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SUNUŞ
Eğitim Fakülteleri Eğitim Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği
(EPDAD) 2012 yılında kurulmuştur. Amacı uluslararası standartlarda bir dış değerlendirme kuruluşu haline gelerek Türkiye’de öğretmen eğitimi alanında kalite güvence sisteminin kurulması, geliştirilmesi ve yürütülmesine katkıda bulunmak; böylece Türkiye’de öğretmen yetiştirmede “mükemmeliyet”e ulaşma hedefinin gerçekleşmesine katkıda bulunmaktır.
2017-2018 değerlendirme döneminde 4 üniversitede 7 programı akredite eden
EPDAD; 2018-2019 dönemi sonunda 9 üniversiteden 28 programın değerlendirmesini tamamlayarak karar aşamasına getirmiştir. 2019-2020 dönemi için ise 29 üniversiteden 70 program akredite olmak için başvuruda bulunmuştur; bu üniversitelerin
5’i KKTC’dedir.
Söz konusu üniversitelerin dağılımına bakıldığında yükseköğretim gelenekleri, tarihsel arka planları, vakıf veya devlet üniversitesi olma gibi değişkenlere göre farklılıklar
gösterdikleri görülmektedir. Bu tablo, EPDAD’ın Türkiye’nin gerçek anlamda ulusal
kalite kuruluşu haline geldiğini teyit etmekte; KKTC’den başlayarak ülke sınırlarının
dışına taşma hedefi yolunda ilk adımın atıldığını göstermektedir.
EPDAD, YÖKAK ve EUA – ENQA tarafından ortaya konan kalite güvencesi ilke ve
esaslarını tümüyle uygulamaya çalışmaktadır. Bunu yaparken Öğretmen yetiştirmede kaliteyi artırmak; Sürekli gelişimi desteklemek; Araştırma ve inovasyonu geliştirmek; Akreditasyonun değerini artırmak; Model bir akreditasyon kuruluşu olmak;
Model bir öğrenme organizasyonu olmak gibi stratejik hedefleri gerçekleştirmeye çalışmaktadır. EPDAD bu bağlamda planlı ve programlı çok sayıda faaliyet yürüte gelmiştir. Elinizdeki raporda bu faaliyetlere yer verilmektedir.
EPDAD 2019 yılında sistemi gözden geçirip yenilemeyi, akreditasyon süreçlerini dijitalleştirmeyi, uluslararasılaşma sürecinde önemli bir mesafe almayı hedeflemektedir.
EPDAD’ın bugüne gelmesinde pek çok kişi ve kuruluşun önemli katkıları olmuştur.
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta SARAÇ, YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer ELMAS,
YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet ŞİŞMAN, Prof. Dr. Alipaşa AYAS, önceki dönemler ve mevcut EPDAD Yönetim Kurulu ve EFAK üyeleri, değerlendiriciler,
Kurucular Kurulu üyeleri, başından beri EPDAD’ın gelişimine katkıda bulunan kalite
gönüllüsü meslektaşlarım ve öğrencilere teşekkürü bir borç biliyorum.
28 Şubat 2018
Prof. Dr. Cemil ÖZTÜRK
EPDAD Yönetim Kurulu Başkanı
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1 YÖNETİCİ ÖZETİ
EPDAD 2012’de kurulmuştur. İlk iki yıl ağırlıklı olarak EPDAD’ı tanıtmak, program
değerlendirme ve akreditasyon konusunda farkındalık ve bilinç oluşturmak üzere faaliyetlerde bulunmuştur. 15 Ekim 2014 tarihinde YÖK tarafından dış değerlendirme
kuruluşu olarak yetkilendirilmiştir.
2018 yılı başında ilk toplantısını yapan yeni YÖKAK tarafından dış değerlendirme
kuruluşu olarak yetkilendirilen EPDAD; bu yıl içinde aşağıdaki faaliyetleri yapmıştır:
Program Değerlendirme ve Akreditasyon Faaliyetleri. İlk olarak 2017 yılında başvuru
yapan dört üniversitenin eğitim fakülteleri tarafından yürütülen lisans programlarının
değerlendirme ve akreditasyon süreçleri tamamlanmıştır. İkinci olarak, 2018-2019
değerlendirme döneminde başvuru yapan on üniversitenin eğitim/eğitim bilimleri fakülteleri tarafından yürütülen 29 lisans programlarının değerlendirme ve akreditasyon süreçleri başlatılmıştır. Aralık 2018 itibariyle bu programların yaklaşık %50’sinin
raporlama aşaması tamamlanmıştır. Mart 2019 sonu itibariyle söz konusu programlarla ilgili sürecin tamamlanması planlanmıştır.
Kurumsal Yapı ve Yönetim Faaliyetleri. EPDAD dernek statüsünde bir sivil toplum
kuruluşu olarak mülki idareye yönelik yükümlülüklerini yerine getirmektedir. İktisadi
İşletme de mali mükellefiyetlerini tahakkuk ettirmektedir. Bu işleri yürütmek üzere
tam zamanlı bir İşletme Yöneticisi istihdam edilmiştir. Mali konularda bir yeminli mali
müşavirden hizmet satın alınmaktadır. Akreditasyon bürokrasisinin artması dolayısıyla bir öğretim üyesi Akreditasyon İşleri Koordinatörü ve yarı zamanlı ücretli bir ofis
elemanı istihdam edilmek üzeredir. Ayrıca artan ihtiyaca binaen yönetim ofisi mekan
olarak genişlerken donanım bakımından da gelişmiştir.
Sürekli Gelişme ve Eğitim Faaliyetleri. EPDAD YÖKAK ve EUA / ENQA tarafından
belirlenen temel ilke ve esasları tam olarak yerine getirmeye çalışmaktadır. Bunlardan biri sistemin periyodik olarak değerlendirilmesi ve tespit edilen geliştirilmeye açık
noktalarda PUKO döngüsü kullanılarak geliştirme çalışmaları yapılmasıdır. Bir diğer
sürekli gelişim alanı akreditasyon sürecinde yer alan personelin eğitilmesidir. 2018
yılında bu kapsamda (a) iki değerlendirici eğitimi çalıştayı ve (b) bir öğrenci değerlendirici eğitimi çalıştayı yapılmıştır.
Bilgi ve Deneyim Paylaşımı Faaliyetleri. EPDAD program değerlendirme ve akreditasyon sürecinde elde ettiği bilgi ve deneyimi iç ve dış paydaşlarla paylaşmaktadır.
Bunun için ikincisi 27-29 Ekim 2018 tarihinde yapılan Uluslararası Öğretmen Eğitimi
ve Akreditasyon Kongresi en önemli araçlardan biridir.
2019 Yılında Yapılacak Faaliyetler. Bu bağlamda Haziran 2019 içinde; (a) bazı dokumanlar ve standartların güncellenmesi; (b) akreditasyon sürecinin dijitalleştirilmesi; (c) değerlendirici eğitimlerinin %50 uzaktan eğitim, %50 yüz yüze ve vaka incelemesi şeklinde yapılması için gerekli altyapının kurulması için ön çalışmalar yapılmıştır.

EPDAD 2018 YILI FAALİYET RAPORU

5

2 EPDAD’IN ÇEVRESİ
Kalite kuruluşları birer sosyal açık sistemdir. Bu tür sistemler bir sosyal ihtiyacı karşılamak için inşa edilirler. Varlıklarının devamı söz konusu ihtiyacın sürmesine bağlıdır. Kalite kuruluşları, farklı alanlarda kalite güvencesinin tahakkuk etmesine katkıda bulunurlar. Bunu yapabilmek için çevreden bir takım girdiler (hukuki altyapı,
personel, mali kaynak vd.) alırlar; buna karşılık söz konusu ihtiyacı karşılamak üzere
çevreye çıktılar (eğitilmiş insan, hizmet, kalite kültürü/eğitimi vd.) sunarlar. Bir kalite
kuruluşu için ideal olan çevrenin kalite güvencesi bağlamındaki taleplerini en iyi bir
biçimde karşılarken çevreden de ihtiyacı olan tüm girdileri sağlamaktır. Sistem –
çevre alışverişindeki bu karşılıklı tatmin durumu, sistemin gelişim hızına ivme kazandırırken çevreye sunulan hizmetin kalitesini de sürekli hale getirir. Bu genel çerçeveden bakıldığında EPDAD açısından çevre faktörü hakkında şunlar söylenebilir:
Türkiye’de yükseköğretim kalite güvencesi hareketi tarihinin en parlak dönemini yaşamaktadır. Bunda Bologna Süreci ile başlayan Avrupa Yükseköğretim Alanı (AYA)
kurma ve bu alanda diploma denkliğini sağlama politikasının dört temel boyutundan
birinin “üye ülkelerde kalite güvence sistemlerinin kurulması” olmasının önemli rol
oynadığı kuşkusuzdur. Nitekim siyasi irade ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 2002
yılından itibaren Bologna Sözleşmesi doğrultusunda kalite güvencesi sisteminin kurulup gelişmesi yolunda birçok adım atmıştır. Fakat bunlar Türkiye yükseköğretim
kalite güvence sisteminin AYA standartlarına yükselmesine yetmemiştir. Bu irtifa
farkı 2015 yılından itibaren kaydedilen gelişmelerle büyük ölçüde kapatılmıştır. Söz
konusu gelişmelerin en önemlisi, Yükseköğretim Kalite Kurulunun (YÖKAK) idari ve
mali bakımdan otonom bir statüyle yeniden yapılandırılarak imkân ve hareket kabiliyetinin arttırılmasıdır. Bu gelişme EPDAD ve diğer kalite kuruluşlarının teşekkül, gelişim ve faaliyetleri ile yetkilendirilme ve denetlenme süreçlerini kristalize eden mevzuat çalışmalarını beraberinde getirmiştir. Bu çalışmaların son ürünü olan Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi ve Tanınmasına İlişkin
Kılavuz (Aralık 2018), EPDAD’ın bundan sonraki faaliyetlerinde izleyeceği bir yol haritası işlevi görecek; yapacağı özdeğerlendirmelere esas teşkil edecektir. YÖKAK’ın
kendi faaliyet alanına giren kurumsal dış değerlendirme çalışmalarında bağımsız
ulusal kalite kuruluşlarıyla doğrudan ve/veya dolaylı işbirliğine gitmesi, bilgi/deneyim
ve personel paylaşımına imkan vererek ülkenin kaynak tasarrufu yapmasını sağlamaktadır.
EPDAD için ikinci önemli çevre unsuru, öğretmen yetiştiren kurumlardır. Türkiye’de
öğretmen yetiştiren programlar birkaç alanın haricinde eğitim fakülteleri tarafından
yürütülmektedir. Eğitim fakülteleri Türkiye’de akreditasyon tarihi en köklü yükseköğretim kurumlarıdır. 1999-2001 yılları arasında pilot çalışmaları yapılan eğitim fakülteleri akreditasyon sistemi, bazı nedenlerle yürütülememiştir. Fakat söz konusu deneyim bu fakültelerde her geçen gün erozyona uğramakla birlikte hâlâ kendini hissettiren önemli bir kalite ve akreditasyon kültürünün oluşumunu sağlamıştır. Bu kültür bazı fakültelerde diğerlerine göre güçlüdür; EPDAD bu fakültelerde yaptığı çalışmalarda daha hızlı yol almaktadır. Keza bu fakültelerde görev yapan öğretim elemanlarının EPDAD tarafından yürütülen çalışmalara katılım oranı da diğer fakültelerde görev yapanlara göre daha fazladır. EPDAD kalite ve akreditasyon kültürünü
yaymak için farklı türlerde etkinlikler yapmaktadır.
Akredite olmanın/olmamanın ilgili kurumlara bir takım avantaj/dezavantajlar getirmesi, kalite güvencesi ve akreditasyon çalışmalarının kurumlar tarafından benimsenmesi bakımından son derecede önemlidir. ÖSYM tarafından yayınlanan yükseköğretim programları öğrenci tercih kılavuzlarında kalite kuruluşları tarafından akredite edilen programların belirtilmesi, söz konusu programların cazip hale getirilmesi
yönünde atılmış önemli bir adımdır.
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EPDAD’ın faaliyetleri üzerinde etkili olan çevre unsurları kuşkusuz bunlardan ibaret
değildir. Burada en fazla öne çıkan çevre faktörlerine değinilmiştir.

3 KURUMSAL BİLGİLER
EPDAD yeni YÖKAK’ın Ocak 2018’de yaptığı ilk toplantısında iki yıl süreyle yeniden yetkilendirilmiştir. Yetkilendirilmeye esas teşkil etmek üzere sunmuş olduğu raporda belirtilen kurumsal yapı
büyük ölçüde varlığını sürdürmektedir. Bununla beraber EPDAD ve onun akreditasyon konusunda süreç ve karar verme bağlamında en önemli organı olan Eğitim Fakülteleri Akreditasyon
Kurulu [EFAK]’nda bazı gelişme/değişmeler meydana gelmiştir.

STATÜ VE TANINMA
Akreditasyon kuruluşlarını biçimlendiren ulusal ilke ve ölçütlere göre; söz konusu kuruluşların
“Yasal, idari ve mali açıdan bağımsız, özel hukuk tüzel kişiliğini haiz” olmaları ve “kamu otoriteleri
nezdindeki tüm yükümlülüklerini düzenli olarak yerine getirme[leri]” gerekmektedir. Bu ölçüt Avrupa Yüksek Öğrenim Alanı içinde faaliyet gösterecek kuruluşlar için de geçerlidir (ESG 3.2).
EPDAD bu özellikleri haizdir; Eğitim Fakülteleri Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği Tüzüğü, EPDAD Çalışma Yönetmeliği ve EPDAD Değerlendirme ve Akreditasyon Uygulama
Esasları Yönergesi içinde bunlara ilişkin şu kanıtlar bulunmaktadır (bkz: https://epdad.org/belgeler/):
i) EPDAD dernek statüsüne sahip bağımsız bir sivil toplum örgütüdür. İstanbul İl Dernekler Müdürlüğü
[İDM] tarafından kuruluşu ve tüzüğü onaylanan EPDAD; devlet kurumlarından bağımsız bir sivil
toplum kuruluşudur. Yasal dayanağını dernekler mevzuatı oluşturur. Bu çerçevede temel hukukî
metin EPDAD Tüzüğüdür; bütün faaliyetler ona uygun olarak yürütülür. Kamu otoritesi olarak İDM,
her yıl verilen beyannameleri esas alarak söz konusu faaliyetlerin ilgili mevzuata uygun olup olmadığını denetler. EPDAD’ın 2013 yılından beri verdiği beyannameler İDM tarafından onaylanmıştır. Diğer dernekler gibi EPDAD da her Genel Kurul sonrasında geçmiş döneme ait faaliyetleri,
bütçe durumu ve kurul kararlarını İDM’nin onayına sunmaktadır. Bugüne kadar yapılan dört Genel
Kurula ait sonuç bildirimi/beyanname de mevzuata uygun bulunarak onaylanmıştır.
ii) EPDAD kamu maliyesine dahil değildir .EPDAD’ın gelir kaynaklar üye aidatları, bağışlar ve iktisadî işletmesinin çatısı altında yürüteceği faaliyetlerden elde edeceği gelirlerdir. Hiçbir surette
kamuya ait malî kaynakları kullanmaz.
iii) EPDAD’a ait kurul, komisyon, çalışma grubu gibi birimlerde görev alma gönüllülük esası geçerlidir. Tüm EPDAD kurullarının üyeleri ve program değerlendiricileri gönüllülük esasına göre
görev yaparlar.
iv) EPDAD üniversite yönetimleri ile ilişkisiz kadrolar tarafından yönetilmektedir. Rektör, Rektör
Yardımcısı, Rektör Danışmanı görevlerinden birini yürütenler EPDAD kurullarının üyesi olamaz.
Üyeliği sırasında yukarıda belirtilen görevlerden birine getirilenlerin üyelikleri görevleri süresince
dondurulur.
ldüğü gibi EPDAD kamu otoritesi tarafından tanınan bağımsız bir sivil toplum kuruluşudur. Kamuya ait kaynakları kullanmaz. Bununla beraber tüm yasal yükümlülüklerini yerine getirmektedir.
Bu haliyle EPDAD Avrupa Yükseköğretim Alanında faaliyet gösterecek kalite kuruluşları için belirlenen Resmî tanınma (ESG 3.2) ve Bağımsızlık (ESG 3.6) ölçütlerine de uygunluk göstermektedir.
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YÖNETİM VE ORGANİZASYON
EPDAD Yönetim Kurulu [YK] başkan, başkan yardımcısı, genel sekreter ve iki üyeden oluşmaktadır. YK üyeleri değişmemiştir. 2018 yılında EPDAD YK 9 kez toplanmıştır. Bunların 5’i fiili, 4’ü
ise e-toplantı şeklinde olmuştur. Kritik kararlar alınması gereken durumlarda fiili toplantı yöntemi
tercih edilirken, hızlı karar alınması söz konusu olan hallerde e-toplantı tercih edilmiştir. Alınan
kararlar Karar Defterine yazılarak kayıt altına alınmaktadır.
EPDAD ve bağlı birimlerde çok sayıda kişi görev yapmaktadır. Bunlardan 1’i İşletme Müdürü unvanıyla maaşlı olarak çalıştırılmaktadır. Halihazırda Ofis Yöneticisinin dışındaki görevlilerin tamamı EPDAD/kalite gönüllüsüdür. Bunlara hizmetlerine karşılık herhangi bir ücret ödenmemektedir. EPDAD YK ve EFAK üyeleri de gönüllü statüsünde olup ücret almazlar. Son aylarda artan
iş yükünün gönüllülerle kaldırılamayacağı ortaya çıkmış; bunun üzerine yeni bir elemanın daha
işe alınması gündeme getirilmiştir. Ayrıca akreditasyon geleneği güçlü ülkelerde dahi akreditasyon gönüllü bir iştir ve EPDAD da bu geleneğe bağlı kalacaktır. Son olarak bir öğretim üyesi (Doç.
Dr.) “Akreditasyon Uygulama Koordinatörü” olarak görevlendirilmiştir.

MALİ DURUM
EPDAD her geçen gün mali durumunu sağlamlaştırmaktadır. Halihazırda TC Halk Bankasındaki
hesabında 217.000 TL vardır. Borcu olmadığı gibi alacağı vardır. Bu kaynak EPDAD’ı ve yürüttüğü faaliyetleri en ileri standartlara yükseltmek için kullanılacaktır. Yapılması planlanan geliştirme
çalışmaları aşağıda belirtilecektir.

MEKÂN VE DONANIM
Program değerlendirme ve akreditasyon faaliyetlerinin fiilen başlaması (Nisan 2018) EPDAD’ın
kurumsallaşma sürecinde en önemli aşamalardan biri olmuştur. Bu aşamada İktisadi İşletmenin
de fiilen çalışmaya başlaması, kuruluşun mekân ihtiyacını artırmıştır. Bunun üzerine EPDAD’a
bağlı tüm birimlerin aynı çatı altında toplandığı bir mekân kiralanmıştır. Üç odadan ibaret olan bu
mekân ofis ihtiyacını karşılamaktadır.
Bir yandan mekân sorunu çözülürken diğer yandan da hem EPDAD hem de İktisadi İşletme için
gerekli büro mobilyası, araç – gereç ve teknolojiler satın alınmıştır. Halihazırda EPDAD yeterli/nitelikli teknolojik altyapıya sahiptir.
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4 2018 YILI FAALİYETLERİ
EPDAD’ın genel amacı öğretmen yetiştirme ve eğitiminde kalite güvencesinin tesisi ve sürdürülebilmesine katkıda bulunmaktır. Bu amaçla yapılan her türlü faaliyet EPDAD’ın görev alanına
girmektedir. Bunların başında öğretmen eğitimi programlarının değerlendirilmesi ve akreditasyonu gelmektedir. Ayrıca kalite güvencesi ve akreditasyonla ilgili yayınlar yapmak, araştırma ve
uygulama merkezleri kurmak, eğitimsel ve bilimsel etkinlikler düzenlemek vb. de EPDAD’ın faaliyet alanına girmektedir. Genç bir kuruluş olmakla birlikte EPDAD, bunların hemen hepsine yönelik
faaliyet yapmaktadır. Fakat bunların bir kısmı başlangıç aşamasındadır. Aşağıda öncelik sırasına
göre bu faaliyetler hakkında bilgi verilmektedir.

AKREDİTASYON FAALİYETLERİ
YÖKAK’ın ilgili mevzuatı ve Avrupa Yükseköğretim Alanı standartları ve kılavuzu (ESG 3.3)
EPDAD gibi kalite kuruluşlarının “düzenli olarak” kurumsal veya program seviyesinde dış kalite
güvence faaliyetleri yapmasını talep etmektedir.

Akredite Edilen Programlar
EPDAD 2017-2018 değerlendirme döneminde program akreditasyonu çalışmalarını başlatmak
üzere harekete geçmiştir. Fakat gerek EPDAD’ın iktisadi işletme kurma mükellefiyetini yerine getirmekte zorlanması, gerekse YÖKAK’ın idari ve mali bakımdan özerk bir kuruluş haline gelmesini
sağlamaya yönelik yasama ve yeniden yapılanma süreçlerinin 2017 yılının büyük bir kısmını kapsaması, yeni YÖKAK’ın ancak 30 Ocak 2018’de toplanması ve EPDAD’ın kalite tescil belgesinin
de bu toplantıda yenilenmesi, söz konusu dönemde yapılan başvuruların saha ziyareti aşamasının bu tarihten sonra gerçekleş(ebil)mesine zemin hazırlamıştır. Bu grupta yer alan dört üniversitenin eğitim fakültesi tarafından yürütülen yedi öğretmen eğitimi lisans programının akreditasyonu
tamamlanmıştır. Bu dönemde akredite olan programlara ait temel bilgiler Tablo 4.1’de verilmiştir.
Tablo 4.1: 2017-2018 Değerlendirme Döneminde Akredite Olan Programlar

1
2
3
4
5
6
7

Üniversite

Fakülte

Akredite Edilen Program

Süre

Anadolu
Ege
İstanbul Aydın
İstanbul Aydın
Sakarya
Sakarya
Sakarya

Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Rehberlik ve Psikolojik Danışma
Okul Öncesi Öğretmenliği
Sınıf Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Fen Öğretmenliği
Rehberlik ve Psikolojik Danışma

2 + 3 yıl
2 + 3 yıl
2 + 3 yıl
2 + 3 yıl
2 + 3 yıl
2 + 3 yıl
2 + 3 yıl
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Bu programlar Türkiye’de akredite olan ilk öğretmen eğitimi programları olmuştur. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ne ait üç program 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’ “akredite edilmiş” programlar olarak belirtilmiştir.1

Akreditasyon Süreci Devam Eden Programlar
30 Ocak 2018 tarihinde ilk toplantısını yapan yeni YÖKAK tarafından iki yıl süreyle tekrar yetkilendirilen EPDAD; bir taraftan önceki dönemde yapılan başvuruları işleme koyarken bir taraftan
da yeni akreditasyon başvuruları almıştır. 2018-2019 değerlendirme döneminde 29 lisans programının başvuruları, ön değerlendirme ölçütlerine uygun bulunarak kabul edilmiştir.. Bunlardan
biri de Öz Değerlendirme Raporu 2’nci kez yeterli bulunmayarak değerlendirme süreci sona erdirilmiştir. Bu nedenle Tablo 4.2’de belirtilen 9 üniversiteye bağlı fakülteler tarafından yürütülen 28
program akreditasyon sürecine devam etmiştir.
Tablo 4.1: 2018-2019 Değerlendirme Döneminde Akreditasyon Sürecinde Olan Programların Üniversitelere Dağılımı
S.
Üniversite adı
Fakülte adı
Prog. sayısı
1
İstanbul Aydın Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
6
2
Bahçeşehir Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Fakültesi
3
3
Bartın Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
1
4
Boğaziçi Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
1
5
Bülent Ecevit Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
6
6
Hacettepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
2
7
İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
3
8
TED Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
3
9
Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC)
Atatürk Eğitim Fakültesi
3
Toplam
28
28 Şubat 2019 itibaiyle Türkiye’deki üniversitelere bağlı programların değerlendirme süreçleri karar alma aşamasına gelmiş bulunmaktadır. Bunlara ilişkin kararların 15 Mart 2019 günü açıklanması planlanmıştır. KKTC Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi tarafından yürütülen
iki programın akreditasyon sürecinde de 1 Mart 2019 tarihinde fakülte/program değerlendirme
aşaması tamamlanmış olacaktır. Kurum ile sağlanan mutabakat sonucu yoğunlaştırılmış bir çalışma programı uygulanarak bu sürecin makul olan en erken tarihte sonuçlanması hedeflenmektedir.
Grafik 4.1de ‘2018-2019 değerlendirme döneminde EPDAD akreditasyonu için başvuruda bulunan programların alanlara göre dağılımı gösterilmektedir. Buna göre akreditasyon sürecinde bulunan ilk 3 program Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Okul Öncesi Öğretmenliği ve İngilizce
Öğretmenliğidir.
Devlet üniversitelerine bağlı eğitim/eğitim bilimleri fakülteleri arasında Bülent Ecevit Üniversitesi
dikkati çekmektedir. Zira bu Üniversite, aynı dönemde tek başına diğer devlet üniversitelerinin

1

EPDAD 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda “Akreditasyon Kuruluşları* listesinde de yer almıştır: https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2018/YKS/KONTKILAVUZ6082018.pdf
(erişim
tarihi:
09.01.2019).
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sürece dahil ettiklerinin toplamından daha fazla programı akredite ettirme girişiminde bulunarak,
diğer kurum ve kuruluşlara örnek teşkil etmiştir.
Bu veriler dikkatle incelendiğinde eğitim fakültelerinde kalite güvencesi çalışmalarının hedefine
ulaşması bakımından dekanların liderlik özelliklerinin en önemli belirleyicilerden biri olduğu söylenebilir.

2019-2020 Değerlendirme Dönemi İçin Başvuran Programlar
2019-2020 değerlendirme döneminde program değerlendirme ve akreditasyon hizmeti almak
üzere EPDAD’a başvuran kurum ve program sayısında %100’ün üzerinde artış meydana gelmiştir. Nitekim yeni başlayan dönem için 19 üniversiteden 70 program müracaat etmiştir. Söz konusu
programların alanlara göre dağılımı Grafik 4.1’de gösterilmektedir. Bu dönemde en fazla başvurunun Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında olduğu, bunun yanında dahaönce başvuru
olmayan alanlarda hareketlenmenin başladığı dikkati çekmektedir.

Başvuran Programlar

Grafik 4.1: 2019-2020 Döneminde Başvuran Programların
Alanlara Göre Dağılımı
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Sınıf Öğretmenliği
İngilizce Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
Fen Bilgisi Eğitimi
Türkçe Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Özel Eğitim Öğretmenliği
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojieri Öğretmenliği
Matematik Öğretmenliği
Almanca Öğretmenliği
Resim-İş Öğretmenliği
Müzik Öğretmenliği
Kimya Öğretmenliği
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Arapça Öğretmenliği
0

2

4
6
8
10
Başvuran Program Sayısı

12

14

Grafik 4.2’de ise program değerlendirme ve akreditasyon başvurusunda bulunan lisans programlarının üniversitelere göre dağılımı gösterilmektedir.
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Grafik 4.2: 2019-2020 Döneminde Başvuru Yapan Kurumların
Program Sayısına Göre Dağılımı (Yurtiçi)
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Trakya Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi
Maltepe Üniversitesi
Gaziantep Üniversitesi
Bartın Üniversitesi
Yeditepe Üniversitesi
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Pamukkale Üniversitesi
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
İstanbul Aydın Üniversitesi
Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
Yıldız Teknik Üniversitesi
Sinop Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Kastamonu Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi
0

2

4

6

8

10

12

Grafik 4.3’te ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden program akreditasyonu için EPDAD’a başvuran programların üniversitelere göre dağılımı gösterilmektedir.

Grafik 4.3: 2019-2020 Döneminde Başvuru Yapan Kurumların
Program Sayısına Göre Dağılımı (KKTC)
3

3

2

1

Doğu
Akdeniz
Üniversitesi

1

Yakın Doğu
Üniversitesi
(SBF)

Yakın Doğu
Üniversitesi
(AEF)

Lefke
Avrupa
Üniversitesi

Uluslarası
Kıbrıs
Üniversitesi

Ara Ziyaret Yapılacak Programlar
2017-2018 değerlendirme döneminde akredite olan lisans programları 2. yılın sonunda ara değerlendirmeden geçip yeterliliklerini kanıtlamaları halinde 3 yıl daha akredite olacaklardır.
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EĞİTİM FAALİYETLERİ
Bir dış değerlendirme kuruluşu olarak EPDAD’ın asli görevi öğretmen eğitimi alanında program
değerlendirme ve akreditasyon faaliyetleri yaparak kalite güvencesinin gerçekleşmesine katkıda
bulunmaktır. Fakat bunu başarması için nitelikli insan gücüne, araçlara ve uygun bir çevreye ihtiyaç vardır. EPDAD bunlara sahip olmak için belli aralıklarla eğitim programları gerçekleştirmekte,
bilimsel faaliyetler yapmakta ve tanıtım faaliyetleri yürütmektedir.
EPDAD iki tür eğitim faaliyeti yürütmektedir. Bunların biri kurum içi eğitim faaliyetleri, diğeri ise
kurum dışı eğitim faaliyetleridir. Kurum içi eğitim faaliyetleri de iki gruba ayrılır. Hizmet-içi Eğitim
ve Değerlendirici Eğitimi.

Hizmet-içi Eğitim
Kurumda farklı birim ve şekillerde görev almış kimseleri eğitmeye yöneliktir. EPDAD bu tür eğitim
programlarını gerekli hallerde yapmaktadır. 2018 yılında Ofis çalışanı sayısı artmadığı için
planlı/müstakil bir Hizmet-içi Eğitim faaliyeti yapılmamıştır. Bununla beraber EPDAD Yönetim Kurulu ve EFAK [Eğitim Fakülteleri Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu] üyeleri
hem EPDAD hem de diğer akreditasyon kuruluşları tarafından gerçekleştirilen eğitsel ve bilimsel
toplantılara katılmaya teşvik edilmiştir. Nitekim 27-29 Ekim 2018 tarihinde EPDAD - Rize Recep
Tayyip Erdoğan Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen II. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi’ne beş yönetim kurulu üyesinden dördü katılmıştır. Ayrıca Yönetim Kurulu üyelerinin değerlendirici eğitimi çalıştaylarına katılarak bilgi ve deneyimlerini güncellemişlerdir.

Öğretim Elemanı ve Yardımcısı Değerlendirici Eğitimi
EPDAD tarafından yürütülen eğitim faaliyetlerinin en önemlisi değerlendirici eğitimi çalıştaylarıdır.
Zira program değerlendirme ve akreditasyon sürecinin baş aktörü onlardır. Bir akreditasyon sisteminin kalitesi, değerlendiricilerininki ile doğru orantılıdır. EPDAD Aralık 2018 itibariyle toplam 4
değerlendirici eğitimi çalıştayı düzenlemiştir. Bunların 2’si son bir yılda gerçekleştirilmiştir. Bunlardan biri Ankara’da (28 Nisan, Eyüboğlu Oteli, Kızılay), diğeri İstanbul’da (15 Aralık, Green Park
Otel, Bostancı) yapılmıştır. Bu çalıştaylarda 20’si (%41) Prof. Dr., 17’si (%35) Doç. Dr., 6’sı (%12)
Dr. öğretim üyesi, 6’sı (%12) Dr. araştırma görevlisi olmak üzere toplam 49 aday değerlendirici
eğitimi almıştır. Bu iki çalıştayda değerlendirici kuruluna dahil olanların 19’u (%39) kadındır. Bu
oranlar gösteriyor ki, EPDAD’ın değerlendiricileri görev yapılan kurum, akademik unvan ve cinsiyete değişkenleri bakımından dengeli bir dağılım göstermektedir.

EPDAD 2018 Öğrenci Değerlendirici Eğitimi
2018 yılında bir öğrenci değerlendirici eğitimi yapmıştır. İstanbul Maltepe’deki Ofisimizde yapılan
bu çalıştaya iki üniversitenin akredite olan programlarında öğrenim görmekte olan toplam 10 öğrenci katılmıştır. Geçen yıllarda eğitim verilenlerle birlikte toplam öğrenci değerlendirici sayısı
17’ye ulaşmıştır.

Kurumsal Tanıtım ve Akreditasyon Kültürü Oluşturma
Faaliyetleri
EPDAD farklı amaçlarla tanıtım faaliyeti yapmaktadır. Bunların başında EPDAD’ı tanıtmak amacıyla yapılan faaliyetler gelmektedir. 2012-2016 yılları arasında bu amaçla çok sayıda faaliyet
yapılmıştır. Bu faaliyetler aynı zamanda akreditasyon kültürünün yayılmasına hizmet etmiştir.
2017 yılından itibaren EPDAD tarafından düzenlenen Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi | International Teacher Education and Accreditation Congress [ITEAC], hem bi-

limsel bilginin paylaşımı ve çoğalması hem de akreditasyon kültürünün yaygınlaştırılması bakımından son derecede önemlidir. Ayrıca basılı ve yazılı basın ile sosyal medya da her iki amaçla
etkin bir biçimde kullanılmaktadır.
Bunların yanında kurum ölçekli tanıtım ve eğitim faaliyetleri de sürdürülmektedir. Üniversitelerden
gelen talepler doğrultusunda yütürülen bu eğitimler 2019 yılından itibaren ücretli olacaktır.

5 BİLİMSEL FAALİYETLER
EPDAD kurulduğu günden itibaren Türkiye’de kalite güvencesi alanında bilimsel bilgi üretimi ve
paylaşımını teşvik etmektedir. Bu çerçevede birçok bilimsel toplantının düzenlenmesine katkıda
bulunmuştur. 2017 yılından itibaren Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi
| International Teacher Education and Accreditation Congress [ITEAC]’i düzenlemeye başlamıştır. ITEAC’ın ikincisi, 27-29 Ekim 2018 tarihinde Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ile işbirliğiyle Rize’de yapıldı.

ITEAC 2018, birinci gün sonunda eğitim fakülteleri dekanlarına yönelik program değerlendirme
ve akreditasyon süreçlerine ilişkin deneyim paylaşımının ardından. 27 Ekim 2018, Rize.

Kongre, birincisinden farklı olarak, yalnız bilimsel bir toplantı değil, fakat aynı zamanda 20172018 çalışma döneminde EPDAD tarafından gerçekleştirilen program değerlendirme ve akreditasyon süreçlerine ilişkin deneyimleri paydaşlara sunmaya ve bazı kritik konularda eğitim vermeye yönelik eşzamanlı/bütünleşik faaliyetler topluluğu niteliğindeydi. YÖKAK Başkanı Prof. Dr.
Muzaffer ELMAS’ın da bir sunum yaparak Türkiye’de yükseköğretim kalite güvencesi ve akreditasyon alanında yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında kıymetli bilgiler verdiği Kongreye bildirili ve bildirisiz 300 civarında eğitimci ve/veya bilim insanı katıldı.
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Kongre hem bilimsel bilgi paylaşımı hem de kalite güvencesi ve akreditasyon kültürünün yayılmasına katkıda bulunarak EPDAD’ın stratejik hedeflerinin gerçekleşmesi yolunda önemli bir mesafe alınmasını sağladı. Kongre Bildiri Kitabı da e-kitap olarak yayınlandı.2

6 2019 YILI GELİŞİM PROGRAMI
EPDAD 2019-2020 değerlendirme döneminde “sürekli gelişim” ilkesine uygun olarak, mevcut sistemin “gelişmeye açık yönler”ini tespit etmek ve bunları kalite döngüsünü kullanarak geliştirmek
üzere kapsamlı bir çalışma planı hazırlamaktadır. Bu çalışma planı şu modüllerden oluşmaktadır:

1. Standartlar ve Değerlendirme Sürecinin Güncellenmesi,
2. Program Değerlendirme ve Akreditasyon Sisteminin Dijitalleştirilmesi
3. Değerlendirici Eğitiminin Geliştirilmesi
Bu gelişim modülleri şu aşama ve boyutları içermektedir:

1. MODÜL: Standartlar ve Değerlendirme Sürecinin Güncellenmesi
1.1. Mevcut standartlar ve program değerlendirme süreci EFAK üyeleri, takım baş-

kanları, değerlendiriciler, paydaşlar ve uzmanlardan oluşan bir çalışma grubu
tarafından incelenmesi,
1.2. Gelen görüşler ışığında standartlar ve program değerlendirme sürecinde bulun-

ması muhtemel gelişmeye açık alanların belirlemesi,
1.3. Söz konusu alanlarda yapılacak geliştirme çalışmaları kapsamında gerçekleşti-

rilecek düzenlemelere ilişkin öneriler geliştirmesi,
1.4. Geliştirilen öneriler doğrultusunda Güncel Standartlar, Program Değerlendirme

Süreci ve Dokümanları Taslağı’nın hazırlanması,
1.5. Hazırlanan Taslağın geniş katılımlı bir çalıştayda tartışılması ve üzerinde uzla-

şılan dokümanın EPDAD’a sunulması,
1.6. EPDAD-EFAK’ın yapılan düzenleme önerilerini değerlendirmesi,
1.7. Güncellenmiş Taslağın EPDAD-EFAK tarafından değerlendirmesi ve onaylan-

ması,
1.8. EPDAD’ın YÖKAK’a sunacağı Tescil Belgesi Yenileme Başvuru Dosyası’nda

Güncellenmiş Süreç ve Dokümanlara yer verilmesi.
1.9. 2020-2021 değerlendirme döneminde Güncellenmiş SDS’nin uygulanması.

2

Tam metinler: https://epdad.org/wp-content/uploads/2019/01/ITEAC-2018-Tam-Metin-BildirilerG%C3%BCncel.pdf; bildiri özetleri: https://epdad.org/wp-content/uploads/2018/12/ITEAC-2018Bildiri-%C3%96zetleri.pdf

2. MODÜL: Program Değerlendirme ve Akreditasyon Sisteminin Dijitalleştirilmesi
2.1. Bu modül hizmet satın alma yoluyla gerçekleştirilecektir. Bu çerçevede Sakarya

Üniversitesi Teknoparkı ile ön görüşme yapılmış olup projelendirme ve teklif
hazırlama süreci başlamıştır.
2.2. Bu modülde YÖKAK tarafından uygulamaya konan sistem örnek alınacaktır.

3. MODÜL: Değerlendirici Eğitiminin Geliştirilmesi
3.1. Bu modül de hizmet satın alma yoluyla gerçekleştirilecektir. Bu çerçevede Ha-

cettepe Üniversitesi Teknoparkı ile ön görüşme yapılmış, prensip anlaşması
sağlanmıştır
3.2. Bu modülde YÖKAK tarafından uygulamaya konan sistem örnek alınacaktır.
3.3. Halen eğitim materyallerinin hazırlanması süreci devam etmektedir.
Bu geliştirme çalışmalarından sonra EPDAD’ın hem ulusal misyonunu mümkün olan en yüksek
kaliteyle gerçekleştirmek ve hem de uluslararasılaşma hedefine ulaşmak için önemli bir aşama
kaydedeceği düşünülmektedir.
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