
 

 

Değerlendirici  Değerlendirilen Program 

Adı, Soyadı, 
Unv. 

 Kurum Adı  

Kurumu  Program 
Adı 

 

İmza  Tarih  

 

Form 4.1 Değerlendiricilerin Yanıt Arayacakları Sorular 

KANITLAR YANIT ARANACAK SORULAR YANITLAR  

A. Öz 
Değerlendirme 

A.1.   Öz değerlendirme raporu öğretim elemanlarının 
öğretme ve öğrenmenin geliştirilmesi ile ilgilendiklerini 
gösteriyor mu? 

  

A.2.  Yönetimin faaliyetleri öğretme ve öğrenmeye 
önem verdiğini gösteriyor mu? 

  

A.3.  Kalite güvence sistemi öğretimin etkinliğini 
vurgulayan bir yapıya sahip mi? 

  

A.4. Kalite güvence sistemi öğrencilerin öğrenmesinin 
sağlandığı bir yapıya sahip mi? 

  

A.5. Öğretim elemanları öğretimi geliştirmek için 
sistematik programlar geliştirmiş mi? 

  

Belgeler 

B. Öğretim 
Elemanları 
Özgeçmişleri 

B.1.   Öğretim elemanları verdikleri dersi öğretmek için 
yeterli niteliğe sahip mi? 

  

B. 2.  Öğretim elemanlarının özgeçmişleri öğretme ve 
öğrenme ile ilgili mesleki gelişmeyi yansıtıyor mu? 

  

  



 
 

C. Öğretim 
Elemanlarının 
Programları 

C. 1.  Öğretim elemanlarından haftada 18 krediden 
fazla ders veren var mı? 

  

C.2.  Öğretim elemanları kaç öğrenciye ders veriyorlar?   

C.3.  20’den fazla öğrenciden sorumlu olan uygulama 
öğretim elemanı var mı? 

  

C.4.   Öğretim elemanları kaç öğrenciye danışmanlık 
yapıyorlar? Öğretim elemanları arasında 75’ten fazla 
öğrenciye danışmanlık yapan var mı? 

  

D. Ders 
Öğretim 
Programı 
ve 
Ders Planları 

D.1.  Ders öğretim programları gerekli formata uygun 
mu? (ya da uygun değilse hazırlanan belgeler dönem 
başında gerekli tüm bilgilerin öğrenciler için yeterince 
açık olduğunu gösteriyor mu?) 

  

D.2.   Öğrencilere dönem başında ders öğretim 
programları dağıtılıyor mu? 

  

D.3.  Ders için yeterli okuma materyali var mı?   

D.4.  Verilen okuma materyalleri ders açısından temel 
nitelikte ve güncel mi? 

  

D.5.  Ders öğretim programı YÖK lisans programını 
yansıtıyor mu? 

  

D.6.  Ders amaçları açık biçimde belirtilmiş mi?   

D.7.  Öğrencilere kendilerini ortaya koyacak nitelikte 
etkinlik ve projeler veriliyor mu? 

  

D.8.  Derste uygulama ve dönüt açısından çok sayıda 
fırsat var mı? 

  

D.9.  Okullardaki çalışmalarda uygulama ve dönüt 
açısından yeterli fırsat var mı? 

  

D.10.  Öğrenciler öğretmenlik uygulamasında bire bir 
dersler tasarlıyorlar mı? 

  

D.11. Öğrenciler öğretmenlik uygulamasında ünite 
planları ve projeler hazırlıyorlar mı? 

  



 

E. Sınavlar E.1.  Sınavlardaki materyaller dersin amaçlarına uygun 
mu? 

  

E.2. Sınavlarda öğrencilerden üst düzeyde düşünmeleri 
bekleniyor mu? Öğrencilerden bilgileri hatırlamalarının 
yanı sıra bunları uygulamaları, analiz etmeleri ve 
değerlendirmeleri isteniyor mu? 

  

E.3. Belirlenen notlar öğrencilerde görülen öğrenme 
seviyesi için uygun mu? (Özellikle geçme notu 
seviyesine dikkat ediniz. Geçme notu iyi niteliklere 
sahip öğretmenler yetiştirmek için yeterince yüksek 
mi?) 

  

F. Ödevler F.1.  Verilen ödevler dersin amaçlarına uygun mu?   

F.2.  Öğrencilerin kütüphane ve internet gibi öğrenme 
kaynaklarını kullanmaları gerekiyor mu? 

  

F.3.   Öğrenci çalışmaları lisans programı boyunca 
ilerleme gösteriyor mu? Örneğin, ikinci sınıftaki 
öğrenciler tarafından yapılan çalışmalar birinci sınıf 
öğrencilerinin çalışmalarına göre daha ileri düzeyde 
mi? 

  

F.4.  Öğrenciler uygulama okullarında okul öğrencileri 
ile yaptıkları çalışmalarında öğretmenlik becerilerini 
uygulamak için yeterli fırsata sahip mi? 

  

F.5.  Dördüncü yılın sonunda öğrencilerin çalışmaları 
yeni öğretmenlerden beklenen yeterlikleri yansıtıyor 
mu? 

  

F.6.  Öğrenci çalışmaları konu ile ilgili sağlara bilgiye 
sahip olunduğunu gösteriyor mu? 

  

F.7.  Öğrenci çalışmaları öğrencilerin belli yaş 
gruplarının gelişme aşamaları hakkında yeterli bilgiye 
sahip olduklarını gösteriyor mu? 

  

F.8.   Belirlenen notlar öğrencilerin eriştikleri düzey 
açısından uygun mu? (Özellikle geçme notu seviyesine 
dikkat ediniz.) 

  



 

G. 
Öğrencilere 
Dönüt Verme 

 
 
 

 

G.1. Öğrencilere sınavlardaki performansları ile ilgili 
olarak yeterli dönüt veriliyor mu? 

  

G.2.  Öğrencilere yazılı çalışmaları hakkında ayrıntılı 
dönüt veriliyor mu? Öğrencilere eleştiriler ve güçlü 
olunan yanların belirtilmesi dışında, gelişme 
göstermeleri için öneriler sunuluyor mu? 

  

G.3.   Öğrencilere mikro öğretim çalışmaları sonunda 
dönüt veriliyor mu? 

  

G.4.   Öğrencilere okullardaki uygulama çalışmaları ile 
ilgili olarak düzenli dönüt veriliyor mu? 

  

I. Öğretim 
Elemanları 
(Grup 
Toplantıları) 

Belgelerde yer alan diğer tüm soruların cevabını mutlaka arayınız. Aşağıda grup toplantılarında öğretim 
elemanlarına sorulacak ilave sorular yer almaktadır. 

I.1.  Öğretim elemanları tarafından geliştirilmeye 
çalışılan öğretme ve öğrenme konuları nelerdir? 

  

I.2.   Belli konularda sorunları olan öğrencilere fazladan 
yardım nasıl sağlanmaktadır? 

  

I.3.  Öğrenciler açısından hangi öğretmenlik 
becerilerinin öğrenilmesi zor olmaktadır? Öğretim 
elemanları bu konuyu nasıl ele almaktadır? 

  

K. Öğretim 
Elemanları 
(Birebir 
Toplantılar) 

K.1.  Haftada 18 saatten fazla ders veren öğretim 
elemanları varsa bunlardan 2-3’üyle kişisel olarak 
görüşünüz. Kendileri ile verdikleri ders saatlerini ve 
öğrenci çalışmalarına not vermek ve öğrencilerle tek 
tek ilgilenmek için ayırdıkları zamanı tartışınız. 

  

K.2.  Okullarda uygulama çalışmalarında görevli olan 
öğretim elemanlarından bir ya da birkaçıyla görüşün. 
Öğrenci çalışmalarını gözden geçirin, özellikle geçme 
notunun nasıl belirlendiğini ele alın. 

  

L. Program 
Sorumlusu 

L.1.   Öğretim nasıl izlenmekte, kontrol edilmekte ve 
desteklenmektedir? 

  

L.2.  Program başarısız ya da başarı oranı çok düşükse 
ne yapılmaktadır? 

  



 

L.3.   Öğretme ve öğrenme kalitesini özel durumlar 
nasıl etkilemektedir? Bu özel durumlar şunlar olabilir; 

  

 İkinci öğretim programları   

 Tesislerin ve/veya donanımın yeterli 
olmaması 

  

 Öğretim elemanlarına göre öğrenci sayısının 
çok fazla olması Öğretim üyeleri sayısının 
öğretim görevlileri sayısına oranla az olması 

  

M. Sınıf 
Ziyaretleri 

M.1.  Öğretim elemanlarının verdiği derslerde 
öğretmen merkezli etkinlikler ile öğrenci merkezli 
etkinlikler arasında denge gözleniyor mu? 

  

M.2.  Öğretim, iyi öğretim metotlarını yansıtıyor mu?   

M.3.  Teknoloji uygun şekilde kullanılıyor mu?   

M.4. Ders içerisindeki etkinlik ders öğretim planında 
belirtilenleri yansıtıyor mu? 

  

N. Öğrenciler N.1.  Öğretim elemanları iyi öğretmenler midir? 
Öğrenciler çeşitli öğretim metotlarının kullanıldığını 
görüyorlar mı? 

  

N.2.  Öğretim elemanları öğrencilerin bir materyali 
anlamakta ya da bir beceriyi geliştirmekte hangi 
durumlarda sorun yaşadığını biliyorlar mı? 

  

N.3.  Ders süresi verimli olarak kullanılıyor mu? Dersler 
zamanında başlıyor mu? Sınıf içerisinde geçen süre 
öğrencilerde öğrenmenin desteklenmesine yönelik 
kullanılıyor mu? 

  

N.4.   Öğrenciler sınavları ile ilgili olarak yararlı 
dönütler alıyorlar mı? Öğrenciler yazılı ödevleri ile ilgili 
olarak yararlı dönütler alıyorlar mı? 

  

N.5.   Öğrenciler uygulama okullarındaki çalışmaları ile 
ilgili olarak yararlı dönütler alıyorlar mı? 

  



 

N.6.  Öğrenciler kendilerini zorlayan beceriler üzerinde 
çalışırken uygulama yapmak için çok sayıda fırsata 
sahip oluyorlar mı? 

  

N.7.  Öğrenciler ödevleriyle ya da uygulama 
okullarındaki çalışmalarıyla ilgili sorunları olduğunda 
kendilerine yardımcı olabilecek öğretim elemanları ile 
görüşebiliyorlar mı? 

  

N.8.   Dördüncü sınıf öğrencileri öğretmen olmak için 
kendilerini hazır hissediyorlar mı? 

  

P. Araştırma 
Görevlileri 

Araştırma görevlilerinin programdaki öğrenciler ile nasıl çalıştıklarını anlamaya çalışın ve sorularınızı 
buna yoğunlaştırın. Araştırma görevlilerinden bazıları öğretmen yetiştirme programlarından yeni mezun 
olmuş olabilirler. Bu durumda, program hakkındaki görüşlerini sorunuz. 

P.1.  Öğrenciler, öğretmen olmayı ciddi bir şekilde 
düşünüyorlar mı? 

  

P.2.  Öğrencilere çalışmaları ile ilgili faydalı dönütler 
veriliyor mu? 

  

P.3.  Öğrenciler önemli becerileri uygulama konusunda 
çeşitli fırsatlara sahipler mi? 

  

P.4.  Öğrenciler kendilerini zorlayan materyaller ve 
karmaşık beceriler ile ilgili olarak yardım alıyorlar mı? 

  

P.5.  Araştırma görevlileri olarak yaptıkları araştırmalar 
eğitim ya da uygulama okullarındaki çalışmalar ile ilgili 
mi? Öğretim elemanlarından yeterli yardım ve dönüt 
alıyorlar mı? 

  

R. Uygulama 
Okulları 

  

R.1.  Öğretmen adayları okullardaki çalışmalara tam 
olarak uyum sağlamış ve hazırlanmışlar mıdır? 

  

R.2.  Öğretmen adayları çalışkan, çalışmalarında hızlı 
ve istekli midirler? 

  

R.3.  Uygulama öğretim elemanları ve uygulama 
öğretmenleri öğrencilere dönüt veriyorlar mı? 

  

R.4.   Öğretmen adayları genel olarak kendilerine 
verilen görevleri yeterli beceri düzeyinde 
gerçekleştirebiliyorlar mı? 

  

R.5.  Öğrenciler önemli becerileri uygulamak için çeşitli 
fırsatlara sahip oluyorlar mı? 

  

  



 
 

S. Dekan Aşağıdaki soruların yanı sıra diğer belgelerde yer alan sorulan da sorunuz: 

S.1.   Yönetim, eğitimde kaliteye verilen önemi ne 
şekilde ödüllendirmektedir? 

  

S.2.  Yönetim, öğrencilerde öğrenmeye verilen önemi 
ne şekilde ödüllendirmektedir? 

  

S.3.   Aldığınız dönütlerde (örneğin mezunlara yapılan 
anketlerde) öğretme ve öğrenmenin gelişimi ile ilgili 
temel konuların neler olduğunu düşünüyorsunuz? 

  

S.4.   Öğretme ve öğrenmeyi etkileyebilecek özel 
durumları tartışınız.  

Örneğin; İkinci eğitim programları; Tesislerin ve 
donanımın yeterli olmaması; Öğretim elemanlarına 
göre öğrenci sayısının çok fazla olması; Öğretim üyeleri 
sayısının öğretim görevlileri sayısı ile karşılaştırıldığında 
az olması 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 



 

Değerlendirici  Değerlendirilen Program 

Adı, Soyadı, 
Unv. 

 Kurum Adı  

Kurumu  Program 
Adı 

 

İmza  Tarih  

 

Form 4.4 Öneriler 

1. 
Dersin öğrenme çıktısı ya da çıktıları nelerdir? Bu öğrenme 
çıktıları uygun mudur? 

  

2. 
Öğretim elemanı dersin öğrenme çıktıları ve içeriğini özetlemiş 
midir?   

3. 
Ders sırasında öğretim elemanı görülebiliyor ve duyulabiliyor 
muydu? 

  

4. Temel noktalar vurgulanmış mıdır?   

5. Örnekler öğrenciler açısından yeterince açık mıdır? 
  

6. Verilen örnekler ve diğer referanslar uygun mudur? 
  

7. Ders öğrenciler açısından ilginç olmuş mudur? 
  

8. Faaliyetler çeşitlilik göstermiş midir? 
  

9. 
Öğretim elemanı soru sormuş ya da soru sorulmasını istemiş ya 
da diğer öğrenci katılımı formlarını kullanmış mıdır?   

10. 
Öğretim elemanı temel noktaları ve varılan sonuçları özetlemiş 
midir? 

  

      

 



 
 

Değerlendirici  Değerlendirilen Program 

Adı, Soyadı, 
Unv. 

 Kurum Adı  

Kurumu  Program 
Adı 

 

İmza  Tarih  

 

Form 6.1 Dekana Sorulacak Sorular 

1. 
Öğrenciler, öğretmenlik becerilerini uygulama fırsatına sahipler 
mi? 

  

2. 
Programda nitelikli öğretim elemanları bulmada genellikle 
zorluk çekilen bölümler var mı? 

  

3. 

Öğretim elemanları mesleki gelişme fırsatlarını 
değerlendiriyorlar mı? Programlarda özellikle başarılı olunan 
belli bir mesleki gelişim alanı var mıdır? Geliştirilmesi gerektiğini 
düşündüğünüz alanlar var mıdır? 

  

4. 
Programlardaki öğrenciler giriş nitelikleri açısından yeterli 
midirler? Başarılı olmak için gerekli akademik birikime sahip 
midirler? İyi birer öğretmen olmak üzere motive olmuşlar mıdır? 

  

5. Uygulama okullarının nasıl seçildiğini açıklar mısınız?   

6. 

Fakülte-okul işbirliği düzenlemeleri bugüne kadar ne ölçüde 
gelişmiştir? Mevcut başarı durumunun nedeni nedir? 
Düzenlemelerin daha başarılı olması konusunda sorunlar 
nelerdir? 

  

7. 
Öz değerlendirme raporunda belirtilen tesis sorunları ile ilgili 
sorular yöneltiniz. 

  

8. 
Tesisler belli bir yönden tatmin edici değilse, iyileştirme 
planlarınız nelerdir? Planlarınız ne kadar kesindir ve öngörülen 
gerçekleşme süreleri nelerdir? 

  

9. 
Kütüphane programları destekliyor mu? Kütüphanenin 
incelenen programları, üniversitedeki diğer programlarla 
karşılaştırıldığında ne ölçüde desteklediğini düşünüyorsunuz? 

  

10. 
Kütüphanenin programları özellikle çok iyi desteklediği 
durumlar var mıdır? Farklı bir desteğe ihtiyaç duyuluyor mu? 

  



 
 

11. 

İçinde bulunduğumuz yılda fakültede etkinliğini sürdüren 
çalışma grupları ve komitelerden bahseder misiniz? Bu 
gruplardaki temsilciler nasıl seçilmiştir? Çalışmalarda kaydedilen 
gelişmeler nelerdir? Ziyaret edilen programlardaki öğretim 
elemanları genel olarak çalışma gruplarına katılıyorlar mı? 

  

12. 

Fakülte ya da özel olarak programlar için bir görev tanımı var 
mıdır? Varsa, anlamını ve nasıl geliştirilip onaylandığını 
açıklayabilir misiniz? Yoksa siz ya da öğretim elemanları 
tarafından böyle bir belgenin geliştirilmesi düşünülmüş müdür? 
İncelenen programların belirgin ya da dikkate değer özel bir 
amacı ya da özelliği var mıdır? 

  

13. 

Kalite Güvence sisteminizde özellikle iyi işlediğini veya 
geliştirilmesi gerekebileceğini düşündüğünüz konular 
hangileridir? (Örnekler eğitim programı ile ilgili dönütler, 
öğretim elemanı alınması ve desteklenmesi ile öğrencilerin 
değerlendirilmesi ve izlenmesi hakkında olmalıdır) 

  

 



 

Değerlendirici  Değerlendirilen Program 

Adı, Soyadı, 
Unv. 

 Kurum Adı  

Kurumu  Program 
Adı 

 

İmza  Tarih  

 

Form 6.2 Program Sorumlularına Sorulacak Sorular 

1. 
Öğrenciler, öğretmenlik becerilerini uygulama fırsatına 
sahipler mi?   

2. 
Programda nitelikli öğretini elemanları bulmada genellikle 
zorluk çekilen bölümler var mı?   

3. 
Yeni öğretim elemanları profesyonel gelişme 
olanaklarından nasıl haberdar edilmektedir?   

4. 
Öğretim elemanlarının profesyonel gelişimlerini 
desteklemek için kendilerine ne gibi görevler 
vermektesiniz? 

  

5. 
Öğrenciler giriş nitelikleri açısından yeterli midirler? Başarılı 
olmak için gerekli akademik birikime sahip midirler? İyi 
birer öğretmen olmak üzere motive olmuşlar mıdır? 

  

6. 

Uygulama okulu bağlantıları ne ölçüde geliştirilmiştir? 
Uygulama okullarıyla ilgili düzenlemelerin yapılması ile 
ilgilendiniz mi? İlgilendiyseniz, nasıl? İlgilenmediyseniz, 
neden?   

7. 

Uygulama okulu düzenlemeleri bugüne kadar ne ölçüde 
gelişmiştir? Mevcut başarı durumunun nedeni nedir? 
Düzenlemelerin daha başarılı olması konusunda sorunlar 
nelerdir?   

8. 
Uygulama okullarınızdaki öğretimin kalitesinden ve 
uygulama öğretmenlerinden memnun musunuz? Neden? 

  

9. 
Öğretmen adaylarınız, uygulama okullarında uygulama 
öğretmenleri ve fakülte öğretim elemanları tarafından iyi 
bir şekilde izleniyor mu? 

  

10. 

Öz değerlendirme raporunda belirtilen tesis sorunları ile 
ilgili sorular yöneltiniz. Tesisler belli bir yönden tatmin edici 
değilse iyileştirme planlarınız nelerdir? Planlarınız ne kadar 
kesindir ve öngörülen gerçekleşme süreleri nelerdir? 

  



 

11. 

Kütüphane programınızı destekliyor mu? Bu programdaki 
öğretim elemanları düzenli olarak kitap ve materyal talep 
ediyor mu? Talep edilen kitap ve materyaller satın alınıyor 
mu? Eğer materyal talep edilmiyorsa neden? 

  

12. 

İçinde bulunduğumuz yılda fakültede etkinliğini sürdüren 
çalışma grupları ve komitelerden bahseder misiniz? 
Programınızdan temsilciler nasıl seçilmiştir? Çalışmalarda 
kaydedilen gelişmeler nelerdir? Programınızdaki öğretim 
elemanları genel olarak çalışma gruplarına katılıyorlar mı? 

  

13. 

Programdaki öğretim elemanları için bir görev beyanı var 
mıdır? Varsa anlamını ve nasıl geliştirilip onaylandığını 
açıklayabilir misiniz? Yoksa siz ya da öğretim elemanları 
tarafından böyle bir belgenin geliştirilmesi düşünülmüş 
müdür? Programın belirgin ya da dikkate değer özel bir 
amacı ya da özelliği var mıdır? 

  

14. 

Kalite Güvence sisteminizde belgeler incelenmiştir. (Orada 
olabilecek ancak bulamadığınız herhangi bir belge varsa bu 
belgeyi sorunuz.) Özellikle iyi işlediğini ve geliştirilmesi 
gerekebileceğini düşündüğünüz konulardan biraz bahseder 
misiniz? (Örnekler eğitim programı ile ilgili dönütler, 
öğretim elemanı alınması ve desteklenmesi ve öğrencilerin 
değerlendirilmesi ve izlenmesi hakkında olmalıdır).   

 



 

Değerlendirici  Değerlendirilen Program 

Adı, Soyadı, 
Unv. 

 Kurum Adı  

Kurumu  Program 
Adı 

 

İmza  Tarih  

 

Form 6.3 Öğretim Elemanlarına Sorulacak Sorular 

1. 
Öğrenciler, öğretmenlik becerilerini uygulama fırsatına 
sahipler mi? 

  

2. 

Öğretmen adayı performansını değerlendirmek için hangi 
yöntemler kullanılmaktadır? (Örnekler: Sınavlar, ödevler, 
sunumlar, durum çalışmaları, sözlü raporlar, ders planları, 
ders materyali geliştirilmesi, öğretmen adayı çalışmalarının 
değerlendirilmesi). (Dokümanlarda açık biçimde 
anlaşılmıyorsa sorular sorun). 

  

3. 
Eğitim programında birbiri ile örtüşen temel bölümler var mı? 
Önemli boşluklar mevcut mu? 

  

4. 
Kendinizi tam olarak hazır hissetmediğiniz dersleri vermeniz 
gerektiği oldu mu? 

  

5. 
Kendi profesyonel gelişiminizden biraz bahseder misiniz? Bu 
yıl ne üzerine çalışıyorsunuz? Geçen yıl ne üzerine çalıştınız? 
Üniversite/fakülte ne gibi bir destek verdi? 

  

6. 

Bu programlardaki öğrenciler giriş nitelikleri açısından yeterli 
midirler? Başarılı olmak için gerekli akademik birikime sahip 
midirler? İyi birer öğretmen olmak üzere motive olmuşlar 
mıdır? 

  

7. 

Uygulama okullarıyla bağlantılarınız nasıl? Uygulama 
okullarıyla ilgili düzenlemelerin yapılması ile ilgilendiniz mi? 
İlgilendiyseniz nasıl? Önümüzdeki 2-3 yıl içinde bu konuyla 
nasıl ilgileneceksiniz? Fakülte yönetimi bu gelişmeyi 
destekleyecek mi? 

  

8. 

Ders verdiğiniz sınıflardan ve diğer özel mekânlardan 
bahseder misiniz? Bu yerler ışıklandırma, ses, sıcaklık, 
havalandırma açılarından yeterli mi? Dersliklerde öğretim 
yöntemlerinizi çeşitlendirebiliyor musunuz? Odalar 
öğrencilerinizin sayısına yetecek kadar geniş mi? Dersliklerde 
istediğiniz teknolojiyi kullanabiliyor musunuz? 

  

9. 

Kütüphane çalışma alanınızı destekliyor mu? Düzenli olarak 
kitap ve materyaller talep ediyor musunuz? Talep ettiğiniz 
kitap ve materyaller satın alınıyor mu? Eğer talepte 
bulunmuyorsanız neden? 

  



 

10. 

Çalışmalarınızda laboratuvarlar ya da resim stüdyoları gibi 
özel mekânlar kullanıyor musunuz? Eğer kullanıyorsanız 
bunlar güncel, güvenli ve kullanılabilir durumda mı? Bunların 
kullanılıp bakımının yapılması için destek elemanı var mı? 

  

11. 

Programdaki öğretim elemanları için yeterli sayıda bilgisayar 
var mı? Bilgisayarlarınız kaç yıllık? Gereksinim duyduğunuzda 
yeni yazılım alabiliyor musunuz? Bir sorun olduğunda ne 
yapıyorsunuz? Size kim yardım ediyor? 

  

12. 

İçinde bulunduğumuz yılda fakültede etkinliğini sürdüren 
çalışma grupları ve komitelerden bahseder misiniz? 
Programınızdan temsilciler nasıl seçilmiştir? Bu gruplardan 
herhangi birinde çalışıyor musunuz? Programınızdaki öğretim 
elemanları genel olarak çalışma gruplarına katılıyor mu? 
Genel olarak programınızın önemli gruplarda sesini 
duyurabildiğini düşünüyor musunuz? Bu gruplara katılarak 
zamanınızı iyi değerlendirdiğinizi düşünüyor musunuz? 

  

13. 

Programınızın belirleyici ya da özel yönleri nelerdir? Bunlar 
görev tanımlaması ya da özel bir belgede yer alıyor mu? Diğer 
öğretim elemanları programın belirleyici özellikleri 
konusunda size katılıyorlar mı? 

  

 



 

Değerlendirici  Değerlendirilen Program 

Adı, Soyadı, 
Unv. 

 Kurum Adı  

Kurumu  Program 
Adı 

 

İmza  Tarih  

 

Form 6.4 Öğretmen Adaylarına Sorulacak Sorular 

1. Öğretmenlik becerilerini uygulama fırsatınız var mı?   

2. 
Çalışmalarınız sırasında öğretim elemanlarınızdan yeterli dönüt 
alıyor musunuz? 

  

3. Ne kadar ilerleme kaydettiğinizi biliyor musunuz?   

4. Dönüt, ilerlemenize yardımcı oluyor mu?   

5. 
Buradaki öğretim elemanları öğrettikleri konular hakkında bilgili 
mi? 

  

6. 
Konularının uzmanı olan kişiler tarafından eğitildiğinizi 
düşünüyor musunuz? 

  

7. 
Bu programlardaki öğrenciler giriş nitelikleri açısından yeterli 
midirler? 

  

8. Başarılı olmak için gerekli akademik birikime sahip midirler?   

9. İyi birer öğretmen olmak üzere motive olmuşlar mıdır?   

10. 
Öğretim elemanları, akademik danışmanlık ve rehberlik 
yapıyorlar mı? 

  

11. 
Öğretmen adaylarının uygulama okullarında bulundukları süre 
hakkında sorular sorun. 

  

12. 
Derslikler ya da ders gördüğünüz diğer tüm özel mekânlardan 
biraz bahseder misiniz? 

  

13. 
Bu yerler ışıklandırma, ses, sıcaklık, havalandırma açılarından 
yeterli mi? 

  

14. Bu mekânlarda görme ya da duyma sorunu yaşıyor musunuz?   

15. Odalar Öğretmen adayı sayısına yetecek kadar geniş mi?   

16. Dersliklerde küçük gruplar halinde çalışabiliyor musunuz?   

17. 
Öğretmenlik meslek derslerinde kütüphane materyallerini 
kullanmanızı gerektiren ödevler ne sıklıkta veriliyor? 

  

18. 
Aldığınız öğretmenlik meslek derslerinden birkaç örnek verebilir 
misiniz? 

  

19. Kütüphaneyi nasıl kullandınız?   



 

20. Gereksinim duyduğunuz materyalleri bulabildiniz mi?   

21. Yeterli sayıda kitap ve süreli yayın var mıydı?   

22. Materyaller yeterince yeni mi?   

23. Türkçe/yabancı dilde olarak yeterli sayıda kaynak var mı?   

24. Kütüphanenin açık olduğu süre yeterli mi?   

25. Kütüphaneciler yardımcı oluyorlar mı?   

26. Diğer kütüphaneleri de sık sık kullanıyor musunuz?   

27. Kullanıyorsanız hangi kütüphaneleri kullanıyorsunuz?   

28. 
Gereksinim duyduğunuzda internete erişim sağlayabiliyor 
musunuz? 

  

29. 
İnternet’te eğitim alanındaki ödevlerinizle ilgili olarak kaynak 
bulabiliyor musunuz? 

  

30. 
İnternet’te bulduğunuz iyi ve yetersiz kaynakları birbirlerinden 
nasıl ayırıyorsunuz? 

  

31. 
Öğretim elemanlarına, öğretim kalitesi ile ilgili dönüt veriyor 
musunuz? 

  

32. Bu süreç nasıl işliyor? Sizce dönüt faydalı mı?   

33. 
Programınızla ilgili bir şikâyetiniz olduğunda bunu nasıl 
duyuruyorsunuz? 

  

34. 
Bu duruma örnek verebilir misiniz? Olayın nasıl geliştiğini anlatır 
mısınız? 
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Kütüphanenin İncelenmesi 

Form 7.1.1 Dokümanların İncelenmesi 

Konu Değerlendiricinin Üzerinde Durması Gereken Sorular 

A. Kütüphanenin 
bir hafta boyunca 
açık olduğu saatler 

A.1.  Öğrenciler kütüphaneden yeterince 
yararlanabiliyor mu? 

  

A.2.  Öğrencilerin derste ya da uygulama 
okullarında olmadığı akşam saatlerinde ve hafta 
sonlarında kütüphanenin açık olduğu saatler yeterli 
mi? 

  

B. Öğrencilerin 
kütüphane 
kullanımı 
konusunda nasıl 
bilgilendirildiklerini 
açıklayınız 

B.1.  Öğrenciler üniversite kütüphanesinden nasıl 
yararlanacakları konusunda sistematik, olarak 
bilgilendiriliyorlar mı? 

  

B.2.  Bu bilgilendirme kütüphaneciler tarafından 
öğretim elemanları ile işbirliği içinde mi veriliyor? 

  

B.3.  Eğitim referans çalışmalarını, katalogdan kitap 
bulmayı, süreli yayınlardaki makalelerin 
bulunmasını ve İnternet’teki kaynakların 
değerlendirilmesini kapsıyor mu? 

  

B.4.  Öğrencilere kütüphaneden yararlandıkları 
sırada bir danışma masası, vs. tarafından yardımcı 
olunuyor mu? 

  

C. Hâlihazırda, 
abone olunan 
eğitimle ilgili süreli 
yayınları sıralayınız 

C.1.  Abone olunan yayınlar öğretmenlik eğitimi 
alan öğrencilerin gereksinimlerini genel olarak 
karşılıyor mu (yani eğitimle ilgili genel süreli 
yayınlar, eğitim fakültelerindeki bütün öğrencilerin 
kullanabilecekleri süreli yayınlar mı)? 

  

C.2.  İncelenen programla ilgili abonelikler var mı 
(örneğin, müzik eğitimi)? 

  

C.3.  Genel ve alana özel abonelikler arasında uygun 
bir denge var mı? 

  



 
C.4.  Abonelikler eğitim dilinde mi (Türkçe ya da 
İngilizce)? 

  

C.5.  Öğretmenlik eğitimi öğrencilerinin 
gereksinimlerini karşılayacak yeterli sayıda abonelik 
var mı? 

  

C.6.  Öğretim elemanlarının araştırmalarını 
destekleyecek temel seviyede abonelik var mı? 

  

D. Talep ve sipariş 
edilen kitapların 
listesi 

D.1.  Bütün programlardaki öğretim üyeleri düzenli 
olarak kütüphanenin sipariş edeceği kitaptan talep 
ediyorlar mı? 

  
  

D.2.  Kütüphane öğretim elemanları tarafından 
talep edilen kitapların uygun bir miktarını sipariş 
ediyor mu? ; 

  

D.3.  Genel olarak eğitim fakültesi için istenen 
kitapların sayısı, üniversite genelinde istenen 
kitapların yüzdesine oranla uygun miktarda mı? 

  

E. Kitapların tümü 

E.1. İncelenen her bölüm için yeterli sayıda kitap var 
mı? 

  

E.2.  Eğitim Fakültesi geneli için yeterli sayıda kitap 
var mı? 

  

E.3.  Genel olarak eğitime ilişkin kitaplarının sayısı, 
üniversite genelinin yüzdesine oranla uygun 
miktarda mı? 

  

F. Talep ve sipariş 
edilen kitapların 
listesi 

F.1.  Öğretim elemanları lisans eğitimi almakta olan 
öğrencilerim gereksinimleri ile ilgili kitaplar talep 
ediyor mu? 

  

F.2.  Öğretim elemanları kendi araştırmalarında 
gereksinim duyacakları kitapları talep ediyor mu? 

  

F.3.  Talep edilen kitaplar eğitim dilinde mi?   

F.4.  Sipariş edilen kitaplar lisans öğrencilerinin 
olduğu kadar öğretim elemanlarının ilgi alanlarım da 
kapsıyor mu? 

  

 

Form 7.1.2 Öğrenci Raporları ve Diğer Yazılı Ödevler 

 Öğrenci raporlarını ve diğer yazılı ödevleri aşağıdaki soruları yanıtlamak için inceleyiniz: 

1. Öğrencinin çalışmasına kütüphane kaynaklarının kullanımı yansımış mı? 
  

2. 
Kaynakçalarda olması gereken bütün öğeler (yani yazar, başlık, yayıncı, 
tarih, sayfa numaraları) bulunuyor mu? 

  



 

3. Öğrenciler dipnotları ve alıntıları uygun biçimde kullanıyorlar mı? 
  

4. 
Öğrenciler raporlarında kaynakları (örneğin klasik ve daha yeni kaynaklar, 
kitaplar ve süreli yayınlar, yazılı kaynaklar ve internet kaynakları) dengeli 
bir biçimde kullanıyorlar mı? 

  

5. 
Öğrenciler birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar programın bütün 
aşamalarında kütüphaneyi kullanıyor mu?   

6. 
Dördüncü sınıf öğrencilerinin kütüphane ve enformasyon konusundaki 
becerileri bir üniversite mezunu ve yeni çalışmaya başlayacak bir 
öğretmen olarak yeterli mi? 
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Form 7.2 Kütüphanenin Ziyaret Edilmesi 
 

1
. T

e
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r 

A
. Y

e
r 

A.1. Kütüphanenin bulunduğu yer öğrenciler için uygun 
mu?   

A.2. Eğer kütüphane eğitim fakültesinden yürüyerek 
gidilemeyecek bir mesafedeyse düzenli ve uygun bir 
ulaşım biçimi var mı?   

A.3. Eğer mesafe çok uzaksa öğrencilerin kütüphaneye 
ulaşımını kolaylaştırmak için elden gelen bütün çabaların 
gösterilip gösterilmediğini anlamak için görüşmelere ve 
diğer kanıtlara özel önem veriniz.   

B
. U

yg
u

n
lu

k 

B.1. Kütüphane araştırma ve ders çalışma için uygun bir 
ortam mı?   

B.2. Öğrenciler için yeterli okuma alanları var mı?   

B.3. Yeterli ışıklandırma var mı?   

B.4. Çalışma alanları rahat mı?   

B.5. Uygun bir noktada bir danışma masası var mı?  
Öğrenciler genel olarak danışma masasından yardım 
alıyorlar mı?   
B.6. Fotokopi hizmetleri kolayca alınabiliyor mu ve bu 
birimler çalışıyor mu?   

B.7. Kütüphanede (veya civarında) öğrencilerin 
kullanabilecekleri internet terminalleri var mı? 

  

2
. K

o
le

ks
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o
n

 

C
. 

K
it

ap
la

r 

C.1. Kütüphanenin başvuru bölümünü ziyaret ediniz. Bir 
öğretmenin isteyebileceği başvuru kitapları var mı? 
Ansiklopediler, sözlükler, almanaklar vs. 

  

C.2. Kitap bölümünde öğretmenler için önemli olan bir 
genel bölümü (sınıf öğretmenleri için Türk Tarihi ya da 
Fen Bilgisi öğretmenleri için bilimsel kitaplar bölümü gibi) 
ziyaret ediniz. Koleksiyonun öğrenciler için nicelik 
bakımından yeterli olup olmadığı konusunda genel bir 
yorum yapınız. Ayrıca seçtiğiniz alanda kütüphanenin 
kaynakları çoğaltmaya devam edip etmediğini de 
belirtiniz. 

  



 

C.3. Kütüphanenin eğitimle ilgili kitapları içeren 
bölümünü ziyaret ediniz. Öğrencilerin eğitimle ilgili 
güncel konular, çocuk gelişimi ve sınıf yönetimi gibi genel 
konulardaki ödevlerini yapabilmelerini sağlayacak yeterli 
kaynak kitap var mı? 

  

C.4. Öğrencilerin güncel teorileri ve uygulamaları 
öğrenebilecekleri yeterli sayıda yeni kitap var mı? 

  

C.5. Öğrencilerin Türkiye’deki eğitimle ilgili tarihi ve 
güncel konuları öğrenebilecekleri yeterli kaynaklar var 
mı?   

C.6. Öğretim dilinde yeterli sayıda kitap var mı?   

C.7. Bir grup kitabı inceleyerek bunların sık sık ve yakın 
zamanda ödünç alınıp alınmadığını araştırın. 
Koleksiyonun incelenen programlarla ilgili bölümünü 
gözden geçirin. Yeterlilik, yenilik ve öğretim dilindeki 
kitaplar hakkında yukarıdakilere benzer sorular sorun. 
Birkaç kitabı inceleyerek kullanılıp kullanılmadıklarını ve 
dolaşımlarını kontrol edin. 

  

D
. S
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li 
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D.1. Yeni süreli yayınların olduğu bölümü ziyaret edin. 
Öğrenciler bunlardan kolayca yararlanabiliyorlar mı? 

  

D.2. Kütüphane Kaynakları ve Hizmetleri Formunda 
belirtilen süreli yayınları görebiliyor musunuz?   

3
. D

iğ
e
r 

K
o

n
u
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r 

 

1. İnternet birimlerini ziyaret edin. Öğrencilerin İnternet 
erişim olanağı var mı? 

  

2. CD-ROM koleksiyonunu kontrol edin. Öğrencilerin 
kullanma olanağı var mı? 

  

3. Kütüphanenin online kataloğunu inceleyin.   
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7.4 Kaynakların Yeterliliği 

Değerlendiricilerin aşağıdaki konularda karar vermeleri gerekecektir: 

1. 
Kitaplar ve diğer kaynaklar öğrencilerin, öğretmenlerin sahip 
olmaları gereken enformasyon becerilerini geliştirmeleri için 
yeterli mi? 

  

2. 
Kütüphane ve enformasyon hizmetleri açısından eğitim 
fakültesine üniversitedeki diğer fakültelerle eşit muamele 
yapılıyor mu? 

  

3. 

Eğitim fakültesi öğretim üyeleri üzerlerine düşeni, kitaplar 
talep etmek ve öğrencilere kütüphaneyi kullanmalarını 
gerektiren ödevler vermek ve benzeri etkinlikler 
gerçekleştirmek suretiyle yerine getiriyorlar mı? 

  

4. 
Öğrenciler, kütüphane ve enformasyon hizmetlerinin değerini 
biliyor mu? 

  

5. 
Öğrenciler ve öğretim elemanları internet kaynaklarından 
giderek daha fazla yararlanıyorlar mı? 

  

6. 
Üniversite eğitim alanı dâhil olmak üzere genel olarak 
kütüphaneyi geliştirmekle yeterince ilgili mi? 
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