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KISALTMALAR LİSTESİ

ABYS  Akreditasyon Bilgi Yönetim Sistemi

CEENQA Orta ve Doğu Avrupa Yüksek Öğretimde Kalite Güvence Ajansları Ağı (Central and 
Eastern European Network of Quality Assurance Agencies)

DAUE Değerlendirme ve Akreditasyon Uygulama Esasları Yönergesi

EBS EPDAD Bulut Sistemi

EFAK  Öğretmenlik Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu

EFDEK  Eğitim Fakülteleri Dekanlar Konseyi

EHEA European Higher Education Area

EPDAD Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

ESG  Avrupa Standartları ve İlkeleri

EUA – ENQA European University Association - European Association for Quality Assurance in 
Higher Education

GZFT Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler

HEAARS Bosna Hersek Cumhuriyeti Sırp Özerk Bölgesi Ulusal Kalite Ajansı

IAAR Independent Agency for Accreditation and Rating

ITEAC International Teacher Education and Accreditation Congress (Uluslararası Öğretmen 
Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi)

KALDER Türkiye Kalite Derneği

MAB Hungarian Higher Education Accreditation Committee

MEB  Milli Eğitim Bakanlığı

ÖDR  Öz Değerlendirme Raporu



EPDAD STRATEJİK PLAN2022-2026

6

ÖYS EPDAD Öğrenme Yönetim Sistemi 

PESTLE Politik, Ekonomik, Sosyal, Teknolojik, Yasal ve Çevresel Analiz

PUKÖ  Planla – Uygula – Kontrol et – Önlem al döngüsü

RPD Rehberlik ve Psikolojik Danışma

SPHGK Stratejik Plan Hazırlama ve Geliştirme Komisyonu

YEB Yürütme ve Eşgüdüm Birimi 

YÖDEK Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu

YÖK Yükseköğretim Kurulu

YÖKAK Yükseköğretim Kalite Kurulu
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1. STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SURECİ

Stratejik planlama, farklı görevlere ve donanımlara sahip birçok kişiyi bir araya getiren, başta üst 
yönetim olmak üzere idare genelinde sahiplenmeyi gerektiren zaman alıcı bir süreçtir. Stratejik plan-
lama çalışmalarının başarısı büyük ölçüde plan öncesi hazırlıkların yeterli düzeyde yapılmasına bağ-
lıdır. Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) 2022-2026 
Stratejik Planı, katılımcı bir planlama yaklaşımı doğrultusunda iç ve dış paydaşların desteğiyle hazır-
lanmıştır. Hazırlık çalışmaları EPDAD Yönetim Kurulunun Stratejik Plan Hazırlama ve Geliştirme Ko-
misyonunu (SPHGK) 01.07.2020 tarihinde oluşturması ve bu çalışmayı yürütmesi konusunda yetki-
lendirmesiyle başlamıştır.

SPHGK ilk toplantısını 17.07.2020 tarihinde komisyon başkanının yönetiminde gerçekleştirmiştir. 
Toplantıda, öncelikle yapılması gereken işler tespit edilmiş ve bu doğrultuda ilk olarak bir yönerge ha-
zırlanmasına ve daha sonra da bir iş akış şeması oluşturulmasına karar verilmiştir. Yönerge hazırlama 
çalışmaları başlatılmış ve ana aşamalar EPDAD yönetimi ile istişare edilerek kısa sürede bir yönerge 
oluşturulmuştur. Daha sonra bir iş akış şeması oluşturulmuş ve bu şemada hangi aşamada nelerin ya-
pılacağı detaylıca belirtilmiştir. Ayrıca stratejik plan hazırlıklarının etkin bir şekilde yürütülebilmesi için 
iş akış şemasına uygun şekilde çalışma takvimi oluşturulmuştur. Çalışma takviminde stratejik plan-
lama sürecinin aşamalarına, her bir aşamada gerçekleştirilecek etkinliklerin amacına ve sorumlu bi-
rimlere yer verilmiştir. SPHGK, tüm çalışmaları bilfiil yürütmüş ve birimler arası genel koordinasyonu 
sağlamıştır. Aşağıda stratejik planlama iş akış şeması ve çalışma takvimi verilmiştir.

1.1. İŞ AKIŞ ŞEMASI
İş akış şemasına uygun şekilde aşağıdaki çalışmaların gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. İlk 

aşamada stratejik planlamaya ilişkin mevzuat, üst politika belgeleri, alanyazın ve kamu kurumlarının 
stratejik planları incelenmiştir. 

Stratejik Plan çalışmalarında katılımcılığı üst düzeyde sağlamak üzere paydaş analizi çalışması 
gerçekleştirilmiş; bu çerçevede paydaş kurumların görüş ve önerilerinin alındığı iç ve dış paydaş anketi 
ilgili alanyazın taranarak nitel ve nicel sorular biçiminde hazırlanmış ve uygulanmıştır. Anketler daha 
kapsayıcı veri elde edebilmek amacıyla EPDAD’ın vizyonu, misyonu, temel değerleri ve faaliyet alanları 
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dikkate alınarak oluşturulmuştur. Paydaşlar; sunulan hizmetler, bu hizmetlerden doğrudan veya dolaylı 
olarak etkilenenler ve kurumdan beklentiler göz önünde bulundurularak belirlenmiştir.

EPDAD’ı etkileyen politik, ekonomik, sosyokültürel, teknolojik, yasal ve çevresel faktörler göz önünde 
bulundurularak PESTLE oluşturulmuştur. Ayrıca EPDAD’ın güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesi ve ku-
rumsal fırsat ve tehditlerinin tespit edilmesi amacıyla GZFT oluşturulmuştur.

EPDAD’ın var olan vizyon, misyon, temel değerleri paydaş anketlerinden elde edilen veriler de göz 
önünde bulundurularak güncellenmiş ve stratejik plan kapsamındaki amaç, hedef ve performans gös-
tergeleri belirlenmiştir. EPDAD’ın stratejik amaçları, hedefleri, performans göstergeleri ve faaliyet/pro-
jeleri hazırlanırken;

• Hedef ve stratejilerin anlaşılır ve EPDAD faaliyet alanları ile uyumlu olmasına,
• Uygulanabilir ve ölçülebilir hedef ve stratejilerin belirlenmesine,
• Üst kurum ve EPDAD’ın amaç ve hedeflerine uygun olmasına,
• Toplum ve yükseköğretim ekosisteminin beklentilerine yönelik olmasına,
• Paydaş görüşleri ile uyumlu olmasına özen gösterilmiştir.
Durum analizi kapsamında Stratejik Planda EPDAD’ın tarihçesine, faaliyetlerine ve bunlara ilişkin 

hizmetlerine, mevzuat ve üst politika belgelerinin analizine yer verilmiştir. Ayrıca, kuruluş içi analiz ya-
pılarak insan kaynaklarının yetkinlik düzeyi, kurum kültürü, teknoloji ve bilişim altyapısı, fiziki ve mali 
kaynaklara ilişkin idarenin mevcut kapasitesi değerlendirilmiştir. Kuruluş içi analiz süreçlerinde ulus-
lararası yükseköğretim kalite kurumlarının süreçleri de analiz edilerek kuruluşun gelişime açık alanla-
rının tespiti yapılmıştır. 

Stratejik planlama unsurları katılımcı bir yaklaşımla belirlenmiştir. Stratejik hedeflerin 5 yıllık perfor-
mans göstergeleri ve faaliyetleri temel alınarak sorumlu alt kurullar ve komisyonlar oluşturulmuştur. Ger-
çekleştirilen tüm çalışmalar sonrası Stratejik Plan Hazırlama ve Geliştirme Komisyonu (SPHGK) 2022-
2026 Stratejik Planını hazırlamış ve EPDAD Yönetim Kurulu Üyelerinin onayı sonrası yürürlüğe girmiştir. 

Bu stratejik plan, stratejik planlamaya ilişkin mevzuat, 11. Kalkınma Planı, Öğretmen Strateji Bel-
gesi, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi, MEB Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri, Bo-
logna Süreci Kapsamındaki Eylemler, Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Kalite Kurulu Yönetmeliği, 
5253 Sayılı Dernekler Kanunu, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Ka-
nunu, Avrupa Standartları ve İlkeleri (ESG), YÖKAK Stratejik Planı, YÖK Stratejik Planı, Kamu İdareleri 
İçin Stratejik Planlama Kılavuzu ve 2021 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı gibi üst politika belgelerin-
den esinlenerek oluşturulmuştur.

Aşağıda iş akış şeması ve çalışma takvimi sunulmaktadır.
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STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA İŞ AKIŞ ŞEMASI
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Çalışma Takvimi

Stratejik Plan Hazırlama Aşamaları Tarihi Amacı Sorumlu Birim

Stratejik plan komisyonunun yönergesinin 
hazırlanması

Temmuz-Ağustos 
2020

Yönergenin 
oluşturulması SPHGK

Stratejik plan hazırlama iş akış şemasının 
oluşturulması

Temmuz-Ağustos 
2020

İş akış şemasının 
oluşturulması SPHGK

Çalışma takviminin oluşturulması Temmuz-Ağustos 
2020

Çalışma takviminin 
hazırlanması SPHGK

Alanyazın ve belgelerin (mevzuat, üst politika belgeleri 
vb.) analizi

Eylül 2020-Kasım 
2021

Alanyazın 
taramasının 
gerçekleştirilmesi

SPHGK,
EPDAD Yönetimi ve 
idari personeli

Paydaş analizi (İç ve dış paydaşların belirlenmesi, 
anket oluşturulması, verilerin toplanması ve analiz 
edilmesi)

Temmuz 2020-
Ekim 2021

Paydaş 
görüşlerinin 
belirlenmesi

SPHGK,
EPDAD Yönetimi ve 
idari personeli,
EPDAD Stratejik 
Planlama Ekibi

GZFT analizi Ekim-Kasım 2021 GZFT’nin 
oluşturulması

SPHGK, EPDAD 
Yönetimi ve idari 
personeli

PESTLE analizi Ekim-Kasım 2021 PESTLE’nin 
oluşturulması

SPHGK, EPDAD 
Yönetimi ve idari 
personeli

Kurum içi analizinin yapılması (mali kaynak, insan 
kaynakları, teknoloji ve bilişim alt yapısı vb.)

Kasım-Aralık 
2021

Kurum içi 
analizinin 
gerçekleştirilmesi

EPDAD Yönetimi ve 
idari personeli

Kurumun vizyon, misyon ve temel değerlerinin 
güncellenmesi

Aralık 2021-Nisan 
2022

Kurumun vizyon, 
misyon ve temel 
değerlerinin 
güncellenmesi

SPHGK, EPDAD 
Yönetimi,
EPDAD Stratejik 
Planlama Kurulu, 
EPDAD Stratejik 
Planlama Ekibi

Stratejik amaç, hedef, performans göstergelerinin 
hazırlanması 

Aralık 2021-Nisan 
2022

Stratejik amaç, 
hedef, performans 
göstergelerinin 
belirlenmesi

SPHGK
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Hazırlanan stratejik planla ilgili görüş alınması ve 
gerekli değişikliklerin yapılması

Aralık 2021-Nisan 
2022

Taslak 
stratejik planın 
tamamlanması

SPHGK, EPDAD 
Yönetimi,
EPDAD Stratejik 
Planlama Kurulu, 
EPDAD Stratejik 
Planlama Ekibi

Stratejik planın EPDAD Yönetim Kurulu onayına 
sunulması 29 Nisan 2022

EPDAD Yönetim 
Kurulu’nun 
stratejik plana dair 
kararı

SPHGK

Stratejik planın EPDAD Web sayfasında yayımlanması Planın 
paylaşılması

EPDAD Yönetim 
Kurulu

1.2. STRATEJİK PLANLAMA EKİPLERİ

1.2.1. EPDAD Stratejik Planlama Kurulu
Prof. Dr. Cemil Öztürk

Prof. Dr. Ahmet Doğanay

Prof. Dr. Arif Altun

Prof. Dr. Ayhan Yılmaz

Prof. Dr. Dinçay Köksal 

Prof. Dr. Fatma Hazır Bıkmaz

Prof. Dr. Feral Ogan Bekiroğlu

Prof. Dr. Gonca Yangın Ekşi

Prof. Dr. Hamide Ertepınar

Prof. Dr. Hayati Akyol

Prof. Dr. Neşe Güler

Prof. Dr. Özgül Yılmaz Tüzün

Prof. Dr. Petek Aşkar

Prof. Dr. Süleyman Doğan
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Doç. Dr. Mustafa İçen

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kürşad Duru

1.2.2. EPDAD Stratejik Plan Hazırlama ve Geliştirme Komisyonu
Prof. Dr. Hayati Akyol

Prof. Dr. Süleyman Doğan

Prof. Dr. Gürcü Erdamar

Prof. Dr. Özgül Yılmaz Tüzün

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kürşad Duru

Dr. Öğr. Üyesi Gülten Yıldırım

Doç. Dr. Mustafa İçen

1.2.3. EPDAD Stratejik Planlama Ekibi
Prof. Dr. Arif Altun

Prof. Dr. Feral Ogan Bekiroğlu

Prof. Dr. Fatma Hazır Bıkmaz

Prof. Dr. Hamide Ertepınar

Prof. Dr. Gonca Yangın Ekşi

Prof. Dr. Neşe Güler

Prof. Dr. Hayati Akyol

Prof. Dr. Süleyman Doğan

Prof. Dr. Gürcü Erdamar

Prof. Dr. Özgül Yılmaz Tüzün

Prof. Dr. Ayhan Yılmaz

Prof. Dr. Selçuk Karaman

Doç. Dr. Özcan Akgül
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Doç. Dr. Özen Yıldırım

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kürşad Duru

Dr. Öğr. Üyesi Gülten Yıldırım

Doç. Dr. Mustafa İçen

Aslı Yaylacı (Öğrenci)

Şafak Oğuz 

Çağlar Acar

Neşe Gürbulak
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2. DURUM ANALİZİ 

Durum analizi kapsamında EPDAD’ın tarihçesi, kurumsal yapı ve faaliyetleri temel alınarak mev-
zuat analizi, üst politika belgeleri analizi, faaliyet alanları ve hizmetlerinin analizi, paydaş analizi, kuru-
luş içi analizi, politik, ekonomik, sosyal, teknolojik, yasal ve çevresel (PESTLE) analizi, güçlü ve zayıf 
yönler ile fırsatlar ve tehditler (GZFT) analizi yapılmıştır. Bu analiz sürecinde EPDAD bünyesindeki di-
ğer komisyonları temsil eden üyelerin (Stratejik Planlama Ekibi) görüşleri alınmıştır.

2.1. EPDAD TARİHÇESİ VE KURUMSAL YAPISI
EPDAD, 14 Haziran 2012 tarihinde Dernek tüzüğünün İstanbul Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü tara-

fından onaylanması sonucunda kurulmuştur.

Türkiye’de öğretmen yetiştiren programların akreditasyonuna yönelik çalışmalar, ilk kez 1990’lı yıl-
ların sonunda başlamıştır. Öğretmen yetiştirme alanında Millî Eğitim Bakanlığı ile Yükseköğretim Ku-
rulu (YÖK) arasında gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamak üzere kurulan Öğretmen Yetiştirme 
Millî Komitesi’nin ilk icraatlarından biri, eğitim fakültelerinde niteliksel bir standartlaşmayı sağlamak 
için harekete geçmek olmuştur. Komite, 12-14 Kasım 1998 tarihlerinde Ankara’da İngiltere ve Ame-
rika Birleşik Devletleri’ndeki akreditasyon kurumlarının uzmanlarıyla bir araya gelerek bu ülkelerdeki 
akreditasyon çalışmalarının Türkiye’de uygulanabilirliğini değerlendirmiştir. Aynı tarihlerde, eğitim fa-
külteleri öğretim elemanlarını akreditasyon sistemi konusunda bilgilendirmek için, bir dizi seminer dü-
zenlenmiştir. Bu arada, bazı fakültelere pilot ziyaretler gerçekleştirilmiş ve bu ziyaretlerden elde edi-
len sonuçlar Edirne’de gerçekleştirilen Eğitim Fakülteleri Dekanlar Konferansı’nda tartışılmıştır. Ayrıca 
YÖK, bu sistemi tüm yönleriyle tanıtmak üzere bir uygulama kılavuzu yayımlamıştır. Fakat 2010 yılına 
kadar, akreditasyon sisteminin uygulanması yolunda somut bir adım atılamamıştır.

Ocak 2012’de kurulan Eğitim Fakülteleri Dekanlar Konseyi [EFDEK] akreditasyon çalışmalarını ye-
niden başlatmıştır. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi’nde oluşturulan EPDAD Kuruluş Ha-
zırlık Komisyonu tarafından akreditasyon altyapısının kurulması için gerekli çalışmalar yapılmış ve der-
neğin tüzük taslağı oluşturulmuştur. Bu tüzük Marmara Üniversitesi’nde yapılan EFDEK Toplantısı’nda 
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onaylanmış ve Yürütme Kuruluna bundan sonraki çalışmaları sürdürme yetkisi verilmiştir. 14 Hazi-
ran 2012 tarihinde EFDEK’in desteğiyle Eğitim Fakülteleri Programlarını Değerlendirme ve Akreditas-
yon Derneği [EPDAD] kurulmuştur. EPDAD kuruluşunu izleyen iki yıl içerisinde bir dizi çalıştay yaptık-
tan sonra 11 Nisan 2014 tarihinde eğitim fakülteleri programlarını akredite etme çalışmalarını yeniden 
başlatmak için yetki almak üzere YÖK’e müracaat etmiştir. EPDAD ilk olarak YÖK’e bağlı Yükseköğre-
tim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu (YÖDEK) tarafından 15 Ekim 2014 ta-
rihinde tescil edilmiştir. EPDAD Ekim 2014 tarihi itibariyle kendi alanında bu yetkiye sahip ilk kuruluş 
olmuştur. YÖK’ün bu kararından sonra EPDAD program değerlendirme ve akreditasyon sisteminin alt-
yapısını oluşturmuştur. 24 Mart 2017 tarihinde EPDAD İktisadi İşletmesi kurulmuştur. Daha sonra yeni 
kurulan Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından 31 Ocak 2018 ve 31 Ocak 2020 tarihlerinde 
iki kez tescil edilmiştir. 2019 yılında ise EPDAD kısa adını aynen koruyarak lisansüstü eğitim program-
ları akreditasyonunu da gerçekleştirmek amacıyla adını “Öğretmenlik Eğitim Programlarını Değerlen-
dirme ve Akreditasyon Derneği” olarak değiştirmiştir.

EPDAD almış olduğu yetki doğrultusunda çalışmalarına başlamıştır. YÖK-Dünya Bankası Milli Eği-
timi Geliştirme Projesi Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi kapsamında hazırlanan Türkiye’de Öğretmen 
Eğitiminde Standartlar ve Akreditasyon adlı doküman EPDAD-Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
işbirliğiyle düzenlenen Öğretmen Eğitimi Standartları ve Akreditasyon Süreci Geliştirme Çalıştayı’nda 
(01-02 Ekim 2015) güncellenmiş ve kuruluş tarafından yürütülecek akreditasyon çalışmaları için hazır 
hale getirilmiştir. Ayrıca Rehberlik ve Psikolojik Danışma (RPD) alanı ile ilgili olarak Ankara Üniversitesi 
Eğitim Bilimleri Fakültesi ev sahipliğinde yapılan RPD Lisans Eğitimi Standartları ve Akreditasyon Sü-
reci Geliştirme Çalıştayı’nda (24 Aralık 2016) özel alan standartları geliştirilmiştir. Bu dokümantasyon 
çalışmalarının yanı sıra program değerlendirme ve akreditasyon süreçlerinde görev alacak değerlen-
diricilerin eğitimi de yapılmıştır. Bu tarihten sonra EPDAD ilk akreditasyon başvurularını almaya baş-
lamış ve faaliyetlerini düzenli olarak sürdürmüştür. 2021 yılı itibarıyla 128 program akredite edilmiştir.

EPDAD uluslararasılaşma çalışmaları çerçevesinde bazı adımlar atmıştır. İlk olarak EPDAD, Orta 
ve Doğu Avrupa Yüksek Öğretimde Kalite Güvence Ajansları Ağı’na -Central and Eastern European 
Network of Quality Assurance Agencies (CEENQA)- tam üye olmuştur. CEENQA EUA – ENQA (Euro-
pean University Association - European Association for Quality Assurance in Higher Education)’nın 
tam üyesidir. Bu üyelikle EPDAD, Avrupa Yükseköğretim Alanı (European Higher Education Area-E-
HEA) kalite güvence sisteminin kriterlerine uymayı taahhüt ederken adı geçen kuruluşun bilgi ve de-
neyiminden faydalanma imkânına kavuşmuştur. Ayrıca EPDAD 2020 tarihinde Macaristan Ulusal Ak-
reditasyon Kuruluşu (Hungarian Higher Education Accreditation Committee-MAB) ve 2021 yılında 
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Kazakistan Bağımsız Akreditasyon ve Değerlendirme Kuruluşu (Independent Agency for Accredita-
tion and Rating-IAAR) ile ikili anlaşmalar imzalamıştır. Bunlara ek olarak CEENQA’nın değerlendirici 
değişimi programı kapsamında Bosna Hersek Cumhuriyeti Sırp Özerk Bölgesi Ulusal Kalite Ajansı 
(AHERS) ile anlaşma imzalamıştır.

2.2. MEVZUAT VE ÜST POLİTİKA BELGESİ ANALİZİ
Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) 2022-2026 yıl-

larını kapsayan stratejik planlama çalışmaları; “5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu”, 
26/02/2018 tarih ve 30344 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu İdarelerinde 
Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”, “Kamu İdareleri İçin Stratejik Plan-
lama Kılavuzu” (2018, 3. Sürüm), “Türk Akreditasyon Kurumu Stratejik Planı 2019-2023”, “Yükseköğre-
tim Kurulu (YÖK) Stratejik Planı (2019-2023)”, “Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Ka-
lite Kurulu Yönetmeliği”, “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi”, “Yükseköğretim Kalite Kurulu 
(YÖKAK) Stratejik Planı 2019-2023”, “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair Tebliğ”,  
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Öğretmen Strateji Belgesi (2017-2023), MEB Öğretmenlik Mesleği Genel 
Yeterlikleri ve ilgili EPDAD mevzuatı (EPDAD Tüzüğü, EPDAD Değerlendirme ve Akreditasyon Uygu-
lama Esasları Yönergesi, EPDAD Kalite Politikası Kılavuzu, EPDAD Öğretmen Eğitiminde Program De-
ğerlendirme ve Akreditasyon El Kitabı) çerçevesinde yürütülmüştür. 

“Nitelikli eğitim”, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden birisidir. Bu hedefle her-
kes için kapsayıcı ve nitelikli eğitimin başarılmasına ve eğitimin sürdürülebilir kalkınma için en güçlü 
araçlardan biri olduğuna dair inanç vurgulanmaktadır. 

Eğitimde kalite güvence sistemlerinin oluşturulması ve akreditasyon faaliyetlerinin yürütülmesi, 
Cumhurbaşkanlığı belgelerinde de yer almıştır. 2021 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında “Nitelikli İn-
san ve Güçlü Toplum” başlığında ve eğitimle ilgili alt başlıklarda şu tedbirlere yer verilmiştir:

Tedbir 550.3. Eğitimde kalite güvence sistemi oluşturulacaktır. 

Tedbir 563.1. Etkili tanıtım çalışmalarıyla yükseköğretim sistemine uluslararası erişim kolaylaştı-
rılacaktır. 

Tedbir 563.2. Yükseköğretim sistemindeki nitelikli uluslararası öğrenci sayısı artırılacaktır. 

Tedbir 563.3. Nitelikli yabancı uyruklu akademisyenlerin toplam istihdamı oranı içindeki payı artı-
rılacaktır.” 
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2019-2023 dönemini kapsayan 11. Kalkınma Planında da “Nitelikli İnsan ve Güçlü Toplum” başlığı 
altında öncelikle eğitimin amacı verilmiştir. Buna göre madde 547’de “Tüm bireylerin kapsayıcı ve ni-
telikli bir eğitime ve hayat boyu öğrenme imkânlarına erişimi sağlanarak düşünme, algılama ve prob-
lem çözme yeteneği gelişmiş, özgüven ve sorumluluk duygusu ile girişimcilik ve yenilikçilik özellik-
lerine sahip, demokratik değerleri ve milli kültürü özümsemiş, paylaşıma ve iletişime açık, sanat ve 
estetik duyguları güçlü, teknoloji kullanımına yatkın, üretken ve mutlu birey yetiştirmek temel amaç-
tır.” denilmektedir. Bu amaca ulaşmak için alınabilecek politika ve tedbirlerden bazıları ise şunlardır:

550.3. Eğitimde kalite güvence sistemi oluşturulacaktır.

553.3. Okul yöneticiliği profesyonel bir meslek haline getirilecek ve yönetici eğitimi akreditasyon 
yapısı oluşturulacaktır. 

561. Yükseköğretim sistemi küresel rekabet gücü olan, kalite odaklı ve dinamik bir yapıya kavuştu-
rulacak; yükseköğretim kurumlarının niteliklerinin artırılmasına yönelik uygulamalara devam edilecektir.

561.7. Mezunların kariyer süreçlerinin takibi ve mezun-üniversite işbirliğinin güçlendirilmesi için 
mezun izleme sistemi kurulacaktır. 

563.Ülkemizin yükseköğretim alanında uluslararasılaşma düzeyi artırılacaktır.

563.2. Yükseköğretim sistemindeki nitelikli uluslararası öğrenci sayısı artırılacaktır.

Sonuç olarak mevzuat ve üst politika belgelerinde yer alan hedefler bütüncül olarak değerlendiril-
diğinde nitelikli eğitime ve akreditasyonun önemine vurgu yapıldığı görülmektedir. Kalite odaklı bir eği-
tim için öncelikle nitelikli öğretmenler yetiştirmek gerekir. EPDAD bu doğrultuda ülkemizde öğretmen 
eğitimi programlarının kalitesinin artırılması için akreditasyon çalışmaları ve diğer faaliyetleri (semi-
nerler, kongreler, uluslararası işbirlikleri vb.) yoluyla önemli katkılar sunmaktadır. 

2.3. FAALİYET ALANLARI VE HİZMETLERİN BELİRLENMESİ
EPDAD’ın faaliyet alanları ve hizmetleri, ilgili mevzuat çerçevesinde Tablo 1’de gösterilmiştir.
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Tablo 1. EPDAD’ın Faaliyet Alanları ve Hizmetleri

Faaliyet ve Hizmet Alanları Faaliyet/Hizmet

Akreditasyon Hizmetleri Program akreditasyonu 
(2, 3, 5 yıllık)

Sürekli Gelişim Faaliyetleri Standart ve süreç geliştirme çalışmaları
Değerlendirme araçları geliştirme çalışmaları
Mevzuat geliştirme çalışmaları
Uluslararasılaşma çalışmaları
Strateji geliştirme çalışmaları
Uzaktan eğitim çalışmaları

Eğitim Faaliyetleri Değerlendirici eğitimi çalıştayları
Kurumlara yönelik akreditasyon eğitimleri
Öğrenci değerlendirici eğitimi çalıştayları
Seminerler
Öğretmen değerlendirici eğitimi çalıştayları

Kalite Güvencesi Faaliyetleri Dış kalite güvencesi çalışmaları
İç kalite güvencesi çalışmaları

Bilimsel Faaliyetler Ulusal ve uluslararası kongre (ITEAC)

2.4. KURUM İÇİ ANALİZ
EPDAD, ilgili mevzuatı çerçevesinde yürütmekle yükümlü olduğu hizmetleri hem kadrolu personeli 

hem de gönüllü olarak hizmet sunan değerlendirici ve gözlemciler vasıtasıyla yerine getirmektedir. Ku-
rum içi analiz aşağıdaki başlıklar altında sunulmuştur. 

2.4.1. İnsan Kaynakları Yetkinlik Analizi
EPDAD’ın program değerlendirme ve akreditasyon süreçlerinde görev alan geniş bir insan kaynağı 

havuzu bulunmaktadır. Bu insan kaynağı havuzu dış değerlendirici öğretim elemanları, öğretmenler, 
öğrenciler ve yabancı uzmanlardan oluşmaktadır. Bunların yeterlilikleri şöyle sağlanmaktadır:

1) Dış Değerlendirici Öğretim Elemanları: EPDAD dış değerlendirici olmak isteyenler için kurum web 
sitesinden sürekli çağrı yapmaktadır. Gelen başvurular arasından ihtiyaç duyulan alanlarda en az dok-
tora derecesine sahip öğretim elemanları Değerlendirici Eğitimi Çalıştayı’na davet edilmektedir. Bu ça-
lıştaylarda katılımcılara dış değerlendirme sürecine yönelik teorik ve uygulamalı eğitimler verilmekte-
dir. Değerlendirici öğretim elemanları havuzu üniversite, bölge, cinsiyet, kıdem vb. faktörler açısından 
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dengeli bir dağılım göstermektedir. Sistemde herhangi bir değişiklik meydana geldiğinde ya da değer-
lendirici ihtiyacı doğduğunda rutin eğitimlerin dışında da değerlendirici eğitimi/sürekli gelişim çalış-
tayları düzenlenmektedir. Ayrıca ziyaret sonunda yapılan çapraz değerlendirmeler, değerlendiricilerin 
yetkinliklerinin artırılmasına katkı sağlamaktadır. Güncel değerlendirici öğretim elemanı sayısı 310’dur.

2) Dış Değerlendirici Öğrenciler: Dış değerlendirici öğrenciler, EPDAD tarafından akredite edilen li-
sans programlarında öğrenim gören öğrenciler arasından seçilmektedirler. Seçim, Fakülte tarafından 
yapılır. Belirlenen öğrenciler Öğrenci Değerlendirici Eğitimi Çalıştayına davet edilir. Öğrenci değerlen-
diricilerin yetkinlikleri öğretim elemanları için geçerli olan değerlendirme süreçleri ile güvence altına 
alınır. Güncel öğrenci değerlendirici sayısı 105’tir.

3) Dış Değerlendirici Öğretmenler: Öğretmen değerlendiricilerin seçiminde en az 3 yıl deneyimli ve 
gösterdiği performansa dayalı olarak MEB tarafından başarı ödülü/belgesi almaya layık görülmüş ol-
mak tercih nedenidir. Seçilen öğretmenler Öğretmen Değerlendirici Eğitimi Çalıştayına davet edilir. Bu 
öğretmenler ziyaret sürecinde Fakülte – Okul İşbirliği konusunda görev alırlar. Öğretmen değerlendiri-
cilerin yetkinlikleri öğretim elemanları için geçerli olan değerlendirme süreçleri ile güvence altına alınır. 

EPDAD ofis personeli kuruluşun ihtiyaçları göz önünde bulundurularak Yönetim Kurulu tarafından 
seçilmektedir. Ofis personelinin çalışma planı ve verimliliği Yürütme ve Eşgüdüm Birimi tarafından iz-
lenmektedir.

2.4.2. Kurum Kültürü Analizi
2.4.2.1. Katılım ve İletişim
EPDAD, program değerlendirme ve akreditasyon faaliyetlerini gönüllü akademik uzmanlar ve eği-

timli öğrenci temsilcileri vasıtasıyla yürütmektedir. EPDAD’ın akreditasyon süreciyle ilgili dokümanları 
(standartlar, değerlendirme formları, yönergeler, kılavuzlar vb.) iç ve dış paydaşların katılımıyla hazır-
lanmakta ve uygulanmaktadır. Akreditasyon süreciyle ilgili kararlar yetkili kurullar ve komisyonlar ta-
rafından alınmaktadır.

Karar alma süreçlerinin bağımsızlığı paydaş katılımında yüksek temsiliyet oranına ulaşılarak te-
min edilmektedir. EPDAD’ın en önemli akreditasyon karar organı olan Öğretmenlik Eğitim Programları 
Akreditasyon Kurulu’nun (EFAK) üye yapısı, bu bağlamdaki en iyi örnektir. Kurul, 7 öğretim elemanı, 1 
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), 1 eğitim sendikası, 1 okul müdürü, 1 öğretmen, 1 öğrenci, 1 Türkiye Ka-
lite Derneği (KALDER) temsilcisinden oluşmaktadır. Bu dağılım üyelerin seçiminde açıklık ve hesap 
verebilirliğin güvence altına alınmasını sağlamaktadır. Program değerlendirme sürecinde görev alan 
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ekip üyeleri ile kurum temsilcileri çapraz değerlendirme yaklaşımıyla değerlendirme yaparak sürecin 
güvenirliğine katkı sağlamaktadır. Etik ihlalini önlemek için tüm paydaşlar etik ve gizlilik ihlali sözleş-
mesi imzalamaktadır. Kurumlara, programlarının değerlendirilmesine yönelik alınan kararlara itiraz 
etme hakkı verilmektedir.

EPDAD her değerlendirme döneminin sonunda paydaş görüşlerine başvurarak sistemi değerlendir-
mekte ve gelişmeye açık yönlerini belirleyerek iyileştirme çalışmalarını gerçekleştirmektedir. Böylece 
stratejik amaçlarından biri olan model bir öğrenen örgüt olma amacını hayata geçirmektedir.

EPDAD her türlü faaliyetine iç ve dış paydaşların görüşlerini alarak yapılan ihtiyaç analiziyle başla-
maktadır. Bu iki yolla olmaktadır. Birinci yol paydaşların görüşlerinin anketle tespit edilmesidir. İkinci 
yol bir toplantı yaparak konunun tartışılması ve sonunda ortak bir karara ulaşılmasıdır. Bu toplantıla-
rın bir kısmı çalıştay, bir kısmı çalışma grupları formatında yapılmaktadır. İhtiyaç analizi yapıldıktan 
sonra gerekli ürün ve/veya süreci geliştirmek üzere iş ilgili komisyonlara gönderilmektedir. Komisyon 
çalışmasını bitirdikten sonra sonuç/ürün paydaşların görüşüne sunulmaktadır. Bu çalışmalar PUKÖ 
(Planla – Uygula – Kontrol et – Önlem al) döngüsüyle birkaç aşamada sonuçlanır. Tamamlanan her 
bir döngü bir sonraki döngünün de başlangıcını oluşturmaktadır. Her Planlama (P) aşamasında pay-
daşların görüşüne başvurulur.

EPDAD, bütün yönetişim süreçlerinde uygulamalarına geniş paydaş katılımı sağlamakla mükellef-
tir. Bu, hem YÖKAK’ın ulusal kalite kuruluşlarını yetkilendirme kriterlerine hem de ESG standart ve kı-
lavuzlarına uygun olmasının ve kurumsal kalite belgesinin gereğidir. EPDAD, katılımcılık politikasının 
gereği olarak birçok birim, kurul ve komisyon oluşturmuştur. Bunlar vasıtasıyla karar alma süreci pira-
midin tabanından başlamaktadır. Bu katılımcılığı azamî seviyeye çıkarma politikası sayesinde EPDAD, 
yüksek temsiliyet oranına ulaşarak karar alma süreçlerinin bağımsızlığını güvence altına almaktadır.

Şeffaflık, EPDAD’ın temel özelliklerinden biridir. Nitekim 2021 yılında yapılan GZFT Analizi bulgu-
larına göre ajansın güçlü yanlarından biri “şeffaf ve hesap verebilir bir yapıya sahip olması”dır. EPDAD 
değerlendirme süreçlerinden elde ettiği bulguları Yıllık Faaliyet Raporları, Kalite Güvencesi Raporları 
ve Tematik Analiz Raporları aracılığıyla paydaşlar ve kamuoyu ile paylaşmaktadır. GZFT Analizinin so-
nuçlarına göre ayrıca “iş birliği ve iletişime açık olma ve ulaşılabilirlik” EPDAD’ın güçlü yanlarından biri 
olarak görünmektedir.

EPDAD, Öğretmenlik Eğitimi Lisans Programları Dış Değerlendirme Standartları, Öğretmenlik Eğitim 
Programları Değerlendirme ve Akreditasyon El Kitabı, Değerlendirme ve Akreditasyon Uygulama Esas-
ları Yönergesini (DAUE) yayımlamıştır. Bu belgelerde dış değerlendirme süreçleriyle ilgili bütün ayrıntılar 
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açıklanmaktadır. Türkiye’de program akreditasyonu kurumların isteğine bağlıdır, yani zorunlu değildir. 
Akreditasyon başvurusunda bulunan programlar bir Öz Değerlendirme Raporu (ÖDR) hazırlamaktadır. 
EPDAD, başvurusu kabul edilen kurumların temsilcilerine akreditasyon süreci ve ÖDR hazırlamayla ilgili 
bir eğitim vermektedir. Kurum temelli eğitimler de kurumların talepleri doğrultusunda verilmektedir. Bu 
eğitimin amacı, kurumu/programı dış değerlendirme sürecine hazırlamanın yanı sıra kalite/akreditas-
yon kültürünü yaymaya katkıda bulunmaktır. EPDAD ayrıca paydaşları bu sürece hazırlamak için EP-
DAD Öğretmen Eğitimi Programı Öz Değerlendirme Raporu Kılavuzu yayımlamıştır. Sistemde herhangi 
bir güncelleme yapılması halinde bütün kurumlara yönelik bilgilendirme eğitimleri de yapılmaktadır.

EPDAD’ın resmî web sayfasında kendisiyle ilgili bütün bilgiler bulunmaktadır. Bununla beraber ge-
rek paydaşların gerekse bilgi almak isteyen herkesin talebini karşılamak için gerekli iletişim kanalları 
web sayfasında yer almaktadır (bkz. www.epdad.org). Ayrıca paydaşlar ofis personeline EPDAD’ın 
GSM telefonlarından mesai saatlerinde kesintisiz ulaşabilmektedirler.

Ayrıca EPDAD 2017 yılından itibaren her yıl Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kong-
resi | International Teacher Education and Accreditation Congress (ITEAC) düzenlemektedir. Kongrede 
ekip başkanlarına, değerlendiricilere ve akredite edilen programların yöneticilerine EPDAD’ın akreditas-
yon sistemini ve uygulamalarını değerlendirdikleri oturumlar tahsis edilmektedir. EPDAD ayrıca yılda 
birkaç kez yayımladığı bülten ile faaliyetleri hakkında kamuoyunu bilgilendirmektedir.

EPDAD birimleri arasında güçlü bir iş birliği bulunmaktadır. Belli aralıklarla sistemin gelişimi için 
faaliyet gösteren komisyonlar arasında iş birliği ve koordinasyon toplantıları yapılmaktadır. Ayrıca bu 
komisyonların çalışmalarını planlayan, koordine eden ve izleyen bir Yürütme ve Eşgüdüm Birimi (YEB) 
bulunmaktadır. Her birim faaliyetleri hakkında YEB’e rapor vermektedir. YEB de belli aralıklarla bunları 
analiz edip sonuçları Yönetim Kuruluna sunmaktadır. Sözü edilen iş birliği ve koordinasyon mekaniz-
ması etkili bir biçimde işlemektedir. 

2.4.2.2. Bilginin Yayılımı 
EPDAD iç ve dış paydaşlara bilgi akışını zamanında yapmaktadır. EPDAD’a üç tür bilgi girişi olmak-

tadır: (a) yönetimle ilgili bilgiler, (b) kuruluş tarafından üretilen akreditasyon süreciyle ilgili bilgiler, (c) 
değerlendirilen programlara ait bilgiler. Bunların zamanında iletilme şekli şöyledir:

(a) Yönetimle ilgili bilgiler EPDAD’ın bağlı olduğu devlet kurumlarına (İçişleri Bakanlığı, Maliye Ba-
kanlığı ve YÖKAK) belirlenen tarihlerde bildirilmektedir. Ayrıca ilgili kurumlardan gelen bilgiler de iş-
leme konmakta, gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır.
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(b) EPDAD tarafından üretilen akreditasyon süreciyle ilgili bilgiler iç ve dış paydaşlarla çeşitli şekil-
lerde (konferans, kongre, yazılı bildirim, rapor vb.) paylaşılmaktadır. Bu amaçla paydaş bilgilendirme 
toplantıları da yapılmaktadır. Bu toplantılarda paydaşların sorularına da yanıt verilmektedir.

(c) Değerlendirilen programlara ait bilgiler ise “gizli” konulara ait olanlar hariç hem paydaşlarla hem 
de kamuoyuyla paylaşılmaktadır. 

2.4.2.3. Öğrenme 
EPDAD misyonunda, “sürekli gelişimi” destekleme vurgusu yapılmaktadır. Aynı şekilde stratejik 

hedefleri arasında “Sürekli gelişimi desteklemek” ve “Model bir öğrenme organizasyonu olma” da bu-
lunmaktadır. Bu nedenle kurumun tüm faaliyetleri PUKÖ Döngüsü aşamaları izlenerek, sürekli gelişim 
odaklı olarak yürütülmektedir. EPDAD bünyesindeki birim, kurul ve komisyonlar sürekli gelişim çalış-
malarında etkin rol oynamaktadır. 

EPDAD yukarıda sözü edilen stratejik hedefleri gerçekleştirmek için şu faaliyetleri yapmaktadır: “Sü-
rekli gelişimi desteklemek” için “Sürekli gelişimi gözetmek, hayata geçirmek ve değerlendirmek”; “Mo-
del bir akredite edici kuruluş olmak” için “Sürekli gelişim faaliyetleri” ve “Paydaş görüşleriyle sürekli 
güncelleme”; “Model bir öğrenme organizasyonu olmak” için “PUKÖ döngüsüne paralel olarak yürütü-
len sürekli geliştirme çalışmaları”, “Dış paydaşlardan elde edilen geri bildirimleri etkin biçimde kullan-
mak”, “Alanlara özgü komisyonlar aracılığıyla sistematik olarak araştırma – geliştirme faaliyeti içinde 
olmak.” Bu faaliyetlerin içinde olan iç ve dış paydaşların sürece dahil olma biçimleri, ilgili birimlerin ça-
lışma usul ve esasları EPDAD mevzuatında ayrıntılı olarak tanımlanmış; iş akış şemaları yayınlanmıştır.

EPDAD yöneticileri yükseköğretim kalite güvence sisteminin üst kurumu olan Yükseköğretim Ka-
lite Kurulu’nun tescil ettiği kuruluşlara yönelik bütün eğitim etkinliklerine ve ayrıca tam üye olunan CE-
ENQA tarafından düzenlenen bütün eğitimlere katılmaktadır. EPDAD’ın her yıl düzenlediği Uluslararası 
Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi | International Teacher Education and Accreditation Cong-
ress [ITEAC] de yerli ve yabancı akreditasyon kuruluşlarının deneyimlerini paylaşmalarına olanak ver-
mektedir. Diğer ulusal akreditasyon kuruluşlarının bilimsel toplantıları da yöneticilerin gelişmelerine 
imkân vermektedir.

2.4.2.4. Kurum İçi İletişim
2021 yılında yapılan GZFT Analizinde “İş birliği ve iletişime açık olma ve ulaşılabilirlik” EPDAD’ın 

güçlü yönlerinden biri olarak belirlenmiştir. Ofiste çalışan görevlilerin (n: 4) dışında herkes gönüllü 
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olarak çalışmaktadır. EPDAD çalışanları ve gönüllüleri arasında iletişim kurmada eposta, WhatsApp, 
Zoom, Internet ve telefon gibi iletişim araç/ortamları kullanılmaktadır.

2.4.2.5. Değişime Açıklık 
EPDAD, faaliyet alanına giren konularda iç ve dış paydaşlardan yeni fikirleri ve farklı görüşleri alır 

ve bunları ilgili kurullarında değerlendirir. EPDAD’ın vizyon, misyon ve hedeflerini gerçekleştirmesinde 
faydalı olacak görüşler konuyla ilgili komisyonlarda müzakere edilir. Elde edilen görüşler görevlendiri-
len komisyon tarafından projelendirilir ve uygulamaya konur.

EPDAD kalite güvencesi ve akreditasyon alanındaki gelişmeleri yakından izlemektedir. Akreditas-
yon kuruluşlarının her türlü faaliyetlerinin tanımlı ve şeffaf olma mecburiyeti birbirlerini izlemelerini ko-
laylaştırmaktadır. Bu amaçla şu faaliyetleri gerçekleştirir: 

1) Üyesi olduğu üst kuruluşların düzenlediği periyodik bilgi ve deneyim paylaşım etkinliklerine ka-
tılmak. 

2) Gerek kendisinin düzenlediği Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi (ITEAC) 
gerekse diğer akreditasyon kuruluşları tarafından düzenlenen bilimsel toplantıları izlemek. 

3) Alana ilişkin yayınları takip etmek.

2.4.2.6. Stratejik Yönetim 
Üst yönetimin stratejik planın hazırlanması, uygulanması ve izlenmesi süreçlerindeki sahiplik dü-

zeyi son derece yüksektir. Ayrıca üst yönetim Komisyona her türlü personel ve teknoloji desteğini sağ-
lamaktadır. Stratejik Planın etkili bir şekilde uygulanması için çalışanların sorumluluklarını yerine ge-
tirmesi izlenecektir. 

2.4.2.7. Kurumsal Motivasyon 
EPDAD içerisinde ofis elemanları hariç bütün personel gönüllüdür. Çalışanların motivasyonunu ar-

tırmaya yönelik çeşitli mekanizmalar bulunmaktadır. Örneğin faaliyetlerde görev alan katılımcılara te-
şekkür belgeleri sunulmakta, eğitimlerini tamamlayanlara sertifika vb. verilmektedir. Değerlendiriciler 
görev aldıkları yılın Dönem Değerlendiricileri Listesi’nde yayınlanmaktadır. 

2.4.3. Fiziki Kaynak Analizi
EPDAD’ın merkez ofisi İstanbul Kadıköy Göztepe’dedir. Ofis, 3 oda + 1 salon dairedir. Bütün hiz-

metler bu ofiste verilmektedir. Ayrıca ofiste arşiv için gerekli mekân bulunmaktadır. Ofiste üçü tam 
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zamanlı, biri yarı zamanlı olmak üzere toplam dört personel çalışmaktadır. Bunlardan biri idari ve mali 
işler müdürü, biri destek hizmetleri sorumlusu, biri mali hizmetler personeli ve biri -yarı zamanlı olan- 
bilgi işlem personelidir.

2.4.4. Teknoloji ve Bilişim Altyapısı Analizi
EPDAD 2019 yılından beri uzaktan öğretim ve akreditasyon değerlendirme süreçlerini yürütebile-

cek altyapıya sahiptir. 2021-2022 değerlendirme döneminden itibaren bütün dış değerlendirme ve ak-
reditasyon süreçlerini çevrim içi olarak yürütmüştür. EPDAD bilişim alt yapısını güçlendirmek amacıyla 
çeşitli otomasyon sistemlerini oluşturmuştur. Bunlardan birisi olan EPDAD Akreditasyon Bilgi Yönetim 
Sistemi (ABYS), program değerlendirme ve akreditasyon süreçlerinde, kalite güvencesi ve sürekli geli-
şim çalışmalarında, kayıtların ve verilerin oluşturulması, indekslenmesi, depolanması ve bulup getiril-
mesinden elden çıkarılmasına kadar bilgi yönetimi döngüsünün tamamı için evrakla veya elle yürütü-
len tüm süreçlerin otomasyonudur. Sistem paydaşların bilgi yönetimini kolaylaştırmakta ve bilgilerin 
izlenmesine olanak vermektedir. Bu kapsamda (1) Kurum (Dekan ve Fakülte Akreditasyon Koordina-
törü), (2) EPDAD (EPDAD Admin) ve (3) Değerlendirici (EFAK üyesi, takım başkanı ve değerlendirici 
üye) ekranlarından oluşan bir sistemdir. İkinci olarak EPDAD Bulut Sistemi (EBS), kullanıcıların dosya-
larını senkronize edebilmesi ve paylaşabilmesine imkân tanıyan bir bütünleşmiş ortak çalışma plat-
formudur. EPDAD Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS) ise kullanıcılara çeşitli çevrimiçi öğrenim araçları 
sunarak ihtiyaç duyulan etkinlikleri gerçekleştirmelerine imkân tanıyan dinamik bir öğrenme ortamıdır. 
Sistem ile canlı olarak sesli ve görüntülü eğitimler verilebilmekte, bu eğitimlerin kaydı alınabilmekte ve 
video olarak saklanabilmektedir. Kullanıcılar kendi aralarında canlı olarak metin tabanlı görüşme yapa-
bilmektedirler. Ayrıca bilişim alt yapısını geliştirmek amacıyla yönetim ile ilgili bilgilerin korunması için 
Microsoft Office 365’e bütünleşmiş bir şekilde veri yedekleme sistemi oluşturulmuştur.

2.4.5. Mali Kaynak Analizi
EPDAD, yükseköğretim kurumlarına sunduğu program akreditasyon hizmetleri için ücret talep et-

mektedir. Bu ücretler EPDAD’ın faaliyetlerini desteklemek için gerekli olan finansmanın ana kaynağını 
oluşturmaktadır. Diğer gelirleri, üyelerden alınan kabul ve yıllık aidat ücretleri, kurs, seminer, eğitim, 
yayın vb. faaliyetlerden elde edilen gelirler ve bağışlardır. Genel Kurul tarafından EPDAD Tüzüğü’ne 
göre onaylanan yıllık bir bütçesi vardır. EPDAD Bütçe ve Mali İşler Yönetmeliği’ne göre, yıllık EPDAD 
bütçesi, işletme sermayesi olarak gelecek yıla aktarılması planlanan mevcut yılın toplam bütçesinin 
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%30’una denk gelen fazla fonları içermelidir. Bu şekilde EPDAD faaliyetlerinin finansal sürdürülebilir-
liği garanti altına alınmaktadır.

EPDAD, her yıl bir mali rapor hazırlamaktadır. Bu raporlar İstanbul İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdür-
lüğü tarafından incelenmekte, mevzuata uygunluk güvence altına alınmaktadır. Ayrıca YÖKAK da bu 
raporları her yıl yapılan izleme ziyaretlerinde inceleyerek, EPDAD’ın mali açıdan sürdürülebilirliğini te-
yit etmektedir.

İlgili dokumanlar:
• EPDAD Tüzüğü
• EPDAD Bütçe ve Mali İşler Yönetmeliği

2.5. PAYDAŞ ANALİZİ
Paydaş analizi katılımcılığı sağlamanın en önemli aracıdır. EPDAD, iletişim ve işbirliği içerisinde 

olduğu tarafların stratejik planla ilgili görüşlerini dikkate alarak; hizmetlerin yararlanıcı ihtiyaçları doğ-
rultusunda şekillendirilmesini, stratejik planın paydaşlar tarafından sahiplenilmesini ve başarı düzeyi-
nin artırılmasını sağlar. Paydaşlar, EPDAD’ın ürün ve hizmetleriyle ilgisi olan, EPDAD’ın faaliyetlerinden 
doğrudan veya dolaylı, olumlu ya da olumsuz yönde etkilenen veya EPDAD’ı etkileyen kişi, grup veya 
kurumlardır. Paydaşlar, iç ve dış paydaşlar olarak sınıflandırılır:

İç paydaşlar: EPDAD’dan etkilenen veya EPDAD’ı etkileyen kurum içerisindeki kişi ve gruplardır. 
Bunlara idarenin çalışanları, yöneticileri, değerlendiriciler ve komisyon üyeleri iç paydaşlara örnek ola-
rak verilebilir.

Dış paydaşlar: EPDAD’ın sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlananlar ile EPDAD’dan etkilenen 
veya EPDAD’ı etkileyen kurum dışındaki kişi, grup veya kurumlardır. EPDAD’ın idari ve akreditasyon fa-
aliyetleriyle ilişkisi olan diğer kamu idareleri, sivil toplum ve özel sektör kuruluşları dış paydaşlara ör-
nek olarak verilebilir.

Paydaş analiziyle; 

ü	Paydaşların görüş, öneri ve beklentilerinin stratejik planlama sürecine dâhil edilmesi,
ü	Planın paydaşlarca sahiplenilmesi ve uygulanabilirliğinin artırılması,
ü	EPDAD’ın hizmetlerinin etkin bir şekilde sunulmasına engel oluşturabilecek unsurların saptan-

ması ve bunların giderilmesi için önlemler alınması,
ü	Paydaşların birbirleriyle olan ilişkilerinin ve olası çıkar çatışmalarının tespit edilmesi, 
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ü	EPDAD’ın güçlü ve zayıf yönleri ile fırsatları ve tehditleri hakkında fikir edinilmesi amaçlanır. 

Paydaş analizi aşağıda yer alan aşamalardan oluşmuştur: 

a. Paydaşların Tespiti: Stratejik Planlama Ekibi, beyin fırtınası yoluyla aşağıdaki soruları sorarak 
EPDAD’ın paydaşlarını tespit etmiştir. 

ü	EPDAD’ın ürün/hizmetleriyle ilgisi olanlar kimlerdir? 

ü	EPDAD’ın ürün/hizmetlerini kullananlar kimlerdir? 

ü	EPDAD’ın ürün/hizmetlerinden etkilenenler kimlerdir? 

ü	EPDAD’ın ürün/hizmetlerini etkileyenler kimlerdir? 

b. Paydaşların Önceliklendirilmesi: Önceliklendirme konusunda paydaşların EPDAD ile ilişkisi bağ-
lamında etki ve önem dereceleri dikkate alınmıştır.

c. Paydaşların Değerlendirilmesi: Önceliklendirilen paydaşlar aşağıdaki sorular dikkate alınarak 
değerlendirilmiştir. 

ü	Paydaş, EPDAD’ın hangi ürün/hizmetiyle ilgilidir? 

ü	Paydaşın EPDAD’tan beklentileri nelerdir? 

ü	Paydaş, EPDAD’ın ürün/hizmetlerini ne şekilde etkilemektedir? 

ü	Paydaş, EPDAD’ın ürün/hizmetlerinden ne şekilde etkilenmektedir? 

d. Paydaş Görüş ve Önerilerinin Alınması ve Değerlendirilmesi. SPHGK, paydaş görüşlerinin siste-
matik bir şekilde alınması için farklı veri toplama araçları (anket, açık uçlu sorular ve derecelendirme 
ölçeği) geliştirerek iç ve dış paydaşlardan veriler toplamıştır. Veri toplama süreci sonunda EPDAD’ın 
iç ve dış paydaşlarından 542 kişi ankete yanıt vermiştir. İç paydaşlardan ve dış paydaşlardan topla-
nan veriler ayrı ayrı alt başlıklar altında analiz edilmiştir. Paydaşlardan elde edilen veriler betimleyici 
istatistik ve içerik analizi yöntemleri ile çözümlenmiştir.

2.5.1. Paydaş Görüş ve Önerilerine İlişkin Bulgular
2.5.1.1. Paydaşların Demografik Özellikleri

Katılımcıların cinsiyete göre dağılımı incelendiğinde, yarıdan fazlasının (%58,9) kadın katılımcılar-
dan oluştuğu görülmektedir.



EPDAD STRATEJİK PLAN2022-2026

30

%59

%41

Cinsiyet

Erkek Kadın

Şekil 1. Katılımcıların Cinsiyete Göre Dağılımı

Katılımcıların yaş durumuna göre dağılımı incelendiğinde (Şekil 2) yarıdan fazlasının (%56,5) 36-
55 yaş aralığında yer aldığı görülmektedir.

%1
%9

%19

%15

%32

%24

Yaş Aralığı

25 ve aşağı 26-35 36-45 46-55 56-65 66 ve ykarı

Şekil 2. Katılımcıların Yaş Durumuna Göre Dağılımı
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Katılımcıların eğitim düzeyine göre dağılımı incelendiğinde (Şekil 3) büyük çoğunluğunun doktora 
derecesine sahip katılımcılardan oluştuğu görülmektedir (% 73,8).

%17

%2

%7

%74

Eğitim Düzeyi

Lisans öğrencisi Lisans mezunu Yüksek lisans Doktora

Şekil 3. Katılımcıların Eğitim Düzeyine Göre Dağılımı

Katılımcıların büyük çoğunluğu üniversitede görev yapmaktadır (%80,7). Katılımcıların yaklaşık 
beşte biri ise üniversitede öğrenim gören öğrencilerdir (%19,2). Katılımcıların unvan/görev durumu 
çeşitlilik göstermektedir.
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Tablo 2. Katılımcıların Unvan/Görev Durumuna Göre Dağılımı

Unvan/görev Sıklık (f) Yüzde (%)

Lisans öğrencisi 95 17,5

Lisans mezunu 3 ,6

Lisansüstü öğrenci 6 1,1

Arş. Gör. 33 6,1

Arş. Gör. Dr. 24 4,4

Öğr. Gör. 17 3,1

Öğr. Gör. Dr. 3 ,6

Dr. Öğr. Üyesi 112 20,7

Doç. Dr. 117 21,6

Prof. Dr. 130 24,0

Öğretmen 1 ,2

Yanıtsız 1 ,2

Toplam 542 100,0

Katılımcıların kıdem durumuna göre dağılımı incelendiğinde, katılımcıların yarısından fazlası 11-30 
(% 51,8) yıl arasında kıdeme sahiptir.

Tablo 3. Katılımcıların Kıdem Durumuna Göre Dağılımı

Kıdem (yıl) Sıklık (f) Yüzde (%)

Yok* 104 19,2

10 ve aşağı 94 17,3

11-20 155 28,6

21-30 126 23,2

31-40 53 9,8

41 ve yukarı 9 1,7

Yanıtsız 1 ,2

Toplam 542 100,0

*Öğrenci ve mezun.
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Katılımcıların idari görev dağılımı çeşitlilik arz etmektedir. Katılımcıların genel itibarıyla Ana Bilim 
Dalı başkanı, Bölüm Başkanı ve Dekan-Dekan yardımcısı olduğu söylenebilir. İdari görevi olmadığını 
söyleyen katılımcılar ise grubun yaklaşık %60’ını oluşturmaktadır.

Tablo 4. Katılımcıların İdari Görev Durumuna Göre Dağılımı

İdari görev Sıklık (f) Yüzde (%)

Dekan 23 4,2

Dekan yardımcısı 28 5,2

Anabilim dalı başkanı 62 11,4

Bölüm başkan yardımcısı 19 3,5

Bölüm başkanı 51 9,4

Araştırma merkezi müdürü 1 ,2

Yüksekokul müdürü 3 ,6

Koordinatör yardımcısı 1 ,2

Kalite kurulu üyesi 1 ,2

Erasmus+kurum koordinatörü 2 ,4

Farabi koordinatörü 1 ,2

BÖGEM müdür yardımcısı 1 ,2

BOLOGNA koordinatörü 1 ,2

Yönetim kurulu üyesi 1 ,2

Eğitim-öğretim koordinatörü 1 ,2

Enstitü müdür yardımcısı 4 ,7

Enstitü müdürü 2 ,4

Kurul üyesi 1 ,2

Müdür 1 ,2

Araştırma merkezi müdür yardımcısı 1 ,2

Merkez müdürü 3 ,6

UYGAR müdürü 1 ,2

Daire başkanı 1 ,2

Üniversite Kalite Kurulu, Eğitim Öğretim Çalışma Alt Komisyonu Görevlisi 1 ,2
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Rektörlük koordinatörü 1 ,2

Fakülte akreditasyon birimi başkanı 1 ,2

Dergi Editörü, Etik Kurul Sekreteri 1 ,2

Fakülte Akreditasyon ve Kalite Koordinatörü, Üniversite Kalite Kurulu Üyeliği 1 ,2

Akreditasyon koordinasyon 1 ,2

Diğer (lütfen belirtin) 2 ,4

İdari görevi bulunmamaktadır 324 59,8

Toplam 542 100,0

Katılımcıların paydaş olma türüne göre dağılımı incelendiğinde, katılımcıların büyük oranda dış pay-
daş olduğu görülmektedir (%80).

Paydaş

%80

%20

İç paydaş Dış paydaş

Şekil 4. Katılımcıların iç-dış paydaş olma durumuna göre dağılımı 

Katılımcıların büyük çoğunluğunun EPDAD’da bir görevi bulunmamaktadır (%83,6). Katılımcılar 
arasında görevi olanların büyük çoğunluğu değerlendirici (%10,0) ve komisyon üyesi (%3,1) olarak gö-
rev yapmaktadır.
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Tablo 5. Katılımcıların EPDAD’da Aldıkları Görev Açısından Dağılımı

EPDAD Görevi Sıklık (f) Yüzde (%)
Değerlendirici 54 10,0
Takım başkanı 9 1,7
Komisyon üyesi 17 3,1
Mezun öğrenciler ile ilişkiler 2 ,4
Eğitim komisyonu üyesi 1 ,2
Gözlemci 1 ,2
Sekreter 1 ,2
Alan uzmanı 1 ,2
Genel koordinatör 1 ,2
Danışma kurulu üyesi 1 ,2
EFAK başkanı 1 ,2
Görevi olmayan 453 83,6
Toplam 542 100,0

Katılımcıların büyük çoğunluğunun fakülte akreditasyon görevi bulunmamaktadır (%73,1).

Tablo 6. Katılımcıların Fakülte Akreditasyon Görevi Açısından Dağılımı

Sıklık (f) Yüzde (%)

Fakülte akreditasyon birimi üyesi 37 6,8
Fakülte akreditasyon koordinatörü 22 4,1
Bölüm akreditasyon koordinatörü 15 2,8
Anabilim dalı koordinatörü 9 1,7
Program Akreditasyon Sorumlusu 7 1,3
Dekan 6 1,1
Fakülte birim kalite ve akreditasyon komisyonu üyesi 6 1,1
Öz değerlendirme raporu yazma komisyonu 5 0,9
Anabilim dalı komisyonu üyesi 3 ,6
Akademik yayın-faaliyet raporlarını hazırlama 2 ,4
Diğer 34 6,3
Yok 396 73,1
Toplam 542 100,0
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Katılımcıların mensup oldukları programın akredite olma durumuna göre dağılımı incelendiğinde, 
yarıdan fazlasının (%54) akredite olmayan program mensubu olduğu görülmektedir.

Katılımcıların Programının 
Akredite Olma Durumu

Evet Hayır

%54

%46

Şekil 5. Katılımcıların mensubu oldukları programların akredite olma durumuna göre dağılımı

2.5.1.2. Paydaşların EPDAD’a İlişkin Bilgi ve Algısı
İç ve dış paydaşların, EPDAD’ın temel amacı, faaliyetleri, faaliyetlerin izlenmesi, akreditasyonun ya-

rarı, güvenilirliği ve akreditasyon çalışmalarının devamlılığı konularında yeterli düzeyde bilgi sahibi ol-
duğu görülmektedir (Tablo 7).
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Tablo 7. Paydaşların EPDAD’a İlişkin Bilgi ve Algı Düzeyleri

1
Hiç 

katılmıyorum
2 3 4

5
Tamamen 
katılıyorum

İP*
% 

DP*
%

İP
% 

DP
%

İP
% 

DP
%

İP
% 

DP
%

İP
% 

DP
%

1. EPDAD’ın temel amacı 
konusunda bilgi sahibiyim. 0 6,7 1,9 6,7 5,6 14,4 3,7 29,6 88,9 42,6

2. EPDAD’ın faaliyetleri hakkında 
bilgi sahibiyim. 0,9 7 1,9 11 4,6 20,5 17,6 31 75 30,5

3. EPDAD’ın faaliyetlerini 
izliyorum. 0,9 16,3 5,6 20,2 8,3 23,3 25,9 20,2 59,3 20

4. Program akreditasyonunun 
yararlı olduğunu düşünüyorum. 0 7,6 1,9 5,8 6,5 15,9 15,7 21,9 75,9 48,7

5. EPDAD’ın güvenilir bir kuruluş 
olduğunu düşünüyorum. 0,9 6,3 0,9 3,5 12 20,5 15,7 28,4 70,4 41,4

6. EPDAD’ın akreditasyon 
çalışmalarının devam etmesinin 
yararlı olacağını düşünüyorum. 

0,9 8,8 2,8 4,2 6,5 15,7 18,5 23,8 71,3 47,5

*İP: İç paydaş, DP: Dış paydaş

2.5.1.3. EPDAD ile İlgili Bilgi Edinme Kaynakları
Katılımcıların EPDAD ile ilgili bilgiyi kurumun web sitesinden ve akreditasyon ile ilgilenen öğretim 

elemanlarından edindikleri görülmektedir (Şekil 6).
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EPDAD ile ilgili bilgi edinme kaynakları

Akreditasyonla İlgilenen öğretim 
elemanlarından

EPDAD ile fakülteler arasındaki 
yazışmalardan

EPDAD’ın web sitesinden

Sosyal medya hesaplarından

23

214

178

111

Şekil 6. EPDAD ile ilgili bilgi edinme kaynaklarına yönelik yanıtların frekans dağılımı

2.5.1.4. Paydaşların EPDAD’ın Faaliyetlerine İlişkin Görüşleri
İç ve dış paydaşların EPDAD’ın ağırlıklı olarak öğretmen eğitiminde kalitenin geliştirilmesi, prog-

ram akreditasyonunun değerinin artırılması, öğretmen eğitimi programlarının tanınırlığının sağlan-
ması, öğretmen eğitimine yönelik araştırma ve inovasyonun gerçekleştirilmesi, öğretim elemanlarının 
mesleki gelişiminin sağlanması, öğretmen eğitiminin gelişimi, öğretmen eğitiminin belli standartlar 
temelinde yürütüldüğüne dair topluma güvence verilmesi, eğitim sisteminin gelişimi, fakültede kalite 
güvence sisteminin kurulması, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve güçlendirilmesi, program akreditas-
yonunda uluslararası standartların oluşturulması ve geliştirilmesi, akreditasyon çalışmalarında ulus-
lararası standartlardan yararlanılması, diplomaların uluslararası tanınırlığının ve eşdeğerliğinin sağlan-
ması ve kurumdaki faaliyetlerin planlı bir şekilde yürütülmesi ve belgelendirilmesine yönelik faaliyetleri 
yürüttüğü görüşündedirler.
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Tablo 8. Paydaşların EPDAD’ın Faaliyetlerine İlişkin Görüşleri

1
Hiç 

katılmıyorum
2 3 4

5
Tamamen 
katılıyorum

İP*
% 

DP*
%

İP
% 

DP
%

İP
% 

DP
%

İP
% 

DP
%

İP
% 

DP
%

1. Öğretmen eğitiminde kaliteyi 
geliştirmeye katkı sağlar. 0 6,8 3,7 5,4 6,5 15,2 24,1 30,5 65,7 42,2

2. Öğretmen eğitiminde program 
akreditasyonunun değerini artırır. 0 6 0,9 5,1 7,4 14 27,8 32,3 63,9 42,6

3. Öğretmen eğitimi programlarının 
tanınırlığına katkıda bulunur. 0 6,3 2,8 5,6 8,3 16,5 28,7 30,2 60,2 41,4

4. Fakültede öğretmen eğitimine 
yönelik araştırma ve inovasyonun 
gelişimine katkıda bulunur.

0 8,1 4,6 7,7 13 18,1 25 29,1 57,4 37

5. Öğretim elemanlarının sürekli 
mesleki gelişimini destekler. 0,9 8,9 1,9 8,6 21,3 19,1 26,9 26,6 49,1 36,8

6. İç ve dış paydaşların sürekli geri 
bildirimleri doğrultusunda öğretmen 
eğitiminin gelişimine katkıda 
bulunur.

0,9 6,3 1,9 7,5 6,5 20,3 33,3 28,5 57,4 37,4

7. Öğretmen eğitiminin 
belli standartlar temelinde 
yürütüldüğüne dair topluma 
güvence verir.

1,9 6,5 0,9 5,8 5,6 17,7 30,6 29,4 61,1 40,6

8. Eğitim sisteminin gelişimine 
katkıda bulunur. 0,9 7,2 3,7 8,6 12 18,2 25,9 28,7 57,4 37,1

9. Fakültede kalite güvence 
sisteminin kurulmasında ve 
geliştirilmesinde katkıda bulunur.

0 7,3 3,7 4,2 4,6 15,2 32,4 31,6 59,3 41,7

10. Fakültede kalite güvencesi 
kültürünün yaygınlaştırılmasına ve 
güçlendirilmesine katkı sağlar.

0 6,5 3,7 5,8 7,4 15,3 27,8 30,7 61,1 41,6

11. Öğretmen eğitimi programlarının 
akreditasyonunda uluslararası 
standartların oluşturulmasına ve 
geliştirilmesine katkı yapar.

2,8 7,7 0 5,8 9,3 16,3 31,5 30,2 56,5 40
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12. Öğretmen eğitimi programlarının 
akreditasyonu çalışmalarında 
uluslararası standartlardan 
yararlanır.

0,9 6,8 0,9 6,5 13 17 28,7 33,3 56,5 36,4

13. Diplomaların uluslararası 
tanınırlığının ve eşdeğerliğinin 
sağlanmasına katkıda bulunur.

2,8 7,2 0,9 6,3 14,8 21,6 32,4 29 49,1 36

14. Kurumdaki faaliyetlerin planlı 
bir şekilde yürütülmesine ve 
belgelendirilmesine katkı sağlar.

0,9 6 0 5,1 7,4 14,4 25 29,8 66,7 44,7

*İP: İç paydaş, DP: Dış paydaş

2.5.1.5. Paydaşların EPDAD’ın Kurumsal Niteliklerine Yönelik Algıları
İç ve dış paydaşlar EPDAD’ı büyük ölçüde tarafsız ve bağımsız, güvenilir, uzman, şeffaf, hesap ve-

rebilir, çözüm odaklı, iletişime açık ve ulaşılabilir ve tanınan bir kurum olarak algılamaktadırlar.

Tablo 9. Paydaşların EPDAD’ın Kurumsal Niteliklerine Yönelik Algıları

1
Hiç 

katılmıyorum

2 3 4 5
Tamamen 
katılıyorum

İP*
% 

DP*
%

İP
% 

DP
%

İP
% 

DP
%

İP
% 

DP
%

İP
% 

DP
%

Tarafsızlık ve bağımsızlık 0,9 5,8 0,9 3,5 7,4 21,6 25,9 30,5 64,8 38,6

Güvenilirlik 0 5,1 2,8 4,4 8,3 20,1 25 30,1 63,9 40,2

Uzmanlık 0 4,4 2,8 4,4 11,1 23,8 29,6 29,1 56,5 38,2

Şeffaflık 0,9 4,7 1,9 5,4 7,4 20,8 26,9 32,7 63 36,4

Hesap verebilirlik 0,9 4,9 0,9 5,6 13,9 22,7 20,4 31,3 63 35,5

Çözüm odaklılık 0,9 5,6 2,8 6,1 12 23,3 26,9 29,6 57,4 35,4

İletişime açıklık ve ulaşılabilirlik 0 4,9 2,8 4,9 9,3 21,8 21,3 26,3 65,7 42

Tanınırlık 0,9 6,3 4,6 9,6 21,3 25,4 32,4 28 40,7 30,8

*İP: İç paydaş, DP: Dış paydaş
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2.5.1.6. Paydaşların EPDAD’ın Öğretmen Eğitiminde Geleceğe Yönelik Katkılarına Dair Görüşleri
EPDAD’ın öğretmen eğitiminde geleceğe dönük katkısının ne olacağı yönünde iç ve dış paydaşlar-

dan alınan görüşler analiz edildiğinde altı ana kategori belirlenmiştir. Her bir kategorinin altında katı-
lımcıların önemli gördüğü katkılar aşağıdaki tablolarda kodlar yüzdelik olarak sunulmuştur. 

Tablo 10. Öğretmen Niteliğini Artıma Kategorisine ilişkin Yüzde Değerleri

Kategori Kod İç Paydaş (N=105)
(%)

Dış Paydaş
(N=433)

(%)

Öğretmen niteliğini 
artırmak

• Standartların sürekli geliştirilmesi 12 13

• Akreditasyon önemli (tercih, programın tanınırlığı, 
istihdam vb.)

10 13

• Öğretim elemanlarının nicel ve nitel gelişimine 
katkıda bulunmak

3 1

• Akademik etkinlikler (Seminer, konferans vb.) 
düzenlemek

2 2

• Alana özgü alt standartların geliştirilmesi 1 2

• Eğitim politikalarının oluşturulmasına katkı 
sağlamak

2 0.5

• Bilimsel raporların sunulması - 1

• Öğretmenlerin nicel ve nitel gelişimine katkıda 
bulunmak

- 0.7

• Programların olağanüstü şartlara uyumunu 
sağlama yeteneği

- 0.2

 

Öğretmen niteliğini artırmak kategorisinin ağırlıklı olarak standartların sürekli geliştirilmesi ve ak-
reditasyonun önemi üzerinde yoğunlaştığı ortaya çıkmıştır. Diğer kodlarda öğretmen niteliğini artırma 
yönünde daha az yoğunlaşma olduğu görülmektedir.
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Tablo 11. Eğitim Programlarının İyileştirilmesi Kategorisine ilişkin Yüzde Değerleri

Kategori Kod İç Paydaş (N=105)
(%)

Dış Paydaş
(N=433)

(%)

Programların 
iyileştirilmesi

• Programların gelişmeye açık yönlerinin 
bildirilmesi

10 3

• Programların iyi örneklerinin paylaşılması 9 1

Eğitim programlarının iyileştirilmesi kategorisinde programların gelişmeye açık yönlerinin bildiril-
mesi ve iyi örneklerin paylaşılması EPDAD’ın yapacağı önemli katkılar olarak belirlenmiştir. 

Tablo 12. Kalite Kültürünün Geliştirilmesini Desteklemek Kategorisine ilişkin Yüzde Değerleri

Kategori Kod İç Paydaş (N=105)
(%)

Dış Paydaş
(N=433)

(%)

Kalite kültürünün 
geliştirilmesini 
desteklemek
• 

• Kalite güvencesinin desteklenmesi 12 6

• Kalite kültürünün kapsayıcı hale getirilmesi 4 0.5

• Akreditasyonun yaygınlaştırılması 3 0.2

• Sistematik yaklaşım (yönetimsel süreçler) 1 0.7

Kalite kültürünün geliştirilmesini destekleme kategorisinde, kalite güvencesi sisteminin destekle-
mesinin önemli olduğu görülmüştür. Bu bağlamda kalite kültürünün kapsayıcı hale getirilmesi, akredi-
tasyonun yaygınlaştırılması ve sistematik yaklaşımın önemli olduğu vurgulanmıştır.

Tablo 13. Uluslararasılaşma Kategorisine ilişkin Yüzde Değerleri

Kategori Kod İç Paydaş (N=105)
(%)

Dış Paydaş
(N=433)

(%)

Uluslararasılaşma • Uluslararası standartların öğretmen eğitimine 
yansıması

8 4

• Uluslararası tanınırlık kazanma (Diploma, 
sertifika vb.)

1 1
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Tablo 4’teki verilere göre katılımcılar, uluslararasılaşma kategorisinde uluslararası standartların öğ-
retmen eğitimine yansımasının önemini vurgulamışlardır. Ayrıca verilen diploma ve sertifikaların ulus-
lararası tanınırlığının artırılmasının önemi de belirtilmiştir. 

Tablo 14. Akreditasyon Değerlendirmesinin Niteliği ve Sürekliliği Kategorisine ilişkin Yüzde Değerleri

Kategori Kod İç Paydaş (N=105)
(%)

Dış Paydaş
(N=433)

(%)

Akreditasyon 
değerlendirmesinin 
niteliği ve sürekliliği

• Değerlendiricilerin niteliğini artırmak 3 0.5

• Değerlendirici çeşitliliğini artırmak 1 0.2

• Akreditasyon sürecinin iyileştirilmesi 
(sadeleştirme, doküman, sistem, dijitalleşme, 
değerlendiricilerin eğitimi, esneklik)

- 1

• Değerlendirmelerin doküman incelemesi ile 
sınırlı kalması

- 1

• Değerlendirmenin niteliğinin artırılması 1 -

Akreditasyon değerlendirmesinin niteliği ve sürekliliği konusunda iç ve dış paydaşlar değerlendiri-
cilerin niteliğini artırmanın önemli olduğunu vurgulamışlardır. Akreditasyon sürecinin iyileştirilmesi ve 
değerlendirmelerin doküman incelemesi ile sınırlı kalmaması gerektiği dış paydaşlar tarafından belir-
tilmiştir.

Tablo 15. EPDAD’ın Kurumsal Gelişimi Kategorisine ilişkin Yüzde Değerleri

Kategori Kod İç Paydaş (N=105)
(%)

Dış Paydaş
(N=433)

(%)

EPDAD’ın Kurumsal 
Gelişimi

• Kurumsal tanınırlığının artırılması 2 0.7

• İç-dış paydaşlarla işbirliği 1 0.2

• Kurumsallaşma (gerekli kurum birimlerinin 
oluşturulması ve işletilmesi)

1 -

• Kurumsal gelişim (kendini güncelleme, alt 
yapısını yenileme, dijitalleşme vb.)

- 0.2
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Tablo 15’e göre EPDAD’ın iç ve dış paydaşlar ile işbirliği içerisinde kurumsal gelişimini ve tanınır-
lığının artırılması vurgulanmıştır.

2.5.1.7. EPDAD Paydaşlara Göre Ne İfade Ediyor?
EPDAD’ın iç paydaşlara ağırlıklı olarak kalite, kaliteli öğretmen eğitimi, gelişme, kalite güvencesi, 

standartlaşma, akreditasyon, şeffaflık, güvenirlik, sürdürülebilirlik kavramlarını çağrıştırdığı görülmektedir.

Şekil 7. İç paydaşların EPDAD ile ilgili algıları

EPDAD’ın dış paydaşlara ise ağırlıklı olarak kalite, kaliteli öğretmen eğitimi, gelişme, kalite güven-
cesi, akreditasyon, standartlaşma, güvenirlik kavramlarını çağrıştırdığı görülmektedir. 
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Şekil 8. Dış paydaşların EPDAD ile ilgili algıları

2.6. PESTLE ANALİZİ
EPDAD’ın kurum içi analizi, paydaş analizi ve mevzuat analizi çerçevesinde elde edilen veriler doğ-

rultusunda PESTLE analizi (Politik, Ekonomik, Sosyal, Teknolojik, Yasal, Çevresel, Sektörel Eğilim Ana-
lizi) aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.
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Tablo 16. PESTLE Analizi

ETKENLER Tespitler 
(Etkenler/Sorunlar) 

İdareye Etkisi Ne Yapılmalı?

Fırsatlar Tehditler

Politik 11. Kalkınma Planı incelendiğinde, 
yükseköğretim sisteminin kalite odaklı 
bir yapıya kavuşturularak yükseköğretim 
kurumlarının niteliklerinin artırılmasına 
yönelik çalışmalara devam edileceği 
vurgulanmaktadır. Bunlar aşağıdaki gibi 
ifade edilmiştir: 
• Eğitimde kalite güvence sistemi 

oluşturulacaktır. 
• Yükseköğretim sistemi küresel 

rekabet gücü olan, kalite odaklı ve 
dinamik bir yapıya kavuşturulacak; 
yükseköğretim kurumlarının 
niteliklerinin artırılmasına yönelik 
uygulamalara devam edilecektir. 

X 11. Kalkınma Planı, 
yükseköğretim sisteminin 
kalite odaklı bir yapıya 
kavuşturulmasını 
hedeflediği için EPDAD’ın 
daha fazla sayıda programı 
akredite etmeye yönelik 
kapasitesini geliştirmesi.

Öğretmen Strateji Belgesi 2017-2023 
kapsamında aşağıdaki öğretmen 
niteliğini artırmaya yönelik aşağıdaki 
eylemler yer almıştır:
• Öğretmen yetiştirmeye yönelik 

programlar için standartların  
geliştirilmesi

• Öğretmen Yeterliklerinin ihtiyaçlar 
doğrultusunda güncellenmesi

X Öğretmen Strateji Belgesi 
öğretmen niteliğini 
artırmayı hedeflediği için 
EPDAD standartlarının 
güncel tutulmasına yönelik 
planlama yapılması.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler 
Çerçevesi
MEB Öğretmenlik Mesleği Genel 
Yeterlikleri
Bologna Süreci Kapsamındaki Eylemler
2021 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı
Öğretmenlik Meslek Kanunu

X

X

X

X

Türkiye Yükseköğretim 
Yeterlilikler Çerçevesi, 
MEB Öğretmenlik Mesleği 
Genel Yeterlikleri, Bologna 
Süreci Kapsamındaki 
Eylemler, 2021 
Cumhurbaşkanlığı Yıllık 
Programı ve Öğretmenlik 
Meslek Kanunu’nun, 
EPDAD’ın çalışmalarına 
katkı sağlayıcı dokümanlar 
olarak ele alınması. 
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Ekonomik • Yükseköğretim Kalite Güvencesi 
ve Yükseköğretim Kalite Kurulu 
Yönetmeliğinin 25. maddesi uyarınca 
üniversiteler program akreditasyonu 
için bütçesinde yeterli ödenek ayırır.

X Ekonomik dalgalanma 
ve istikrarsızlığın 
neden olacağı bütçe 
kısıtlamasına yönelik 
üniversitelere akreditasyon 
için bütçelerinde yeterli 
ödenek ayırmaları 
önerilmelidir. 

• Dünyada ve ülkemizde doğabilecek 
ekonomik gelişmeler EPDAD’ın, mali 
kaynaklarını etkileyebilir.

X

Sosyokültürel • Uluslararasılaşma
• Kalite güvence sisteminin 

yaygınlaşması
• İşbirliği talebinin artması
• Şeffaflık ve hesap verebilirliğin 

sağlanması

X
X

X
X

Uluslararasılaşma süreci 
açısından fakültelerde 
kalite güvence sisteminin 
geliştirilmesine yönelik 
yapılan çalışmalara devam 
edilmesi.

Teknolojik • Eğitim ve öğretimde dijitalleşme
• Veri tabanlı bir sistemin olması

X
X

Eğitim ve öğretimde 
dijitalleşme ve veri 
tabanlı bir sistemin 
oluşturulması ve bu 
sistemin akreditasyon 
değerlendirmesinde 
nesnelliği sağlayacak 
şekilde kullanılması. 

Yasal • Yükseköğretim Kalite Güvencesi 
ve Yükseköğretim Kalite Kurulu 
Yönetmeliği

X Yükseköğretim 
Kalite Güvencesi ve 
Yükseköğretim Kalite 
Kurulu Yönetmeliği, 
daha çok programın 
akreditasyon sürecinden 
geçmesine dayanak 
oluşturmaktadır. 

• 5253 Sayılı Dernekler Kanunu
• 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu

X
X
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Çevresel • CEENQA’ya tam üyelik
• The Hungarian Accreditation 

Committee ile işbirliği protokolü
• International Teacher Education and 

Accreditation Congress [ITEAC]
• Kazakistan Bağımsız Akreditasyon 

ve Değerlendirme Kuruluşu 
(Independent Agency for 
Accreditation and Rating-IAAR) ile 
ikili anlaşma

X
X

X

X

Uluslararası akreditasyon 
kuruşlularıyla yapılan 
işbirlikleri, EPDAD’ın 
faaliyetlerinin uluslararası 
arenaya taşınmasında 
etkin kullanılmalıdır. 

• 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanunu

X EPDAD’ın büyümesi 
göz önüne alındığında 
6331 sayılı İş Sağlığı 
ve Güvenliği Kanunu 
kapsamında gerekli 
önlemler alınmalıdır.

2.7. GZFT ANALİZİ
EPDAD’ın kurum içi analizi, paydaş analizi ve mevzuat analizi çerçevesinde elde edilen veriler doğrul-

tusunda GZFT analizi (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler) aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.
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Tablo 17. GZFT Analizi

GÜÇLÜ YÖNLER
1. İşbirliği ve iletişime açık olma ve ulaşılabilirlik
2. İzleme ve değerlendirme süreçlerinde paydaş katılımının 

sağlanması
3. Özerk, şeffaf ve hesap verebilir bir yapıya sahip olması
4. EPDAD’ın kendisini sürekli geliştirmesi
5. Kurumsal bir kimlik ile öğretmenlik eğitim programlarını 

desteklemesi
6. Ulusal standartların öğretmen eğitiminin niteliğini artır-

maya katkı yapması
7. Yönetmelik, yönerge, usul ve esaslarla kalite güvence 

sisteminin tanımlı olması
8. Değerlendirme sürecine yönelik tanımlı ve sistemli bir 

yapısının olması
9. Olağanüstü durum ve koşullara uyum sağlayabilecek 

nitelikte bir alt yapısının olması
10. Standartların uluslararası standartlarla uyumlu olması
11. Öğretmen yetiştiren kurumlarda kalite kültürünün yay-

gınlaşmasını desteklemesi
12. Geniş bir iç ve dış paydaş platformuna sahip olması
13. 2017 yılından itibaren International Teacher Education 

and Accreditation Congress’i [ITEAC] düzenlemesi

ZAYIF YÖNLER
1. EPDAD’ın kurumsal tanınırlığının istenilen düzeyde 

olmaması
2. Değerlendirme sistemi alt yapısının henüz istenilen 

düzeyde olmaması
3. Stratejik planın olmaması
4. Öğretmen yetiştirme programlarının gelişimine katkı 

yapacak değerlendirme raporlarının yayımlanmaması
5. Kurumsallaşmada nitelikli kadrolu uzman desteğinin 

yeterli düzeyde olmaması
6. Alana özgü standartların belirlenmesi ve uygulanma-

sına yönelik bir yapılanmanın olmaması

FIRSATLAR
1. İkili antlaşmalar yoluyla uluslararası ajanslarla işbirliği 

yapılması
2. Akredite programların uluslararası kabul görmesi
3. ENQA’ya tam üyelik 
4. Tek tescilli ajans olması
5. Akreditasyon sürecine tabi olacak program sayısının 

fazla olması
6. YÖKAK’ın üniversitelerde kalite güvence sistemlerini 

desteklemesi

TEHDİTLER
1. Lisansüstü eğitim programlarının standartlarının be-

lirlenmesi ve uygulanmasına yönelik bir yapılanmanın 
olmaması

2. YÖKAK’ın kurumsal akreditasyonu zorunlu tutması ve 
üniversitelerin tercihini o yönde kullanma olasılığı



EPDAD STRATEJİK PLAN2022-2026

50

3. GELECEĞE BAKIŞ

3.1. VİZYON
Öğretmen eğitiminde kalite güvencesini sağlamada Türkiye’de öncü ve uluslararası düzeyde tanı-

nan bir kurum olmak.

3.2. MİSYON 
Program akreditasyonu yoluyla öğretmen eğitiminin ulusal ve uluslararası yeterlikler/standartlar 

temelinde niteliğini artırmaya, kalite güvence sistemini oluşturmaya ve sürekli gelişimini sağlamaya 
katkıda bulunmak.

3.3. TEMEL DEĞERLER
Tarafsızlık ve bağımsızlık

Güvenilirlik

Uzmanlık

Şeffaflık

Hesap verebilirlik

Çözüm odaklılık

İletişim ve iş birliğine açıklık

Yeniliğe açıklık

İlerlemeye/ iyileştirmeye açıklık
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4. STRATEJİ GELİŞTİRME

AMAÇ 1 Öğretmen/psikolojik danışman/uzman eğitimi programlarında kalite güvence sisteminin gelişmesine katkı sağlamak

Hedefler Performans 
göstergesi

Sorumlu Kurul/ 
Komisyon

Mevcut 
Değer

2022 2023 2024 2025 2026 Açıklama

Hedef 1.1. 
Öğretmen/
psikolojik 
danışman/
uzman eğitimi 
programlarında 
kalite güvence 
sistemini 
güçlendirmek

1.1.1. Kalite 
Güvencesi Sistemini 
geliştirmek üzere 
komisyonların yaptığı 
toplantı sayısı

Bütün 
komisyonlar 
(13 Komisyon)

140 150 160 170 180 190 *Komisyon 
toplantılarının sayısı

1.1.2. EPDAD 
değerlendiricilerinin 
sürekli gelişimi için 
yapılan etkinlik sayısı

Eğitim 
Komisyonu, 
Aday Belirleme 
Komisyonu, 
Ölçme ve 
Değerlendirme 
Komisyonu

3 6 8 10 12 14 *Değerlendirici 
eğitimi sayısı
*Değerlendiricilerle 
yapılan toplantı 
sayısı
*Komisyonların 
birlikte yapacağı 
toplantı sayısı

1.1.3. Öğretmen/
psikolojik danışman/
uzman eğitimi 
yürüten kurumların 
Kalite Komisyonları ile 
düzenlenen toplantı 
sayısı

Eğitim 
Komisyonu, 
Kalite 
Güvencesi ve 
Sürekli Gelişim 
Komisyonu, 
Ölçme ve 
Değerlendirme 
Komisyonu

8 9 10 11 12 13

1.1.4. Akredite olmuş 
program sayısı

EFAK 58 70 80 90 100 110

1.1.5. Sisteme yeni 
katılan akademisyen 
değerlendirici sayısı

Aday Belirleme 
Komisyonu

137 70 70 70 70 70

1.1.6. Sisteme yeni 
katılan öğrenci 
değerlendirici sayısı

Aday Belirleme 
Komisyonu

92 40 40 40 40 40
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1.1.7. Sisteme yeni 
katılan öğretmen 
değerlendirici sayısı

Aday Belirleme 
Komisyonu

- 80 80 50 50 50

1.1.8. Ulusal 
kuruluşlarla 
gerçekleştirilen 
toplantı sayısı 
(MEB, YÖKAK, YÖK, 
diğer akreditasyon 
kuruluşları)

EPDAD 
Yönetimi

5 7 7 7 7 7

1.1.9. Lisansüstü 
programların 
akreditasyonu 
için standartların 
oluşturulması ve 
geliştirilmesi için 
yapılan toplantı sayısı

EPDAD 
Yönetimi, 
Standartlar 
ve Süreç 
Geliştirme 
Komisyonu,
Lisansüstü 
Akreditasyon 
Standartları 
Geliştirme 
Çalışma Grubu

1 10 10 3 3 3

1.1.10. Alana 
özgü standartların 
oluşturulması ve 
geliştirilmesi için 
yapılan toplantı sayısı

EPDAD 
Yönetimi, 
Standartlar 
ve Süreç 
Geliştirme 
Komisyonu

2 10 10 10 5 5

1.1.11. Paydaşların 
EPDAD süreçleri ile 
ilgili memnuniyet 
düzeyi ve önerilerini 
belirlemek için 
yapılan anket sayısı

EPDAD 
Yönetimi, 
Eğitim 
Komisyonu, 
Ölçme ve 
Değerlendirme 
Komisyonu 

6 4 4 4 4 4

1.1.12. Kalite 
Güvence Sisteminin 
işleyişine dair durum 
raporu sayısı

Kalite 
Güvencesi ve 
Sürekli Gelişim 
Komisyonu

3 5 5 5 5 5

1.1.13. Mevzuatın 
güncellenmesi 
ve yayınlanması 
amacıyla yapılan 
toplantı sayısı

Mevzuat 
Komisyonu

23 10 10 10 10 10
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AMAÇ 2 Öğretmen/psikolojik danışman/uzman eğitiminde kaliteyi artırmaya ve sürekli gelişmeye katkı sağlamak

Hedefler Performans 
göstergesi

Sorumlu Kurul/ 
Komisyon

Mevcut 
Değer

2022 2023 2024 2025 2026 Açıklama

Hedef 2.1. EP-
DAD değerlen-
diricilerinin ve 
çalışanlarının 
yeterliliklerinin 
geliştirilmesi

2.1.1. 
Değerlendirici 
eğitiminin kapsamı 
ve niteliğini 
geliştirmeye 
yönelik tasarlanan 
yeni program 
sayısı

Kalite 
Güvencesi ve 
Sürekli Gelişim 
Komisyonu,
Eğitim 
Komisyonu

0 0 3 1 1 1

2.1.2. 
Değerlendirici 
eğitim programı 
geliştirme toplantı 
sayısı

Kalite 
Güvencesi ve 
Sürekli Gelişim 
Komisyonu,
Eğitim 
Komisyonu

0 10 5 5 5 5

2.1.3. Mevcut 
değerlendiricilere 
yönelik eğitim 
etkinliği sayısı

Kalite 
Güvencesi ve 
Sürekli Gelişim 
Komisyonu,
Eğitim 
Komisyonu

5 7 7 7 7 7

2.1.4. 
Değerlendirici 
sayısı 5’in altında 
olan branşlarda 
ulaşılması 
gereken en az 
değerlendirici 
sayısı

Aday Belirleme 
Komisyonu, 
Eğitim 
Komisyonu

1 3 5 5 5 5

2.1.5. 
Değerlendirici 
eğitimine 
katılanların 
memnuniyet oranı 
(%)

Eğitim 
Komisyonu, 
Ölçme ve 
Değerlendirme 
Komisyonu

90 90 90 90 90 90
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Hedef 2.2. 
EPDAD 
standartlarının 
güncellenmesi

2.2.1. EPDAD 
standartlarını 
güncelleme 
amacıyla yapılan 
toplantı sayısı

Standartlar 
ve Süreç 
Geliştirme 
Komisyonu, 
Ölçme ve 
Değerlendirme 
Komisyonu

10 10 10 10 10 10

Hedef 2.3. 
Değerlendirme 
araç ve 
materyallerinin 
güncellenmesi

2.3.1. 
Değerlendirme 
araç ve 
materyallerini 
güncelleme 
amacıyla yapılan 
toplantı sayısı

Ölçme ve 
Değerlendirme 
Komisyonu, 
Eğitim 
Komisyonu

10 10 10 10 10 10

Hedef 2.4. 
Değerlendirme 
süreçlerinin 
dijitalleşme 
yoluyla 
iyileştirilmesi

2.4.1. 
Değerlendirme 
süreçlerindeki 
dijital gelişmeler 
hakkında 
bilgilendirmeye 
yönelik toplantı 
sayısı

EPDAD 
Yönetimi,
Uzaktan 
Öğretim 
Komisyonu

5 5 5 2 2 2

2.4.2. 
Dijitalleştirme 
alt yapısının 
geliştirilmesine 
yönelik toplantı 
sayısı

EPDAD 
Yönetimi,
Uzaktan 
Öğretim 
Komisyonu

5 5 5 2 2 2
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AMAÇ 3 Uluslararası düzeyde tanınan bir akreditasyon kuruluşu olmak

Hedefler Performans 
göstergesi

Sorumlu 
Kurul/ 
Komisyon

Mevcut 
Değer

2022 2023 2024 2025 2026 Açıklama

Hedef 3.1. 
Uluslararası 
düzeyde 
tanınan 
akreditasyon 
kuruluşlarıyla 
işbirliği 
yapmak

3.1.1. Uluslararası 
akreditasyon 
kuruluşlarıyla 
yapılan işbirliği 
protokolü sayısı

EPDAD 
Yönetimi,
Uluslararası 
İlişkiler 
Komisyonu

4 2 2 2 2 2

3.1.2. Uluslararası 
kuruluşlarla 
gerçekleştirilen 
toplantı sayısı

EPDAD 
Yönetimi,
Uluslararası 
İlişkiler 
Komisyonu

9 5 5 5 5 5

3.1.3. EPDAD’ın 
uluslararası 
akreditasyon 
kuruluşları ile 
gerçekleştirdiği 
işbirliği çalışma-
larının değerlendi-
rilmesine yönelik 
toplantı sayısı

EPDAD 
Yönetimi,
Uluslararası 
İlişkiler 
Komisyonu

2 1 1 1 1 1



EPDAD STRATEJİK PLAN2022-2026

56

AMAÇ 4 Paydaşlarla iş birliği yaparak öğretmen/psikolojik danışman/uzman eğitimi programlarında kalite kültürünün 
içselleşmesine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmak

Hedefler Performans 
göstergesi

Sorumlu 
Kurul/ 
Komisyon

Mevcut 
Değer

2022 2023 2024 2025 2026 Açıklama

Hedef 4.1.  
Kalite kül-
türünün 
içselleşmesi 
ve yaygın-
laşmasına 
yönelik bil-
gilendirme 
faaliyetleri 
yürütmek

4.1.1. Paydaşları 
bilgilendirmek 
amacıyla yapılan 
faaliyet sayısı

EPDAD 
Yönetimi, 
Kalite 
Güvencesi 
ve Sürekli 
Gelişim 
Komisyonu

4 4 4 4 4 4 *Bülten
*Kongre
*Kurumlarla 
yapılan 
toplantılar

4.1.2. Paydaşların 
bilgilendirme 
faaliyetlerine 
ilişkin 
memnuniyetlerini 
belirlemek 
amacıyla yapılan 
anket sayısı

EPDAD 
Yönetimi,
Kalite 
Güvencesi 
ve Sürekli 
Gelişim 
Komisyonu, 
Ölçme ve 
Değerlendirme 
Komisyonu

4 4 4 4 4 4

Hedef 4.2.  
Kalite kül-
türünün 
içselleşmesi 
ve yaygın-
laşması 
için yayınlar 
yapmak

4.2.1. Paydaşları 
bilgilendirmek 
amacıyla 
yayınlanan rapor 
sayısı

EPDAD 
Yönetimi,
Kalite 
Güvencesi 
ve Sürekli 
Gelişim 
Komisyonu,

2 2 2 2 2 2 *Yıllık 
yayınlanan 
komisyon 
raporu sayısı

4.2.2. Paydaşları 
bilgilendirmek 
amacıyla 
yayınlanan bülten 
sayısı

EPDAD 
Yönetimi,

3 3 3 3 3 3 *Yıllık 
yayınlanan 
bülten sayısı

4.2.3. Paydaşları 
bilgilendirmek 
amacıyla 
yayınlanan kitap 
sayısı

EPDAD 
Yönetimi,

1 2 2 2 2 2 *Yıllık 
yayınlanan kitap 
sayısı 
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5. İZLEME VE DEĞERLENDİRME

EPDAD 2022-2026 dönemi stratejik planında yer alan Amaç ve Hedeflerin gerçekleştirilmesi için 
yapılacak çalışmaların ve gösterilecek performansın izlenmesi, değerlendirilmesi ve gerekli eşgüdü-
mün sağlanması önemli görülmektedir. EPDAD 2022-2026 Stratejik Planı’nın yürürlüğe konmasıyla 
birlikte izleme ve değerlendirme süreci başlayacaktır. Bu süreçte belirlenen eylemlerin ne ölçüde ye-
rine getirildiği, sunulan Performans göstergelerine ne ölçüde ulaşıldığı sistemli bir şekilde altı ayda 
bir izleme ve yılda bir değerlendirme raporu oluşturulacaktır. Bu raporlar, değerlendirmeyi destekle-
mek üzere, hedeflerin gerçekleşme düzeyleri hakkında sorumlu birimlerden elde edilen açıklama ve 
yorumları da içerecektir. İzlemelerde aşağıdaki tablolardakine benzer değerlendirme çizelgeleri kulla-
nılacaktır. Raporların hazırlanması sürecinde Stratejik Planda sorumlu olarak tanımlanan komisyon-
lar ve EPDAD Yönetimi, hedeflerin izlenip değerlendirilebilmesi için ihtiyaç duyulan verileri zamanında 
hazırlamak ve Strateji Hazırlama ve Geliştirme Komisyonu’na iletmekle yükümlüdürler. Yıllık faaliyet 
raporlarına dayanılarak hazırlanacak izleme raporlarında uygulanan faaliyetlerin amaç ve hedeflere 
tutarlılık ve uygunluğu, faaliyetlerin gerçekleşme oranları, stratejik hedeflerden sapmaların olup olma-
dığı, olduğu takdirde nedenlerine de yer verilmesi beklenmektedir. 

İlgili Stratejik Hedef: 

Stratejik 
Performans 
Göstergesi 

Yıllık Hedef Değeri 
(A) 

İzleme Dönemindeki 
Gerçekleşme (B) 

Performans (B/A) Açıklama/Değerlendirme 

İlgili Stratejik Hedef: 

Stratejik 
Performans 
Göstergesi 

Başlangıç 
Değeri 

Nihai Hedef 
Değeri 

İzleme 
Dönemine 
Kadar Olan 
Hedef Değeri 
(A) 

İzleme Dönemindeki 
Gerçekleşme (B) 

Birikimli 
Performans 
(B/A) 

Birikimli 
Performans 
Değeri/Nihai 
Hedef Değeri 
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EK: PAYDAŞ GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ İÇİN  
   OLUŞTURULAN ANKETLER 
   (Tüm anketler elektronik olarak düzenlenmiştir)

EK 1
Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) 

Stratejik Plan Çalışması Dış Paydaş Anketi

Sayın Paydaşımız,

Bu anket, Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği’nin (EPDAD) fa-
aliyetlerine ilişkin görüş ve beklentilerinizi tespit etmek üzere hazırlanmıştır. İki bölümden oluşan an-
ket formunun birinci bölümünde kişisel bilgilerinizi, ikinci bölümünde ise görüş ve beklentilerinizi be-
lirlemeye yönelik maddeler/sorular yer almaktadır. Ankete vereceğiniz yanıtlar EPDAD’ın stratejik plan 
hazırlama sürecinde kullanılacaktır. Bu nedenle paydaşımız olarak vereceğiniz cevaplar kalite güven-
cesi ve akreditasyon süreçleri açısından büyük önem taşımaktadır.

Yapacağınız katkılar için şimdiden teşekkür ederiz. 

Saygılarımızla.

EPDAD Stratejik Plan Hazırlama ve Geliştirme Komisyonu

A. KİŞİSEL BİLGİLER

Lütfen aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Cinsiyetiniz nedir? ( ) Kadın ( ) Erkek

2. Kaç yaşındasınız? ( ) 25 ve aşağı ( ) 26-35 ( ) 36-45 ( ) 46-55 ( ) 56-65 ( ) 66 ve yukarı



EPDAD STRATEJİK PLAN 2022-2026

59

3. Eğitim düzeyiniz nedir? ( ) Ön Lisans ( ) Lisans ( ) Yüksek Lisans ( ) Doktora

4. Hangi kurum/kuruluşta çalışıyorsunuz? Lütfen yazınız. ………………………………………….

5. Unvanınız/göreviniz nedir? Lütfen yazınız. .................................................................

6. Meslekteki/görevdeki kıdeminiz kaç yıldır? ( ) 10 ve aşağı ( ) 11-20 ( ) 21-30 ( ) 31-40 ( ) 41 
ve yukarı

B. EPDAD BİLGİSİ VE ALGISI

1. Aşağıdaki ifadelere “ne ölçüde” katıldığınızı belirtiniz.

1
Hiç 

katılmıyorum

2 3 4 5
Tamamen 

katılıyorum
1. EPDAD’ın temel amacı konusunda bilgi 
sahibiyim.
2. EPDAD’ın faaliyetleri hakkında bilgi sahibiyim.

3. EPDAD’ın faaliyetlerini izliyorum.

4. Program akreditasyonunun yararlı olduğunu 
düşünüyorum. 
5. EPDAD’ın güvenilir bir kuruluş olduğunu 
düşünüyorum. 
6. EPDAD’ın akreditasyon çalışmalarının devam 
etmesinin yararlı olacağını düşünüyorum. 

2. EPDAD ile ilgili bilgileri hangi kaynaklardan elde ediyorsunuz? (Birden fazla seçenek işaret-
leyebilirsiniz)

( ) Kuruluşun web sitesinden.
( ) Sosyal medya hesaplarından.
( ) Kuruluş ile fakülteler arasındaki yazışmalardan.
( ) Konuyla ilgilenen öğretim üyelerinden.

( ) Diğer kaynaklardan (Lütfen yazınız. ………………………………………………………….……)
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3. Aşağıdaki ifadeleri EPDAD’ın faaliyetleri çerçevesinde derecelendiriniz.

1
Hiç 

katılmıyorum

2 3 4 5
Tamamen 

katılıyorum
1. Öğretmen eğitiminde kaliteyi geliştirmeye katkı 
sağlar. 
2. Öğretmen eğitiminde program akreditasyonunun 
değerini artırır. 
3. Öğretmen eğitimi programlarının tanınırlığına 
katkıda bulunur.
4. Fakültede öğretmen eğitimine yönelik araştırma 
ve inovasyonun gelişimine katkıda bulunur.
5. Öğretim elemanlarının sürekli mesleki gelişimini 
destekler.
6. İç ve dış paydaşların sürekli geri bildirimleri 
doğrultusunda öğretmen eğitiminin gelişimine 
katkıda bulunur.
7. Öğretmen eğitiminin belli standartlar temelinde 
yürütüldüğüne dair topluma güvence verir.
8. Eğitim sisteminin gelişimine katkıda bulunur.

9. Fakültede kalite güvence sisteminin 
kurulmasında ve geliştirilmesinde katkıda bulunur.
10. Fakültede kalite güvencesi kültürünün 
yaygınlaştırılmasına ve güçlendirilmesine katkı 
sağlar.
11. Öğretmen eğitimi programlarının 
akreditasyonunda uluslararası standartların 
oluşturulmasına ve geliştirilmesine katkı yapar.
12. Öğretmen eğitimi programlarının akreditasyonu 
çalışmalarında uluslararası standartlardan 
yararlanır.
13. Diplomaların uluslararası tanınırlığının ve 
eşdeğerliğinin sağlanmasına katkıda bulunur.
14. Kurumdaki faaliyetlerin planlı bir şekilde 
yürütülmesine ve belgelendirilmesine katkı sağlar.



EPDAD STRATEJİK PLAN 2022-2026

61

4. EPDAD’ı aşağıdaki niteliklere sahip olma açısından derecelendiriniz.

1
Hiç 

katılmıyorum

2 3 4 5
Tamamen 

katılıyorum
Tarafsızlık ve bağımsızlık

Güvenilirlik

Uzmanlık

Şeffaflık

Hesap verebilirlik

Çözüm odaklılık

İletişime açıklık ve ulaşılabilirlik

Tanınırlık

C. EPDAD’IN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE ÖNERİLER

Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Sizce EPDAD, öğretmen eğitiminde geleceğe dönük olarak nasıl katkı sağlayabilir?

2. EPDAD’ın paydaşları ile iş birliğinde güçlü ve gelişmeye açık bulduğunuz yanlarını ayrı ayrı be-
lirtiniz. Gelişmeye açık yönlerinin iyileştirilmesine dair önerileriniz nelerdir?

3. Program değerlendirme süreçlerinde EPDAD’ın güçlü ve gelişmeye açık bulduğunuz yanlarını 
ayrı ayrı belirtiniz. Gelişmeye açık yönlerinin iyileştirilmesine dair önerileriniz nelerdir?

4. EPDAD’ın uluslararasılaşma sürecindeki çalışmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu konuda 
EPDAD’a önerileriniz nelerdir?

5. EPDAD’ın faaliyetlerine ilişkin başka beklenti ve önerileriniz varsa lütfen yazınız.

6. EPDAD sizin için ne ifade ediyor? (Lütfen en az üç kelime yazınız.)
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EK 2
Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) 

Stratejik Plan Çalışması Üniversite Anketi

Sayın Paydaşımız,

Bu anket, Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği’nin (EPDAD) fa-
aliyetlerine ilişkin görüş ve beklentilerinizi tespit etmek üzere hazırlanmıştır. İki bölümden oluşan an-
ket formunun birinci bölümünde kişisel bilgilerinizi, ikinci bölümünde ise görüş ve beklentilerinizi be-
lirlemeye yönelik maddeler/sorular yer almaktadır. Ankete vereceğiniz yanıtlar EPDAD’ın stratejik plan 
hazırlama sürecinde kullanılacaktır. Bu nedenle paydaşımız olarak vereceğiniz cevaplar kalite güven-
cesi ve akreditasyon süreçleri açısından büyük önem taşımaktadır.

Yapacağınız katkılar için şimdiden teşekkür ederiz. 

Saygılarımızla.

EPDAD Stratejik Plan Hazırlama ve Geliştirme Komisyonu

A. KİŞİSEL BİLGİLER

Lütfen aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Cinsiyetiniz nedir? ( ) Kadın ( ) Erkek

2. Kaç yaşındasınız? ( ) 25 ve aşağı ( ) 26-35 ( ) 36-45 ( ) 46-55 ( ) 56-65 ( ) 66 ve yukarı

3. Eğitim düzeyiniz nedir? ( ) Ön Lisans ( ) Lisans ( ) Yüksek Lisans ( ) Doktora ( )

4. Unvanınız nedir? ( ) Prof. Dr. ( ) Doç. Dr. ( ) Dr. Öğr. Üyesi ( ) Öğr. Gör. Dr. ( ) Arş. Gör. Dr. ( ) Öğr. 
Gör. ( ) Arş. Gör. ( ) Uzman 

5. İdari göreviniz varsa aşağıdaki seçeneklerden uygun olanı işaretleyiniz.

( ) Dekan ( ) Enstitü Müdürü ( ) Fakülte Sekreteri ( ) Dekan Yardımcısı ( ) Enstitü Müdür Yardım-
cısı ( ) Bölüm Başkanı ( ) Anabilim Dalı Başkanı ( ) Bölüm Başkan Yardımcısı ( ) Diğer (Lütfen belirti-
niz. …………………………………..
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6. Meslekteki/görevdeki kıdeminiz kaç yıldır? ( ) 10 ve aşağı ( ) 11-20 ( ) 21-30 ( ) 31-40 ( ) 41 
ve yukarı

7. EPDAD’da herhangi bir göreviniz (takım başkanı, değerlendirici, komisyon üyesi, ofis çalışanı 
vb.) var mıdır?

( ) Evet (Lütfen belirtiniz. ……………………………………………… ( ) Hayır

8. Fakültede program akreditasyonu ile ilgili herhangi bir göreviniz var mıdır? 

( ) Evet (Lütfen belirtiniz……………………. ( ) Hayır

9. Kadrosunda olduğunuz anabilim dalının lisans programı akredite oldu mu?

( ) Evet ( ) Hayır

B. EPDAD BİLGİSİ VE ALGISI

1. Aşağıdaki ifadelere “ne ölçüde” katıldığınızı belirtiniz.

1
Hiç 

katılmıyorum

2 3 4 5
Tamamen 

katılıyorum
1. EPDAD’ın temel amacı konusunda bilgi 
sahibiyim.
2. EPDAD’ın faaliyetleri hakkında bilgi sahibiyim.

3. EPDAD’ın faaliyetlerini izliyorum.

4. Program akreditasyonunun yararlı olduğunu 
düşünüyorum. 
5. EPDAD’ın güvenilir bir kuruluş olduğunu 
düşünüyorum. 
6. EPDAD’ın akreditasyon çalışmalarının devam 
etmesinin yararlı olacağını düşünüyorum. 
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2. EPDAD ile ilgili bilgileri hangi kaynaklardan elde ediyorsunuz? (Birden fazla seçenek işaret-
leyebilirsiniz)

( ) Kuruluşun web sitesinden.

( ) Sosyal medya hesaplarından.

( ) Kuruluş ile fakülteler arasındaki yazışmalardan.

( ) Konuyla ilgilenen öğretim üyelerinden.

( ) Diğer kaynaklardan (Lütfen yazınız. ………………………………………………………….……)

3. Aşağıdaki ifadeleri EPDAD’ın faaliyetleri çerçevesinde derecelendiriniz.

1
Hiç 

katılmıyorum

2 3 4 5
Tamamen 

katılıyorum
1. Öğretmen eğitiminde kaliteyi geliştirmeye katkı 
sağlar. 
2. Öğretmen eğitiminde program akreditasyonunun 
değerini artırır. 
3. Öğretmen eğitimi programlarının tanınırlığına 
katkıda bulunur.
4. Fakültede öğretmen eğitimine yönelik araştırma 
ve inovasyonun gelişimine katkıda bulunur.
5. Öğretim elemanlarının sürekli mesleki gelişimini 
destekler.
6. İç ve dış paydaşların sürekli geri bildirimleri 
doğrultusunda öğretmen eğitiminin gelişimine 
katkıda bulunur.
7. Öğretmen eğitiminin belli standartlar temelinde 
yürütüldüğüne dair topluma güvence verir.
8. Eğitim sisteminin gelişimine katkıda bulunur.

9. Fakültede kalite güvence sisteminin 
kurulmasında ve geliştirilmesinde katkıda bulunur.



EPDAD STRATEJİK PLAN 2022-2026

65

10. Fakültede kalite güvencesi kültürünün 
yaygınlaştırılmasına ve güçlendirilmesine katkı 
sağlar.
11. Öğretmen eğitimi programlarının 
akreditasyonunda uluslararası standartların 
oluşturulmasına ve geliştirilmesine katkı yapar.
12. Öğretmen eğitimi programlarının akreditasyonu 
çalışmalarında uluslararası standartlardan 
yararlanır.
13. Diplomaların uluslararası tanınırlığının ve 
eşdeğerliğinin sağlanmasına katkıda bulunur.
14. Kurumdaki faaliyetlerin planlı bir şekilde 
yürütülmesine ve belgelendirilmesine katkı sağlar.

4. EPDAD’ı aşağıdaki niteliklere sahip olma açısından derecelendiriniz.

1
Hiç 

katılmıyorum

2 3 4 5
Tamamen 

katılıyorum
Tarafsızlık ve bağımsızlık

Güvenilirlik

Uzmanlık

Şeffaflık

Hesap verebilirlik

Çözüm odaklılık

İletişime açıklık ve ulaşılabilirlik

Tanınırlık
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C. EPDAD’IN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE ÖNERİLER

Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Sizce EPDAD, öğretmen eğitiminde geleceğe dönük olarak nasıl katkı sağlayabilir?

2. EPDAD’ın paydaşları ile iş birliğinde güçlü ve gelişmeye açık bulduğunuz yanlarını ayrı ayrı be-
lirtiniz. Gelişmeye açık yönlerinin iyileştirilmesine dair önerileriniz nelerdir?

3. Program değerlendirme süreçlerinde EPDAD’ın güçlü ve gelişmeye açık bulduğunuz yanlarını 
ayrı ayrı belirtiniz. Gelişmeye açık yönlerinin iyileştirilmesine dair önerileriniz nelerdir?

4. EPDAD’ın uluslararasılaşma sürecindeki çalışmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu konuda 
EPDAD’a önerileriniz nelerdir?

5. EPDAD’ın faaliyetlerine ilişkin başka beklenti ve önerileriniz varsa lütfen yazınız.

6. EPDAD sizin için ne ifade ediyor? (Lütfen en az üç kelime yazınız.)
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EK 3
Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) 

Stratejik Plan Çalışması İç Paydaş Anketi

Sayın Paydaşımız,

Bu anket, Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği’nin (EPDAD) fa-
aliyetlerine ilişkin görüş ve beklentilerinizi tespit etmek üzere hazırlanmıştır. İki bölümden oluşan an-
ket formunun birinci bölümünde kişisel bilgilerinizi, ikinci bölümünde ise görüş ve beklentilerinizi be-
lirlemeye yönelik maddeler/sorular yer almaktadır. Ankete vereceğiniz yanıtlar EPDAD’ın stratejik plan 
hazırlama sürecinde kullanılacaktır. Bu nedenle paydaşımız olarak vereceğiniz cevaplar kalite güven-
cesi ve akreditasyon süreçleri açısından büyük önem taşımaktadır.

Yapacağınız katkılar için şimdiden teşekkür ederiz. 

Saygılarımızla.

EPDAD Stratejik Plan Hazırlama ve Geliştirme Komisyonu

A. KİŞİSEL BİLGİLER

Lütfen aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Cinsiyetiniz nedir? ( ) Kadın ( ) Erkek

2. Kaç yaşındasınız? ( ) 25 ve aşağı ( ) 26-35 ( ) 36-45 ( ) 46-55 ( ) 56-65 ( ) 66 ve yukarı

3. Eğitim düzeyiniz nedir? ( ) Ön Lisans ( ) Lisans ( ) Yüksek Lisans ( ) Doktora ( )

4. Unvanınız nedir? ( ) Prof. Dr. ( ) Doç. Dr. ( ) Dr. Öğr. Üyesi ( ) Öğr. Gör. Dr. ( ) Arş. Gör. Dr. ( ) Öğr. 
Gör. ( ) Arş. Gör. ( ) Uzman 

5. İdari göreviniz varsa aşağıdaki seçeneklerden uygun olanı işaretleyiniz.
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( ) Dekan ( ) Enstitü Müdürü ( ) Fakülte Sekreteri ( ) Dekan Yardımcısı ( ) Enstitü Müdür Yardım-
cısı ( ) Bölüm Başkanı ( ) Anabilim Dalı Başkanı ( ) Bölüm Başkan Yardımcısı ( ) Diğer (Lütfen belirti-
niz. …………………………………..

6. Meslekteki/görevdeki kıdeminiz kaç yıldır? ( ) 10 ve aşağı ( ) 11-20 ( ) 21-30 ( ) 31-40 ( ) 41 
ve yukarı

7. EPDAD’da herhangi bir göreviniz (takım başkanı, değerlendirici, komisyon üyesi, ofis çalışanı 
vb.) var mıdır?

( ) Evet (Lütfen belirtiniz. ……………………………………………… ( ) Hayır

8. Fakültede program akreditasyonu ile ilgili herhangi bir göreviniz var mıdır? 

( ) Evet (Lütfen belirtiniz……………………. ( ) Hayır

9. Kadrosunda olduğunuz anabilim dalının lisans programı akredite oldu mu?

( ) Evet ( ) Hayır

B. EPDAD BİLGİSİ VE ALGISI

1. Aşağıdaki ifadelere “ne ölçüde” katıldığınızı belirtiniz.

1
Hiç 

katılmıyorum

2 3 4 5
Tamamen 

katılıyorum
1. EPDAD’ın temel amacı konusunda bilgi 
sahibiyim.
2. EPDAD’ın faaliyetleri hakkında bilgi sahibiyim.

3. EPDAD’ın faaliyetlerini izliyorum.

4. Program akreditasyonunun yararlı olduğunu 
düşünüyorum. 
5. EPDAD’ın güvenilir bir kuruluş olduğunu 
düşünüyorum. 
6. EPDAD’ın akreditasyon çalışmalarının devam 
etmesinin yararlı olacağını düşünüyorum. 
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2. EPDAD ile ilgili bilgileri hangi kaynaklardan elde ediyorsunuz? (Birden fazla seçenek işaret-
leyebilirsiniz)

( ) Kuruluşun web sitesinden.

( ) Sosyal medya hesaplarından.

( ) Kuruluş ile fakülteler arasındaki yazışmalardan.

( ) Konuyla ilgilenen öğretim üyelerinden.

( ) Diğer kaynaklardan (Lütfen yazınız. ………………………………………………………….……)

3. Aşağıdaki ifadeleri EPDAD’ın faaliyetleri çerçevesinde derecelendiriniz.

1
Hiç 

katılmıyorum

2 3 4 5
Tamamen 

katılıyorum
1. Öğretmen eğitiminde kaliteyi geliştirmeye katkı 
sağlar. 
2. Öğretmen eğitiminde program akreditasyonunun 
değerini artırır. 
3. Öğretmen eğitimi programlarının tanınırlığına 
katkıda bulunur.
4. Fakültede öğretmen eğitimine yönelik araştırma 
ve inovasyonun gelişimine katkıda bulunur.
5. Öğretim elemanlarının sürekli mesleki gelişimini 
destekler.
6. İç ve dış paydaşların sürekli geri bildirimleri 
doğrultusunda öğretmen eğitiminin gelişimine 
katkıda bulunur.
7. Öğretmen eğitiminin belli standartlar temelinde 
yürütüldüğüne dair topluma güvence verir.
8. Eğitim sisteminin gelişimine katkıda bulunur.

9. Fakültede kalite güvence sisteminin 
kurulmasında ve geliştirilmesinde katkıda bulunur.
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10. Fakültede kalite güvencesi kültürünün 
yaygınlaştırılmasına ve güçlendirilmesine katkı 
sağlar.
11. Öğretmen eğitimi programlarının 
akreditasyonunda uluslararası standartların 
oluşturulmasına ve geliştirilmesine katkı yapar.
12. Öğretmen eğitimi programlarının akreditasyonu 
çalışmalarında uluslararası standartlardan 
yararlanır.
13. Diplomaların uluslararası tanınırlığının ve 
eşdeğerliğinin sağlanmasına katkıda bulunur.
14. Kurumdaki faaliyetlerin planlı bir şekilde 
yürütülmesine ve belgelendirilmesine katkı sağlar.

4. EPDAD’ı aşağıdaki niteliklere sahip olma açısından derecelendiriniz.

1
Hiç 

katılmıyorum

2 3 4 5
Tamamen 

katılıyorum
Tarafsızlık ve bağımsızlık

Güvenilirlik

Uzmanlık

Şeffaflık

Hesap verebilirlik

Çözüm odaklılık

İletişime açıklık ve ulaşılabilirlik

Tanınırlık
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C. EPDAD’IN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE ÖNERİLER

Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Sizce EPDAD, öğretmen eğitiminde geleceğe dönük olarak nasıl katkı sağlayabilir?

2. EPDAD’ın paydaşları ile iş birliğinde güçlü ve gelişmeye açık bulduğunuz yanlarını ayrı ayrı be-
lirtiniz. Gelişmeye açık yönlerinin iyileştirilmesine dair önerileriniz nelerdir?

3. Program değerlendirme süreçlerinde EPDAD’ın güçlü ve gelişmeye açık bulduğunuz yanlarını 
ayrı ayrı belirtiniz. Gelişmeye açık yönlerinin iyileştirilmesine dair önerileriniz nelerdir?

4. EPDAD’ın uluslararasılaşma sürecindeki çalışmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu konuda 
EPDAD’a önerileriniz nelerdir?

5. EPDAD’ın faaliyetlerine ilişkin başka beklenti ve önerileriniz varsa lütfen yazınız.

6. EPDAD sizin için ne ifade ediyor? (Lütfen en az üç kelime yazınız.)
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EK 4
Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) 

Stratejik Plan Çalışması Öğrenci Anketi

Sayın Paydaşımız,

Bu anket, Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği’nin (EPDAD) fa-
aliyetlerine ilişkin görüş ve beklentilerinizi tespit etmek üzere hazırlanmıştır. İki bölümden oluşan an-
ket formunun birinci bölümünde kişisel bilgilerinizi, ikinci bölümünde ise görüş ve beklentilerinizi be-
lirlemeye yönelik maddeler/sorular yer almaktadır. Ankete vereceğiniz yanıtlar EPDAD’ın stratejik plan 
hazırlama sürecinde kullanılacaktır. Bu nedenle paydaşımız olarak vereceğiniz cevaplar kalite güven-
cesi ve akreditasyon süreçleri açısından büyük önem taşımaktadır.

Yapacağınız katkılar için şimdiden teşekkür ederiz. 

Saygılarımızla.

EPDAD Stratejik Plan Hazırlama ve Geliştirme Komisyonu

A. KİŞİSEL BİLGİLER

Lütfen aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Cinsiyetiniz nedir? ( ) Kadın ( ) Erkek

2. Kaç yaşındasınız? ( ) 18 ve aşağı ( ) 19-20 ( ) 21-22 ( ) 23-24 ( ) 25 ve yukarısı

3. Sınıf düzeyiniz nedir? ( ) 1. ( ) 2. ( ) 3. ( ) 4. ( ) Lisansüstü ( ) Mezun.

4. Program akreditasyonu ile ilgili herhangi bir göreviniz var mıdır? 

( ) Evet (Lütfen belirtiniz. …………………………………….. ( ) Hayır

5. Öğrencisi olduğunuz anabilim dalının lisans programı akredite oldu mu?

( ) Evet ( ) Hayır 
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B. EPDAD BİLGİSİ VE ALGISI

1. Aşağıdaki ifadelere “ne ölçüde” katıldığınızı belirtiniz.

1
Hiç 

katılmıyorum

2 3 4 5
Tamamen 

katılıyorum
1. EPDAD’ın temel amacı konusunda bilgi 
sahibiyim.
2. EPDAD’ın faaliyetleri hakkında bilgi sahibiyim.

3. EPDAD’ın faaliyetlerini izliyorum.

4. Program akreditasyonunun yararlı olduğunu 
düşünüyorum. 
5. EPDAD’ın güvenilir bir kuruluş olduğunu 
düşünüyorum. 
6. EPDAD’ın akreditasyon çalışmalarının devam 
etmesinin yararlı olacağını düşünüyorum. 

2. EPDAD ile ilgili bilgileri hangi kaynaklardan elde ediyorsunuz? (Birden fazla seçenek işaret-
leyebilirsiniz)

( ) Kuruluşun web sitesinden.

( ) Sosyal medya hesaplarından.

( ) Kuruluş ile fakülteler arasındaki yazışmalardan.

( ) Konuyla ilgilenen öğretim üyelerinden.

( ) Diğer kaynaklardan (Lütfen yazınız. ………………………………………………………….……)
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3. Aşağıdaki ifadeleri EPDAD’ın faaliyetleri çerçevesinde derecelendiriniz.

1
Hiç 

katılmıyorum

2 3 4 5
Tamamen 

katılıyorum
1. Öğretmen eğitiminde kaliteyi geliştirmeye katkı 
sağlar. 
2. Öğretmen eğitiminde program akreditasyonunun 
değerini artırır. 
3. Öğretmen eğitimi programlarının tanınırlığına 
katkıda bulunur.
4. Fakültede öğretmen eğitimine yönelik araştırma 
ve inovasyonun gelişimine katkıda bulunur.
5. Öğretim elemanlarının sürekli mesleki gelişimini 
destekler.
6. İç ve dış paydaşların sürekli geri bildirimleri 
doğrultusunda öğretmen eğitiminin gelişimine 
katkıda bulunur.
7. Öğretmen eğitiminin belli standartlar temelinde 
yürütüldüğüne dair topluma güvence verir.
8. Eğitim sisteminin gelişimine katkıda bulunur.

9. Fakültede kalite güvence sisteminin 
kurulmasında ve geliştirilmesinde katkıda bulunur.
10. Fakültede kalite güvencesi kültürünün 
yaygınlaştırılmasına ve güçlendirilmesine katkı 
sağlar.
11. Öğretmen eğitimi programlarının 
akreditasyonunda uluslararası standartların 
oluşturulmasına ve geliştirilmesine katkı yapar.
12. Öğretmen eğitimi programlarının akreditasyonu 
çalışmalarında uluslararası standartlardan 
yararlanır.
13. Diplomaların uluslararası tanınırlığının ve 
eşdeğerliğinin sağlanmasına katkıda bulunur.
14. Kurumdaki faaliyetlerin planlı bir şekilde 
yürütülmesine ve belgelendirilmesine katkı sağlar.
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4. EPDAD’ı aşağıdaki niteliklere sahip olma açısından derecelendiriniz.

1
Hiç 

katılmıyorum

2 3 4 5
Tamamen 

katılıyorum
Tarafsızlık ve bağımsızlık

Güvenilirlik

Uzmanlık

Şeffaflık

Hesap verebilirlik

Çözüm odaklılık

İletişime açıklık ve ulaşılabilirlik

Tanınırlık

C. EPDAD’IN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE ÖNERİLER

Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Sizce EPDAD, öğretmen eğitiminde geleceğe dönük olarak nasıl katkı sağlayabilir?

2. EPDAD’ın paydaşları ile iş birliğinde güçlü ve gelişmeye açık bulduğunuz yanlarını ayrı ayrı be-
lirtiniz. Gelişmeye açık yönlerinin iyileştirilmesine dair önerileriniz nelerdir?

3. Program değerlendirme süreçlerinde EPDAD’ın güçlü ve gelişmeye açık bulduğunuz yanlarını 
ayrı ayrı belirtiniz. Gelişmeye açık yönlerinin iyileştirilmesine dair önerileriniz nelerdir?

4. EPDAD’ın uluslararasılaşma sürecindeki çalışmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu konuda 
EPDAD’a önerileriniz nelerdir?

5. EPDAD’ın faaliyetlerine ilişkin başka beklenti ve önerileriniz varsa lütfen yazınız.

6. EPDAD sizin için ne ifade ediyor? (Lütfen en az üç kelime yazınız.)


