bulunmaktadırlar (2021.03.006 nolu 

rapordan alınmıştır).  

• Programdaki öğretim elemanları özellikler öğretmen, öğrenci ve öğretmen adaylarına 

gelişimini destekleyecek şekilde toplum yararına çalışmalar yaptıkları belirlenmiştir. Öğretim 

elemanlarının bir bölümünün Center for Teaching and Learnin (CeTeLe) üzerinden online 

eğitimler verdiği, bir bölümünün ise farklı okullarla birlikte hem öğretmenlere hem de 

öğrencilere yönelik çalışmalar yaptıkları belirlenmiştir. Ayrıca kanıtlara eklenen dosyalarda 

ayrıntılı olarak öğretim elemanlarının toplum yararına katkı sağladığı etkinliklere ilişkin 

posterlere ve açıklamalara yer verilmiştir (2021.06.012 nolu rapordan alınmıştır). 
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3.3. Standart 3: Öğrenciler 

3.3.1. Akredite Edilen Yurtiçi Lisans Programları 

Grafik 8’de, 2021-2022 değerlendirme döneminde akredite edilen yurtiçi lisans 

programlarının, Öğrenciler standardı çerçevesindeki yeterlilik durumları yer almaktadır. 
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Grafik 8’de yer alan 47 yurtiçi lisans programı ilgili yeterlilik açısından incelendiğinde 

programların 24’ünün A (Örnek olma düzeyinde), 21’inin B (Yeterli), 2’sinin ise C (Kabul 

edilebilir) olarak değerlendirildiği görülmektedir. Akredite edilen yurt içi lisans programlarının 

çoğunluğunun (%51) A (Örnek olma düzeyinde) olarak değerlendirilmesi yurtiçi lisans 

programlarının ilgili standart çerçevesinde geldiği noktayı göstermesi bakımından olumlu olsa 

da programlarının bir bölümünün ideal seviyeye ulaşamamış olması, ilgili standart çerçevesinde 

lisans programlarının gelişime açık bir durumda olduğunu göstermektedir.  

Bunun yanı sıra Grafik 8’de yer alan 47 yurtiçi lisans programının 9’u vakıf 

üniversitelerinde yer alırken, 15 program devlet üniversitelerinde yer almaktadır. İlgili dağılım, 

mevcut standart yeterliliği açısından incelendiğinde yurtiçi devlet üniversiteleri ve vakıf 

üniversiteleri arasında belirgin bir farklılığın olmadığı söylenebilir.  

3.3.2. Ara Değerlendirme ile Akredite Edilen Lisans Programları 

Grafik 9’da 2021-2022 değerlendirme döneminde ara değerlendirme ile akredite edilen lisans 

programları yer almaktadır. 
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bulunmuştur. Lisans programları ilgili standart yeterliliği açısından incelendiğinde 

programların sahip olduğu yeterliliklerin genel olarak dereceleme ölçeğinin A (Örnek olma 

düzeyinde) ve B (Yeterli) değerleri etrafında eşit olarak yoğunlaştığı görülmektedir. 

Programların hiç biri C (Kabul edilebilir) olarak değerlendirilmemiştir. Bu durum ise lisans 

programlarımızın “Öğrenciler” standardındaki gelişimini yansıtması bakımından umut verici 

bir gelişme olarak değerlendirilebilir. 

3.3.3. Akredite Edilen Lisans Programlarının Öğrenciler Standardındaki Genel 

Değerlendirilmesi 

İlgili raporların genel olarak değerlendirilmesi doğrultusunda Öğrenciler standardı 

açısından programların güçlü ve geliştirmeye açık yönleri Tablo 3’te verilmiştir. 

Tablo 3. 

2021-2022 Döneminde Akredite Edilen Programların “Öğrenciler” Standardı Açısından 

Güçlü ve Geliştirmeye Açık Yönleri 

Başlangıç Standartları Yönünden 

Güçlü Yönler  Geliştirmeye Açık Yönler 

 

• Öğrenciler programa girişte başarılı olmalarını 

sağlayacak gerekli akademik yeterliliğe sahiptir ve 

öğretmenlik mesleğine yönelik yeterli 

motivasyonları vardır. 
 

 

• Öğrencilere lisans öğrenimleri boyunca 

mesleklerine yönelik olumlu tutumlar 

kazanmalarını ve motivasyonlarını canlı 

tutmalarına sağlayacak faaliyetler düzenlenmeli, 

olumsuz tutumları düzeltmeye yönelik gerekli 

rehberlik hizmetleri sağlanmalıdır. 

 

Süreç Standartları Yönünden 

Güçlü Yönler Geliştirmeye Açık Yönler 

 

• Öğrencilerin programdan ayrılma ve ders tekrar 

oranları kabul edilebilir düzeyde olup devam 

oranları yüksektir. Öğrencilerin büyük çoğunluğu 

4 yılda eğitimlerini tamamlamaktadır. 

 

• Öğrenciler akademik danışmanlık ve rehberlik 

hizmetlerinden büyük ölçüde yararlanmaktadırlar. 

Öğrencilerin memnuniyetleri kabul edilebilir 

ölçüdedir. 

 

• Öğrencilerin mesleki ve akademik gelişmelerine 

yönelik politikalar yer almaktadır. 

 

 

• Öğrencilerin, sosyal, sportif ya da kültürel 

hizmetlerinden yeterince yaralanamadıkları 

görülmektedir. Bu nedenle, öğrencilerin sosyal 

açıdan gelişmelerini sağlayacak sportif, kültürel 

ve sosyal etkinlikler artırılmalıdır. 

Ürün Standartları Yönünden 



16 
 

Güçlü Yönler Geliştirmeye Açık Yönler 

• Mezuniyet aşamasına gelen öğrencilerin çoğu 

öğretmen olarak çalışmayı düşünmektedir. 

 

• Programı başarıyla tamamlayan öğrencilerin 

mezuniyet sonrası istihdam düzeyleri, lisansüstü 

eğitim faaliyetleri, iş yaşamlarındaki başarıları 

gibi durumlar hakkında bilgileri oldukça 

sınırlıdır. Bu nedenle mezun takip sistemlerinin 

geliştirilmesi veya iyileştirilmesi gerekmekte 

mezun kartı, üniversite olanaklarından 

yararlanma gibi imkânlarla öğrencilerin takip 

sistemlerine katılımları teşvik edilmelidir. 

 

• Bazı ana bilim dallarına ait programlardan mezun 

öğrencilerin mezuniyet sonrası istihdam durumları 

yüksek iken bazı anabilim dallarında düşüktür. 

Atama kontenjanların azlığına yönelik kaygılar 

bulunmaktadır. Bu kaygıları giderici önlemlerin 

alınması gerekmektedir. 

 

 

Tablo 3’te akredite edilen programların Öğrenciler standardının başlangıç, süreç ve 

ürün alt standartları açısından güçlü ve geliştirmeye açık yönleri görülmektedir. Mevcut durum 

başlangıç standartları yönünden incelendiğinde; öğrenciler programa girişte başarılı olmalarını 

sağlayacak gerekli akademik yeterliliğe sahiptir ve öğretmenlik mesleğine yönelik yeterli 

motivasyonları vardır. Ancak, öğrencilere lisans öğrenimleri boyunca mesleklerine yönelik 

olumlu tutumlar kazanmalarını ve motivasyonlarını canlı tutmalarına sağlayacak faaliyetler 

düzenlenmesi ve olumsuz tutumları düzeltmeye yönelik gerekli rehberlik hizmetleri sağlanması 

gerekmektedir.  

Mevcut durum süreç standartları yönünden incelendiğinde ise; öğrencilerin 

programdan ayrılma ve ders tekrar oranları kabul edilebilir düzeyde ve devam oranlarının 

yüksek olduğu görülmektedir. Öğrencilerin büyük çoğunluğu üniversiteden mezun olma süresi 

olan 4 yılda eğitimlerini tamamlamaktadır. Öğrenciler kendilerine sunulan akademik 

danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinden büyük ölçüde yararlanmaktadırlar. Bu bağlamda 

memnuniyetleri kabul edilebilir ölçüdedir. Ancak, öğrencilerin, sosyal, sportif ya da kültürel 

hizmetlerinden yeterince yararlanamadıkları görülmektedir. Bu nedenle, öğrencilerin sosyal 

açıdan gelişmelerini sağlayacak sportif, kültürel ve sosyal etkinlikler artırılmalıdır.  

Ürün standartları yönünden ise; mezuniyet aşamasına gelen öğrencilerin çoğunun 

öğretmen olarak çalışmayı düşündüğü, buna karşın bazı anabilim dallarına ait programlardan 

mezun öğrencilerin mezuniyet sonrası istihdam durumlarının yüksek, bazı anabilim dallarında 

ise düşük olduğu görülmektedir. Atama kontenjanlarının azlığına yönelik kaygıları 

bulunmaktadır. Bu kaygıları giderici önlemlerin alınması gerekmektedir. Programı başarıyla 

tamamlayan öğrencilerin mezuniyet sonrası istihdam düzeyleri, lisansüstü eğitim faaliyetleri, iş 
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yaşamlarındaki başarıları gibi durumlar hakkında bilgileri ise oldukça sınırlıdır. Bu nedenle 

mezun takip sistemlerinin geliştirilmesi veya iyileştirilmesi gerekmektedir. Mezun kartı, 

üniversite olanaklarından yararlanma gibi imkânlarla öğrencilerin takip sistemlerine katılımları 

teşvik edilmelidir. Tablo 3’te yer alan güçlü ve geliştirmeye açık yönlere ilişkin raporlardan 

bazı alıntılara aşağıda yer verilmiştir: 

Başlangıç standartları açısından örnekler:  

• Öğrencilerle yapılan görüşmelerde öğrencilerin programda başarılı olmalarını sağlayacak 

akademik yeterliklere sahip olduğu görüşüne ulaşılmıştır. Öğrencilerle yapılan görüşmelerde 

bölümü isteyerek seçtiği ve çoğunluğun ilk 10 tercihi arasında olduğu bilgisi alınmıştır. Ayrıca 

programda çift anadal yapan öğrenciler olduğu görülmüştür (2021.04.009 nolu rapordan 

alınmıştır). 

• Öğrenciler programa yüksek motivasyon ile gelmekte, öğretmenlik motivasyonları iki yönlü 

akademik ve demografik özellikle çalışan, istihdama katılan koşullarda öne çıkmaktadır. İş 

imkanlarının açık olması da bu motivasyon üzerinde olumlu bir değişken olarak göze 

çarpmaktadır (2021.19.050 nolu rapordan alınmıştır). 

• Öğrencilerin programa başlayabilmesi için gerekli niteliklere sahip olması standart alanı 

kapsamında son üç yılda her programa alınan öğrenci sayıları ve giriş puanları, ülke genelinde 

aynı programlar arasındaki yeri, öğrencilerle görüşmeler, öğrencilerin programları 

tamamlama süre/oranları ve öğrenci başarı durumları kanıtlarına bakılmıştır. Programın son 

üç yılda kontenjan doluluk oranının %100 olduğu görülmektedir. Sınıf öğretmenliği programına 

yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilerin normal süresinde mezun olma oranları ortalama olarak 

%95 civarındadır. Yapılan görüşmelerde öğrenciler programa girdikten sonra hem 

üniversiteden hem bölümden memnun olduklarını, öğretmenlik mesleğine yönelik 

motivasyonlarının artığını ifade etmişlerdir (2021.02.005 nolu rapordan alınmıştır). 

• Programa lisans eğitimi için gelen öğrencilerin programı tercih etme durumları incelendiğinde 

2021 yılı için yerleşen 52 öğrenciden 33’ünün programı ilk beş içerisinde tercih ettikleri 

görülmüştür. Son beş yılda, YÖK tarafından 52 (50+2) kontenjan sağlandığı ve bu kontenjan 

sayısı ile programın %100’lük bir yerleşme oranına sahip olduğu görülmektedir. Öğrencilerle 

yapılan görüşmelerde de 2021 ve önceki yıllarda da bu durumunun benzer olduğu ve 

öğrencilerin bilinçli ve istekli bir şekilde programı tercih ettikleri tespit edilmiştir. Öğrencilerin 

programı tercih sebepleri arasında genellikle program sonrasında üniversite sonrasında il 

tercihi yer almaktadır. Programa yerleşen öğrencilerin YKS taban ve taban puanları ile başarı 

sıralarının Ege Bölgesinde yer alan üniversiteler içinde önde olduğu ve Türkiye genelinde ise 

ilk on içerisinde yer aldığı görülmektedir (2021.10.023 nolu rapordan alınmıştır). 

Süreç standartları açısından örnekler: 

• Öğrencilerin mesleki gelişimlerini destekleyecek akademik, sosyal, kültürel vb. etkinliklere aktif 

katılım göstermesi ve bunun için gerekli danışmanlık ve rehberlik hizmetleri sunulmaktadır 

(2021.09.020 nolu rapordan alınmıştır). 

• Programda görev yapan öğretim elemanları öğrencilerin mesleki gelişimlerini desteklemek ve 

onlara rehberlik etmek üzere tüm iletişim kanallarını kullanmaktadırlar. Yapılan öğrenci 

görüşmelerinden elde edilen bilgilere göre öğrencilerin öğretim elemanlarına her konuda 

ulaşabildikleri ve gerekli destek ve geri bildirimleri aldıkları görülmektedir. Öğrencilere 

üniversite adaptasyonu için gerekli olan oryantasyon programı ve rehberlik hizmetleri 

mevcuttur. Programa başlayan öğrencilerin %90 ve üstünün programı başarıyla tamamladığı 

belirlenmiştir. Bunlar programın güçlü yanları olarak düşünülmektedir. Ancak program 

kapsamında, sosyal ve kültürel etkinliklerin çok fazla olmaması ve akademik danışmanlık 
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yönergesinin bulunmayışı geliştirilmesi gereken bir yön olarak düşünülmektedir (2021.09.022 

nolu rapordan alınmıştır).  

• Öğrencilerin çoğunluğunun programa sonuna kadar devam ettikleri görülmektedir. Öğrenciler 

akademik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinden yararlanmaktadırlar. Öğrenciler kendilerine 

sağlanan destek, akademik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinden memnun olduklarını 

belirtmektedirler. Öğrencilerin mesleki gelişimlerinin yanında sosyal, sportif ve kültürel 

hizmetlerden faydalanması tam olarak sağlanmaktadır (2021.07.015 nolu rapordan alınmıştır). 

• Programda oryantasyon programı düzenlenmektedir. Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin 

programa uyumu, bilgi sahibi olmaları ve programın öğretim üyeleri ile tanışmaları 

sağlanmaktadır. Öğrenciler için akademik danışmanlık öncelikle araştırma görevlileri 

tarafından sağlanmaktadır. Ayrıca öğretmen adayları bilgi sistemi vasıtasıyla da istek ve 

taleplerini iletebilmektedirler. Ziyaret sırasında öğrenciler ile yapılan görüşme esnasında da, 

gerekli görüldüğünde öğretmen adayları her konuda öğretim üyeleri ile iletişim kurabildiklerini 

ifade etmişlerdir. Bu özellikler programın güçlü yönü olarak görülmüştür. Bununla birlikte 

öğrencilerin Erasmus programından yararlanmamaları ve kampüste yeterli sosyal, kültürel ve 

sportif etkinliklerin olmaması programın geliştirmeye açık yönleri arasında yer almaktadır. 

Ziyaret sırasında öğretmen adayları kapalı yüzme havuzu, futbol ve basketbol sahası, cafe, 

kırtasiye ve sosyal alanlarda bank olmaması gibi geliştirilmeye açık yönlerden bahsetmişlerdir 

(2021.11.024 nolu rapordan alınmıştır). 

Ürün standartları açısından örnekler: 

• Öğrenci toplulukları ile öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda 

bulunacak film izleme, gezi, seminer, konferans gibi etkinlikler düzenlediği ve çeşitli 

toplulukların yönetim kurulunda yer alan öğrencilerin organizasyon ve liderlik becerilerini 

geliştirdiği belirlenmiştir. Akademik danışmanlar, akademik ve kişisel sorunlarda bireysel 

görüşmeler ve diğer öğretim elemanları ile işbirliği halinde öğrencilere yardım sunmaktadırlar. 

Ancak öğrencilerin anabilim dalında yapılan toplantılara dahil edilmediği görülmüştür 

(2021.12.031 nolu rapordan alınmıştır). 

• Matematik Eğitimi Ana Bilim Dalında öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarının büyük 

çoğunluğu programı başarı ile tamamlamaktadır. Mezuniyetlerinin ardından öğretmen 

adayları KPSS’ye girmektedir. Öğretmen adaylarının 2020 KPSS ortalama puanları 

70,51645’dir. KPSS sonucunda atanma ve istihdam oranlarının ise paylaşılmadığı 

görülmektedir. Öğretmen adayları ile yapılan görüşmelerde KPSS’ye hazırlandıklarını ifade 

etmişlerdir (2021.12.031 nolu rapordan alınmıştır). 

• Matematik Eğitimi Ana Bilim Dalında öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarının büyük 

çoğunluğu programı başarı ile tamamlamaktadır. Mezuniyetlerinin ardından öğretmen 

adayları KPSS’ye girmektedir. Öğretmen adaylarının 2020 KPSS ortalama puanları 

70,51645’dir. KPSS sonucunda atanma ve istihdam oranlarının ise paylaşılmadığı 

görülmektedir. Öğretmen adayları ile yapılan görüşmelerde KPSS’ye hazırlandıklarını ifade 

etmişlerdir (2021.17.046 nolu rapordan alınmıştır). 
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3.4. Standart 4: Fakülte-Okul İşbirliği 

3.4.1. Akredite Edilen Yurtiçi Lisans Programları 

Grafik 10’da, 2021-2022 değerlendirme döneminde akreditasyon verilen yurtiçi lisans 

programlarının, Fakülte-Okul İşbirliği standardı çerçevesindeki yeterlilik durumları yer 

almaktadır. 
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Grafik 10. Akredite Edilen Yurtiçi Lisans Programlarının Fakülte-Okul İşbirliği
Standardındaki Yeterlilik Durumları



20 
 

Grafik 10’da yer alan 47 yurtiçi lisans programı ilgili yeterlilik açısından incelendiğinde 

genel anlamda olumlu bir tablonun olduğu, programların sahip olduğu yeterliliklerin 

dereceleme ölçeğinin A (Örnek olma düzeyinde) ve B (Yeterli) değerleri etrafında yoğunlaştığı 

görülmektedir. Buna göre programların 28’i A (Örnek olma düzeyinde), 15’i B (Yeterli), 4’ü 

ise C (Kabul edilebilir) olarak değerlendirilmiştir. Akredite edilen yurtiçi lisans programlarının 

%60’lık bir kısmının ideal seviyeye ulaşmış olması, yurtiçi programlarının “Fakülte-Okul 

İşbirliği” boyutunda ulaştığı seviyeyi göstermesi bakımından önemlidir. 

Grafik 10’da yer alan yurtiçi lisans programlarının ilgili standart çerçevesindeki 

yeterlilik durumu, vakıf-devlet üniversitelerine dağılımları açısından incelendiğinde ise yurtiçi 

vakıf ve devlet üniversiteleri arasında belirgin bir farklılığın olmadığı görülmektedir.  

 

3.4.2. Ara Değerlendirme ile Akredite Edilen Lisans Programları 

Grafik 11’de 2021-2022 değerlendirme döneminde ara değerlendirme ile akredite edilen lisans 

programları yer almaktadır. 

 

Grafik 11 incelendiğinde 2021-2022 akreditasyon döneminde tekrar akredite edilmek 

için başvuruda bulunmuş 16 farklı programın olduğu görülmektedir. Bu programlardan 3’ü 

yurtiçi vakıf üniversitelerinde bulunurken, 13 program yurtiçi devlet üniversitesinde yer 

almaktadır. Programların tamamı 2020-2021 akreditasyon döneminde akredite edilmiş ve 

programlar akredite sürelerinin uzatılması amacıyla 2021-2022 akreditasyon dönemi için tekrar 

başvuruda bulunmuştur. Lisans programları ilgili standart yeterliliği açısından incelendiğinde 

programların sahip olduğu yeterliliklerin genel olarak dereceleme ölçeğinin A (Örnek olma 

düzeyinde) ve B (Yeterli) değerleri etrafında yoğunlaştığı görülmektedir. Programların 2’si ise 

C (Kabul edilebilir) olarak değerlendirilmiştir. 
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3.4.3. Akredite Edilen Lisans Programlarının Fakülte-Okul İşbirliği 

Standardındaki Genel Değerlendirilmesi 

Tablo 4.  

2021-2022 Döneminde Akredite Edilen Programların “Fakülte-Okul İşbirliği” Standardı 

Açısından Güçlü ve Geliştirmeye Açık Yönleri 

 

Başlangıç Standartları Yönünden 

Güçlü Yönler  Geliştirmeye Açık Yönler 

 

• Okullardaki uygulama çalışmalarına ilişkin 

yönetsel düzenleme ve belgeler mevzuata uygun 

şekilde hazırlanmıştır. Bunlar hem Fakülte hem de 

uygulama okullarında bulunmaktadır. 

 

• Uygulama okulları; öğretmen adaylarına okul 

deneyimleri ve öğretmenlik uygulaması sırasında 

en iyi koşulları sağlayacak kriterlere göre 

seçilmektedir. 

 

 

• Öğretmenlik uygulamaları sürecindeki paydaşlar 

arasında iletişim güçlendirilmelidir. 

 

Süreç Standartları Yönünden 

Güçlü Yönler Geliştirmeye Açık Yönler 

 

• Fakülte, Milli Eğitim Müdürlüğü, uygulama 

koordinatörleri, öğretim elemanları, uygulama 

öğretmenleri ve öğretmen adayları gibi paydaşlar 

arasındaki önemli ölçüde işbirliği vardır. 

 

 

• Uygulama okullarında öğretmen adaylarına uygun 

ortam kısmen sağlanmaktadır. 

Ürün Standartları Yönünden 

Güçlü Yönler Geliştirmeye Açık Yönler 

• Okullarda yapılan uygulama çalışmaları sonucu 

öğretmen adayları alanlarında öğretmenlik 

yapacak yeterliğe büyük ölçüde ulaşmaktadır. 

 

 

• Öğretmen adayları okullarda yapılan öğretmenlik 

uygulamaları sonucu alanlarında öğretmenlik 

yapacak yeterliğe büyük ölçüde ulaşsa da zaman 

zaman yetersiz kalmaktadır.  

 

 

Tablo 4’te akredite edilen programların Fakülte-Okul İşbirliği standardının başlangıç, 

süreç ve ürün alt standartları açısından güçlü ve geliştirmeye açık yönleri görülmektedir. 

Programların Fakülte-Okul işbirliği standardının alt standardı olan başlangıç standartları 

yönünden güçlü yönleri incelendiğinde, okullardaki uygulama çalışmalarına ilişkin yönetsel 

düzenleme ve belgelerin mevzuata uygun şekilde hazırlandığı, uygulama okullarının seçiminde 
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belirtilen ölçütlere büyük ölçüde uyulduğu görülmektedir. Bununla birlikte öğretmenlik 

uygulamaları sürecindeki paydaşlar arasında iletişimin güçlendirilmesinin gerekliliği ürün 

standartları açısından geliştirilmeye açık yöndür. Bu durum süreç standartları yönünden 

incelendiğinde ise Fakülte, Milli Eğitim Müdürlüğü, uygulama koordinatörleri, öğretim 

elemanları, uygulama öğretmenleri ve öğretmen adayları gibi paydaşlar arasındaki işbirliğinin 

iyi bir düzeyde olması güçlü yön olarak ön plana çıkmaktadır. Mevcut durum ürün standartları 

açısından değerlendirildiğinde ise öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması ile alanlarında 

öğretmenlik yapacak yeterliğe büyük ölçüde ulaştığı, ancak zaman zaman yetersizler 

yaşadıkları görülmektedir. Tablo 4’te yer alan güçlü ve geliştirmeye açık yönlere ilişkin 

raporlardan bazı alıntılara aşağıda yer verilmiştir: 

Başlangıç standartları açısından örnekler:  

• Uygulama okullarına ilişkin ölçütlerle ilgili olarak bu tercihlerinde YÖK Fakülte-Okul İşbirliği 

kılavuzunda belirtilen ölçütlerin yanı sıra öğretim elemanları ile iyi işbirliğinin veya mezun 

öğrencilerinin çalıştığı kurum olması, öğretmen adaylarının iyi örnekleri gözlemleyebilecekleri 

ve deneyimleyecekleri ortamların bulunması ve kolay erişim olmasına da dikkat edilmektedir. 

Özellikle, iyi okulların seçilmesine özen gösterilmesi, istenen verimin alınmaması durumunda 

okul değişikliği yapılması programın güçlü yönlerindendir. Mevzuata uygun olarak uygulama 

öğretmenine en fazla 4, öğretim elemanına 8-12 öğretmen adayı atanmaktadır. Hem teorik hem 

uygulama ders saatleri düzenli bir şekilde işlenmekte ve işlenmesine özen gösterilmektedir 

(2021.06.011 nolu rapordan alınmıştır).  

• Hem MEB, hem fakülte hem de uygulama okulları işbirliği içinde bulunmaktadır. Belgeler 

uygun hazırlanmış olup web sayfasında ilan edilmiştir. Fakülte uygulama öğretim elemanları, 

uygulama okulu öğretmenleri ve uygulama öğrencileri kendileriyle ilgili ilke ve yöntemleri 

bilmektedirler. Fakülte/uygulama okulu bağlantıları yeterlidir (2021.09.021 nolu rapordan 

alınmıştır).  

• Fakülte öğretim elemanları, uygulama okulu öğretmenleri ve öğretmen adayları kendileriyle 

ilgili ilke ve yöntemleri bilmektedirler. Fakülte/uygulama okulu bağlantıları yeterlidir. Bununla 

birlikte belgelerin güncellenmesi önerilmektedir (2021.16.035 nolu rapordan alınmıştır). 

Süreç standartları açısından örnekler: 

• Fen Bilgisi Öğretmenliği programında öğretmenlik uygulaması dersleri kapsamında uygulama 

öğretmenlerine öğretmen adaylarının dağılımı MEB “Uygulama Öğrencilerinin Millî Eğitim 

Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin 

Yönerge”sine uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Ayrıca öğretmen adaylarının mümkün 

olduğunca her dönem farklı okul ve öğretmenlerle çalışmalarına yönelik organizasyonun 

yapıldığı gözlenmiştir. Uygulama öğretim elemanları, öğretmen adayları ve uygulama 

öğretmenlerinden alınan görüşlere göre, uygulama öğretmenleri öğretmen adaylarını 

destekleyebilmekte ve onlara rehberlik edebilmektedir. Öğretmen adaylarının öğretmenlik 

uygulaması dersleri kapsamında MEB “Uygulama Öğrencilerinin Millî Eğitim Bakanlığına 

Bağlı Eğitim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönerge”sine de 

uygun olarak haftada altı saat öğretmen olduklarında hizmet edecekleri okul türü ve sınıf 

düzeylerine uygun olarak ilgili uygulama okullarında bulunabilmekte, en az dört ders saatinde 

de hazırladıkları planları uygulama okullarında uygulayabilmektedirler. Öğretmen adayları, 

ders uygulamalarında uygulama öğretmenleri ve uygulama öğretim elemanları tarafından 

gözlemlenebilmekte ve her iki paydaştan da geribildirim alabilmektedirler. Ayrıca uygulama 
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okulu gözlemlerine, öğretmen adayları, uygulama öğretmenleri, öğretim elemanları ve 

uygulama okulu koordinatörleriyle yapılan görüşmelere göre, uygulama okullarında öğretmen 

adaylarına uygun ortamlar sağlanabildiği, kendileriyle olumlu yönde iletişim kurulduğu 

belirlenmiştir. Öğretmen adayları, uygulama için bulundukları okul ve öğretmenlerden memnun 

olduklarını ifade etmişlerdir (2021.10.023 nolu rapordan alınmıştır).   

• 4.2.1 standardı kapsamındaki 4 göstergenin öngördüğü kapsam ve uygulamalara ilişkin 

programdaki mesleki uygulama ve deneyim çalışmaları, tüm paydaşlar arasında bir işbirliği, 

katılım ve öngörülen görev-sorumlulukların yerine getirilmesi doğrultusunda yürütülmektedir 

(2021.14.033 nolu rapordan alınmıştır).   

• Uygulama okullarında öğretmen adayları ile yapılan görüşmeler ve uygulama öğretmenleri ile 

ilgili yapılan doğrudan ya da dolaylı gözlemlerle; öğretmenlerin hem sayı hem de nitelik olarak 

yeterli ve uygulama öğrencilerini destekleyici oldukları söylenebilir. Zaman zaman uygulama 

öğretmenin süreci yönetememesi (örneğin aday öğretmeni derse katmama, dönüt vermeme, 

dersi öğrenciye bırakıp gitme vb.) durumlarda fakülte okul işbirliği çerçevesinde düzenlemeler 

yapılmaktadır. Haftalık ders anlatma çizelgesi, staj dosyaları incelemeleri, öğrenci gözlem ve 

görüşmelerinden öğretmen adaylarına öğretmenlik uygulamasında sınıfla etkileşim için yeterli 

zamanın sağlandığı, fırsat verildiği ve gelişmelerine dönük yardımcı olunduğu söylenebilir. 

Öğretmen adaylarının gittikleri okullarda farklı farklı sınıf ve düzeylerde, farklı ünite ve 

konularda ders anlatmaları sağlanmaktadır (2021.19.049 nolu rapordan alınmıştır).  

Ürün standartları açısından örnekler: 

• Öğretmen adayları öğretmenlik uygulaması derslerinin kazanımlarına ulaşmıştır (2021.11.027 

nolu rapordan alınmıştır). 

• Uygulama öğretmenlerinin uzun süreli mesleki deneyimlere sahip oldukları görülmektedir. 

Buna bağlı olarak öğrencilere nitelikli, geliştirici ve yapıcı geribildirimler sundukları 

belirlenmiştir. Bu geribildirimlerin öğretmen adaylarının gelişime katkı sağladığı ifade 

edilmiştir. Aynı zamanda, görüşme sonuçlarına ve öğretmen adaylarının ürettiği çalışmalara 

dayanarak bilgi ve becerilerini yansıttıkları ve uygulamaya döktükleri düşünülmektedir 

(2021.12.028 nolu rapordan alınmıştır).  

• Uygulama okullarındaki öğretmen adaylarının öğrenmeye çok istekli oldukları ve her geçen yıl 

öğretmenliğe daha hazır olduğu, ilk uygulamadan son uygulamaya öğretmen adaylarının 

yöntem, materyal kullanımı, iletişim açısından çok gelişim gösterdikleri öğretmenler tarafından 

ifade edilmiştir. Diğer taraftan, yapılan görüşmelerde Öğretmenlik Uygulaması dersinin 

öğretmen adaylarını farklı öğretim araçlarını, öğretim yöntem-tekniklerini ve güncel içerikleri 

düşünmek ve tasarlamak konusunda teşvik ettiğini, uzaktan eğitim konusunda deneyim 

sağladığını, öğretim teknolojilerini etkin kullanabildiklerini, etkileşim sağlayabildiklerini, alan 

bilgisini bu ders ile tekrar ettiklerini ortaya koymuştur (2021.17.046 nolu rapordan alınmıştır). 

• Fakülte- okul işbirliği kapsamında yürütülen ders izlenceleri, öğrenme çıktıları, bu çıktıların 

program çıktıları ile ilişkilendirilmesi, öğretmen adayı uygulama ürünleri, derslerde kullanılan 

gözlem ve değerlendirme formları, sınavlar, web kaynakları, web araçları ve diğer kanıtlar 

birlikte değerlendirildiğinde; öğrencilerin hedeflenen kazanımlara ulaşmalarını izlemek için 

gerekli dokümanın varlığından kısmen söz edilebilir. Sürecin öğrenciler dışında kalan, diğer 

paydaşların sürekli izlenmesi ve değerlendirilmesi için somut ve “sürekli verilere dayalı” bir 

geliştirme sisteminin olmadığı söylenebilir (2021.19.050 nolu rapordan alınmıştır).  

• Uygulama derslerinde ortak bir ölçütler takımının izlenmemesi ve öğrencilerin uygulamalarının 

beceri geliştirmekten ziyade büyük ölçüde gözlemle sınırlı tutulması dolayısıyla öğrencilerin 

istenen kazanımlara ulaşmasını engeller niteliktedir (2021.02.004 nolu rapordan alınmıştır).  
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3.5. Standart 5: Tesisler, Kütüphane ve Donanım 

3.5.1. Akredite Edilen Yurtiçi Lisans Programları 

Grafik 12’de 2021-2022 değerlendirme döneminde akredite edilen yurtiçi lisans 

programlarının, Tesisler, Kütüphane ve Donanım standardı çerçevesindeki yeterlilik durumları 

yer almaktadır. 
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Grafik 12’de yer alan 47 yurtiçi lisans programı ilgili yeterlilik açısından incelendiğinde 

programların sahip olduğu yeterliliklerin dereceleme ölçeğinin A (Örnek olma düzeyinde) ve 

B (Yeterli) değerleri etrafında yoğunlaştığı görülmektedir. Programların 31’i A (Örnek olma 

düzeyinde), 15’i B (Yeterli) olarak değerlendirilmiştir. Akredite edilen programlarının %66 

gibi önemli bir kısmının A (Örnek olma düzeyinde) olarak değerlendirilmesi, programlar 

içerisinde B’nin (Yeterli) altında bir değerlendirilme almış programın bulunmaması ilgili 

standart çerçevesinde yurtiçi lisans programların yeterli bir noktaya ulaştığını göstermektedir. 

Bununla birlikte 15 lisans programının B (Yeterli) olarak değerlendirilmesi ise ilgili 

programlarının daha iyi bir noktaya gelmek adına gelişime açık bir konumda olduğunu 

göstermektedir. İlgili durum yurtiçi vakıf ve devlet üniversiteleri açısından incelendiğinde ise 

yurtiçi vakıf üniversitelerinin ilgili standart kapsamında yurtiçi devlet üniversitelerine göre 

daha iyi bir noktada olduğu söylenebilir. 

3.5.2. Ara Değerlendirme ile Akredite Edilen Lisans Programları 

Grafik 13’te 2021-2022 değerlendirme döneminde ara değerlendirme ile akredite edilen 

lisans programları yer almaktadır. 

 

 

 

Grafik 13 incelendiğinde 2021-2022 akreditasyon döneminde tekrar akredite edilmek 
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başvuruda bulunmuştur. Lisans programları ilgili standart yeterliliği açısından incelendiğinde 

programların sahip olduğu yeterliliklerin genel olarak dereceleme ölçeğinin B (Yeterli) 

değerleri etrafında yoğunlaştığı görülmektedir. Programların 4’ü ise A (Örnek olma düzeyinde) 

değerlendirilmiştir. 

3.5.3. Akredite Edilen Lisans Programlarının Tesisler, Kütüphane ve Donanım 

Standardındaki Genel Değerlendirilmesi 

Tablo 5. 

2021-2022 Döneminde Akredite Edilen Programların “Tesisler, Kütüphane ve Donanım” 

Standardı Açısından Güçlü ve Geliştirmeye Açık Yönleri 

 

Başlangıç Standartları Yönünden 

Güçlü Yönler  Geliştirmeye Açık Yönler 

 

• Derslikler sayı ve büyüklük bakımından 

standartlara uymakla beraber altyapıda bazı 

eksiklikler bulunmaktadır. 

 

• Kitaplar, süreli yayınlar ve diğer kütüphane 

materyalinin sayıları yeterlidir ve yazım dilleri 

uygundur. Ayrıca ilgili programı destekleyici 

nitelikte olup güncelleştirilmiştir.  

 

• Fakülteler programı yürütebilecek tesis ve 

donanımlara sahiptir. 

 

• Öğretim elemanlarının belirli bir bölümü (Doçent 

ve profesörler) çalışmalarını sürdürmeye uygun, 

gerekli donanımlara sahip ofislere sahiptir. 

 

• Kütüphanelerde yer alan kaynaklar öğretimi 

destekleyici bir nitelik taşımakta ancak bu 

kaynaklar sayıca yetersiz kalmaktadır. 

 

• Kütüphanelerde yer alan alanlara özgü kaynaklar 

içerik ve sayı bakımından çeşitlendirilmelidir. 

 

• Dersliklerin tam potansiyeliyle kullanılabilecek 

hale getirilmesi görülen altyapı ve donanım 

eksiklikleri giderilmelidir. 

 

• Öğretim elemanlarına tahsis edilen çalışma 

odaları, kitaplık, telefon, bilgisayar ve yüklenen 

yazılımların profesör ve doçent kadrosu dışındaki 

öğretim elemanları içinde yeterli düzeye 

getirilmelidir. 

Süreç Standartları Yönünden 

Güçlü Yönler Geliştirmeye Açık Yönler 

 

• Fakültelerde tesis, donanım ve derslikler genel 

olarak tam kapasite ile kullanılmaktadır. 

 

 

• Kütüphaneler 7/24 hizmet verecek şekilde 

düzenlenmeli ve özel çalışma odaları, otomatlar, 

bilgisayar laboratuvarı gibi düzenlemelerle 

öğrenciler açısından cazip hale getirilmelidir. 

 

• Öğrencilerin derslerine ve çalışmalarına uygun 

kütüphane kaynaklarına uzaktan nasıl 

erişebileceklerine ilişkin bilgilendirmeler 

yapılmalıdır. 

Ürün Standartları Yönünden 
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Güçlü Yönler Geliştirmeye Açık Yönler 

• Öğretmen adayları laboratuvar ve teknoloji 

kaynaklarını genel olarak etkin biçimde 

kullanabilmektedir. 

• Öğretmen adayları kütüphane kaynaklarından ve 

donanımlardan çoğunlukla faydalanmaktadır. 

• Öğretmen adayları ödev, proje gibi çalışmalarında 

kütüphanelerin olanaklarından daha fazla 

yararlanmaları için teşvik edilmelidir. 

 

Tablo 5’te akredite edilen programların Tesisler, Kütüphane ve Donanım standardının 

başlangıç, süreç ve ürün alt standartları açısından güçlü ve geliştirmeye açık yönleri 

görülmektedir. Mevcut durum başlangıç standartları yönünden değerlendirildiğinde; 

dersliklerin altyapı bakımından bazı eksikleri olmasına karşın sayı ve büyüklük bakımından 

kabul edilen standartlara uygun olduğu; kitaplar, süreli yayınlar ve diğer kütüphane 

materyalinin ilgili programı destekleyici nitelikte olup güncelleştirildiği; fakültelerin programı 

yürütebilecek tesis ve donanımlara sahip olduğu; öğretim elemanlarının belirli bir bölümünün 

(Doçent ve profesörler) çalışmalarını sürdürmelerine uygun, gerekli donanımlara sahip ofislere 

sahip olduğu görülmektedir. Bunun yanı sıra, kütüphanelerde yer alan kaynakların öğretimi 

destekleyici bir nitelik taşıdığı ancak niceliksel olarak yetersiz kaldığı görülmektedir. Ayrıca; 

öğretim elemanlarına tahsis edilen çalışma odaları, kitaplık, telefon, bilgisayar ve yüklenen 

yazılımların profesör ve doçent kadrosu dışındaki öğretim elemanları için de yeterli düzeye 

getirilmesi; kütüphanelerde yer alan alanlara özgü kaynakların gerek nitelik gerekse nicelik 

açısından çeşitlendirilmesi; dersliklerde görülen altyapı ve donanım eksikliklerinin giderilerek 

dersliklerin tam potansiyeliyle kullanılabilecek hale getirilmesi sağlanmalıdır. 

Fakültelerin tesis, donanım ve derslikleri genel olarak tam kapasite ile kullanıyor oluşu 

süreç standartları yönünden güçlü bir yön olarak değerlendirilmekle birlikte kütüphanelerin 

öğrenciler açısından daha cazip hale getirilmesine yönelik çeşitli düzenlemelerin yapılmasının 

gerekliliği süreç standartları açısından geliştirilmeye açık bir yön olarak öne çıkmaktadır. 

Ayrıca öğrencilerin derslerine ve çalışmalarına uygun kütüphane kaynaklarına uzaktan nasıl 

erişebileceklerine ilişkin bilgilendirmeler yapılmalıdır. 

Mevcut durum ürün standartları yönünden değerlendirildiğinde ise öğretmen 

adaylarının laboratuvar ve teknoloji kaynakları ile kütüphane kaynaklarından ve donanımlardan 

çoğunlukla uygun ve etkin biçimde faydalanması güçlü bir yön olarak öne çıkmaktadır. 

Bununla birlikte öğretmen adaylarının kütüphane kaynakları kullanımı genel olarak tatminkâr 

olmakla birlikte kaynak gösterme, kaynakça yazımında ve düzeninde hatalara rastlanmaktadır. 

Ayrıca, öğretmen adayları ödev, proje gibi çalışmalarında kütüphanelerin olanaklarından daha 

fazla yararlanmaları için teşvik edilmelidir. Tablo 5’te yer alan “Tesisler, Kütüphane ve 
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Donanım” standardı açısından güçlü ve geliştirmeye açık yönlere ilişkin raporlardan bazı 

alıntılara aşağıda yer verilmiştir: 

 

Başlangıç standartları açısından örnekler:  

• Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı'nın kullanmakta olduğu 8 adet sınıf, 1 Fen laboratuvarı, 1 

adet drama odası yer almaktadır. Araştırma görevlileri ile gerçekleştirilen görüşmelerde ilgili 

derslik sayısının derslerin ve sınavların yürütülmesi için yeterli olduğu bilgisine ulaşılmaktadır. 

Sınıf Öğretmenliği programında derse göre değişmekle birlikte sınıflardaki öğrenci sayısı 

ortalama 80 kişidir. Derslerin işlendiği sınıflar bu sayı için yeterlidir. Programın yürütüldüğü 

derslik sayılarının derslik başına düşen öğrenci sayılarının ve öğrenme-öğretme ortamındaki 

ısı, ışık gibi faktörlerin yeterli olduğu görülmüştür. Dersliklerin farklı öğretim yöntemlerinin ve 

tekniklerinin uygulanmasına uygun olduğu görülmüştür. Sınıflarda projeksiyon ya da akıllı 

tahtaların mevcut olduğu görülmüştür (2021.02.005 nolu rapordan alınmıştır). 

• Fakülteye ait kalabalık gruplara özel elektronik sınıflar (2 adet), büyük elektronik sınıflar (16 

adet), küçük elektronik sınıflar (3 adet), toplantı amaçlı salonlar (3 adet) olmak üzere toplamda 

21 derslik bulunmaktadır. Ayrıca müzik ve resim alanında verilen derslerde kullanılmak üzere 

gerekli yalıtım ve donanımlara sahip iki ayrı sınıf ve bir de drama odası fakülte binası içerisinde 

yer almaktadır. Dersliklerde bulunan projeksiyon cihazı sayesinde teknolojinin entegre edildiği 

dersler rahatlıkla işlenebilmektedir. Fakülte binasında ihtiyaç duyulduğu durumlarda hızlı ve 

çözüm odaklı destek sağlayan bir teknik eleman da bulunmaktadır (2021.04.009 nolu rapordan 

alınmıştır). 

• İlgili programda öğretim elemanlarına ait çalışma ofislerinin donanım ve olanaklar açısından 

oldukça yeterli olduğu görülmüştür. Bu kapsamda öğretim elemanlarının çoğunluğunun tek 

başına kullandığı çalışma ofislerinin olduğu, odaların her birinde masa üstü bilgisayar 

bulunduğu gözlenmiştir. Teknik destek gerekli görülmesi halinde bilgi işlem ve yapı işleri daire 

başkanlıkları aracılığıyla alınmakta olup fakülte içerisinde fotokopi gibi hizmetlerde ise idari 

personellerden faydalanıldığı ve ayrıca dönem içerisinde kısmi zamanlı öğrencilerden de teknik 

destek sağlandığı belirtilmiştir. Yapılan görüşmelerde ihtiyaçlarının giderildiği belirtilmiştir, 

fakat bu tarz ihtiyaçlarla ilgili yazışmalara ve taleplerin karşılandığına yönelik geribildirim 

yazışmalarına rastlanmamıştır. Aynı zamanda teknik destekle ilgili yazışmalara ve personel 

listesine ve görev tanımlarına rastlanmamıştır (2021.07.014 nolu rapordan alınmıştır). 

• Kütüphanede bulunan kitaplar, süreli yayınlar, abone olunan e-kaynaklar, bilgisayar ve diğer 

materyallerin yetersizdir ve öğretim programlarını yeterince desteklememektedir (2021.09.021 

nolu rapordan alınmıştır). 

 

Süreç standartları açısından örnekler: 

• Üniversite, Fakülte ve Bölümün yeri ve ulaşım olanakları yeterlidir. Barınma, kredi kurumunun 

yurtları ve özel yurtlar tarafından yeterince sağlanmaktadır. Kampüsün yeni olması dolayısıyla 

sosyal ve kültürel etkinlikler konusunda yetersizlikler söz konusudur (2021.03.006 nolu 

rapordan alınmıştır). 

• Öz-değerlendirme raporu ve kütüphane yönetimi tarafından sunulan kanıtlar doğrultusunda; 

kütüphane kaynaklarının etkili kullanımı konusunda öğrencilere yüz yüze ve çevrim içi eğitimler 

verildiği, hazırlanan kılavuz ve uyarıcı panolarla, sunulan bilgisayar desteği ile rehberlik 

edildiği belirlenmiştir. Kütüphane ziyaretinde, oturma ve çalışma düzeninde alınan pandemi 

önlemleriyle sağlıklı ve hijyenik bir çalışma ortamının sağlandığı gözlenmiştir (2021.06.011 

nolu rapordan alınmıştır). 
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• Eğitim-öğretim yapılan sınıfların organizasyonu iyi kurulmuştur. Derslikler bir katta, 

laboratuvarlar ayrı bir kattadır. Öğrenciler istedikleri zaman laboratuvarlarda çalışma 

imkanına sahip olabilmektedir. Bir sınıf, öğrencilerin çalışmaları için ayrılmıştır. Fakülte 

içinde oluşturulan bir bölümde, internet bağlantısı olan bilgisayarların yer aldığı bir sessiz 

ortam sağlanmıştır. Öğrencilerin sosyal-kültürel etkinliklerini gerçekleştirebilecekleri ortamlar 

sağlanmıştır (2021.10.023 nolu rapordan alınmıştır).   

• Kanıt olarak sunulan ders programlarından ve öğretim elemanı ve program başkanlarının ve 

dekanın beyanlarından Fakülte tesis ve donanımları ile dersliklerin tam kapasite ile ve etkin 

biçimde kullanıldığı belirlenmiştir (2021.12.028 nolu rapordan alınmıştır). 

 

Ürün standartları açısından örnekler: 

• Öğretmen adayları laboratuvar cihazlarını ve donanımları kendi çalışmalarında 

kullanabilmektedir. Öğretmen adayları ortak çalışma alanını ve programa ait laboratuvarları 

uygun saatlerde çalışmak için kullanabilmektedir. Öğretmen adayları sınıf içerisinde ders 

işlerken teknolojik araç gereç ve materyalleri kullanabilmektedir. Öğrenciler temel ofis 

programlarını kullanmakta ve bunlarla öğretim materyali hazırlama konusunda yeterlik 

sahibidir (2021.23.058 nolu rapordan alınmıştır). 

• İzlenen bir online derste 4. Sınıf öğretmen adaylarının yaptıkları çalışmaları sadece sözlü 

olarak sundukları ve herhangi bir görsel materyal ya da power point hazırlamadıkları tespit 

edilmiştir. Yine uygulama öğretmenleri ile yapılan görüşmelerde öğretmen adaylarının 

teknoloji kaynaklı materyal hazırlamada yeterli düzeyde olmadıkları ifade edilmiştir. Aynı 

zamanda kanıt belgeler içerisinde de somut hazırlanan öğrenci materyallerine yer verilmediği 

sadece hazırlanan uygulama formlarına yer verildiği tespit edilmiştir (2021.05.010 nolu 

rapordan alınmıştır). 

• Fen bilgisi öğretmen adaylarının kullanabilecekleri 1 adet fen laboratuvarı, 1 adet fizik 

laboratuvarı ve 2 adet bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. Yapılan görüşmelerde öğretmen 

adaylarının fen ve fizik laboratuvar cihazlarını çalışmalarında kullanabildikleri görülmüştür. 

Öğretmen adaylarının bilgisayar laboratuvarını çalışmalarını yapmak üzere kullanabildikleri 

görülmüştür. Kanıta dayalı incelemelerde öğretmen adaylarının, ödev/sunum hazırlamak 

amacıyla bilgisayarı ve ofis programlarını etkin bir şekilde kullanabildikleri görülmüştür 

(2021.11.024 nolu rapordan alınmıştır). 

• Yapılan saha ziyaretlerinde de gerekli temel teknolojik donanımın sağlandığı gözlemlenmiştir. 

C blok olarak adlandırılan binada kapalı alanlar hizmet türlerine göre ofis, derslik ve diğer 

amaçlar için kullanılmaktadır. Öğrenciler ile yapılan görüşmelerde zaman zaman bilgisayar ya 

da projektörlerin çalışmadığını ancak ilgili personelin müdahale ettiği belirtilmektedir. Ek 

olarak cep telefonu sinyallerinde azalma olduğu ve üniversitenin sağladığı internet hizmetine 

C Blok binasında erişimde zorluk yaşandığı öğrenciler tarafından belirtilmiştir (2021.12.030 

nolu rapordan alınmıştır). 
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3.6. Standart 6: Yönetim 

3.6.1. Akredite Edilen Yurtiçi Lisans Programları 

Grafik 14’te, 2021-2022 değerlendirme döneminde akredite edilen yurtiçi lisans 

programlarının, Yönetim standardı çerçevesindeki yeterlilik durumları yer almaktadır. 
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Grafik. 14. Akredite Edilen Yurtiçi Lisans Programlarının Yönetim
Standardındaki Yeterlilik Durumları
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Grafik 14’te yer alan 47 yurtiçi lisans programı ilgili yeterlilik açısından incelendiğinde, 

2021-2022 değerlendirme döneminde, tüm standartlar içerisinde lisans programlarının en 

yüksek puanlar aldığı standardın “Yönetim” olduğu görülmektedir. Nitekim 47 yurtiçi lisans 

programının 34’si (%78) A (Örnek olma düzeyinde), 13 ise B (Yeterli) olarak değerlendirilmiş 

ve bu değerlendirmelerin altında puan alan bir lisans programı olmamıştır. 

2021-2022 değerlendirme döneminde akredite edilen lisans programlarının ‘’Yönetim’’ 

standardında %80’e yakın bir kısmının A (Örnek olma düzeyinde) olarak değerlendirilmesi 

olumlu bir gelişme olarak değerlendirilebilir. Bununla birlikte 13 lisans programının B (Yeterli) 

olarak değerlendirilmesi ise ilgili programlarının daha iyi bir noktaya gelmek adına gelişime 

açık bir konumda olduğunu göstermektedir. Ayrıca yurtiçi vakıf ve devlet üniversiteleri 

açısından incelendiğinde ise yurtiçi vakıf üniversitelerinin ilgili standart kapsamında yurtiçi 

devlet üniversitelerine göre daha iyi noktada olduğu söylenebilir. 

3.6.2. Ara Değerlendirme ile Akredite Edilen Lisans Programları 

Grafik 15’te 2021-2022 akreditasyon döneminde tekrar akredite edilmek için başvuruda 

bulunmuş 16 farklı programının 2020-2021 (Eski) ve 2021-2022 (Yeni) değerlendirme 

dönemlerine ait sonuçları yer almaktadır. 

 

 

 

Grafik 15 incelendiğinde 2021-2022 akreditasyon döneminde tekrar akredite edilmek 

için başvuruda bulunmuş 16 farklı programın olduğu görülmektedir. Bu programlardan 3’ü 

yurtiçi vakıf üniversitelerinde bulunurken, 13 program yurtiçi devlet üniversitesinde yer 

almaktadır. Programların tamamı 2020-2021 akreditasyon döneminde akredite edilmiş ve 
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programlar akredite sürelerinin uzatılması amacıyla 2021-2022 akreditasyon dönemi için tekrar 

başvuruda bulunmuştur. Lisans programları ilgili standart yeterliliği açısından incelendiğinde 

programların sahip olduğu yeterliliklerin genel olarak dereceleme ölçeğinin B (Yeterli) 

değerleri etrafında yoğunlaştığı görülmektedir. Programların 4’ü ise A (Örnek olma düzeyinde) 

değerlendirilmiştir. 

3.6.3. Akredite Edilen Lisans Programlarının Yönetim Standardındaki Genel 

Değerlendirilmesi 

 

Tablo 6. 

2020-2021 Döneminde Akredite Edilen Programların “Yönetim” Standardı Açısından Güçlü 

ve Geliştirmeye Açık Yönleri 

Başlangıç Standartları Yönünden 

Güçlü Yönler  Geliştirmeye Açık Yönler 

 

• Fakültelerin yönetim yapısı ve anlayışı etkin bir 

yönetim için elverişlidir. Bu kapsamda, 

fakültelerdeki iletişim ve kararlara katılım düzeyi 

genel olarak olumlu seviyededir. 

 

• Fakülteler genel olarak öğretmen eğitimi 

konusunda programlarına yansıyan ve öğretim 

elemanlarınca uyulan bir vizyon ve misyona 

sahiptir. 

 

• Fakülte yönetimleri öğretmen eğitiminin 

geliştirilmesi için daha somut hedefler ortaya 

koymalı ve uygulanabilir bir eylem planı dâhilinde 

hareket etmelidir. 

• Fakültelerde öğretmen eğitimi üzerine yapılan 

çalışmalar arttırılmalıdır. 

Süreç Standartları Yönünden 

Güçlü Yönler Geliştirmeye Açık Yönler 

 

• Yönetim birimleri genel olarak düzenli şekilde 

toplanmakta ve iş birliği içerisinde çalışmaktadır. 

• Fakülte yönetimleri, öğretmen eğitiminin 

geliştirilmesine yönelik birtakım hedeflere 

sahiptir. 

• Fakültelerin ulusal/uluslararası kurum ve 

kuruluşlarla olan ilişkileri kabul edilebilir 

düzeydedir. 

 

• Fakültelerdeki tüm bölümlerin değişim 

programlarından eşit düzeyde yararlanabilmesi 

sağlanmalıdır. Ayrıca öğrenci değişim 

programları ikili anlaşmaları konusunda bilgiler 

güncellenmelidir. 

• Öğretim elemanları yönetimin aldığı kararlarla 

ilgili düzenli olarak bilgilendirilmelidir 

Ürün Standartları Yönünden 

Güçlü Yönler Geliştirmeye Açık Yönler 

• Her birimde genel olarak yeterli sayı ve nitelikte 

personel bulunmaktadır. 

• Bazı birimlerde görülen personel sıkıntısı 

giderilmeli ve destek personelinin sayısı 

arttırılarak daha dengeli bir şekilde dağıtımı 

sağlanmalıdır. 
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Tablo 6’da akredite edilen programların Yönetim standardının başlangıç, süreç ve ürün 

alt standartları açısından güçlü ve geliştirmeye açık yönleri görülmektedir. Programların 

yönetim standardının başlangıç standartları yönünden güçlü yönleri incelendiğinde, yönetim 

yapısı ve anlayışının etkin bir yönetim için elverişli olduğu; fakültelerdeki iletişim ve kararlara 

katılım düzeyinin genel olarak olumlu seviyede olduğu görülmektedir. Fakülteler, genel olarak 

öğretmen eğitimi konusunda programlarına yansıyan ve öğretim elemanlarınca benimsenen bir 

vizyon ve misyona sahiptir. Bununla birlikte, fakülte yönetimlerinin öğretmen eğitiminin 

geliştirilmesi için daha somut hedefler ortaya koyması, uygulanabilir bir eylem planı dâhilinde 

hareket edinilmesi ve fakültelerde öğretmen eğitimi üzerine yapılan çalışmaların artırılması gibi 

gereksinimler de başlangıç standartları yönünden lisans programlarının geliştirilmeye açık 

yönlerini oluşturmaktadır. Mevcut durum süreç standartları yönünden incelendiğinde ise 

yönetim birimlerinin genel olarak düzenli şekilde toplanması ve iş birliği içerisinde çalışması, 

öğretmen eğitiminin geliştirilmesine yönelik birtakım hedeflere sahip olunması ve 

ulusal/uluslararası kurum ve kuruluşlarla olan ilişkilerinin kabul edilebilir düzeyde olması gibi 

güçlü yönlerin ön plana çıktığı görülmektedir. Bununla birlikte, fakültelerdeki tüm bölümlerin 

değişim programlarından eşit düzeyde yararlanabilmesinin sağlanması; öğrenci değişim 

programları ikili anlaşmaları konusunda bilgilerin güncellenmesi ve öğretim elemanlarının 

yönetimin aldığı kararlarla ilgili düzenli olarak bilgilendirilmesinin gerekliliği süreç standartları 

açısından geliştirilmeye açık yönleri oluşturmaktadır. Ürün standartları yönünden ise her 

birimde genel olarak yeterli sayı ve nitelikte personel bulunması güçlü bir yön olarak öne 

çıkarken, personelin birimler arasında daha dengeli bir şekilde dağıtılması, bazı birimlerde 

görülen destek personeli sıkıntısının giderilmesi ve kaynak yaratıcı etkinliklerin oluşturulması 

geliştirilmeye açık yönler arasında sıralanabilir. 

Başlangıç standartları açısından örnekler:  

• Fakültede farklı çeşit ve sayıda komisyonlar mevcut olup kurumda yaygın ver güçlü bir iletişim 

ağı mevcuttur. Fakültenin bilinen ve uygulanan misyon ve vizyonu mevcut olup fakültenin web 

sayfasında ilan edilmiştir. Bu vizyon ve misyon öğretmen eğitimine farklı düzeylerde katkı 

sağlayacak niteliktedir (2021.16.035 nolu rapordan alınmıştır). 

• Fakültede son gelişmelere ilişkin çalışma grupları veya komisyonlar oluşturulmuştur. Eğitim 

fakültesinde kalite çalışmaları kapsamında kurulan komisyonlar öğretim elemanlarının karar 

süreçlerine katılımının sağlanmaya çalışıldığının bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir. 

Kurulan komisyonların gerek fakülte düzeyinde gerekse İngilizce öğretmenliği programı için 

etkin bir iletişim ağı olduğu kanaati oluşturmuştur (2021.18.048 nolu rapordan alınmıştır). 

• Kanıta dayalı incelendiğinde fakültenin öğretmen eğitimi konusunda bir vizyona ve misyona 

sahip olduğu görülmüştür (Kanıt 6.1.1). Fakülte vizyon ve misyonuna ilişkin belgeler 

incelendiğinde ve öğretmen adayları ve öğretim elemanlarıyla görüşüldüğünde fakültenin 

herkes tarafından bilinen, uygulanan ve sürdürülen bir vizyon ve misyonunun olduğu 
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görülmüştür. Sunulan belgelere göre fakülte vizyon ve misyonunu paydaş görüşler ve yeni 

eğilimler doğrultusunda elde edilen verilere dayalı olarak güncellenmektedir. Yapılan 

görüşmelere göre fakülte vizyon ve misyonunu yönetim, öğretim elemanları ve öğretmen 

adayları tarafından paylaşılmaktadır. Lisans öğretim programı çıktılarına ilişkin kanıtlara göre 

fakülte lisans programları öğrenme çıktıları ve kaynaklarıyla fakülte vizyon ve misyonu 

tutarlıdır. Öğretmen adayları ve öğretim elemanlarının görüşlerine göre fakülte vizyonu ulusal 

ve bölgesel öğretmen eğitimine katkıda bulunmaktadır (2021.22.057 nolu rapordan alınmıştır). 

 

Süreç standartları açısından örnekler: 

• Yönetim birimleri düzenli olarak toplanmakta ve işbirliği içinde çalışmaktadır. Karar sürecine 

ilgili tüm birimlerin katılmaları ve uygulamayı desteklemektedirler. Yönetimin, alınan 

kararların uygulanmasını ve gelişimini izlemesi, gerekli görüldüğünde iyileştirmenin yapıldığı 

görülmektedir. Öğretim elemanlarının, kendi görüşlerini aktarabilmesi ve alınan kararlar 

konusunda yeterince bilgilendirilmesi yapılmaktadır. Düzenli bir kayıt sistemi bulunmaktadır. 

Tüm birimler, fakültenin politikalarına uygun davranmaktadır (2021.14.033 nolu rapordan 

alınmıştır). 

• Yönetim Kurullarının, Bölüm Kurullarının ve Fakülte Kurullarının düzenli çalıştığı ve 

işlevlerini yerine getirdiği yapılan görüşmelerden ve belgelerden anlaşılmaktadır. Düzenli bir 

bilgi paylaşımı yapıldığı alınan kararlarda öğretim elemanlarının görülerini akademik 

kurullarda ve bölüm kurullarında ifade etme fırsatına sahip olduğu ve taleplerin yönetimce 

dikkate alındığı ve karşılanmaya alınıldığı anlaşılmaktadır Fakültenin öğretmen eğitimin 

geliştirilmesi yönünde stratejik hedefleri ve eylem planının olduğu bu doğrultuda çalışmalar 

mevcut olmakla birlikte geliştirmeye açık yön olarak görülmüştür (2021.20.052 nolu rapordan 

alınmıştır). 

• Eğitim-öğretimin kalitesini ve öğretmen eğitiminin niteliğini geliştirme konusunda; 

Üniversitenin 2020-2024 stratejik planında ve Fakülte misyon-vizyonunda önemli hedefler 

ortaya konmuş ve buna bağlı eylem planları oluşturulmuştur. Bu kapsamda; yerel ve ulusal 

düzeydeki paydaşlarla yapılan iş birliği ve protokoller, Fakültede özellikle RPD programı alan 

uygulamaları için gerekli mekân ve düzenlemelere verilen önem, RPD öğretim elemanlarının il 

bazında ve üniversite içerisinde ihtiyaçlar doğrultusunda sundukları hizmetler olumlu 

göstergeler olarak değerlendirilmiştir. Fakültede, pandemi sürecinde uzaktan eğitim yoluyla 

çevrimdışı ve çevrimiçi öğretim yöntemlerinin etkililiği konusunda hem kurum bazında hem de 

programlar bazında izleme-değerlendirme çalışmalarının yapıldığı, elde edilen sonuçlar 

doğrultusunda iyileştirme çalışmaları yapıldığı belirlenmiştir. Bu süreçte çevrimiçi Alan 

Çalışması ve Öğretmenlik Uygulaması dersleri de dahil olmak üzere RPD eğitiminin gelişimine 

destek verilmiştir. Yapılan görüşmelerde RPD programında dış paydaş katkılarının, yayın ve 

proje üretiminin artırılması konusunda çabaların olduğu gözlenmiştir (2021.01.001 nolu 

rapordan alınmıştır). 

 

Ürün standartları açısından örnekler: 

• Fakültede eğitim, öğretim, teknik ve idari açıdan iş ve işleyişin yeterli düzeyde sürdürülmesi 

için gerekli insan kaynaklarının dengeli biçimde işe koşulduğu, yönetimin bilişim 

teknolojilerinin etkin kullanımı konusunda etkili bir politika izlediği izlenimi oluşmuştur 

(2021.17.046 nolu rapordan alınmıştır). 

• Son üç yıl içerisinde 6 akademik personel fakülteden ayrılmış, 13 akademik personel kadroya 

katılmıştır, yönetim akademik personeli kadroda tutmakta sıkıntı yaşamamaktadır. Yönetim ve 

destek personelinin yeterli ve birimler arasında dengeli dağılmıştır. Araştırma görevlileri 

bölümlere dengeli dağılmaktadır. Fakültenin güçlü bir internet alt yapısı, her sınıfta akıllı tahta 

vardır. Seminer salonları ve sınıflarda, ileri teknoloji ürünleri eğitim öğretim faaliyetlerinde 

etkin bir şekilde kullanılmaktadır  (2021.11.24 nolu rapordan alınmıştır). 
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3.7. Standart 7: Kalite Güvencesi 

 

3.7.1. Akredite Edilen Yurtiçi Lisans Programlar 

 

Grafik 16’da, 2021-2022 değerlendirme döneminde akreditasyon verilen yurtiçi lisans 

programlarının, Kalite Güvencesi (KG) standardı çerçevesindeki yeterlilik durumları yer 

almaktadır. 
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Grafik 16 Aktedite Edilen Yurtiçi Lisans Programlarının Kalite Güvencesi
Standardındaki Yeterlilik Durumları
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Grafik 16’da yer alan 47 yurtiçi lisans programı ilgili yeterlilik açısından incelendiğinde 

27 programın A (Örnek olma düzeyinde), 19 programın B (Yeterli), 1 programın ise C (Kabul 

edilebilir) olarak değerlendirildiği görülmektedir. Lisans programlarının %58’lik bir kısmının 

A (Örnek olma düzeyinde) olarak değerlendirilmesi lisans programlarının kalite güvencesi 

boyutunda önemli bir noktaya geldiğine işaret etmektedir. Bununla birlikte 19 programın ideal 

düzey olan A (Örnek olma düzeyinde) seviyesine ulaşamamış olması lisans programlarının bir 

kısmının bu anlamda gelişime açık bir konumda olduklarını göstermektedir. Bunun yanı sıra 

yurtiçi vakıf ve devlet üniversiteleri açısından incelendiğinde ise yurtiçi vakıf üniversiteleri ile 

yurtiçi devlet üniversiteleri arasında belirgin bir farklılığın olmadığı görülmektedir. Vakıf 

üniversitelerinden bir programın C (Kabul edilebilir) olarak değerlendirildiği görülmektedir. 

 

3.7.2. Ara Değerlendirme ile Akredite Edilen Lisans Programları 

 

Grafik 17’de 2021-2022 akreditasyon döneminde tekrar akredite edilmek için başvuruda 

bulunmuş 16 farklı yurtiçi lisans programının (3 vakıf, 13 devlet) 2020-2021 ve 2021-2022 

değerlendirme dönemlerine ait sonuçları yer almaktadır. 

 

 

Grafik 17 incelendiğinde 2021-2022 akreditasyon döneminde tekrar akredite edilmek için 

başvuruda bulunmuş 16 farklı programın olduğu görülmektedir. Bu programlardan 3’ü yurtiçi 

vakıf üniversitelerinde bulunurken, 13 program yurtiçi devlet üniversitesinde yer almaktadır. 
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Programların tamamı 2020-2021 akreditasyon döneminde akredite edilmiş ve programlar 

akredite sürelerinin uzatılması amacıyla 2021-2022 akreditasyon dönemi için tekrar başvuruda 

bulunmuştur. Lisans programları ilgili standart yeterliliği açısından incelendiğinde 

programların sahip olduğu yeterliliklerin genel olarak dereceleme ölçeğinin B (Yeterli) 

değerleri etrafında yoğunlaştığı görülmektedir. Programların 5’i ise A (Örnek olma düzeyinde) 

değerlendirilmiştir. 

 

3.7.3. Akredite Edilen Lisans Programların Kalite Güvencesi Standardındaki Genel 

Değerlendirilmesi 

 

Tablo 7. 

2021-2022 Döneminde Akredite Edilen Programların “Kalite Güvencesi” Standardı Açısından 

Güçlü ve Geliştirmeye Açık Yönleri 

 

Başlangıç Standartları Yönünden 

Güçlü Yönler  Geliştirmeye Açık Yönler 

 

• Fakülte düzeyinde kalite güvence politikası ve 

uygulama yöntemleri yaygındır. 

 

• Öğretim elemanları, uygulama öğretmenleri ve 

öğrenciler mevcut KG politikaları ve uygulama 

yöntemleriyle ilgili düzenli olarak 

bilgilendirilmelidir. 

 

Süreç Standartları Yönünden 

Güçlü Yönler Geliştirmeye Açık Yönler 

 

• Birçok programda KG politika ve uygulama 

yöntemleri düzenli olarak uygulanmaktadır. 

 

•  Fakülte düzeyinde öğretim elemanı, öğretim 

süreci ve öğrencilere ilişkin veri tabanları 

mevcuttur. 

 

• Öğretim elemanı ve öğrencilerin, KG bulgularına 

göre yönlendirilmeleri güçlendirilmelidir. 

• Fakülte'nin bir bütün olarak geliştirilmesinde 

kalite güvence sistemi bulgularının kullanımı 

yaygınlaştırılmalıdır. 

• Bölgesel, ulusal ve uluslararası benzeri kurumlarla 

karşılaştırma sistemleri yaygınlaştırılmalıdır. 

• KG politika ve uygulamalarının eğitim-öğretim 

üzerindeki etkilerini arttırmaya yönelik çalışmalar 

yapılmalıdır. 

Ürün Standartları Yönünden 

Güçlü Yönler Geliştirmeye Açık Yönler 

• Birçok programda mezunların izlenmesine 

yönelik mekanizmalar mevcuttur. 

• Mezun öğretmen adaylarının izlenmesine yönelik 

çalışmalar sistematik olarak yürütülmelidir. 

• Mezunların izlenmesine yönelik kurulan 

mekanizmalar güçlendirilmeli ve elde edilen 
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bulgular KG sistemlerine daha iyi bir şekilde 

yansıtılmalıdır. 

 

Tablo 7’de akredite edilen programların Kalite Güvencesi standardının başlangıç, süreç ve ürün 

alt standartları açısından güçlü ve geliştirmeye açık yönleri görülmektedir. Fakülte düzeyinde 

kalite güvence politikası ve uygulama yöntemlerinin yaygın olması başlangıç standartları 

yönünden güçlü bir yön olarak öne çıkarken, öğretim elemanları, uygulama öğretmenleri ve 

öğrenciler mevcut KG politikaları ve uygulama yöntemleriyle ilgili düzenli olarak 

bilgilendirilmesi gerekliliği geliştirmeye açık yönü oluşturmaktadır. İlgili programlar kalite 

güvencesi standardının, süreç standartları açısından güçlü yönleriyle beraber incelendiğinde 

ise birçok programda KG politikalarının ve uygulama yöntemlerinin düzenli olarak 

uygulandığı; fakülte düzeyinde öğretim elemanı, öğretim süreci ve öğrencilere ilişkin veri 

tabanlarının mevcut olduğu görülmektedir. Geliştirmeye açık yönlerin ise; öğretim elemanı ve 

öğrencilerin, KG bulgularına göre yönlendirilmelerinin güçlendirilmesi; fakültelerin bir bütün 

olarak geliştirilmesinde kalite güvence sistemi bulgularının kullanımının yaygınlaştırılması; 

bölgesel, ulusal ve uluslararası benzeri kurumlarla karşılaştırma sistemlerinin 

yaygınlaştırılması; KG politika ve uygulamalarının eğitim-öğretim üzerindeki etkilerini 

arttırmaya yönelik çalışmaların yapılması gerekliliğinin olduğu söylenebilir. Ürün standartları 

yönünden bakıldığında ise birçok programda mezunların izlenmesine yönelik mekanizmaların 

mevcut olduğu görülmekte, ancak mezunların izlenmesine yönelik çalışmaların daha sistematik 

olarak yürütülmesi, mezunların izlenmesine yönelik kurulan mekanizmaların güçlendirilmesi 

ve elde edilen bulguların KG sistemlerine daha iyi bir şekilde yansıtılması gibi gereklilikler ön 

plana çıkmaktadır. 

 

Başlangıç standartları açısından örnekler:  

• Fakülte öğretim elemanlarının seçimi, akademik yükseltilmesi, izlenmesi ve gelişimi 

bakımından (…) Üniversitesi Rektörlüğü ve Senatosunun belirlediği ölçütleri ve yönergeleri 

kullanmaktadır. Bu yönerge farklı alanlar için farklı ölçütler içermektedir. Ayrıca, (…) 

Üniversitesi Akademik Değerlendirme Koordinatörlüğü oluşturulmuştur. Bu koordinatörlük, 

Akademik Personel Performans Ölçme ve Değerlendirme Sistemini işletmek ve elde edilen 

verileri analiz etmek için planlanmıştır. Vakıf üniversitesi olması nedeniyle, aynı kategoride yer 

aldıkları üniversitelerle karşılaştırmaya ilişkin çalışmalar yapıldığı görülmüştür (2021.04.009 

nolu rapordan alınmıştır). 

• Fakülte düzeyinde kalite güvence politikası ve uygulama yöntemlerinin uygulandığı, 

öğrencilerin derslere yönelik görüşlerinin her dönem alınarak iyileştirme faaliyetlerinde 

kullanıldığı; öğretim elemanı seçiminin titizlikle uygulandığı; mezun ve öğrenci memnuniyet 

anketlerinin uygulandığı görülmektedir. Fakültenin iç ve dış paydaşlarla sürekli iyileştirme 

politikasını benimsediği görülmektedir (2021.06.012 nolu rapordan alınmıştır). 
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• (…) Eğitim Fakültesi (…) Üniversitesinin kalite politikası çerçevesinde kalite çalışmalarını 

yürüttüğü Çalışma ekipleri içerisinde Akademik Birim Kalite Ekibinin oluşturulduğu, öğrenci 

temsilcisinin ekipte yer aldığı, Stratejik Planlama Ekibi, Fakülte Risk Ekibi, Ar-Ge Ekibi, 

Eğitim/Dış İlişkiler Ekibi, Eğitim - Öğretim Komisyonu oluşturulduğu görülmüştür 

(2021.12.031 nolu rapordan alınmıştır). 

 

Süreç standartları açısından örnekler: 

• Üniversite düzeyinde öğretim elemanı, öğretim süreci ve öğrencilere ilişkin bir veri tabanının 

oluşturulduğu, ancak öğretme-öğrenme sürecinin Kalite Güvencesi bulguları temel alınarak 

düzeltildiğine ve geliştirildiğine dair yeterli kanıt sunulmamıştır. Öğretim elemanı ve 

öğrencilerin KG bulgularına göre yönlendirildiğine dair bir kanıta rastlanmamıştır. Ulusal ve 

uluslararası benzeri kurumlarla karşılaştırma sistemlerinin işletildiği ancak henüz arzu 

edinilen düzeyde olmadığı görülmüştür (2021.02.002 nolu rapordan alınmıştır). 

• Eğitim Fakültesinde ise sürekli iyileştirme ve akreditasyon konusunda gösterilen çabalar somut 

kalite göstergeleri olarak kabul edilmiştir. Her dönem başında fakülte bazında öğretim 

kalitesinin iyileştirilmesi, akademik danışmanlık, öğrenci ve paydaş memnuniyeti, akademik 

faaliyetlerin planlanması, yeni akademik yıla/döneme hazırlık, yükseköğretim dış 

değerlendirmesine hazırlık ve program akreditasyonlarına ilişkin toplantılar yapılmaktadır. 

Öğrenci memnuniyet anketleri ile eğitim-öğretim sürecinde etkili izleme değerlendirme 

çalışmaları yapılmaktadır. Öğrenci başarılarının değerlendirilmesinde; ara sınav, dönem sonu 

sınavı, ödev, alıştırma, proje ve uygulama gibi farklı değerlendirme yöntemleri 

kullanılmaktadır. Kalite kültürü bağlamında sınav takvimi, duyurulması, sonuçların 

açıklanması ve sürecin değerlendirilmesinde önemli bir aksaklığın olmadığı ve ortaya çıkan 

problemlerin ders öğretim elemanı ve akademik danışman boyutunda çözümlendiği 

belirlenmiştir (2021.07.015 nolu rapordan alınmıştır). 

• Fakültede elektronik ortamda öğretim süreci ve ilişkiler ile ilgili olarak veri tabanları mevcuttur 

ve etkili olarak kullanılmaktadır. Her eğitim- öğretim döneminde yürütülen dersler, öğrenciler, 

öğretim elemanları bilgi sistemi üzerinden değerlendirilmekte, değerlendirme sonuçlarına göre 

gerekli tedbirler alınmaktadır. Karşılaştırma sistemleri verilerine bağlı iyileştirme ve geliştirme 

çalışmaları bulunmamaktadır (2021.14.033 nolu rapordan alınmıştır). 

 

Ürün standartları açısından örnekler: 

• Üniversitenin bir Kariyer Merkezi bulunduğu ve (…) Üniversitesi Mezun Memnuniyet Anketinin 

mezunlara uygulandığı görülmüş olmakla birlikte, mezunların izlenmesinden elde edilen bilgi 

ve bulguların henüz kalite güvence sistemine yansıtılmadığı tespit edilmiştir. (…) Üniversitesi 

Kariyer Merkezi’nin Mezuniyet Sonrası Eğitim Programları düzenlediği tespit edilmiştir 

(2021.05.010 nolu rapordan alınmıştır). 

• (…) Üniversitesinden mezun olan tüm öğrencilerle daha etkili iletişime geçebilmek ve 

Üniversite ile mezunlar arasında bir bağ oluşturmak adına “Mezun Bilgi Sistemi’ni” 

oluşturulmuştur. Ancak, bu sistemin işlevsel olarak kullanıldığına ilişkin kanıtlar 

sunulamamıştır. Fakülte yönetimi ve öğretim elemanları mezunlarla uzaktan erişim yoluyla 

toplantılar düzenlemiş ve her anabilim dalı için görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Mezunlarla 

kurumsal ilişki geliştirmek ve mezunların deneyimlerinden hareketle eğitim-öğretimin 

geliştirilmesine dönük bir sistemin geliştirilememiştir (2021.11.024 nolu rapordan alınmıştır). 

• Fakültede mezun izleme sistemi vardır ve mezunlarla iletişim kurulmaya, mezunlarla mevcut 

öğrencileri buluşturma etkinlikleri düzenlemeye başlanmıştır. Bunun yanında mezun takip 

sisteminin hem mezun öğrencileri hem de farklı istihdam birimleriyle iletişimi arttırıcı, mevcut 

öğrencilerin eğitimine ve istihdamına katkı sağlayacak düzeyde zenginleştirilmesi gerektiği 

kanaatine varılmıştır (2021.17.046 nolu rapordan alınmıştır). 
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3.8. Genel Değerlendirme 

3.8.1. Akredite Edilen Yurtiçi Lisans Programları 

Grafik 18’de, 2021-2022 değerlendirme döneminde akredite edilen yurtiçi lisans 

programlarının, ilgili standartlar çerçevesinde almış oldukları genel değerlendirme puanları yer 

almaktadır. 
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Grafik 18 Akredite Edilen Yurtiçi Lisans Programlarının Genel Yeterlilik Durumları
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Grafik 18’de yer alan 47 yurtiçi lisans programı genel olarak incelendiğinde. Programlarının 

30’inin A (Örnek olma düzeyinde), 17’inin ise B (Yeterli) olarak değerlendirildiği 

görülmektedir. Akredite edilen lisans programlarının %64’lük bir bölümünün genel 

değerlendirme açısından ideal seviyeye ulaşmış olması, Yurtiçi lisans programları için umut 

verici bir gelişme olarak değerlendirilebilir. Akredite edilen programlarının %36’sının B 

(Yeterli) olarak değerlendirilmesi ise lisans programlarının önemli bir bölümünün daha iyi bir 

noktaya ulaşmak adına gelişime açık bir konumda olduğunu göstermektedir. 

Bunun yanı sıra Grafik 18’de yer alan 47 yurtiçi lisans programının 9’u vakıf üniversitelerinde 

yer alırken, 38 program devlet üniversitelerinde yer almaktadır. İlgili dağılım, genel yeterlilik 

açısından incelendiğinde yurtiçi devlet üniversiteleri ve vakıf üniversiteleri arasında belirgin 

bir farklılığın olmadığı söylenebilir.  

 

3.8.2. Ara Değerlendirme ile Akredite Edilen Lisans Programları 

 

Grafik 19’da 2021-2022 değerlendirme döneminde ara değerlendirme ile akredite edilen lisans 

programları yer almaktadır. 

 

 

Grafik 19 incelendiğinde 2021-2022 akreditasyon döneminde tekrar akredite edilmek için 

başvuruda bulunmuş 16 farklı programın olduğu görülmektedir. Bu programlardan 3’ü yurtiçi 

vakıf üniversitelerinde bulunurken, 13 program yurtiçi devlet üniversitesinde yer almaktadır. 

Programların tamamı 2020-2021 akreditasyon döneminde akredite edilmiş ve programlar 

akredite sürelerinin uzatılması amacıyla 2021-2022 akreditasyon dönemi için tekrar başvuruda 
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bulunmuştur. Lisans programları ilgili standart yeterliliği açısından incelendiğinde 

programların sahip olduğu yeterliliklerin genel olarak dereceleme ölçeğinin B (Yeterli) 

değerleri etrafında yoğunlaştığı görülmektedir. Programların 5’i ise A (Örnek olma düzeyinde) 

değerlendirilmiştir. 
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4. Sonuç ve Öneriler 

 

EPDAD’ın 2021-2022 değerlendirme döneminde 16’sı devlet, 9’u vakıf üniversitelerinden 

olmak üzere toplam 64 lisans programı akredite olmak için başvuruda bulunmuştur. Bu 

programlardan 48’si yeni dönem değerlendirme, 16’i ise ara değerlendirme bağlamında 

değerlendirmeye tabii tutulmuştur. Gerçekleştirilen kapsamlı değerlendirme süreçlerinin 

ardından bir program hariç programların tamamının gerekli standart yeterliliklerini karşıladığı 

belirlenmiş, böylece 15’i devlet, 9’u vakıf üniversitelerinde bulunan toplam 63 programa farklı 

sürelerde akreditasyon verilmiştir. Akredite edilen lisans programlarının büyük bir bölümünü 

%81 oranı ile yurtiçi devlet üniversitelerinde bulunan programlar oluşturmaktadır. İkinci sırada 

%19 oran ile yurtiçi vakıf üniversitelerinde bulunan programlar gelmektedir.  

Akredite edilen 63 lisans programı incelendiğinde, programların farklı eğitim fakültesi 

bölümleri etrafında çeşitlendiği görülmektedir. Bölümler bazında en fazla akreditasyon alan 

bölümün, Matematik Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Fen Bilgisi 

Öğretmenliği, Fizik Öğretmenliğini kapsayan Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü (12) 

olduğu görülmektedir.  Daha sonra ise sırasıyla Temel Eğitim (10), Yabancı Diller Eğitimi (10), 

Eğitim Bilimleri (10), Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü (7), Güzel Sanatlar Eğitimi 

Bölümü (6), Özel Eğitim Bölümü (4) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü (3) 

ve Beden Eğitimi ve Spor Bölümü (1) gelmektedir.  Akredite edilen programlar arasında en 

fazla akreditasyon alan programlar Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (10) olarak öne 

çıkmaktadır. Daha sonra ise sırasıyla İngilizce Öğretmenliği (8), Fen Bilgisi Öğretmenliği ve 

Sınıf Öğretmenliği (6), Okul Öncesi Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, Resim-İş 

Öğretmenliği ve İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4), Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 

Öğretmenlikleri (3), Sosyal Bilgiler ile Müzik Öğretmenliği (2), Matematik Öğretmenliği, 

Japonca Öğretmenliği, Fizik Öğretmenliği, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Arapça 

Öğretmenliği (1) gelmektedir. Akredite edilen programlar, Öğretim: Planlama, Uygulama ve 

Değerlendirme, Öğretim Elemanları, Öğrenciler, Fakülte-Okul İşbirliği, Tesisler, Kütüphane 

ve Donanım, Yönetim, Kalite Güvencesi standartları bağlamındaki yeterlilik durumlarına göre 

ayrı ayrı değerlendirilmiş, bu bağlamda programlar genel yeterlilik düzeyleri açısından 

değerlendirildiğinde, 30 programın A (Örnek olma düzeyinde), 17 programın ise B (Yeterli) 

olarak değerlendirildiği görülmektedir. Akredite edilen yurtiçi lisans programlarının %64’lük 

bir bölümünün genel değerlendirme açısından ideal seviyeye ulaşmış olması, Yurtiçi lisans 

programların geldiği noktayı göstermesi bakımından umut verici bir gelişme olarak 

değerlendirilebilir. Akredite edilen programlarının %36’sının B (Yeterli) olarak 
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değerlendirilmesi ise lisans programlarının önemli bir bölümünün daha iyi bir noktaya ulaşmak 

adına gelişime açık bir konumda olduğunu göstermektedir. Ara değerlendirmeye tabii tutulan 

bu 16 farklı lisans programının 2021-2022 değerlendirme dönemi sonuçları incelendiğinde 5 

programın A (Örnek olma düzeyinde), 11 programın ise B (Yeterli) olarak değerlendirildiği 

görülmektedir. Akredite olan programlara 7 temel standart çerçevesinde, geliştirmeye açık 

yönler başlığı altında sunulan ve aşağıda yer alan önerilerin dikkate alınması ilgili lisans 

programlarının eksikliklerini gidermesi bakımından önemli olduğu söylenebilir. Geliştirmeye 

açık bu yönlere ilişkin öneriler şunlardır:  

Öğretim: Planlama, Uygulama ve Değerlendirme standardı açısından geliştirmeye açık yönler: 

• Ders öğretim programlarında yer alan kazanımlar, içerik, öğretme-öğrenme 

yaklaşımları ve ölçme değerlendirme yöntem ve teknikleri arasında büyük ölçüde 

uyum olmakla birlikte bu uyum artırılmalıdır. 

• Ders öğretim programları etkili öğretmenlik eğitimini kısmen gerçekleştirebilecek 

niteliktedir. Bu nedenle öğretmen eğitim sürecini daha etkili kılmak adına 

geliştirilmelidir. 

• Öğretmen adaylarına verilen geri bildirimler daha yapıcı, zamanında ve ayrıntılı hale 

getirilerek öğrenci performansını geliştirici bir rol oynamalıdır. 

• Öğrencilere gelişme göstermeleri adına daha fazla destek olunmalıdır. 

• Uygulanan öğretim teknikleri, hedefler ve sınıfın ihtiyaçları doğrultusunda çeşitlilik 

göstermekle birlikte, öğretim yöntemlerindeki çeşitlilik artırılmalıdır. 

• Öğretmen adaylarının yeni mezunlar için öngörülen bilgi yönünden önemli eksikleri 

vardır. Bu eksikliklerin belirlenerek giderilmesi gerekmektedir. 

Öğretim Elemanları standardı açısından geliştirmeye açık yönler: 

• Öğretim elemanlarının ders yükleri yoğun, öğretim elemanı başına düşen öğrenci 

sayısı fazladır. Bu sorunun çözümüne yönelik olarak programlara yeni öğretim 

elemanları dâhil edilmelidir. 

• Öğretim elemanlarının mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak kongre, eğitim, seminer 

gibi etkinliklere katılmaları için ayrılan bütçeler artırılmalıdır. 

• Öğretim elemanları derslerinde kullandıkları öğretim yöntem ve teknikleri ile öğrenme 

amaçlarını destekleyen etkinlikleri çeşitlendirmelidir. 

• Öğretim elemanlarının ilgili lisans programlarını geliştirme çalışmalarına etkin olarak 

katılmaları sağlanmalıdır. 
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• Öğretim elemanları öğrencilere rehberlik etme ve okullardaki uygulama süreçlerine 

katılma hususlarında daha etkin olmalıdır. 

• Öğretim elemanları uzmanlık alanları ve yeteneklerine göre görevlendirilmekte fakat 

bazı öğretim programlarında genellikle aynı öğretim elemanının görevlendirildiği 

görülmektedir. Tüm öğretim elemanlarının uzmanlık alanları ve yetenekleri 

doğrultusunda görev almaları sağlanmalıdır. 

• Öğretim elemanlarının toplum yararına yaptığı çalışmalar teşvik edilerek daha fazla 

çalışma yapmaları sağlanmalıdır. 

Öğrenciler standardı açısından geliştirmeye açık yönler: 

• Öğrencilere lisans öğrenimleri boyunca mesleklerine yönelik olumlu tutumlar 

kazanmalarını ve motivasyonlarını canlı tutmalarına sağlayacak faaliyetler 

düzenlenmeli, olumsuz tutumları düzeltmeye yönelik gerekli rehberlik hizmetleri 

sağlanmalıdır. 

• Öğrencilerin, sosyal, sportif ya da kültürel hizmetlerinden yeterince yaralanamadıkları 

görülmektedir. Bu nedenle, öğrencilerin sosyal açıdan gelişmelerini sağlayacak 

sportif, kültürel ve sosyal etkinlikler artırılmalıdır. 

• Programı başarıyla tamamlayan öğrencilerin mezuniyet sonrası istihdam düzeyleri, 

lisansüstü eğitim faaliyetleri, iş yaşamlarındaki başarıları gibi durumlar hakkında 

bilgileri oldukça sınırlıdır. Bu nedenle mezun takip sistemlerinin geliştirilmesi veya 

iyileştirilmesi gerekmekte mezun kartı, üniversite olanaklarından yararlanma gibi 

imkânlarla öğrencilerin takip sistemlerine katılımları teşvik edilmelidir. 

• Bazı ana bilim dallarına ait programlardan mezun öğrencilerin mezuniyet sonrası 

istihdam durumları yüksek iken bazı anabilim dallarında düşüktür. Atama 

kontenjanların azlığına yönelik kaygılar bulunmaktadır. Bu kaygıları giderici 

önlemlerin alınması gerekmektedir. 

Fakülte-Okul İşbirliği standardı açısından geliştirmeye açık yönler: 

• Öğretmenlik uygulamaları sürecindeki paydaşlar arasında iletişim güçlendirilmelidir. 

• Uygulama okullarında öğretmen adaylarına uygun ortam kısmen sağlanmaktadır. 

• Öğretmen adayları okullarda yapılan öğretmenlik uygulamaları sonucu alanlarında 

öğretmenlik yapacak yeterliğe büyük ölçüde ulaşsa da zaman zaman yetersiz 

kalmaktadır.  
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Tesisler, Kütüphane ve Donanım standardı açısından geliştirmeye açık yönler: 

• Kütüphanelerde yer alan kaynaklar öğretimi destekleyici bir nitelik taşımakta ancak 

bu kaynaklar sayıca yetersiz kalmaktadır. 

• Kütüphanelerde yer alan alanlara özgü kaynaklar içerik ve sayı bakımından 

çeşitlendirilmelidir. 

• Dersliklerin tam potansiyeliyle kullanılabilecek hale getirilmesi görülen altyapı ve 

donanım eksiklikleri giderilmelidir. 

• Öğretim elemanlarına tahsis edilen çalışma odaları, kitaplık, telefon, bilgisayar ve 

yüklenen yazılımların profesör ve doçent kadrosu dışındaki öğretim elemanları içinde 

yeterli düzeye getirilmelidir. 

• Kütüphaneler 7/24 hizmet verecek şekilde düzenlenmeli ve özel çalışma odaları, 

otomatlar, bilgisayar laboratuvarı gibi düzenlemelerle öğrenciler açısından cazip hale 

getirilmelidir. 

• Öğrencilerin derslerine ve çalışmalarına uygun kütüphane kaynaklarına uzaktan nasıl 

erişebileceklerine ilişkin bilgilendirmeler yapılmalıdır. 

• Öğretmen adayları ödev, proje gibi çalışmalarında kütüphanelerin olanaklarından daha 

fazla yararlanmaları için teşvik edilmelidir. 

 

Yönetim standardı açısından geliştirmeye açık yönler: 

• Fakülte yönetimleri öğretmen eğitiminin geliştirilmesi için daha somut hedefler ortaya 

koymalı ve uygulanabilir bir eylem planı dâhilinde hareket etmelidir. 

• Fakültelerde öğretmen eğitimi üzerine yapılan çalışmalar arttırılmalıdır. 

• Fakültelerdeki tüm bölümlerin değişim programlarından eşit düzeyde yararlanabilmesi 

sağlanmalıdır. Ayrıca öğrenci değişim programları ikili anlaşmaları konusunda bilgiler 

güncellenmelidir. 

• Öğretim elemanları yönetimin aldığı kararlarla ilgili düzenli olarak bilgilendirilmelidir 

• Bazı birimlerde görülen personel sıkıntısı giderilmeli ve destek personelinin sayısı 

arttırılarak daha dengeli bir şekilde dağıtımı sağlanmalıdır. 

 

Kalite Güvencesi (KG)standardı açısından geliştirmeye açık yönler: 

• Öğretim elemanları, uygulama öğretmenleri ve öğrenciler mevcut KG politikaları ve 

uygulama yöntemleriyle ilgili düzenli olarak bilgilendirilmelidir. 

• Öğretim elemanı ve öğrencilerin, KG bulgularına göre yönlendirilmeleri 

güçlendirilmelidir. 
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• Fakülte'nin bir bütün olarak geliştirilmesinde kalite güvence sistemi bulgularının 

kullanımı yaygınlaştırılmalıdır. 

• Bölgesel, ulusal ve uluslararası benzeri kurumlarla karşılaştırma sistemleri 

yaygınlaştırılmalıdır. 

• KG politika ve uygulamalarının eğitim-öğretim üzerindeki etkilerini arttırmaya 

yönelik çalışmalar yapılmalıdır. 

• Mezun öğretmen adaylarının izlenmesine yönelik çalışmalar sistematik olarak 

yürütülmelidir. 

• Mezunların izlenmesine yönelik kurulan mekanizmalar güçlendirilmeli ve elde edilen 

bulgular KG sistemlerine daha iyi bir şekilde yansıtılmalıdır. 
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