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Pandemi Sürecinde Öğretmen Eğitimi ve 
Akreditasyon Webinarları-1 

 

 

 



Paydaşlarımıza anlatmak için başlattığımız webinar serimizin 
ilkini 6 Temmuz'da gerçekleştirdik. %70' i dış paydaş olan 
webinarın açılış konuşmasını yapan YÖKAK Başkanı Prof. Dr. 
Muzaffer ELMAS ve Webinar moderatörü Prof. Dr. Sibel AKSU 
YILDIRIM'a sundukları bildirilerle webinara değer ve önem 
kazandıran EPDAD Uzaktan Öğretim Komisyonu Başkan 
Yardımcısı Prof. Dr. Arif ALTUN'a, EFDEK Başkanı Prof. Dr. 
Mehmet KÜÇÜK'e ve EPDAD|EFAK öğrenci temsilcisi Selda 
ŞAN'a teşekkür ederiz. Yönetim Kurulu Başkanımızı Prof. Dr. 
Cemil ÖZTÜRK'ün de sunum yaptığı webinarın devamı iyi 
örneklerin paylaşılacağı diğerleriyle sürecektir. 

CEENQA 2021 GENEL KURULU ve ÇALIŞTAYI EV 
SAHİBİ EPDAD 

 

 

Tam üyesi olduğumuz CEENQA’ nın mayıs ayında Çek 
Cumhuriyeti Prag’da yapılması planlanan 2020 Genel Kurulu 
Pandemi nedeniyle bu yıl çevrim içi gerçekleştirildi. 17 
Temmuz 2020 tarihinde gerçekleşen Genel Kurul toplantısına 
EPDAD Başkanı Prof. Dr. Cemil Öztürk ve temsilen EFAK 
Başkanı Prof. DR. Dinçay Köksal katıldı. 23 üyenin hazır 
bulunduğu genel kurul toplantısında gerçekleşen faaliyetler ve 
yeni akreditasyon kuruluşlarının üyelik başvuruları görüşüldü. 
NCPA’ den Galina Motova’nın COVID -19 Kalite Güvencesi 
Ajansları üzerindeki etkilerine ilişkin yaptığı araştırmanın 
sonuçları ve üye ajansların bu süreçte yaptıklarına ilişkin 
çalışmaların raporları sunuldu ve uygulamalara ilişkin görüşler 
paylaşıldı. 

“CEENQA 2021 Genel Kurulunun ve Çalıştayı”na ev sahipliği 
yapma teklifimiz tüm üyelerin katılması ile kabul edildi. 
Çalıştay konusu, tarihi ve diğer konular CEENQA ile yapılacak 
görüşmeler sonucunda CEENQA ve EPDAD resmî web 
sayfalarında duyurulacaktır. 



EPDAD Bulut Sistemi 

 

EPDAD Bulut Sistemi dosyalarınızı senkronize edebilmenize ve 
paylaşabilmenize imkân tanıyan bir bütünleşmiş ortak çalışma 
platformudur. Dokümanlarınıza ve belgelerinize daha sonra 
istediğiniz yerden ulaşabilirsiniz. Tüm dokümanlarınız 
bilgisayarınız, mobil telefonunuz ve tabletiniz arasında 
senkronize olacaktır. 

Office entegrasyonu sayesinde, Word, Excel veya PowerPoint 
dokümanları üzerinde aynı anda birden fazla kişi çalışabilirsiniz. 

EPDAD Bulut Sistemi altyapı olarak açık kaynak kodlu bir bulut 
depolama sistemi servisi olan Owncloud'u kullanmaktadır. Bu 
servis EPDAD tarafından kiralanan İstanbul Ümraniye'deki yerli 
sunucular üzerinde çalışmaktadır. Owncloud Windows, Mac 
OSX ve çeşitli Linux dağıtımlarında çalışmaya uygundur. 

Sunulan başlıca hizmetler: 

• Dosya depolama ve paylaşma 

• Birden fazla kişi ile Office belgeleri üzerinde çalışma 

• E-Posta 

• Paylaşılabilir takvim ve görev zamanlayıcı 

• Notlar ve kişi listesi 

• Multimedya görüntüleme 

• Görüntülü ve sesli konferans (Yakında eklenecek) 

Bulut depolama hizmetlerinden yararlanmaya başlamadan 
önce "Kullanma Kılavuzunu" okuyarak sunulan hizmetler ve 
nasıl kullanıldıkları ile ilgili bilgi sahibi olmanızı öneririz. 

https://bulut.epdad.org.tr/index.php/s/H1c6hgOZInFAJpE


Sisteme herhangi bir internet tarayıcısı ile 
https://bulut.epdad.org.tr  ya da 
https://cloud.epdad.org.tr adresi üzerinden, EPDAD tarafından 
sağlanan kullanıcı adı/e-posta ve parolanız ile oturum açarak 
giriş yapabilirsiniz. 

Kullanım Kılavuzu için tıklayınız. 

KOMİSYON ÇALIŞMALARI 

EPDAD’ ın YÖKAK ve ESG Ölçütlerini karşılaması için kurduğu 
komisyonlar çalışmalarına devam etmektedir. Bu amaçla Kalite 
Komisyonu ve Stratejik Plan Komisyonları çalışmalarını 
sürdürmektedirler. EPDAD’ın önümüzdeki günlerde 
gerçekleştireceği online eğitimlerle ilgili çalışmalarsa Uzaktan 
Öğretim Komisyonu ile Eğitim ve Danışma Komisyonlarının iş 
birliğinde yürütülmektedir. Bu dönemde EPDAD tarafından 
gerçekleştirilmesi planlanan uzaktan öğretimler; 

Değerlendiricilere Yönelik: 

• Değerlendirici 
Eğitimi 

• Sanal Ziyaret Süreci 
Eğitimi (Ekiplere 
Yönelik) 

Kurumlara Yönelik: 

• Akreditasyon 
Hazırlık Eğitimi 

• EPDAD Bulut 
Sistemi Eğitimi

• EPDAD Bulut 
Sistemi Eğitimi 
(Ekiplere Yönelik

Yapılacak eğitimlerle ilgili duyurular ve detaylı bilgilendirmeler 
için EPDAD’ın internet sitesini takip edebilirsiniz. 
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Yükseköğretim Kalite Kurulu Ulusal Akreditasyon 
Kuruluşlarının Pandemi, Kalite ve Akreditasyonla 
ilgili Açıklamalarını Yayınladı 

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK), 16 ulusal akreditasyon 
kuruluşunun Covid -19 pandemi sürecinde yükseköğretim, 
kalite ve akreditasyonla ilgili açıklamalarına yer verdi. 

Devamı >> 

YÖKAK, 2020 İzleme Programı Kapsamında 
Çevrimiçi Değerlendirici Eğitimlerini 
Gerçekleştirdi 

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) 2020 yılı Kurumsal Dış 
Değerlendirme, Kurumsal Akreditasyon ve İzleme Programında 
görev alacak değerlendirici adaylarına yönelik değerlendirici 
eğitim programı düzenledi. İlki 5-7 Mart 2020 tarihleri arasında 
Antalya’da yapılan değerlendirici eğitim programının ikinci 
serisi, değerlendirici havuzundan seçilen 350 değerlendirici 
adayının katılımı ile 23-27 Temmuz 2020 tarihleri arasında 
çevrimiçi platformda gerçekleştirildi.   

Devamı >> 

 

Sosyal Medyada “Biz” 

Bu bölümde sosyal medya hesaplarında #EPDAD başlık 
etiketiyle yapılan paylaşımlara yer verilecektir. 
Paylaşımlarınızın bültende yayımlanmasını istiyorsanız sosyal 
medya hesaplarınızda #EPDAD başlık etiketiyle paylaşım 
yapabilirsiniz 

 

 

AKREDİTASYON HABERLERİ 

EPDAD SOSYAL MEDYA 
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