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Prof. Dr. Cemil ÖZTÜRK 
Chairman of EPDAD Administrator Board, Turkey  

EPDAD Yönetim Kurulu Başkanı 

 

 

AÇIŞ KONUŞMASI 

Sayın Bakan Yardımcısı, Sayın Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı, Sayın Yükseköğretim 
Kurulu Yürütme Kurulu Üyesi, Sayın Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı, Sayın Rektör, Sayın 
Dekanlar, Sayın Kalite Kuruluşları Yetkilileri, Değerli Bilim İnsanları, Saygıdeğer Eğitimciler, 
Sevgili Öğrenciler! V. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi’nin açılış 
törenine hoş geldiniz. Sizleri EPDAD adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 

Değerli katılımcılar!  
Bildiğiniz gibi Covid-19 küresel salgını, milyonlarca insanın ölümüne neden olmuş; hayatta 
kalanlara ise sosyal mesafe bırakma ve maske kullanma gibi yeni kuralların olduğu farklı bir 
yaşam biçimi dayatmıştır. Salgının daha fazla yayılmasını engellemek için, kalabalık insan 
gruplarının bir arada olmasını gerektiren faaliyetler durdurulmuş/ötelenmiştir. Hükümetler 
önleyici bir tedbir olarak sokağa çıkmayı yasaklama kararları almış; üretim faaliyetleri 
sınırlanmıştır. Bu kapsamda alınan önlemlerden biri de ülkelerin eğitim sistem/modellerini 
dönüştüren uzaktan öğretim uygulamalarına başvurulması olmuştur. Bugün itibarıyla ülkelerin 
çok büyük bir kısmında uzaktan öğretim yüz yüze eğitimin yerini almış bulunmaktadır. Bu 
deneyim eğitim sistemleri için olduğu kadar kalite/akreditasyon kuruluşları için de uzaktan 
öğretim yöntem ve teknolojilerinin keşfedilmesine dair bir fırsat olmuştur. Son tahlilde uzaktan 
öğretim ve değerlendirmenin birçok dezavantajının yanında kayda değer avantajlarının da 
olduğu görüşü geniş bir destek bulmuştur. YÖK yaptığı bir açıklamada bundan sonra 
yükseköğretimde yüz yüze eğitim ile uzaktan öğretimin bir arada kullanıldığı karma (hibrit) 
eğitim yaklaşımının uygulanabileceğini açıklamıştır. Söz konusu dezavantajlarından 
arındırılmasıki bu yakın gelecekte mümkün görünmüyor-kaydıyla bu yönelim, kalite 
kuruluşları tarafından da benimsenmiştir. 

YÖKAK ve işbirliği içinde olduğu uluslararası ve eşdeğer kalite kuruluşları, bazı çekinceleri 
olmakla beraber, uzaktan değerlendirme ve akreditasyona olumsuz bakmamaktadır. Aksine bu 
beklenmedik duruma uyumlanmak için mümkün olan tedbirleri alarak bizzat yürüttükleri tüm 
faaliyetlerde uzaktan öğretim yöntem ve teknolojilerinden faydalanmaya başlamıştır. Program 
akreditasyonu yapan EPDAD ve diğer kalite kuruluşları da aynı yolu izlemiştir. Bu süreçte 
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ulusal/uluslararası çatı kuruluşlar ve ulusal ajanslar, örnek bir işbirliği ve dayanışma 
sergilemişlerdir. Bu bağlamda EPDAD, YÖKAK ve üyesi olduğu CEENQA (the Central and 
Eastern European Network of Quality Assurance Agencies in Higher Education) tarafından 
yapılan eğitim faaliyetleri, ulusal ajanslar için önemli bir yol işareti olmuştur. 

EPDAD’ın resmî eğitim ve bilim organizasyonu olan ITEAC’ın temel amaçlarından biri, kalite 
güvencesi kültürünün yayılması, dış değerlendirme ve akreditasyon bilincinin oluşması için 
uluslararası bir zemin oluşturmaktır. Geçen yıl olduğu gibi ITEAC 2021 de bu amacın 
gerçekleşmesine önemli katkıda bulunmaya adaydır. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi 
ile işbirliği içinde düzenlediğimiz bu Kongrede, çok sayıda ulusal ve uluslararası kuruluş 
temsilcileri kurumsal deneyimlerini paylaşacaktır. Bunun yanı sıra EPDAD’dan dış 
değerlendirme ve akreditasyon hizmeti alan öğretmen eğitimi programlarını yürüten birimlerin 
temsilcileri, değerlendirme sürecinde görev alan ekip başkanları ve değerlendiricileri, öğrenci 
temsilcileri de deneyimlerine ait raporlarını sunacaktır. Çağrılı konuşmacı olarak katılacak 
Wayne State University College of Education öğretim üyesi Prof. Dr. Jazlin EBENEZER, 
kurumunun CAEP ile dış değerlendirme ve akreditasyon yolculuğunu anlatacaktır. Program 
sorumlularının bu süreçte yaşadığı deneyimlerin önemi ortadadır. Sunumda anlatılacaklarla 
EPDAD akreditasyonu deneyimini yaşayanların anlatacaklarını karşılaştırmak çok öğretici 
olacaktır. 

ITEAC 2021’in bizi mutlu eden özelliklerinden biri de Türkiye’de yükseköğretimde kalite 
güvencesi ve öğretmen eğitimi akreditasyonu ile ilgili üst düzey yetkililerin etkinliğimizi 
onurlandırmalarıdır. YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer ELMAS, bundan önceki 
kongrelerimizi de teşrif ettiği gibi bu kongremizde de bizi yalnız bırakmamıştır. Yapacakları 
konuşmada Türkiye’de kalite güvencesi ve akreditasyonla ilgili son gelişmeleri anlatacaktır. 
Ülkemizde akreditasyon sisteminin uluslararası bir gelişmişlik düzeyine ulaşmasında büyük 
rolü olan Sayın Başkanın söyleyecekleri, yabancı kuruluşların temsilcileri için de faydalı 
olacaktır. YÖK Yürütme Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet ŞİŞMAN’da YÖK’ün bu alana yaptığı 
katkıları açıklayacaktır. Türkiye’de öğretmen eğitiminin aslî paydaşlarından biri ve 
öğretmenlerin yaklaşık %90’ını istihdam eden kuruluş olan MEB’i temsilen katılacak Bakan 
Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa SAFRAN, Bakanlığın alanda yapılan çalışmalara nasıl baktığını 
ve neler beklediğini anlatacaktır. Keza Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Burhanettin 
DÖNMEZ de MEB’in akademik beyni olan Kurulun, öğretmen eğitiminde kalite konusuyla 
ilgili görüşlerini yansıtacaktır.  

Genel itibarıyla bakıldığında ITEAC 2021, Covid-19 küresel salgınının ABD’den Kırgızistan’a 
kadar uzanan çok geniş bir coğrafyada yükseköğretim sistemlerini nasıl dönüştürdüğünü, kalite 
güvencesi ve akreditasyon uygulamalarının bundan nasıl etkilendiğini kayda geçirmek 
bakımından son derecede önemlidir. Buna paralel olarak öğretmen yetiştirme sistemi ve 
öğretmen eğitimi programlarının akreditasyonunda meydana gelen gelişmeler de yapılacak 
sunumlarla kayıt altına alınacaktır. Ayrıca Türkiye’de faaliyet gösteren kalite kuruluşlarının 
alanlarındaki gelişmeleri ortaya koyan raporları da ayrı bir öneme sahiptir. Kısaca bu sunumlar 
adı geçen ülkelerin yükseköğretim, kalite güvencesi, öğretmen yetiştirme, dış değerlendirme ve 
akreditasyon çalışmaları için ulusal ve uluslararası literatüre de değerli bir katkı sağlayacaktır 
kanaatindeyim. 

ITEAC 2021’de en önemli eksikliğin alana dair özgün bildirilerin sayısının azlığı olduğu 
söylenebilir. Bunda uzaktan öğretim ortamının araştırmacıların araştırma geleneğine yabancı 
olması önemli bir rol oynamıştır. Bununla beraber az da olsa saha izleme çalışmasının 
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sunulacak olması son derece değerlidir. Yakın gelecekte benzer araştırmaların artması 
dileğimizdir. 

ITEAC 2021’in gerçekleşmesinde pek çok kişi ve kurumun/kuruluşun katkısı bulunmaktadır. 
Bu yıl kongre ortağımız Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi’dir. Başta Rektör Prof. Dr. 
Musa YILDIZ ve Dekan Prof. Dr. Mahmut SELVİ olmak üzere, Yürütme Kurulu Eş Başkanları 
Prof. Dr. Dinçay KÖKSAL (EPDAD - EFAK Başkanı) ve Doç. Dr. Yasin ÜNSAL (Gazi 
Eğitim Fakültesi)’a, Kongre moderatörü ve çevirmen Senanur ÇINAR’a, EPDAD İdari ve Mali 
İşler Müdürü Şafak OĞUZ’a, EPDAD merkez ofis personeli Neşe GÜRBULAK, Çağlar 
ACAR, Pınar ÖZTÜRK ile yukarıda adı yazılan/yazıl(a)mayan tüm katılımcılara teşekkür 
ederim.  

EPDAD gücünü öğretmen eğitimi programları değerlendirme ve akreditasyon süreçlerinde 
istisnai bir özveri ile çalışan kurul ve komisyon üyelerinden almaktadır. Sayısı 500 civarına 
ulaşan bu idealist akademisyenlere ve öğrenci temsilcilerine, henüz genç bir kalite kuruluşu 
olan EPDAD’a verdikleri katkılar ve destekler için teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.  

ITEAC 2021’in eğitim ve bilim dünyası için faydalı olmasını dilerim. 
Saygılarımla. 

Prof. Dr. Cemil ÖZTÜRK 
EPDAD Yönetim Kurulu Başkanı & Kongre Eş Başkanı 
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Prof. Dr. Mahmut SELVİ, Türkiye  
Dean of Gazi University Faculty of Education 

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dekanı 

 

Sayın Bakan Yardımcım,  
Sayın YÖK Yürütme Kurulu Üyem, 
Sayın Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanım, 
Sayın Rektörüm, 
Sayın Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanım, 
Sayın Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürüm, 
Sayın EPDAD başkanım, 
Sayın EFDEK başkanım 
Kongremize katılan değerli meslektaşlarım, kıymetli misafirler, 

“ULUSLARARASI ÖĞRETMEN EĞİTİMİ VE AKREDİTASYON KONGRESİ (ITEAC)" 
in 5'incisine hepiniz hoş geldiniz. Tüm katılımcıları en içten duygularımla saygıyla 
selamlıyorum. 

Bir ülkenin insan gücü düzeyi, o insanları yetiştiren öğretmenlerin eğitimi ile orantılıdır. Gazi 
Mustafa Kemal ATATÜRK’ün; “Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.” özdeyişi, bu 
gerçekliğin altını çizmektedir.  

Yirmi birinci yüzyıl insanı ile ilgili olarak hemen herkesin uzlaştığı temel nokta, daha donanımlı 
ve geçmişe göre daha yüksek beklentili “insan”a yapılan vurgudur. Bu bağlamda, çağın 
gerektirdiği; üretken, eleştiren, düşünen, sorgulayan, araştıran, öğrenmeyi öğrenen, sağlıklı 
iletişim kurabilen, teknolojiye hâkim, bilgiyle dost, topluma ve çevresine duyarlı bireyler 
yetiştirilmesi ihtiyacı, eğitimin ve dolayısıyla öğretmen eğitiminin nasıl şekillenmesi 
gerekeceği konusunda hepimize ipuçları vermektedir. Bu çerçeve içinde öğretmenlik 
mesleğinin, dinamik bir süreç olarak kendini sürekli olarak güncellemesi ve yeniden ele 
alınması gerekmektedir.  

Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) tarafından 
her yıl düzenlenen ULUSLARARASI ÖĞRETMEN EĞİTİMİ VE AKREDİTASYON 
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Kongreleri bahsettiğimiz bu güncellemelere önemli bir kaynak teşkil etmektedir. 
ULUSLARARASI ÖĞRETMEN EĞİTİMİ VE AKREDİTASYON Kongrelerinde; öğretmen 
eğitimine yönelik yeni yaklaşımlar, yeni politikalar, yenilikçi modeller ele alınmaktadır.  

Öğretmen eğitimi alanında bu denli bir ağırlığa sahip olan ULUSLARARASI ÖĞRETMEN 
EĞİTİMİ VE AKREDİTASYON KONGRESİ’nin beşincisi, Öğretmenlik Eğitim Programları 
Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) ile birlikte, bir asra yakın geçmişiyle, 
Cumhuriyetimizin köklü, anıt kurumlarından biri olan Gazi Eğitim Fakültemizin işbirliği ile 
düzenlenmektedir.  

Gönül isterdi ki siz katılımcılarımızı yüz yüze ortamlarda, üniversitemizde ve fakültemizin 
fiziki mekânlarında ağırlayalım. Ancak bu küresel salgın koşulları altında sağlığımızı 
önceleyerek, kongremizi çevrim içi olarak yapmak durumunda kaldık...  

Sayın Rektörümüzün de ifade ettiği gibi 5. ULUSLARARASI ÖĞRETMEN EĞİTİMİ VE 
AKREDİTASYON Kongresi’nin; 95. kuruluş yılını kutladığımız, Gazi Üniversitesi’nin kurucu 
fakültesi durumundaki-güzide-Gazi Eğitim Fakültemiz işbirliğinde yapılması bizler için çok 
anlamlıdır.  

Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği ve Gazi Eğitim 
Fakültesi işbirliğinde açılışını yaptığımız V. ULUSLARARASI ÖĞRETMEN EĞİTİMİ VE 
AKREDİTASYON KONGRESİ’nin eğitim camiasına, öğretmen eğitimine katkı sağlaması ve 
verimli bir kongre olması temennisiyle, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor, şükranlarımı 
sunuyorum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 

 

 

Prof. Dr. Selahaddin ÖĞÜLMÜŞ, Türkiye 
Head of EFDEK 
EFDEK Başkanı 

 

Sayın YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, YÖK Üyesi Prof. Dr. Mehmet Şişman, sayın 
MEB TTK Başkanı ve aynı zamanda önceki dönem EFDEK Başkanı Prof. Dr. Burhaneddin 
Dönmez, değerli EPDAD Başkanı Prof. Dr. Cemil Öztürk, EFAK Başkanı Prof. Dr. Dinçay 
Köksal ve kongreye katılan değerli meslektaşlarım; 

Eğitim Fakülteleri Dekanlar Konseyi EFDEK adına tüm katılımcıları saygıyla selamlıyorum.  

EFDEK Genel Kurulu 2 Mayıs 2021 tarihinde toplanarak Yürütme Kurulu üyelerini seçti. 
Göreve başlayan yeni Yürütme Kurulunun, başta lisans programlarının güncellenmesi ve 
Öğretmenlik Meslek Bilgisi Tezsiz Yüksek Lisans Programının geliştirilmesi olmak üzere 
birçok meseleyi ele alması bekleniyor. Böyle bir dönemde EFDEK Yürütme Kurulunda görev 
alan dekanlarımıza EFDEK Başkanı olarak şükranlarımı sunuyorum. 

Değerli Arkadaşlar, 

Ülkemizde öğretmen yetiştiren kurumların 173 yıllık bir tarihi var. Eğitim Fakülteleri bu 
tarihsel geleneğin günümüzdeki temsilcileridir. Tarihsel geçmişimiz bize, tarihsel 
tecrübelerimizle içinde bulunduğumuz dönemin bilim ve teknolojisini sentezleyerek 
toplumumuzun ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip öğretmenler ve uzmanlar yetiştirmek gibi çok 
önemli bir görev yüklüyor. Bu görevimizi daha iyi nasıl yapabiliriz sorusuna, EPDAD ile 
işbirliği içinde çalışarak en uygun cevabı bulacağımızı düşünüyorum. Çabalarımızın boşa 
gitmeyeceğine, bu toplantının ülkemiz eğitimine, öğretmen yetiştirme sürecine ve 
fakültelerimizin gelişimine katkıda bulunacağına inanıyorum.  

Değerli katılımcılar, 

Ülkemizde öğretmen yetiştirme görevinin 1982’den itibaren üniversitelere devredilmesinin 
üzerinden 40 yılı aşkın bir süre geçti. Bu süre içerisinde Eğitim Fakülteleri hem kendi 
yapılanmalarını tamamlamaya çalıştı, hem de ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlarda ve yeterli 
sayıda nitelikli öğretmenler yetiştirme arayışlarına girdi. Bu girişimler sonucunda da 
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ülkemizde, başta mesleğe giriş için gereken öğrenim süresinin artması olmak üzere, önemli 
iyileştirmeler sağlandı.  

Ülkemizde bugün itibarıyla ihtiyaç duyulan sayının çok üstünde öğretmen veya öğretmen adayı 
mevcut. Yani nicelik olarak bir eksiğimiz yok. Çabalarımızı artık niteliğe odaklamak 
durumundayız. Bu da her alanda ve her düzeyde daha kaliteli öğretmenlerin yetiştirilmesi 
anlamına gelmektedir. Bunun yolu da, öncelikle kendi kültürünü tanıyan, kültürüne 
yabancılaşmayan, aksine kültürüne sahip çıkan ve onu geliştirmeye çalışan öğretmenler 
yetiştirmekten geçmektedir. Öğretmenlik mesleğinin elbette teknik bilgi ve beceriler gerektiren 
bilimsel bir boyutu var. Bu yönüyle evrensel özelliklere sahip bir meslektir öğretmenlik. 
Fakültelerimizde öğretmen adaylarını bu tür evrensel bilgi ve becerilerle donatmayı 
hedeflemekteyiz. Ancak, öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği roller, toplumun kültürel 
özelliklerinden ayrı düşünülemez. Bu nedenle insan ilişkileri, iletişim, empati gibi kavramları 
tartıştığımız kadar, kendi kültürümüzdeki kavramları da tartışmalı, örneğin Yunus Emre’den 
ilhamla, “Gönüller kazanan öğretmen” kavramı üzerinde çalışmalıyız. Öğrencisinin gönlünü 
kazanan bir öğretmenin, zamanının çok daha uzun bir kısmını öğrencilerin sorunlarıyla 
uğraşmaya harcamak yerine, eğitim öğretime ayıracağını tahmin etmek hiç de zor olmasa gerek.  

Öğretmenlerin alan bilgisi tartışılan bir konu. Bu konuyla ilgili olarak, öğretmenlerimizin sahip 
olmaları gereken asgari alan bilgisinin düzeyine bir tanımlama geliştirmek yararlı olabilir. 
Pratikte, bir öğretmenin hangi gruba ders veriyorsa, o gruptaki öğrencilerin merakını uyaracak 
ve soracakları sorulara cevap verecek kadar alan bilgisine sahip olması gerekir. Bundan çok 
daha fazla alan bilgisine sahip olmak, bir öğretmenin mesleğini başarıyla yapmasında yararı, 
tıpkı daha az alan bilgisine sahip olması kadar tartışma konusudur. Örneğin bir ilkokul 
öğretmeni, bir biyoloji veya matematik profesöründen çok daha fazla bir ilkokul çocuğuna 
yararlı olabilir. Zira Nobel ödülü verilen Psikolog Kahneman’ın çalışmaları bize aşırı bilgi 
yükünün karar verme mekanizmaları üzerinde bozucu etki yaptığını göstermiştir. 

Öğretmen eğitimine yönelik en önemli eleştiri, uygulama derslerinin az olmasıdır. Aslına bu 
eleştiri sadece öğretmen yetiştirme sistemine özgü değildir; bu eleştiri çeşitli mühendislik 
alanları gibi birçok alan için de geçerlidir. Burada kültürel bir sorun var gibi görünüyor. Bu 
sorunu tartışmamız, bu sorunu aşmamız, teori ile pratiği kendi şahsında bütünleştirebilen 
öğretmenler yetiştirmemiz gerekiyor. Öğretmen eğitiminin niteliğini bu şekilde artırabiliriz. Bu 
da öğretmen eğitiminde uygulamaya neden ağırlık verilmesi gerektiğini açıklar.  

Bunlara ek olarak, nitelikli öğretmenlerin dijital yeterliklere sahip olmaları gerekiyor. İçinde 
bulunduğumuz salgın koşulları da gösterdi ki artık uzaktan eğitim ve dijital yeterliklere sahip 
olmaksızın öğretmenlik mesleğini yapmak oldukça zor.  

Kaydedilen önemli gelişmelere rağmen, hem Eğitim Fakültelerinin kurumsal yapısının 
güçlendirilmesi hem de mezunlarımızın niteliğinin artırılması yolunda atılması gereken adımlar 
bulunmaktadır. Eğitim Fakültelerinde kalite kültürünün gelişmesi ve yerleşmesi, bu yönde 
ileriye doğru atılmış büyük bir adım olacaktır. Bu nedenle EFDEK olarak her bir fakültemizde 
sadece programların akreditasyonunu değil, aynı zamanda fakültelerimizdeki tüm süreçlerde 
Kalite Yönetim Sistemini işler hale getirmeyi hedeflemekteyiz. 

Fakültelerimizi daha da ileri taşıyacak olan bu adımların Eğitim Fakülteleri olarak EPDAD ile 
birlikte daha da hızlanacağına inanıyorum.   

EFDEK olarak gündemimizde yer alan bazı konulara da kısaca değinmek istiyorum.   
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• Eğitim Fakültelerinin kurumsallaşma sürecinin güçlendirilmesi. Eğitim Fakültelerinde 
kurullara işlerlik kazandırılmalı, alınan kararlarda kişisel amaçlardan ziyade kurumsal 
amaçlar gözetilmeli, bir kurum olarak fakültenin ihtiyaçlarına öncelik tanınmalıdır. Bu 
husus, yönetim standartları açısından önem taşımaktadır.  

Eğitim Fakültelerinde kurumsallaşmanın güçlendirilmesi ile Fakültelerimizdeki güzel 
uygulamalar kişilerle kaim olmayacak, bir girişim veya yenilik başlatan öğretim üyesi o 
görevden ayrılsa bile söz konusu uygulamalar kurumsal olarak sürdürülebilecektir. Milli Eğitim 
Bakanlığı, YÖK, EPDAD gibi paydaşlarla ilişkilerin de kurumsal düzeyde sürdürülmesi buna 
bağlıdır. EFDEK fakültelerimizde kurumsallaşmanın güçlendirilmesine önemli katkılarda 
bulunabilir.  
• Eğitim Fakülteleri zaman zaman biri diğerini baskılayan iki temel görev arasında özenli bir 

denge kurabilmelidir: 1) Bilimsel araştırmalar yaparak bilim üretme, 2) Bir mesleğe 
(öğretmenlik mesleğine ve eğitimde farklı uzmanlık alanlarına) nitelikli meslek elemanı 
yetiştirme. Fakültelerimizde görev yapan öğretim elemanlarının akademik atanma ve 
yükseltilme ölçütlerinin gerektirdiği akademik çalışmalara öncelik vermeleri halinde 
öğretmen yetiştirme görevi, diğer koşulda da bilimsel araştırma yapma ve bilim üretme 
görevi ikinci planda kalabilmektedir. Fakültelerimiz elbette öğretmen yetiştiren bir 
kurumdur ama sadece bir meslek okulu değil, aynı zamanda üniversiteler bir kurumdur. 
Başka bir ifade ile belirtmek gerekirse, Eğitim Fakültelerinde görevli akademisyenler hem 
bir bilim dalının temsilcisidir hem de bir mesleğe eleman yetiştirmekle görevlidir. Bu iki 
rolümüz kimi zaman kendi içimizde çatışmaya neden olabilmektedir. Bir bilim dalının 
temsilcisi olmakla öğretmenlik mesleğine eleman yetiştirmek görevleri/rolleri arasındaki 
dengeyi gözetmemiz gerekiyor. Bu hususun, Öğretimin planlanması, uygulanması ve 
değerlendirilmesi standartı açısından önemli olduğunu söyleyebiliriz. 

• Ülkemizin eğitimle ilgili sorunları karşısında Eğitim Fakültelerinin somut öneriler içeren 
raporlarla kamuoyu önüne çıkması. Bu tür raporlar yayınlamak ve açıklamalar yapmak 
sanki STK’lara bırakılmış gibi görünüyor. Oysa bu tür çalışmalar fakültelerimizin 
görünürlüğünü artırır, imajına da olumlu katkılar yapar.  Eğitimle ilgili önemli konularda 
Eğitim Fakülteleri olarak EFDEK çatısı altında ortak çalışmalar yapabilmeli, kamuoyuna 
açıklama yapabilmeliyiz. Toplumsal sorumluluğumuz da bunu gerektirir. Fakülte-Okul 
işbirliği standartı ve topluma hizmet işlevi de bu hususu önemli kılmaktadır. 

• Öğrencilerimizin uygulama olanaklarının çok sınırlı olması. Fakülte-Okul işbirliği 
konusunda yeni modellere duyulan ihtiyacın karşılanması da söz konusu (yani fakülte-okul 
işbirliği) standart açısından önem taşımaktadır. 

• Fakültelerimizin yapısal sorunları. Fakültedeki Anabilim Dallarımızın özellikle Enstitü 
Kurullarında temsil sorunu yaşanabilir. Örneğin bir fakültedeki Türkçe ve Sosyal Bilimler 
Eğitimi Bölümü, Enstitünün Anabilim Dalıdır ve kurullarda bir kişiyle temsil edilir. Oysa 
bu bölümün altında 6 farklı Anabilim Dalı (Coğrafya eğitimi, Felsefe grubu eğitimi, sosyal 
bilgiler eğitimi, tarih eğitimi, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi, Türkçe Eğitimi) ve 
lisans/Lisansüstü program yürütülebilmektedir. Bunların hepsini fiilen bir kişinin temsil 
etmesi düşünülemez. Bu alandaki iyileşme, Yönetim standartları açısından önemli 
görünmektedir. 

• Eğitim Fakültelerinde nitelikli ders materyallerine duyulan ihtiyaç. Özellikle ders 
kitaplarının niteliğinin artırılması gerekli görünüyor. Yayınevlerinin ticari kaygıları ve 
teşviki ile bazen aceleyle ders kitapları basılıyor. Sonuçta yazım yanlışlarıyla dolu bir ders 
kitabının öğrencilere verdiği örtük mesaj hepimize zarar veriyor. Bu alandaki iyileşme, 
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Öğretimin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi ile ilgili standartla doğrudan 
ilişkilidir. 

• Öğretmenlerin hizmet içi eğitiminde her Eğitim Fakültesi öncelikle kendi mezunlarının 
mesleki gelişimi için sorumluluk alması. Bu önemli bir eksiğimizdir.  Mezunlarımızla 
ilişkilerimizi de güçlendirmemizi sağlayacak bu tür girişimlere ihtiyacımız vardır. 
Mezunların izlenmesi, Kalite standartları açısından önem taşımaktadır.  

• Ülkemizde eğitim sektöründe iş analizine ihtiyaç var. Diğer sektörlerde iş analizleri 
yapılarak o sektördeki işler ve görevler analiz edilmekte ve buna göre bir yapılanmaya 
gidilmektedir. Eğitim sektöründe de fakültelerimiz tarafından iş analizi yapılmalı, öğretmen 
yetiştirmenin yanı sıra eğitim sektöründeki diğer işler konusunda da öğrencilerimize 
yetkinlikler kazandırılmalıdır. Bunu yönetim standartları açısından önemli görüyoruz. 

• Fakültelerimiz kendi kendini idare edebilecek olgunluğa sahip olduğunu göstermelidir. 
Kendi sorunlarını çözemeyen, YÖK’ün veya başka birimlerin müdahalesine açık olan bir 
fakülte olmamalıdır. Bu bağlamda, fakültemiz programlarının geliştirilme süreci iyi bir 
örnek oluşturmak için fırsata dönüştürülebilir.      

Fakültelerimizin programları arasında farklılıklar olabilir. Fakültelerimizin farklı modeller veya 
programlar uygulaması, bir dereceye kadar teşvik de edilmelidir. Böylece daha iyi veya daha 
etkili programı ayırt etme olanağına kavuşabiliriz. Ancak bu durum, programlarımız arasında 
temel / asgari düzeyde bir ortaklığın da olmayacağı anlamına gelmemelidir.  

Eğitim fakülteleri olarak mezunlarımızın hangi yeterliklere sahip olacağını belirlemişsek, bu 
yeterliklere sahip olabilmeleri için izlediğimiz süreçleri ve işlemleri şeffaf bir biçimde ilan 
edebilmeliyiz.  

Özetle, EFDEK olarak gündemimizde olan bu konular aynı zamanda EPDAD Öğretmen 
Eğitimi Standartları ile örtüşen iyileşmeye veya gelişmeye açık yönlerimizi de göstermektedir.   

Değerli meslektaşlarım, 

Bu konularda ilerleme kaydedebilmek için Eğitim Fakülteleri olarak başta EPDAD olmak üzere 
tüm paydaşlarımızla koordinasyon içerisinde birlikte çalışmaya hazırız. Bunun bizi başarıya 
taşıyacağına da inanıyoruz. 

Bu toplantıyı düzenleyen ve gerçekleşmesinde emeği olan, katkıda bulunan herkese teşekkür 
ediyorum.  

Bu duygu ve düşüncelerle hepinize tekrar HOŞGELDİNİZ diyor, toplantının başarılı geçmesini 
diliyorum.  

Selamlar, saygılar. 
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Prof. Dr. Musa YILDIZ, Türkiye 
Rector of Gazi University 
Gazi Üniversitesi Rektörü 

 

 
 
 
 
Sayın Bakan Yardımcımız (Mustafa Safran) 
Sayın YÖK Yürütme Kurulu Üyesi (Mehmet Şişman) 
Sayın Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürü, (Adnan Boyacı) 
Sayın Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı (Burhanettin Dönmez) 
Sayın Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı (Muzaffer Elmas) 
Sayın EPDAD Başkanı (Cemil Öztürk) 
Sayın EFDEK Başkanı (Selahiddin Öğülmüş- Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 
Dekanı) 
Sayın EFDEK Başkan Yardımcısı ve Gazi Eğitim Fakültesi Dekanı (Mahmut Selvi) ve 
Kongremize katılan değerli meslektaşlarımız, kıymetli katılımcılar, 

Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) tarafından 
her yıl gerçekleştirilen “V. ULUSLARARASI ÖĞRETMEN EĞİTİMİ VE AKREDİTASYON 
KONGRESİ (ITEAC)" in 5'incisi bu yıl Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi işbirliği ile 4-
6 Haziran 2021 tarihlerinde içinde bulunduğumuz küresel salgın koşulları altında Zoom Video 
Konferans platformu üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirilecektir. 

(EPDAD) tarafından her yıl düzenlenen bu kongrelerde; öğretmen eğitimine yönelik yeni 
eğilimler, politikalar, yenilikçi modeller ele alınmakta ve bu bağlamda dinamik öğretmen 
yetiştirme politikaları üretilmektedir. Düzenlenen bu kongrelerde, hem kalite güvence 
sistemleri ve akreditasyon konularında bilimsel bilgilerin paylaşılması için uluslararası bir 
temel oluşturmak, hem de öğretmen yetiştirme alanının farkındalığını ve bilincinin gelişmesini 
sağlamaktır.  

Öğretmen eğitiminde böylesine bir misyon üstlenmiş olan bu kongrenin; mensubu ve mezunu 
olmaktan her daim gurur duyduğumu her platformda gururla ifade ettiğim; 95. kuruluş yılını 
kutladığımız, Gazi Üniversitesi’nin kurucu fakültesi durumundaki Gazi Eğitim Fakültesi 
işbirliğinde yapılması bizler için apayrı özel bir anlam ifade etmektedir. 
Bu duygularla, EPDAD ve Gazi Üniversitesi işbirliğinde açılışını yaptığımız V. 
ULUSLARARASI ÖĞRETMEN EĞİTİMİ VE AKREDİTASYON KONGRESİ’nin, Gazi 
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Mustafa Kemal ATATÜRK’ün; “Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir.” 
şiarıyla kendimize görev edindiğimiz öğretmen eğitimine katkı sağlaması temennisiyle… 
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V. INTERNATIONAL TEACHER EDUCATION AND 
ACCREDITATION CONGRESS 

4-6 JUNE 2021 

Zoom Video Conferencing  

 

V. ULUSLARARASI ÖĞRETMEN EĞİTİMİ VE 
AKREDİTASYON KONGRESİ 

4-6 HAZİRAN 2021 

Zoom Video Konferans 

  

KEYNOTE SPEAKERS - ÇAĞRILI KONUŞMACILAR 
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Prof. Dr. Burhanettin DÖNMEZ, Turkey 
Republic of Turkey MoNE, President of The Board of Education 

MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanı 

 

Öğretmen Eğitimine İlişkin Güncel Sorunlar ve Eğitim Fakültesi  Programlamlarının 
Akreditasyonuna İlişkin  Bir Değerlendirme 

Öncelikle herkese günaydın diyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Bu güzel Cuma sabahında 
bizleri bir araya getirenlere, sizlere hitap etme imkânı sağlayanlara, emeği geçen herkese 
teşekkür ederek başlamak istiyorum.  

Bakan Yardımcımız Sayın Prof. Dr. Mustafa SAFRAN, YÖKAK Başkanı Sayın Prof. Dr. 
Muzaffer ELMAS, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Sayın Prof. Dr.Mehmet ŞİŞMAN, Gazi 
Üniversitesi rektörü Sayın Prof. Dr. Musa YILDIZ, EFDEK Başkanı Sayın Prof. Dr. Selahattin 
ÖĞÜLMÜŞ,  EPDAD Başkanı Sayın Prof. Dr. Cemil ÖZTÜRK, Gazi Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Mahmut SELVİ ve göremediğim adını zikredemediğim çok 
sayıda değerli katılımcı var. Hepinizi en samimi duygularımla ve saygılarımla selamlıyorum.   

Gördüğüm kadarı ile bugün üzerinde kısaca durmaya çalışacağım sorunların bir kısmının MEB 
de dahil olmak üzere kurumsal kaynağı da, çözümü de burada. Bu nedenle değerli katılımcıların 
huzurunda bazı sorunları ve naçizane önerilerimi sizlerle paylaşmaktan dolayı mutlu olacağımı 
belirtmek isterim.  

Yükseköğretim Kalite Kurulu, ilgili dokümanlarda ifade edildiği gibi yükseköğretim 
kurumlarının, Ülkemizin ve Yükseköğretim Kurulu’nun hedefleri ve öncelikleri doğrultusunda 
eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve yönetim politikalarını planlama ve uygulama 
süreçlerine bakarak, bu süreçlerin çıktılarını değerlendirmek amacı ile kurulmuştur.  

YÖKAK’ın bir alt kuruluşu olan EPDAD'ın temel amacı ise, eğitim fakülteleri eğitim 
programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak 
Türkiye'deki eğitim fakültelerinde verilen eğitimin kalitesinin yükseltilmesine katkıda 
bulunmaktır. 
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Bir dönem başkanlığını da yaptığım EFDEK’in, tam adı ile Eğitim Fakültesi Dekanlar 
Konseyi’nin bana göre amacı ise Eğitim Fakülteleri arasındaki uyumu ve işbirliğini sağlamak 
ve ortak sorunların çözümüne katkıda bulunmaktır.  

Ben, eğitim fakültelerinin yetiştirdiği, EPDAD’ın  onayladığı ürünü  istihdam eden kurumun, 
MEB’in bir çalışanı olarak buradayım. Sayın Bakan Yardımcımız Prof. Dr. Mustafa SAFRAN 
buradalar.  Bu ürüne katkıda bulunan kurumların temsilcileri ve öğretim üyeleri buradalar. 
Öyleyse sorunu açıklıkla ortaya koymamız ve tartışmamız gerekir. Çok genel olarak, 
uygulamadan hareketle ifade etmek gerekirse Öğretmen yetiştirmede maalesef ciddi anlamda 
kalite problemlerinin olduğunu hepimiz biliyoruz ve görüyoruz. YÖKAK Başkanı, EPDAD 
Başkanı ve EFDEK Başkanı bizatihi burada oldukları için sorunu onları ilgilendiren boyutları 
açısından ortaya koymak istiyorum.   Öz olarak ifade etmek gerekirse sorunun (1) kurumlarla, 
(2) uygulanan programlarla ve (3) öğretim elemanları ile ilgili boyutları var.  
Bunlardan sırası ile zamanımızın elverdiği ölçüde söz etmek isterim.  

1.Kurumlar ve bunlar arasındaki ilişkilerden kaynaklanan sorunlar. Kısaca söylemek gerekirse, 
gerek lisans düzeyinde gerekse ÖMB-TZYL programları bağlamında öğretim programları daha 
önce YÖK tarafından merkezi bir planlama ile yapılıyordu. YÖK geçen yıl, diğer fakültelerde 
olduğu gibi eğitim fakültelerinde de programların fakülteler tarafından yapılmasını karara 
bağladı. Bu önceki programların değişeceği, en azından revize edileceği anlamına geliyor.  Evet 
biz de istihdam eden kurum olarak bugüne kadar ortaya konan üründen memnun olduğumuzu 
söyleyemiyoruz. Hem pedagojik formasyon programlarının niteliği açısından hem de alan 
sınavlarında adayların akademik başarılarından memnun değiliz. Ayrıca programlardaki 
uygulamaların yeterince yapılmaması ve öğretmen adaylarına bilgi yanında beceri 
kazandırılmaması, dahası becerilerin, hiçbir aşamada ölçülmemesi/ölçülememesi, çok önemli 
bir sorun olarak varlığını sürdürmektedir. Tabii ki burada hep birlikte olduğumuza göre 
eleştiriler biraz rahatsızlık yaratacak olsa bile bazı şeyleri söylemek lazım. Programlar 
genellikle dokümanlar üzerinden akredite edilmekte, mezunların yeterliklerine ilişkin merkezi 
sınavlarda dahil olmak üzere geçerli ve güvenilir ölçümler yapılamamaktadır. Şöyle ki; anlı 
şanlı, akredite olmuş, büyük şehirlerdeki görece olarak daha yüksek puanla öğrenci alan 
fakültelerden mezun olanların başarıları ile taşra olarak adlandırılan Anadolu’daki adı sanı 
duyulmamış fakültelerden mezun olanların yapılan merkezi sınavlardaki başarıları 
karşılaştırıldığında, Anadolu’daki fakültelerden mezun olanların çoğu zaman   daha yüksek 
puanlar aldıklarını görüyoruz. Kuşkusuz değerlendirmede tek kriter akademik başarı 
olmamakla birlikte, öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı, laboratuvar sayısı, derslik sayısı, 
kütüphane olanakları, sosyal olanaklar vb. çok sayıda kritere göre değerlendirilen ve akredite 
olan bölümlerden, fakültelerden mezun olanların daha başarılı olmaları gerekmez mi? Basit bir 
neden sonuç ya da sistem yaklaşımı ile bakıldığında girdi çıktı ilişkisidir. Espriyle karışık biraz 
daha somutlaştıralım isterseniz. Yavru kutup ayısı sormuş annesine, anne sen kutup ayısısın 
değil mi? Evet Yavrum. Anne babam da kutup ayısı değil mi? Evet Yavrum. Anne ben de kutup 
ayısıyım değil mi?  Evet yavrum tabii ki sen de kutup ayısısın. Yavru sormuş, anne o zaman 
ben neden üşüyorum? Öyle ya yüksek puanla girmişsin. Öğretim üyesi açığı yok, altyapı 
olanakları daha iyi, sosyal olanaklar daha iyi; anlı şanlı fakülte; akredite de olmuşsun peki sorun 
ne? Başarı düşük. Peki başarı neden düşük?   Girdinin nitelikleri açısından baktığımızda daha 
nitelikli girdi alınmış fakat sürece ve sonuca baktığımızda süreçte ve sonuçta sorunlar var. 
Akreditasyonda sürecin ve sonucun performansa dayalı olarak yeterince değerlendirilebildiğini 
söylememiz mümkün değil. Kısaca Fakülte-EPDAD ilişkileri hali hazırda istenen sonucu 
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vermiyor. Bu değerlendirme süreci ürünün niteliğine ölçülebilir, gözlenebilir bir katkıda 
bulunmuyorsa bir yerde yanlış var demektir.  

Peki YÖK-Fakülte ilişkileri çok mu sağlıklı? YÖK diyor ki, programları ya ben yaparım, ya siz 
yaparsınız. Peki birlikte yapsak olmaz mı? Olmaz. Bakıyorum YÖK Programları yapmış 
fakültelerde uygulanıyor ama sözde program. Ortada program diye bir şey yok aslına, sadece 
derslerin adları var. Hoca derse giriyor ne isterse onu anlatıyor.  Öğretim üyesi program okur 
yazarı değil. Zaten Fakültede uygulanan programların da bir bütünlüğü yok. Bir çok derste 
tekrarlar var. Aynı konu farklı farklı derslerde tekrar tekrar anlatılıyor.  Ortaokulda ya da lisede 
okutulacak dersin programını öğretim üyesi hiç görmemiş. Anlattığı dersin öğrencinin ilerde 
test edilecek kazanımları ile bir ilişkisi yok. Söz gelimi biz edebiyat dersinde öğrencinin edebi 
türleri görmesini bir şiir bir hikaye yazmasını, kendisini ifade etmesini, soyut düşünebilmesini, 
dört dil becerisini geliştirmesini istiyoruz diyelim. Fakat öğretmen adayı hayatında bir şiir ya 
da hikaye yazmamış, ezberden iki şiir okuyamıyor. Bir sürü insanın hayatını, eserlerini 
ezberlemiş, mezun olmuş ama kendisini makul, mantıklı, etkili, akıcı bir biçime ifade etmekten; 
öğrencinin ihtiyacı olan dersi anlatmaktan aciz. Öğrencinin çok basit sorularına cevap 
veremiyor. Edebiyat öğretmeni değil edebiyat tarihçisi olmuş. Oysa bize edebiyat tarihçisi 
değil, edebiyat öğretmeni lazım. Kısaca YÖK Programların içerikleri ile ilgilenmemiş, asgari 
düzeyde ortaklığı sağlamaya çalışmış. Eğitim Fakültelerinin programlarını biri birine 
benzetmeye uğraşmış. Kısaca bu bağlamda YÖK-Fakülte ilişkileri bugüne kadar sağlıklı bir 
zemine oturmamış. Kendileri de bunun farkına varmış olmalılar ki, artık bu işle uğraşmak 
istemiyorlar. Öğretim programlarının hazırlanması yetkisini ve sorumluluğunu fakültelere 
devrediyorlar.  

Olaya MEB ile Fakülteler arasındaki ilişki açısından baktığımızda bu ilişkinin de sağlıklı 
olduğunu söylememiz maalesef mümkün değil. Bu ilişki sadece MEB’e bağlı okullarda 
uygulama yapıyormuş gibi yapmaktan ibarettir. Adeta fakültelerle okullar (MEB) arasında biri 
birlerinin hatlarını görmeme ve söylememe üzerine bir konsensüs oluşmuş. Ne fakültelerde ne 
de okullarda uygulama derslerine gerekli önemi veren, uygulamaları takip eden, öğrencilere 
dönüt veren, rol modeli öğretmenler yok. Maalesef bu amaca uygun olarak eleman yetiştirmeye 
dönük bir çaba ve niyette yok. Bu şekli ile devam etmesi halinde bu uygulamaların öğrenciye 
bir faydasının olması mümkün değildir. Açıkça söylemek gerekirse, öğretim üyesi başına en 
fazla öğrencinin düştüğü eğitim fakültelerinin çoğunda bırakın niteliği, uygulamayı yürütecek 
sayıda öğretim elemanı yoktur. Uygulamadan sorumlu öğretim elemanlarının çoğu öğrenciyi 
sınıfta bir defa bile izlemeden, dinlemeden, göstermelik olarak doldurulan gözlem formları 
üzerinden değerlendirmekte ve yüksek notlar vermektedir. Zaten öğretim elemanlarının haftalık 
ders yüklerine bakıldığında, bu durumun fiilen mümkün olmayacağı da kolayca anlaşılabilir. 
2.Bu arada fakülte ifadesini, öğretmenliğe kaynak teşkil eden fakülteler açısından biraz açmak 
istiyorum. Çünkü fakülte dediğimiz de aklımıza hemen eğitim fakülteleri geliyor. Öğretmen 
nitelikli yetişmiyorsa bunun sorumlusu olarak eğitim fakülteleri gösteriliyor. Oysa genel bir 
ifade ile öğretmenlerin en az yarısı eğitim fakültesi mezunu değil. Öyleyse biz burada en iyi 
ihtimalle problemin yarsından söz ediyoruz demektir. Çünkü eğitim fakültesi dışında kalan ve 
öğretmenliğe kaynaklık teşkil eden, bu fakültelerin kendi programlarında öğretmen 
yeterliklerini dikkate alan bir değişiklik yapmak gibi bir niyetleri yok ve bildiğim kadarı ile 
hiçbir zamanda olmadı. Sadece mezunlarına öğretmenlik hakkı verilsin, pedagojik formasyon 
verilsin istiyorlar. Oysa en yalın ifadesi ile öğrencilerinin tamamı öğretmen olmak istiyorsa ve 
bu fakültelere bu amaçla geliyorlarsa burada çok ciddi bir sorun var demektir. Bu fakültelerin 
kuruluş amacı öğretmen yetiştirmek değildir. Bu nedenle burada çok açık net bir amaç kayması 
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vardır. Bu durum Ankara’dan Eskişehir’e gitmek isteyen birinin Kırıkkale’ye gitmesi ve 
Kırıkkale’nin aslında Eskişehir olduğuna başkalarını ikna etmeye çalışması gibi bir şeydir. Bu 
fakülteler ya amaçlarını ya da ürünlerini değiştirmek zorundadır. Öğrencisizlik nedeni ile 
kapanma noktasına gelmiş olmalarına rağmen yine de programlarında bir değişiklik yapma 
ihtiyacı duymuyorlarsa bu fakültelerin beyin ölümü gerçekleşmiş demektir. Bazı bölümlerdeki 
profesör sayıları, lisans programındaki öğrenci sayılarından daha fazla olmasına rağmen alan 
sınavlarındaki başarılarının düşük olmasının başlıca nedeni; birincisi giriş puanlarının çok 
düşük olması, ikincisi ise programlarının amaca uygun olmamasıdır.  Bunu bu kurumların 
yöneticilerinin YÖK’ün YÖKAK’ın artık görmesi ve müdahale etmesi gerekmez mi?  Bu 
noktada belki EPDAD’ın da sadece eğitim fakültelerinin programlarını değil, öğretmenliğe 
kaynak teşkil eden bütün fakültelerin programlarını akredite etmesi gerekir. Fakat daha önce 
söylediğim gibi evrak üzerinden değil. Gerçekten etkili ve verimli, amaca hizmet eden bir 
akreditasyon gerçekleştirilebilirse, zamanla MEB akredite programlardan mezun olma şartı 
koyabilir. 

3.Gelelim program konusuna, bilindiği gibi eğitim fakültelerinin mevcut programları ve 
pedagojik formasyon programları; bu programlardaki zorunlu ve seçmeli dersler YÖK 
tarafından belirlenmişti. YÖK şimdi siz yapın diyor fakültelere, bunu diyeli epey bir zaman 
geçti fakat daha önce neden YÖK diğer fakültelerin programlarına karışmıyor da sadece bizim 
programlarımıza müdahale ediyor diyenlerden pek bir ses çıkmadı. Bir iki fakültede bazı 
çalışmalar olduğunu duyuyoruz, fakat fakültelerin programlarını yapma hakkına sahip olmaları 
her şeyi istedikleri gibi yapabilecekleri anlamına gelmemelidir. Çünkü bizim yaşımızda olan 
hocaların çoğu bu tecrübeye de sahiptir. 1998 öncesi eğitim fakülteleri kendi programlarını 
yapıyorlardı fakat bazı bölümlerin; bazı hocaların kendilerini ders yaratmak amacıyla neler 
yaptıklarını ben gayet iyi hatırlıyorum. Bugün eğitim fakültelerinin bir Dekanlar Konseyi var 
ve bu Konsey bir kor müfredat belirleyebilmelidir. Zorunlu ders ve kredi sayısı, uygulamaya 
ayrılacak zaman açısından asgari müştereklerin belirlenmesi gerekir. Tabii ki seçmeli dersleri 
farklı olabilir fakat bu insanların öğretmen olacakları ve bu amaçla sonunda kapsamlı bir sınava 
girecekleri unutulmamalıdır. Programlar yapılırken öğretim üyelerinin değil, öğrencilerin 
ihtiyaçları dikkate alınmalıdır. İç verimlilikle, dış verimlilik arasındaki korelasyonun yüksek 
olması istenen bir durumdur. Yani öğrenci yüksek notlarla ve ortalamayla mezun olduğu halde 
merkezi sınavlarda başarısız oluyorsa burada sorun var demektir. Bu nedenle fakültelerin kendi 
aralarında uyumlu olmaları denklik, nakil gibi konularda kolaylık sağlayacağı gibi, Bakanlıkla 
uyumlu olmaları yani yapacakları programların Bakanlık tarafından belirlenen öğretmen 
yeterlikleri ile ilişkilendirilmesi, seçme sınavlarındaki başarıyı artıracaktır. İşte bu nedenle 
programlar konusunda kurumlar arası işbirliği ve koordinasyon önemlidir. Fakat unutmamak 
gerekir ki, fakültelerin öğretim programlarının hazırlanmasından bizatihi sorumlu olan 
fakültelerdir. EFDEK’tir. Bu programların akredite olması için fakültelerin ve EFDEK’in aynı 
zamanda EPDAD’la da işbirliği yapması gerekir. Ve bu programların YÖK tarafından 
onaylanması gerekir. Bakanlık olarak biz bu konuda işbirliğine her zaman hazırız. Tarafların 
temsilcilerinden oluşan YÖK Öğretmen Yetiştirme Çalışma Grubu da istenirse koordinasyon 
amacı ile sürece dahil edilebilir. Çok da iyi olur.  
Burada ÖMB-TZYL. Programlarını ayrı bir başlıkta ele almak isterim. Bilindiği gibi MEB, TTK’nun 9 
sayılı kararında değişiklik yapan 12 sayılı kararı ile Pedagojik Formasyon Sertifika 
Programlarını kapattı ve bunun yerine YÖK’ ile mutabakat içinde ÖMB-TZYL programlarını 
ihdas etti. 01 Ocak 2021 tarihine kadar alınan belgeleri geçerli saydı fakat daha sonrası için 
ÖMB-TZYL koşulunu getirdi.  Bu programlara öğrenci alınırken kontenjanların YÖK ve MEB 
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arasında bir mutabakatla ve öğretmen ihtiyacına göre olması esası benimsendi. Fakat bugüne 
kadar bu programlarla ilgili enstitülerden ses çıkmadı, YÖK’te bir yönlendirmede bulunmadı. 
Olmayan bir programa öğrenci alınamayacağı için kontenjanlar da belirlenemedi. Burada 
açıkça söylüyorum. Bundan sonra isteyen üniversite istediği kadar öğrenciye ÖMB-TZYL 
programı açamayacak. Hangi dalda kaç öğrenciye ÖMB-TZYL programı açılacağı ve bu 
programların hangi üniversitelerde açılacağına MEB-YÖK protokolü çerçevesinde YÖK karar 
verecek. Sanırım YÖK zaten formasyonu olan ve yıllardır bekleyen yüzbinlerce aday var, bu 
konunun acelesi yok mantığı ile bakıyor sanıyorum. Çünkü öğrencilerin taleplerine şu ana kadar 
YÖK’ten bir cevap gelmedi. Bu konuda öğrenciler en çok bizi sıkıştırıyorsa da, konunun 
muhatabı biz değiliz. Ateş düştüğü yeri yakar. Öğrenciler haklı olarak önlerini görmek 
istiyorlar. Gerekli çalışmalar zamanında yapılmazsa, önümüzdeki öğretim yılının başında, ilgili 
kurumlar büyük bir baskı altında kalacaklardır. Bu nedenle fakültelerde olduğu gibi enstitülerin 
de bir an önce bir araya gelip bu sorunu çözmeleri gerekir.  

4.Üçüncüsü öğretim elemanı konusudur. Maalesef üniversitelerde öğrencilerin yaşadıkları 
sorunlar; akademik başarı ve istihdam sorunları, bu fakültelerde çalışan öğretim üyelerini çok 
fazla ilgilendirmemektedir. Çoğunlukla da öğrencinin amaçları öğretim üyesinin amaçları ile 
örtüşmemektedir. Unutmamak gerekir ki, eğitim fakültelerinin asli görevi öğretmen 
yetiştirmektir. Bu nedenle lisans programı esastır. Öğretim üyeleri mutlaka lisans düzeyinde 
derslere girmelidirler. Bu söylemi mantık olarak herkes kabul etmekle birlikte, uygulamada 
öğretim üyeleri lisans üstü dersler ve danışmanlıklarla yüklerini fazlası ile doldurmakta, 
derslere araştırma görevlileri, öğretim görevlileri girmektedir. Daha fazla derse girmek ya da 
uygulama yapmak öğretim üyesine akademik anlamda bir katkıda bulunmamaktadır. Bunun bir 
puan değeri yoktur. Oysa eğitim fakültelerindeki öğretim üyelerinin öncelikle iyi öğretmen 
olmaları, rol modeli olmaları gerekir. Bu açıdan bakıldığında içler acısı bir durum da eğitim 
fakültesinde görev yapan öğretim üyelerinin önemli bir kısmının alan eğitimcisi olmamalarıdır. 
Alan derslerine giren öğretim üyelerinin alan fakültelerinde olduğu gibi aynı içerikle ve aynı 
yöntemlerle ders anlatmaları, birçoğunun pedagojik formasyonunun dahi olmamasıdır. Sorunu 
çözmek istiyorsak gerçekçi olmamız ve resmin tamamını görmemiz gerekir.  

Arkadaşlar bal demekle ağız tatlanmaz. Kalite demekle kalite olmaz. Çok şey söylemektense 
az şey yapmak daha iyidir. Bu nedenle söylenecek çok şey var fakat daha fazla zamanınızı 
almak istemiyorum. Unutmayalım ki, hiçbir eğitim sisteminin niteliği öğretmenin niteliğinin 
üstünde değildir.  
Bu nedenle; 

1. Öğretmeni iyi yetiştirmek zorundayız. Geleceğe güvenle bakabilmek için bu hepimizin 
temel amacı olmalı ve bir kısım küçük hesaplara kurban edilmemelidir.  

2. Alan fakültelerinden öğretmen olmak isteyenlerle o alanda çalışmak isteyenler mutlaka ayrı 
programlarda yetiştirilmelidir. Bu fakültelerin İsviçre çakısı gibi her derde deva bir ürün 
üretmeleri mümkün değildir. Öğrencilerinin tamamı öğretmen olmak istiyorsa, bu fakülteler 
kendilerini sorgulamalılar, programlarını gözden geçirmeliler. 

3. Eğitim Fakültelerinin programlarının acilen yenilenmesi/güncellenmesi gerekmektedir.  
• Bu amaçla; eğitim fakülteleri bir araya gelmek suretiyle bir ortak çalışma yapmalı ve 

asgari müştereklerini belirlemelidirler.  
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• Eğitim fakülteleri, bu asgari müştereklerin ve ülkenin ihtiyaç duyduğu öğretmen 
modelinin belirlenmesinde ve yetiştirilmesinde, işveren kurum olarak MEB ile yoğun bir 
işbirliği içinde olmalıdır.    

• Eğitim fakültelerinin programları uygulama ağırlıklı olmalıdır.  
• Alan dersleri belirlenirken alanın birikimi değil, öğrencinin ihtiyaçları ve eğitim 

kademesinin öğretim programları dikkate alınmalıdır.  
• ÖMB-TZYL programı tarafların katkıları ile bir an önce hazırlanmalı, 2021-2022 

öğretim yılına mutlaka yetiştirilmelidir.  
• EFDEK, EPDAD ve YÖK, Öğretmen Yetiştirme Çalışma Grubu sürece dahil edilmeli, 

programlar paydaşların katkıları ve çok yönlü bir bakış açısı ile hazırlanmalıdır.  

Bu sözlerle konuşmama son verirken, uzaktan da olsa düşünlerimizi ifade etmemize fırsat 
veren, Gazi Üniversitesine, EPDAD’ a, bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese 
tekrar teşekkür eder, tartışmaların öğretmen niteliğinin artırılmasına katkıda bulunmasını 
dilerim.   

Saygılarımla.  
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Prof. Dr. Muzaffer ELMAS, Turkey 
President of Turkish Higher Education Quality Council  

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önlis lisans, lisans, lisansüstü yerine lineer olmayan kimlik bilgileri, sertifikalar  
Digitalleşme yardımcı bir eleman olmak yerine online, hybrid campus, artırılmış gerçeklik 

Covid Tsunami Covid 
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Öğrenme çıktıları  yerine kimlik bilgileri, rozetler, sertifikalar, kısa kurslar 
Spesifik bilgiye sahip genel akademisyenler yerine çok sayıda yetkinlik sahibi konu uzmanları 

Yakın Gelecekte 

online destekli öğrenme 
diploma yerine kısaltılmış kurslar- sertifikalar 
önceki öğrenmelerin tanınması 
ortaklıklar 

World Economic Forum    30 Nov 2020 

11.Kalkınma Planı YÖK ün Hedefleri 

• Yükseköğretimde çeşitliliğinin artırılması  
• Yükseköğretim sistemi küresel rekabet, kalite odaklı ve dinamik bir yapı  
• Yükseköğretim kurumlarının niteliklerinin artırılması 
• Dünya akademik başarı sıralamalarında 2023 yılı itibarıyla en az 2 üniversitemizin ilk 

100’e ve en az 5 üniversitemizin de ilk 500’e girmesi sağlanacaktır. 
• Üniversitelerin dijital çağa ayak uydurması  
• Yükseköğretimde eğitim, araştırma ve yenilik çıktıları, mezun izleme sistemi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eğitim – Öğretim ve Kalite 

Venüs Üniversitesi 

vizyon,misyon, eğitim politikaları, öğrenme çıktıları  
tarih, işletme, inşaat, biyoloji, tıp, sınıf öğr………… özdeğerlendirme raporu  
her bölüm öğrenme çıktıları, ders planları, öğrenme öğretme süreçleri,  
kaynaklar, ölçme değerlendirme ile yeterliklerin sağlanması, mezunlar  tüm program 
özdeğerlendirme raporları raporların dış uzman tarafından değerlendirilmesi 
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Eğitim Fakültelerinin Rolü 

• Üniversitelerde öğrenme mükemmellik merkezleri kurulmasında öncü 
• Üniversiteye aktif öğrenme ve öğretme konularında sürekli eğitim 
• Uzaktan veya karma eğitimde tüm öğretim elemanlarına yetkinlik kazandırma 

eğitimleri 
Dünya ile uyumlu, ülkemiz koşullarını dikkate alan, esnek, dinamik bir kalite kurulu olmak 
Kısa ve uzun vadeli yeniliklerin değerlendirilmesi, Derece Programları,  
Dijital Krediler, Teknolojik Gelişmeler, Yapay Zeka, Artırılmış Gerçeklik 
Karmaşık yeni dünyayı ve üniversiteleri  yönetmek için sonuçları ölçebilen kalite 
akreditasyon süreçleri giderek daha fazla önem kazanıyor. 
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2020 Yılı Akredite Program Verileri 
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Prof. Dr. Mehmet ŞİŞMAN, Turkey 
Turkish Council of Higher Education, Executive Board Member  

YÖK Yürütme Kurulu Üyesi 

 
Sayın Bakan Yardımcısı, eğitim ve yükseköğretimle ilgili kurum ve kuruluşlarla ulusal ve 
uluslararası akreditasyon kuruluşlarının değerli yöneticileri ve başkanları, değerli bilim 
insanları ve eğitimciler, sevgili öğrenciler, Yükseköğretim Kurulu ve şahsım adına, sizlere en 
içten selam ve saygılarımı sunuyorum. Bu kongreye katılım ve katkılarınızdan dolayı teşekkür 
ediyorum. Kongrenin başarılı geçmesini, eğitim ve öğretmen eğitimi açısından yararlı sonuçlar 
üretmesini temenni ediyorum.  

Bir zamanlar sınırlı bir toplum kesiminin ulaşabileceği bir şekilde kurgulanan Türkiye’de 
yükseköğretime erişim, ülkemizin 2000’li yıllardan itibaren öncelikli gündemi iken bu konuda 
önemli başarılar elde edilmiş; yükseköğretim alanındaki okullaşma oranının artırılmasını 
sağlamak amacıyla yatay ve sayısal büyüme gerçekleşmiştir Bugün itibarıyla yükseköğretim 
sistemimiz, 129’u devlet, 74’ü vakıf olmak üzere 203 üniversite ve dört vakıf meslek 
yüksekokulu, toplamda ise 207 yükseköğretim kurumu, 180 bini aşkın öğretim elemanı ve sekiz 
milyonu geçen öğrenci  ile devasa bir büyüklüğe ulaşmıştır.  

2020 yılı Bologna Süreci Uygulama Raporu’na göre yükseköğretime kayıtlı öğrenci sayısı 
bakımından Türkiye, Avrupa Yükseköğretim Alanı'nda ilk sırada yer almaktadır. Diğer taraftan 
UNESCO tarafından yayımlanan 2018 yılı verileri itibarıyla 125.000 dolayında öğrenci sayısı 
ile Türkiye, yükseköğretimde dünyada en çok uluslararası öğrenciye sahip 10. ülke olmuştur. 
Bugün ise Türkiye’de,  üniversitelerimizde eğitim gören uluslararası öğrenci sayısı 200.000’ni 
aşmış durumdadır. YÖK’ün uluslararasılaşmada en büyük başarısı, uluslarararası öğrenci 
sayısındaki sıçramadır.  

Yükseköğretim, dünyada ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmelerin en önemli itici gücü olarak 
görülmekte, yükseköğretimle ilgili bazı reformlar tartışılmakta ve yeni politikalar 
geliştirilmektedir. YÖK, yükseköğretim politikaları yapan ve uygulayan bir kurul olarak bilim 
hayatını, kalite, şeffaflık, hesap verebilirlik, çeşitlilik, misyon farklılaşması, ihtisaslaşma, 
öncelikli alanlar, hedef odaklı uluslararasılaşma, açık bilim-açık erişim, dijital dönüşüm, kritik 
teknolojiler gibi kavramlar etrafında yeniden şekillendirmekte ve yapılandırmaktadır.   

Yükseköğretimde yaşanan bu nicel ya da yatay büyümenin yanında önümüzdeki süreçte 
hedefimiz sistemi, dikey yani nitelik ve kalite yönünden de daha çok geliştirmek ve 
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iyileştirmektir. Yükseköğretim Kurulu, planlayıcı, düzenleyici ve denetleyici bir kurum olup 
yükseköğretim programlarının açılması ve sürdürülmesiyle ilgili asgari standartları belirleyerek 
aynı zamanda bir ön akreditasyon kurumu olarak işlev görmektedir. Bu bağlamda hayata 
geçirdiğimiz yeni projelerimizle yükseköğretim sistemimizi, sürekli iyileştirme anlayışıyla 
dönüştürüyoruz. Yeni YÖK olarak kaliteyi merkeze alan bir anlayışla, ilk defa yasayla idari ve 
mali açıdan bağımsız bir kurul olarak Yükseköğretim Kalite Kurulu’nu oluşturduk, 
üniversitelerimizde ve bu bağlamda eğitim fakültelerimizde kalite değerlendirme ve 
akreditasyon çalışmalarını yeniden başlattık. Yükseköğretimin yapılandırılmasında temel 
ilkelerimizden biri de “çeşitlilik” olmuştur. Artık bugün üniversitelerimiz, Araştırma 
Üniversiteleri, Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversiteleri, Tematik Üniversiteler ve Mesleki 
Eğitime dayalı üniversiteler gibi farklı misyonlar üstlenmiş durumdadır.   

YÖK olarak Üniversitelerin ürettiği bilginin, ekonomik, sosyal alanlarda değer bulmasını bir 
diğer hedef olarak belirledik. Bu amaçla üniversitelerdeki enstitülerin, araştırma merkezlerinin 
disiplinler üstü ve disiplinler arası çalışmalarını desteklemek amacıyla 'Gelecek 10 Yıl İçin 
Güçlü Nesiller Yetiştirme' Projesini ve YÖK 100/2000 Doktora Projesini başlattık. Doktoralı 
insan kaynağımızı, nitelik ve nicelik olarak artırmaya devam ediyoruz. 

İletişim teknolojilerindeki köklü değişimler, önemli fırsatları ve ciddi tehditleri de beraberinde 
getirmeye devam ediyor. Yirmi birinci yüzyılda dijital teknolojiler, yükseköğretim alanındaki 
en önemli başlıklardan birini oluşturmaktadır. Geleceğin işlerini, yeteneklerini ve iş gücünü 
planlarken YÖK olarak bu büyük dijital değişim ve dönüşümü göz önünde bulunduruyoruz. Bu 
bağlamda Yükseköğretim Kurulu olarak iki yıl önce “Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm 
Projesi”ni başlattık. İçinde bulunduğumuz salgın sürecine bu projenin çok önemli ve ciddi 
katkıları olmuştur. Bu proje kapsamında 16 üniversitemizde 10.000 üzerinde öğretim 
elemanına, 60.000 üzerinde öğrenciye dijitalleşme ile ilgili dersler verildi. Diğer taraftan YÖK 
olarak, geleceğin meslekleri olarak adlandırdığımız alanlarda sektörle işbirliği içinde 
yaptığımız çalışmalarla, üniversitelerimizde yeni meslek alanlarında yeni programlar açmaya 
devam ediyoruz.  

“Dijitalleşen YÖK” adıyla 2019 yılında başlattığımız ve “Açık Bilim ve Açık Erişim” 
çalışmaları bağlamında gerçekleştirdiğimiz bir dizi düzenleme sonunda açık bilim/açık 
erişimde önemli mesafeler kat ettik. 

Bir diğer projemiz, iki aşamadan oluşan “YÖK-Gelecek Projesi”dir. Birinci aşamayı, 
“Öncelikli Alanlarda Araştırma Görevlisi İstihdamı", ikinci aşamayı ise “Öncelikli Alanlarda 
Öğretim Üyesi İstihdamı" oluşturmaktadır. Bu projede öncelenen “kişiler" değil, “öncelikli 
alanlar"dır. Yeni YÖK’ün politikaları ve projeleri kapsamında kurguladığımız YÖK Anadolu 
Projesi’ni de bu yıl başlattık. 

İlk defa yasayla çeşitli paydaş kurumların temsilcilerinden oluşan Yükseköğretim Eğitim 
Programları Danışma Kurulu’nu oluşturduk. Böylece sektörel ihtiyaçları da dikkate alarak 
Yükseköğretim programlarının kontenjanlarıyla ilgili daha rasyonel planlamalar yapmanın ve 
kararlar alabilmenin yolunu açtık. Yine kaliteyi önceleyerek yükseköğretime girişte, özellikle 
doğrudan insana dokunan Tıp, Hukuk, Mühendislik, Mimarlık, Öğretmenlik, Diş Hekimliği ve 
Eczacılık gibi bazı alanlarda başarı sıralaması şartını getirdik.   

Türkiye, düzenleyici bir kurum olarak YÖK sayesinde bütün dünyada yaşanan küresel salgın 
sürecini en başarılı şekilde yöneten ülkelerin başında gelmektedir. Bu süreçte YÖK bünyesinde 
Uzaktan Öğretim Politikaları Komisyonu oluşturduk, Sanal Fuarlar düzenledik, YÖK Dersleri 
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Platformu oluşturarak erişime açtık. YÖK Sanal Laboratuvar Projesini uygulamaya geçirerek 
ilk aşamada 15.000 öğrencinin hizmetine sunduk, şimdi de 30.000 üzerinde öğrenci eğitim 
almaya başladı.  

YÖK olarak son zamanlarda yaptığımız önemli çalışmalardan biri de Eğitim/Eğitim Bilimleri 
Fakülteleri ve öğretmen eğitimiyle ilgili alanlarda temsil ve katılım kabiliyet ve imkanlarının 
arttırılması olmuştur. Bu amaçla uzun bir süredir atıl halde bulunan Öğretmen Yetiştirme 
Çalışma Grubu yeniden aktif hale getirilmiştir. Son on yılda öğretmen yetiştirme alanında 
verilen kararlarda bu Çalışma Grubu’nun da görüşleri alınmıştır. İstişarî mahiyetteki bu 
görüşler, öğretmen yetiştirme alanındaki politika ve uygulamaların şekillenmesinde önemli rol 
oynamış ve katkı sağlamıştır. 

Yeni YÖK olarak öğretmen yetiştirme alanında yaptığımız önemli icraatlardan biri de 
Eğitim/Eğitim Bilimleri Fakültelerinin kendi aralarında işbirliği ve eşgüdümü sağlamalarını 
kolaylaştıracak mekanizmaların oluşturulmasını desteklemek olmuştur. Bundan yaklaşık on yıl 
önce, halen öğretmen eğitimiyle ilgili Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon 
Derneği (EPDAD) Yönetim Kurulu Başkanı olan Prof. Dr. Cemil Öztürk’ün dekanlığını ve ev 
sahipliğini yaptığı Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesinde başlatılan Eğitim Fakülteleri 
Dekanlar Konseyinin (EFDEK) kuruluş çalışmalarını teşvik ettik. Tarihi Sultanahmet 
yerleşkesinde toplanan Eğitim Fakülteleri İnisiyatif Geliştirme ve Değerlendirme Çalıştayına o 
zaman YÖK Başkan Vekili olan halen YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç ile 
bu toplantıya birlikte katılarak bu girişime verdiğimiz desteği gösterdik. Eğitim/Eğitim 
Bilimleri Fakülteleri dekanlarının yaklaşık %90’ının katılımıyla gerçekleşen bu çalıştayda 
EFDEK kurulmuştur. Geçtiğimiz günlerde yeni oluşturulan EFDEK yönetim kurulu başkanı ve 
yönetim kurulu üyelerine de çalışmalarında başarılar diliyorum. 

Eğitim Fakülteleri İnisiyatif Geliştirme ve Değerlendirme Çalıştayı’nın aldığı bir diğer önemli 
karar da öğretmenlik programlarının dış değerlendirme ve akreditasyonu için ulusal düzeyde 
bir sistemin kurulması olmuştur. Çalıştayda yeni kurulan EFDEK’e bu sistemi kurma görevi 
verilmiştir. EFDEK’in ilk kurucu Başkanı olan Cemil Öztürk’ün oluşturduğu bir çalışma grubu 
tarafından öğretmenlikle ilgili Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği 
(EPDAD) kurulmuştur. Bu süreçte YÖK’ün EPDAD’a katkıları şunlar olmuştur: 

Her şeyden önce EPDAD’a  YÖK bünyesinde oluşturulan Öğretmen Yetiştirme Çalışma 
Grubu’nda temsil hakkı verilmiştir. Böylece EPDAD, kalite güvencesi ve akreditasyonla ilgili 
konularda Çalışma Grubunu bilgilendirme imkanı bulmuştur. Ayrıca EPDAD’ın sistem kurma 
çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla YÖK’te 1999-2001 yılları arasında Milli Eğitimi 
Geliştirme Projesi – Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi kapsamında hazırlanan Öğretmen 
Eğitimi Akreditasyon Standartları ve Değerlendirme Süreci Belgelerinin kullanım hakkı, 
EPDAD’a verilmiştir. Altı fakültede uygulaması yapılan bu standartlar ve belgeler, EPDAD’ın 
ulusal öğretmen eğitimi akreditasyon sisteminin kurulması bakımından önemlidir. Bu 
bağlamda Ekim 2014’te EPDAD, ulusal düzeyde bir akreditasyon kuruluşu olarak YÖK 
tarafından tescil edilmiştir. 

EPDAD, Türkiye’de öğretmen yetiştirme alanında kalitenin geliştirilmesi ve güvence altına 
alınması konusunda önemli gelişmelere öncülük etmiştir. Bu nedenle kurulup gelişmesinde 
emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Türkiye’de öğretmen eğitimi alanına yaptığı katkılar 
kapsamında kendini EFDEK ve EPDAD’ın oluşturulup geliştirilmesine vakfeden Prof. Dr. 
Cemil Öztürk’e, ayrıca çok teşekkür ederim. 
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Hatırlanacağı gibi öğretmen eğitimi programlarının YÖK koordinatörlüğünde hazırlanması, 
1998 yılından itibaren uygulanan öğretmenlik programlarıyla başlamıştır. Bundan sonra 2006-
2007 yıllarında yapılan kısmi program değişikliği, fakültelerden gelen talepleri karşılamaya 
yönelik bir düzenleme idi. Daha sonra 2018 yılında yapılan güncelleme ve düzenleme ise, 1998 
yılından itibaren uygulanan programların öncelediği “teknisyen öğretmen” tipi yerine, 
“entelektüel öğretmen” tipini ikame etmeyi hedeflemiştir. Bu programlarda, geçmişte hiç 
olmadığı kadar mesleki, sosyal ve kültürel derslere önem verilmiştir. Bu nedenle bunu, sadece 
öğretmen yetiştirme tarihi yönünden değil, kültür tarihimiz bakımından da önemli bir gelişme 
olarak değerlendiriyoruz. 

Kalite güvencesi ve akreditasyon yönünden YÖK olarak attığımız  çok daha önemli bir adım, 
2020 yılında Eğitim/Eğitim Bilimleri Fakültelerinin programlarının geliştirilmesi ve 
güncellenmesi yetkisini fakültelere ve yukarıda adı geçen kurumlara bırakmasıdır. Bu konuda 
birçok faktör etkili olmuştur. Hiç şüphesiz bunlardan biri de EPDAD’ın kalite güvencesi için 
sistemde yerini almış olmasıdır. EPDAD, yükseköğretim yeterlilikleri ile MEB’in öğretmenlik 
mesleğiyle ilgili yeterliliklerine uygunluğunu sağlama konusunda önemli bir görev 
üstlenmiştir.  

Kısaca YÖK, yetki devri ile öğretmen yetiştirme alanında Tanzimat’tan bugüne merkezi otorite 
tarafından yürütülen kalite güvencesini sağlama görevini fakültelerin kendisine bırakmış 
bulunmaktadır. Çünkü EPDAD’ın yapmış olduğu şey, özünde bir akran değerlendirmesidir. 
Bundan dolayı söz konusu karar, Türkiye öğretmen yetiştirme tarihinin en önemli dönüm 
noktalarından biridir. Yükseköğretim kurumlarımıza, öğretmen eğitiminde rol alan öğretim 
elemanlarımıza, bundan sonraki süreçte, sürekli iyileştirme anlayışıyla, kamu yararını ve 
öğrencilerin yararını her şeyin üstünde tutarak hareket edeceklerini ümit ediyorum.  

Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum. 
Kongrenin düzenlenmesinde katkılarından dolayı EPDAD’a, ev sahipliğini yapan Gazi 
Üniversitesi Rektörlüğüne teşekkür ediyorum. Kongrenin başarılı geçmesini temenni 
ediyorum. Hepinize katılım ve katkılarınız için teşekkür ediyorum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ITEAC 2021  

V. INTERNATIONAL TEACHER EDUCATION AND 
ACCREDITATION CONGRESS 

4-6 JUNE 2021 

Zoom Video Conferencing  

 

V. ULUSLARARASI ÖĞRETMEN EĞİTİMİ VE 
AKREDİTASYON KONGRESİ 

4-6 HAZİRAN 2021 

Zoom Video Konferans 

  

EXPERIENCES OF INTERNATIONAL ACCREDITATION ORGANIZATIONS 
ULUSLARARASI AKREDİTASYON KURULUŞLARININ DENEYİMLERİ 
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Dr. Timur KANAPYANOV 
Kazakhstan‐IAAR Deputy Director of International Cooperation 

Kazakistan‐ IAAR Uluslararası İş birliği Müdür Yardımcısı 

 

National and Cross- Border Quality Assurance: IAAR’S Decade of Success 

Who We Are? 

 

Independent Agency for Accreditation and Rating 

Vision  

IIIAAR is an international accreditation agency recognised in the global education community, 
whose activities are aimed at developing innovative approaches and formation of new forms of 
the quality assurance in educational organisations 

Mission  

Continuous support and promotion of a quality culture in the field of education with the aim of 
increasing the competitiveness of educational services at the national and international levels 
based on ongoing measures of the external quality assurance of education 

Values 

Commitment to a high quality culture  
Professional standards and responsibility Continuous monitoring and feedback  
Creativity and innovative focus 
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Strategic Goals 

Continuous Activities 

The quality assurance of education and the introduction of the best world experience in the 
development of national systems and educational organisations. 

Monitoring 

The quality assurance of education and the introduction of the best world experience in the 
development of national systems and educational organisations. 

Conducting 

Rating research in the field of higher, technical and vocational education to increase the 
competitiveness of educational organisations and their recognition in the international 
educational space. 

Timely Informing  

The public about the results of the quality assessment of the activities of educational 
organisations and developing feedback based on the implementation of the principles of 
transparency and reliability. 

Milestones 

 

 

IAAR's Membership In Quality Assurance Networks 
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IAAR's Activity Countries 

 

Accreditation 

 

IAAR Reviewers Database 

 

lnternal Quality Assurance System IAAR has developed and maintained, the internal quality 
assurance, system (IQAS), which is continuously being improved in compliance, with the 
requirements of recognition authorities. 

lQAS is Designed to: 

• promote a culture of quality education ensure effective management of the Agency's 
processes and continuous improvement thereof; 

• integration, identifıcation and establishment of interaction of all elements of the 
Agency's quality assurance system; 

• staff training related to quality assurance issues;  
• public awareness, 
• demonstrate IQAS to educational organizations, students, the general public, education 

and science authorites, subordinate organizations in the field of education and science, 
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regiona and international networks for quality assurance, recognition bodies of the 
IAAR and other stakeholders. 
 

External Quality Assurance 

IAAR has undergone a multi-stage evaluation of its activities conducted by leading External 
Experts of ENQA, EQAR, WFME, APQIR and IRIEG. 

 

Activity During COVID-19 

International Accreditation In a Mixed Format 

 

  

For 2020-2021 Period  

IAAR has ,developed speical activity format  

• Guidelines for organisation and c,onduct of on/ine visit of external expertpanel 
(including visit of expert panel on monitorin) for the period of restricitive measures do 
to the COVID-l 9 pandemic 

Future Perspectives 

• IAAR Future Goals are Related to Following Strategic Tasks: 
• Reacquiring the ENQA member status; Re-entry into the EQAR; 
• Maintaining the WFME status; 
• ESG distribution in the 1Central Asian region; 

• Professional development of IAAR employees through the participation in seminars of 
foreign partners an ENQA educational trainings; 
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• Participation in international projects in the sphere of education, including the Erasmus + 
programme 

• Conducting training seminars for experts in the countries of the Central Asian region 

IAAR is constantly improving ts quality culture, gaining new knowledge and best international 
experııence in quality assurance of higher educatıon through international cooperation and 
network activities 

Growth Prospects 
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Prof. Dr. Manasbek BABAKULOV 
Kyrgyz Republic -Director of El Baasy 

Kırgızistan -El Baasy Ajansının Müdürü 

 
The First Steps of Accreditation in Kyrgyzstan on the Example of the Accreditation 

Agency "El Baasy" 

Independent accreditation of educational organizations in the Kyrgyz Republic (hereinafter 
KR) has been carried out since September 1, 2016. Currently, the Government of the Kyrgyz 
Republic pays special attention to the implementation of accreditation processes in all 
educational organizations and institutions. 

Decree of the Government of the Kyrgyz Republic No. 438 dated August 4, 2014 approved the 
provision on the National Accreditation Council [1]. Developed and approved by the Decree of 
the Government of the Kyrgyz Republic dated September 29, 2015 No. 670 The procedure for 
the recognition of accreditation agencies in the field of education, “Minimum requirements” for 
accredited educational organizations of primary, secondary and higher professional education 
of the Kyrgyz Republic [2]. 

Accreditation standards and criteria of the above “Minimum Requirement” were developed on 
the basis of European accreditation standards adopted in 2015 in Yerevan at a meeting of 
European education ministers who signed the Bologna Declaration [3]. 

In Kyrgyzstan, accreditation is carried out by independent agencies created in the form of non-
profit non-governmental organizations and recognized by the National Accreditation Council. 
Currently, 6 Kyrgyz and 1 foreign agencies (from the Republic of Kazakhstan) are recognized. 

The accreditation procedure consists of three stages: self-assessment, external assessment and 
decision-making. 

Self-assessment of an educational organization / program is carried out on the basis of the 
requirements of the State educational standards, as well as standards and criteria defined by the 
Agency in accordance with the Minimum Requirements for Accredited Educational 
Organizations of Primary, Secondary and Higher Professional Education of the Kyrgyz 
Republic. 
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The institution sends a self-assessment report to the accreditation agency, whose specialists 
study it and send it back with comments. The revised self-assessment report is sent for review 
to the members of the expert commission. The visit of experts to the educational institution for 
an external assessment lasts two days, after which a report of the expert commission is 
submitted. Reports are compiled on the basis of an assessment of compliance with accreditation 
standards and criteria. The total number of standards is 7, criteria: University - 59, STR - 53, 
NGOs - 48, School - 42.  

 

 

 

 

 

 

 

If all standards are met (even with comments), the decision is made “Full accreditation for five 
years”. If one or two standards are not fulfilled, the decision “Conditional accreditation for one 
year” is taken. If after one year all of these deficiencies are eliminated, the accreditation period 
is extended for four years. If more than two standards are not met, the decision “Do not accredit” 
is taken. A standard is considered to be incomplete if 1/3 of all its criteria are assessed as “not 
in compliance”. 

Decision-making is carried out by a simple majority of votes of members of the accreditation 
council established at the Agency for Accreditation of Educational Programs and 
Organizations. The council includes representatives of the state, professional communities and 
sectors of the economy. 

Currently, educational institutions of Kyrgyzstan have begun to systematically work to improve 
the quality of professional education. The interaction of all interested parties has intensified. 
We pay special attention to the activities of employers, as it is they who are more interested in 
training a quality specialist. No less important is the annual monitoring of the implementation 
of the recommendations of expert commissions. 

The management, employees and experts of the Independent Accreditation Agency Al-Ba'asy 
(hereinafter NAA) encountered the following problems during the program and institutional 
accreditation: 

1. There are various types of educational institutions that differ in the variety of areas and 
specialties of educational programs. 

During accreditation, according to Article 9 of the Law on the Education of the Kyrgyz 
Republic [4], we had to establish the status of the educational organization, determine its type, 
type and category. Such issues were raised during the accreditation of the following educational 
organizations, such as Kochkor-Ata Regional College, Batken Regional College, Jalal-Abad 
College "NUR", Alabukin College, Innovation College "Muras", Sulukta Regional Institute, 
Kyzyl-Kyi Multidisciplinary Institute. 

Evaluation of compliance 
with accreditation 

standards or criteria is 
possible in three versions: 

performed performed with 
comments “not performed”
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2. In the framework of one educational organization of higher vocational and secondary 
vocational education there were duplicate structural units (institutes, colleges) for 
educating students and training personnel in one specialty. 

Such duplicate undergraduate areas and specialties were available at Kyrgyz-Uzbek and Batken 
state universities. The accreditation agency raised the question of changing the structure of these 
universities during one academic year, so that there is no duplication of directions and 
specialties in accordance with Article 37 of the Law on the Education of the Kyrgyz Republic 
[4]. 

3. There were cases of non-fulfillment of licensing requirements related to the absence of 
a sports or assembly hall, as well as violations of the procedure for renting school 
premises of both public and private educational institutions. 

The solution of such issues required the adoption of a balanced and informed decision. The 
Kyrgyz proverb says: “Kalk aytsa, kalp aypayt”, which means: “People will not lie”. Therefore, 
the name “El Baasy” is due to the fact that during accreditation we rely on the opinions of the 
people, that is, on the opinions of employers and society. 

At this time, educational institutions have begun to realize that accreditation, as the main means 
of ensuring the necessary quality of education, allows you to take into account the interests of 
all parties interested in the development of education and combines public and state forms of 
control. 

The practice of accreditation shows that in the future, evaluations of the activities of educational 
institutions need: 

• ensure progress in education through the development of criteria and principles for 
assessing the effectiveness of education; 
• stimulate the development of educational institutions and the improvement of 
educational programs through continuous self-examination and planning; 
• guarantee to society that an educational institution or a specific educational program has 
correctly formulated goals and conditions for their achievement; 
• provide assistance in the establishment and development of an educational institution 
and in the implementation of educational programs. 

In this regard, in 2019, Al-Ba'asy NAA developed the second generation of standards and 
criteria for program and institutional accreditation. 

Based on two years of experience in accreditation, we note that in the first place it is necessary 
to strengthen the role of self-examination of educational institutions, the results of which are 
considered as an important preliminary result of assessing the quality of their activities. This 
implies the need for further development of the practice of reporting on various aspects of the 
activities of educational institutions, which should reflect: 

• mission, goals and objectives of the educational institution, including in relation to ensuring 
the quality of education and the implementation of state educational standards; 
• the structure of educational programs, their content, activities, requirements for the conditions 
for their implementation; 
• organization of a system for ensuring the quality of education; 
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• the composition of students, their performance, as well as the assessment of students of 
training programs; 
• the achievements of graduates, their success in the labor market and / or in the further 
continuation of education; 
• The main financial indicators of the educational institution, the level of its resource support. 

Given that the analysis of documents submitted for accreditation is carried out by an expert 
accreditation commission recognized as competent in the prescribed manner, special attention 
should be paid to the selection of experts who have special knowledge in the field of the subject 
of accreditation examination, have higher professional education and work experience in the 
field of educational or managerial activity for at least three years, meets the qualification 
requirements for experts performing the functions of developing cheniya quality assurance 
policy and legal regulation in the sphere of education. 

The results of the accreditation examination are documented by the conclusion of the 
commission on accreditation examination and information on the conduct of accreditation 
examination is available on its official website of the El Baaasy NAA www.elbaasy.kg on the 
Internet. 

The conclusion of the commission on accreditation examination is considered by the collegial 
body of the El Ba'asy Accreditation Council. If the decision is positive, an accreditation 
certificate is issued, a certificate issued through Tartip CJSC. The certificate of accreditation 
sets the validity period of accreditation no more than five years. In case of refusal of 
accreditation, the Accreditation Agency, in agreement with the expert commission on 
accreditation, sends the applicant a letter with a reasoned refusal. 

The accreditation certificate confirms the right of an educational institution to issue in the 
prescribed manner state-approved documents on the level of education and (or) qualifications 
for accredited educational programs. 

If you need to change the name of the educational institution to bring it into line with its status 
or not fulfill one or two standards established during accreditation, a temporary accreditation 
certificate is issued, the validity of which is one year. 
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President ANACEC National Agency for Quality Assurance in Education 
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The External Evaluation During the Pandemic. What's Next? 

Republic of Moldova 
▪ Declaration of Independence: 27 August 1991 
▪ Capital: Chisinau 
▪ Area: 33 846 кm² 
▪ Population: 2.681.735 
▪ Education institutions: 

• HEIs – 24 (16 public and 8 private) 
• VET - 91 
• primary and secondary - 1239 
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Brief history of QA of education in RM 

• August 27, 1991: Declaration of Independence of RM; 
• 1994: The concept of education development in RM; 
• 1995: Education Law (19 years - 47 amendments); 
• 1997: Law on the evaluation and accreditation of educational institutions; 
• 1999: Law on the approval of the Regulation on evaluation and accreditation of 

educational institutions;  
• 2000-2002: National Council for Academic Evaluation and Accreditation of 

Educational Institutions, which functioned for 3 years; 
• 2002-2005: the evaluation and accreditation of institutions was transferred to the 

Department of evaluation and accreditation of educational institutions within the 
Ministry of Education. The last evaluation was carried out in 2005 and the last 
accreditation certificate was issued in 2010; 

• 2013: amendment to the Education Law - the responsibility for external quality 
evaluation was assigned to ANACIP; 

• 2014: the Education Code was adopted; 
• 2015: Regulation on the organization and operation of ANACIP. 
• 2016: Methodology for external evaluation. 
• 2018: ANACEC: The National School Inspectorate and the National Council for 

Accreditation and Attestation merge with ANACIP. 

Reorganization of QA Structures 

GD no. 201 of 28.02.2018 on the organization and operation of the National Agency for Quality 
Assurance in Education and Research 

National Agency for Quality Assurance in Professional Education (ANACIP), 
administrative authority of national interest, with legal personality, autonomous, independent 
in decisions, organization and budgetary planning, financed from its own revenues and from 
the state budget 

 

National Council for Accreditation and Attestation (CNAA), administrative authority 
autonomous from the Government 

 

The National School Inspectorate, administrative authority subordinated to the MECR 

 

International Collaboration and Recognition 

ANACEC is a Member of: 
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ANACEC - Organizational Structure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANACEC Tasks 

• quality evaluation in general, VET and higher education 
• external evaluation of continuing professional training programs 
• external evaluation of research and innovation organizations 
• evaluation of scientific and scientific-teaching staff 
• control over the quality of general, VET and continuing education 

External Evaluation Process 
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External Evaluation In Progress 

Evaluated study programs 2017 2018 2019 2020 

Higher education 230 144 109 23 

Vocational education & 
training 

24 16 80 28 

Continuous training 118 147 142 ~150 

The external evaluation panel consists of a minimum of 3 members, selected from the 
Register of expert evaluators of the Agency and includes: 

 

Standards, Criteria and Performance Indicators 

 
ANACEC in Pandemic Times – 2020 

• March - April: interruption of external evaluation activities (quarantine, work at home, 
activity with a small number of ex-officio employees…)  

• Organizing webinars - orienting the topics from evaluation to quality assurance 
• Elaborating and launching courses on the Google Classroom platform (for training 

external evaluators) 
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• Changes in the external evaluation procedure - transfer to online activities (interviews 
and submission of dossiers / reports in electronic format) with a visit to the institution 
for a maximun of one day 

• Changes to some evaluation standards (External evaluation guide) 
• Online meetings of the evaluation panels, profile committees, and Governing Board 
• Developing 10 video spots 

Future Perspectives 

Next steps:  

• a comprehensive, flexible and fair external evaluation process; 
• the optimal combination of elements of the site visit with online expertise; 
• further development of remote and electronic tools for external evaluation; 
• maximum transparency and correctness during virtual processes; 
• maximum involvement and participation of all interested categories of persons and 

institutions; 
• general confidence / trust (of educational institutions and society as a whole) in the 

external evaluation process and its results. 

What’s Next? 

The Agency’s priority tasks for the near future: 
• A more detailed definition and regulation of the rules for possible emergencies and to 

prevent crises like the COVID-19 pandemic; 
• Supplementing and improving the Methodology for external evaluation; 
• Supplementing, adjusting and improving the standards and criteria for quality 

assurance; 
• Strengthening structures ensuring the quality of higher education; 
• Ensuring transparency and clarity of reforms. 
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Ranking of Higher Education Institutions as Quality Assurance Mechanism 
Introduction 

• Globally, higher education has never had so many students enrolled like 
• in the last decade 
• Particular increase of number of students is perceived when it comes to 
• international students 
• It is related to so called ‘’commercialization’’ of higher education since 
• HEIs become important contributors in budgets of some countries (at 
• first place USA, UK, Australia, Japan and some European countries) 
• At the same time, the competion among HEIs is stronger then ever 
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• Ranking is done by various ranking systems (more than 30 all over the world): 
• ARWU-Jiao Tong or Shanghai List (China), 
• CWTS Leiden (Netherlands), 
• THES Times (UK), 
• Webometrics (Spain), 
• Scimago ranking, 
• CHE-ranking, 
• US News & World Report’s (USNWR)… 

• CRIS (Current Research Information System) 
• Thomson Reuters Global Institutional Profiles Project (GPP) 
• Quacqarelli-Symmonds (QS ranking) 
• University Ranking by Academic Performance – URAP 
• EUMIDA ranking 
• AHELO (Assessment of Higher Education Learning Outcomes) 
• IREG ranking audit (The International Ranking Expert Group) 
• U21 Rankings of National Higher Education Systems 
• Some rankings are done without the consent of an HEI, but some 
• rankings request cooperation of an HEI 
• Most of the ranking systems mainly use bibliometric systems through 
• open databases data, such as ISI (Information Science Institute), WoS 
• (Web of Science), Scopus, or Google Scholar 

Ranking List Example – Shanghai List 
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Ranking of Turkey -Shanghai List 

 

Ranking of former Yugoslavia - Shanghai List 

• Only three universities from former Yugoslavia countries are at Shanghai List: 
• University of Belgrade, Serbia (401-500), 
• University of Zagreb, Croatia (401-500) and 
• University of Ljubljana, Slovenia (501-600). 

• No universities from Bosnia and Herzegovina, Montenegro and North Macedonia. 

Other Lists 
• The situation on top of the other lists are mostly similar (USA and UK universities) with 

some differences in order. 
• Universities from Bosnia and Herzegovina are visible at THE - QS World 
• University Rankings, Webometrics and some other lists. 
• Nevertheless, our HEIs are not well-positioned and there is a lot of room for 

improvement in this area 

Purpose of Ranking 

Ranking Serves a Variety of Purposes: 

• responds to user requests for information regarding the position/reputation of higher 
education institutions, 

• stimulates competition between higher education institutions, 
• provides specific annotations that can be used for funding, 
• helps differentiate between different types of institutions and programs and 

disciplines, 
• choosing a higher education institution by students, 
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• provide a wide range of stakeholders with their explicit (measurable) 
• indicators, 
• contribute to the definition of “quality” of higher education institutions within the 

higher education system, complementing quality assessments conducted in external 
evaluation procedures. 

Principles of Ranking 

• The UNESCO European Center for Higher Education (UNESCO-CEPES) in Bucharest 
and the Institute for Higher Education Policy in Washington DC established the 
International Expert Group on Ranking (IREG) in 2004 

• Based on this initiative, at IREG's second meeting held in Berlin in May 2006, a set of 
principles on quality and good practice in the ranking of higher education institutions, 
the so-called Berlin principles on the ranking of higher education institutions, was 
discussed. 

• http://200.6.99.248/~bru487cl/files/Berlin_Principles_Release.pdf 
• These principles set the framework for the detailed design and dissemination of 

rankings, whether covering the national, regional or global level, leading to a system of 
continuous improvement and refinement of the methodologies used to conduct these 
rankings 

• The Berlin ranking principles contain 16 principles divided into four basic groups: the 
purposes and objectives of the ranking, the design and weight of the indicators, the 
collection and processing of data and the presentation of the ranking results. 

Purposes and Goals of Ranking (Berlin Principles) 

• Be one of a number of diverse approaches to the assessment of highe education inputs, 
processes, and outputs. 

• Be clear about their purpose and their target groups. 
• Recognize the diversity of institutions and take the different missions an goals of institutions 

into account. 
• Provide clarity about the range of information sources for rankings and the messages each 

source generates. 
• Specify the linguistic, cultural, economic, and historical contexts of the educational systems 

being ranked. 
• Be transparent regarding the methodology used for creating the rankings. 
• Choose indicators according to their relevance and validity. 
• Measure outcomes in preference to inputs whenever possible. 
• Make the weights assigned to different indicators (if used) prominent and limit changes to 

them. 

Collection and Processing of Data (Berlin principles) 

• Pay due atention to ethical standards and the good practice recommendations articulated in 
these Principles. 

• Use audited and verifiable data whenever possible. 
• Include data that are collected with proper procedures for scientific data collection. 
• Apply measures of quality assurance to ranking processes themselves. 
• Apply organizational measures that enhance the credibility of rankings. 

http://200.6.99.248/%7Ebru487cl/files/Berlin_Principles_Release.pdf
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Presentation of Ranking Results (Berlin principles) 

• Provide consumers with a clear understanding of all of the factors used to develop a ranking, 
and offer them a choice in how rankings are displayed. 

• Be compiled in a way that eliminates or reduces errors in original data, and be organized 
and published in a way that errors and faults can be corrected. 

Importance and Effects of Ranking 

• Studies conducted in Germany proved that ranking has an important impact on decision of 
students when choosing univeristy for enrollment 

• The ranking is an useful source of information not only for future students and their parents, 
but also for finance providers, ministries, agencies, future strategies, possible partners in 
international projects, academic community and entire society 

• Promoting internationalization in higher education 

Ranking and Quality Assurance 

• Ranking and Quality Assurance are strongly connected 
• Key Performance Indicators are of vital importance both for quality assurance and ranking 
• Systematic approach in internal quality assurance system can significantly affect on beter 

results at ranking lists 

Some Shortcomings of Global Ranking Systems 

• In some cases global rankings can be one-dimensional focusing on only one component of 
HEI 

• Since it ranks universities it doesn’t provide enough information about faculties and specific 
study programs 

• Due to large number of universities (more then 25.000) and very harsh competition, most 
of the universities from small countries (particularly low income countries) are not visible 
on global lists 

• Multidimensional ranking would be very expensive and time-consuming 

Purpose of ranking in Republic of Srpska 

• Beter information on the higher education system of all stakeholders, from students and 
researchers to decision makers at the institutional level, 

• Through comparable information, facilitating the choice of higher education institution for 
students and researchers, 

• Beter information for the development of future strategies in the field of higher education, 
• Encouraging higher education institutions for continuous development and improvement of 

the quality system for beter positioning on the lists, 
• Increasing scientific productivity in the context of international visibility and recognition. 

Ranking principles in Republic of Srpska 

• Given the heterogeneity of ranking methodologies, Berlin principles for good ranking 
practice will be the basis for ranking in the Republic of Srpska as well. 

• Multidimensionality (should cover different areas of activity of institutions: 
education, research, innovation, internationalization and community relations), 
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• Independence (should be carried out by experts in the field of quality system and 
ranking outside the higher education system of the Republic of Srpska), 

• Transparency (should offer users a clear insight into all factors used to measure 
results), 

• Globality (should be comparable to existing recognized ranking methodologies) 

Indicative Ranking Criteria 

• The ranking criteria are based on the Berlin principles of ranking with a special focus 
on the evaluation of the three missions of the university:  

• teaching, 
• scientific research and 
• cooperation with the economy and the community. 

• It is planned to determine a set of criteria for each component and weight factors for 
each criterion. 

Data Collection and Processing 

• Centre for Evaluation in Education and Science from Belgrade (CEES) is in charge for 
collection and analysis of data related to scientific research productivity 

• Dimensions/indicators of scientific performance would refer to productivity expressed 
by the number of published papers, the numberof published fractions of papers, the 
impact of papers expressed through realized citations and the impact of papers expressed 
through realized citation fractions 

Scientific Research Productivity 

• What are the basic conditions for scientific journals: 
• Consistent implementation of the review process: online editing 
• Open / transparent editing policies: indexation in DOAJ 
• Originality of papers: protection against plagiarism, publication of revocations 
• Checking the legitimacy of references; self-citation, circular citation 

Bibliographic Citation Bases: 

 
Data Collection 

• Time frame: 2011-2021 
• Two levels: Universities and Colleges 
• List of faculties (from universities only) according to OECD Frascati 
• Weighting of papers and citations according to the level of excellence 
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• PHP mySQL web application in two languages (Serbian and English) 

Data Collection and Processing 

• Citation information on international performance needs to be taken from citation 
databases in which data on authors are given in a more complete and reliable form, with 
the addition of performance achieved in regional and national journals not represented 
in global citation indices 

• For the part of the data related to the infrastructure and resources of the higher education 
institution, an on-site inspection is planned, by a visit of an expert team to the higher 
education institution. 

Expert Team 

• Agency for Higher Education of the Republic of Srpska formed an expert team 
consisting of experts in the field of ranking from the region (Bosnia and Herzegovina, 
Croatia, Serbia and Slovenia): 

• prof. Darko Petkovic, PhD, from the University of Zenica, B&H (team leader), 
• prof. Mile Dzelalija, PhD, from the University of Split, Croatia 
• prof. Pero Sipka, PhD, from the Center for Evaluation in Education and Science, 

Belgrade, Serbia and 
• prof. Tadeja Jere Jakulin, PhD, from the University of Primorska, Koper, 

Slovenia. 

Stakeholders Involvement 

• Agency for Higher Education of the Republic of Srpska planned several webinars for 
representatives of all stakeholders (higher education institutions, students, wide academic 
community, ministries, institutions in jurisdiction for higher education etc..) 

• First webinar was held on 27th of April and presented a general approach to the ranking of 
higher education institutions 

• Second webinar was held on 14th of May and presented the bibliometric basis of ranking 
• One more is planned for beginning of June 

Duration and Sustainability of Project 

• Duration of the project is March-September 2021 
• It is expected to become regular activity 
• Cyclic ranking every three or four years 
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Dr. Naim GASHI 
Director General of Kosovo Accreditation Agency-KAA  

Kosova Akreditasyon Kurumu Yöneticisi-KAA 

 

Challenges of the External Evaluation Process in HEI’s During the Pandemic Time in 
the Republic of Kosovo 

• The Kosovo Accreditation Agency (KAA) is an independent authority, which accredits and 
re-accredits public and private educational institutions for a limited period of time. 

• The State Council of Quality (SCQ) is a policymaking authority and the decision taking 
authority in KAA; it is comprised of nine members, three of which are internationals. 

• Appeals Commission – The authority which treats and reviews the appeals submitted 
against the SCQ decisions, comprised of three permanent and two reserve members. 

Legislation 

• Law on Higher Education in the Republic of Kosovo (2011); 
• AI on Establishment of Kosovo Accreditation Agency (2004); 
• AI on Licensing of HEIs in the Republic of Kosovo (2012); 
• AI on Accreditation of HEIs in the Republic of Kosovo (2017); 
• The Kosovo Accreditation Agency currently works based on the Law on Higher Education 

in the Republic of Kosovo, concretely on Article 7, where it is clarified that the KAA is an 
independent agency responsible for evaluating and promoting quality in higher education 
in Kosovo, and that it ensures the standards and quality of higher education fulfils the 
criteria and expectations of the European Association for Quality Assurance in Higher 
Education. 

• The Administrative Instruction for Accreditation of Higher Education Institutions in the 
Republic of Kosova2, determines the competences of the Kosovo Accreditation Agency, 
the request and procedures for the accreditation of the higher education institutions and their 
study programs. 

Mission 

• Through the accreditation process KAA supports development of the quality in HEIs; 
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• Assures the Kosovo society that the quality of teaching and learning is at the level of 
international standards; 

 
Responsibilities 

• Accreditation and re-accreditation of public and private HEIs and their study programs; 
• Constant control of quality at the accredited institutions and their study programs; 
• Informs the public about the quality of HEIs and their study programs; 

Accreditation/ Reaccreditation 

• Each institution which wants to offer higher education in Kosovo goes through initial 
accreditation, while accredited HEIs go through reaccreditation periodically. The 
Higher Education Institution (HEI) which applies for accreditation/reaccreditation, must 
submit the request for accreditation with the list of academic staff, for which the SCQ 
must approve each list of academic staff for each study program. 

• If the preliminary evaluation by SCQ is positive, it implies that the application fulfils 
the formal criteria according to the legislation in power authorizing the KAA director 
to start the procedures for evaluating and accrediting. While, if the preliminary 
evaluation is negative and the SCQ concludes that the application is lacking and does 
not fulfil the formal criteria, then the SCQ decides to reject the application. 

HEIs in the Republic of Kosovo 

• 7 Public Universities  
• (UP, UPe, UPz, UGjk, UM, UGjl, UAS Ferizaj)  
• (University of Prishtina: 67 BA; 78 MA and 12 PhD) 
• Faculty of Islamic Studies 
• Kosovo Academy for Public Safety   
• 12 Private HEIs 
• Validated institutions: IBCM College and AUK College 

Internationalization of KAA 

• Full Member of CEENQA  
• Full Member of INQAHE 
• Contracting of 85 international experts during 2021 
• The cost of international expertise 494,000 euros during 2021 

Study Programs 
Number of Study Programs Accredited In HEIS 

• 234 - Public  
• 148 - Private    
• 362 - Total  

Accreditation During the Pandemic 2020 – 2021 

• Because of the extraordinary health circumstances caused by COVID-19, the State 
Council of Quality decided to allow the KAA to conduct the process of accreditation in 
distance. 
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• This was allowed by the Ministry of Education and Science through decision no. ref. 
35/01B. 

Institutional Accreditation During the Pandemic 

• The evaluation process was partially online, since in every visit to the higher education 
institutions there were two representatives of the agency present. Out of 14 visits during 
the institutional evaluations, in 12 of them the director of the agency himself 
participated. 

• My role is to guaranty the integrity of the process  

Program Accreditation 2020-2021 

• According to Kosovo legislation, the process of evaluating academic programs is the 
competence of international experts.  

• 85 international experts have been engaged in the accreditation process during 2021.  
• The cost of this expertise is 494 thousand euros. Kosovo has paid this cost to guarantee 

that only institutions and academic programs that implement quality standards can be 
accredited. 

• To implement the recommendations of ENQA, KAA has also engaged international 
student experts.  

• 30%, or 1/3 of the international experts engaged have been expert students. 
• IN 2021 
• 239 - Number of academic programs in the process of accreditation 
• The evaluation process is complete. We expect that at the end of June 2021 they will be 

approved by the Board of the Agency. 
• I am pleased to confirm that so far we have not had any complaints about the 

accreditation process. 
• In visits to HEI, the representatives of the agency and the team of experts conducted 

meetings with the management of the institution, officials of quality assurance, heads 
of study programs, and teaching staff. They also met with students, graduates, and 
employers of the graduates. After these meetings, there were internal meetings among 
the team of experts 

• and the KAA. The visit was concluded with a meeting with the management of the 
institution. 

• Since the experts were not physically present in the HEI buildings, the verification of 
the spaces and equipment was done through videos provided by the HEIs. The team of 
international experts reviewed all the materials, including the self-evaluation reports of 
the institutions, asked for extra documents, and in the end compiled a draft report. After 
addressing comments in the report, the experts filed the final report in the KAA. 

Lessons Learned 

• In the future, distance accreditation should be included in legislation.  
• It is more challenging, but it has its advantages:  

• Experts are recruited much more easily 
• Much more rational time 
• The lowest cost. 
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Process of evaluations 2021 

 
The Challenges of the KAA 

• Addressing ENQA’s recommendations 
• Lack of database for the labour market needs 
• Lack of exchanging of information for academic staff in the regional level 
• The need to improve the legal infrastructure  
• Finding proper spaces for the KAA to conduct their work. 

KAA New Building 

Construction has been completed, we believe that by the end of 2021 the entire interior will 
be completed. 
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Dr. Lala ABASOVA 
Head of Quality Assurance Department in Education Azerbeijan The Education QA Agency 

Azerbeycan- Eğitimde Kalite Güvence Departmanı Başkanı TKTA 
 

 

The Positive Impacts Catalyzed and Challenges Created by Pandemia for the Quality 
Assurance in Higher Education in Azerbaijan 

General 

Established by the Presidential Decree No. 907 on December 29, 2019 
It is a public-legal entity within the Ministry of Education of Azerbaijan – www.tkta.edu.az  
13 out of 42 employees of the Agency involved into QA including accreditation  

Responsibilities 

Quality Assurance 

• To carry out accreditation of institutions operating at all levels of education; 
• To prepare recommendations for the accreditation of educational institutions and 

organize trainings; 
• To organize consulting and methodological support services related to the establishment 

and development of internal quality assurance systems in educational institutions; 
• To participate in the licensing of education entities as a reviewer. 

Recognition 

• To recognize the higher education qualifications of foreign countries; 
• To evaluate and recognize the knowledge, skills, competencies and experience acquired 

through non-formal and informal forms of vocational education. 
 
 

 
 
 
 

 

http://www.tkta.edu.az/
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Structure Internationalization 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Targets 

• To organize an effective quality assurance system in the Republic of Azerbaijan 
• To form an education system that takes a leading position in the world in terms of quality 

and coverage 
• To support competitive specialists with knowledge, skills, competencies and experience in 

gaining access to the labor market 

Expectations 

1. Improving the quality of education in the Republic of Azerbaijan 
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2. Formation of quality policy and culture in the educational institutions in accordance 
with the requirements 

3. Full implementation of the international obligations of the Republic of Azerbaijan in 
the field of quality assurance and recognition of qualifications 

4. Training of personnel in accordance with the requirements of the labor market 

Quality Assurance System in Azerbaijan 

• State Standards – main compliance requirements (study programs and normative 
regulations) 

• Internal Quality Assurance System in educational institutions (regulated by internal QA 
policy) 

• External Quality Assurance System provided by EQAA / TKTA ( regulated by the Law on 
Education, 2009 and Accreditation Rules, 2020 

External Quality Assurance for Higher Education 

• Accreditation of Higher Education Institutions Institutional accreditation 

Program accreditation 

• Monitoring the progress on ensuring the quality of education by HEIs within the 5-year 
accreditation cycle 

• Evaluation of HEIs and study programs through licensing process 
• ESG-based trainings for external evaluators 
• Promotion of the Quality Culture for main stakeholders (events, publications, media, 

website, social networks) 

Pandemia: Challenges for Quality Assurance 

• Domination of traditional (off-line) education  
• Underdeveloped regulations on distance education 
• concerns in the quality of online-blended teaching and learning and the ways of external 

evaluation 
• uneven access to online education for students in remote regions  
• Underdeveloped online services at most of the local HEIs  
• Gaps in QA methodology and limits in HE to reflect on the new context  
• Credibility and validity of student assessments in online mode  
• Risks to academic integrity  
• Widening social gap and challenges in access to HE 

Pandemia: Positive Impacts on Developing the Quality Education Catalyzing the Updates 
of Normative Acts in The Field of the HE and external QA: 

• legislative amendments to support the online education; 
• drafting the new law on higher education by the Parliament;  
• adopting the new rules on accreditation by the Cabinet of Ministers;  
• adoption the frame and methodology of the online/blended accreditation procedure 

Speedy Updates of the Digitalization in the Fields of the HE and External QA :  

• Accelerating the digitalization of QA processes:  
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• ATİS – the database of the HE related information;  
• new accreditation rules to apply the e-accreditation system; 
• fully digitalized procedure of the recognition of formal qualifications 

Traditional vs Distant:  

• Covid-19 speeded up the processes of digitalization of the teaching-learning processes;  
• adoption of the online T&L tools in the HEİs;  
• pushing the upgrade of the degree of e-management used in universities;  
• improving the IT skills of all actors – students, faculty and administration. 
• Extreme increase of the number of online QA events for various stakeholders (Agency 

staff and pool of external experts, academic community) 

What is Next? Plans for Future 

• New Law on Higher Education regulating the online education is under development at 
the Parliament 

• New methodology for internal QA system at HEIs 
• New methodology on online / blended accreditation 
• Application for ENQA full membership  
• Extending the cooperation with partner Agencies and QA networks 
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Lasha Margishvili 
LEPL National Center for Educational Quality Enhancement 

LEPL Ulusal Eğitimde Kalite Geliştirme Merkezi 
 

 
 

Quality Assurance System of Higher Education of Georgia: Recent Developments 
National Center for Educational Quality Enhancement (Georgia) 

Vision  

Center represents a regional hub with high credibility and recognition on local and international 
level, which offers a wide range of services related to education quality enhancement to the 
public 

Mission 

Support education quality enhancement by providing services that are user-oriented and based 
on internationally recognized standards and best local practices, as well as by supporting 
enhancement of quality-oriented governance 

Mandate of the Center 

Quality Assurance: development of quality assurance standards for educational institutions 
and programs and provision of external QA procedures in General, Vocational and Higher 
Education  

Qualification Development and Improvement: development and implementation of the 
National Qualifications Framework (NQF) and Standards  

Recognition of Education: provision of education recognition services for individuals 

Support Quality Enhancement: promotion and strengthen quality culture and management 
practice at Georgian educational institutions 
NCEQE is a Legal Entity of Public law (LEPL) within the Ministry of Education and Science 
of Georgia. The Center was established in 2010 for the purpose to improve educational quality 
throughout the country. 



 

70 

 

Organizational Structure of NCEQE   
 

 

 
International Projects 
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NCEQE Strategic Goals 

 
Education System In Georgia 

 

HE Qualifications 

NQF Level Qualification ECTS 

5 Associate Degree 90 - 120 

6 Bachelor 
Teacher Training Certificate 

180 - 240 
60 

7 Master 
Veterinary 
Teacher Training programme 

Doctor of Dental Medicine 

Medical Doctor 

60 - 120 
300 
300 
300 

360 

60 
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Veterinarian training 
certificate 

8 PhD At Least Three years 

 

Implementation of the HE Quality Assurance System in Georgia 

2004 – Legislative Framework Development – New Law on Higher Education 
2005 – Ministerial Conference Bergen  and joining the Bologna process: 

• Three cycle structure of higher education 
• Quality Assurance of Higher Education System 
• ECTS System 
• Mobility and Recognition of Education 

2005 – Institutional accreditation became mandatory for HEI`s 
2006 – Establishment of the National Center for Educational Accreditation 

Higher Education QA System Reform 

 

Primary Objectives of The Reform IN QA System 
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Development of the Quality Assurance system 

2016 – Amendments in the Law on Higher Education and in the Law on Educational Quality 
Enhancement aiming - shifting the system to outcome-based and development-oriented, 
enhancing the role of internal QA system. 

Main directions of the reform: 

1. Review of QA Standards (Authorization, Accreditation, Sector Benchmarks) 
2. Review of QA Procedures 

• Promotion of the development-oriented evaluation process 
• Flexible mechanisms for evaluation and decision-making (4 compliance levels, 

conditional accreditation) 
• Appeal Procedure 

3. Engagement of International experts, student and labor marker experts in evaluation - 550 
local and 261 international experts  
4. Publicity and transparency of the process (publishing the reports etc.) 
5. Development of follow-up procedures 

Authorization 

An instrument for external evaluation of compatibility of an institution with standards. 
Authorization is obligatory for all types of educational institutions in order to carry out 
educational activities and to issue an educational document approved by the state. 

Authorization Standards for HEI’s 

1. Mission and strategic development of HEI 
2. Organizational structure and management of HEI 
3. Educational programs 
4. Staff of HEI 
5. Student Support Services 
6. Research, Development and Innovation 
7. Material, Information and Financial Resources 

Accreditation 
An external evaluation mechanism, which determines the compatibility of an educational 
program with standards. State funding goes only to accredited programs. Accreditation is 
mandatory for doctoral programs and regulated professions (Teacher Education, Law, 
Medicine, Maritime, Veterinary) as well as Georgian language and Liberal Arts programmes. 

Accreditation Standards 

1. Educational Programme Objectives, Learning Outcomes and their Compliance with the 
Programme 

2. Teaching Methodology and Organization, Adequate Evaluation of Programme 
Mastering 

3. Student Performance, Individual work with them 
4. Provision with Teaching Resources 
5. Teaching Quality Enhancement Opportunity 
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Procedures for Authorization / Accreditation 

• Submission of application by HEI (Self-Evaluation Report and annexed Documents) 
• Recognition as an authorization/accreditation Seeker 
• Establishment of authorization/accreditation expert panel 
• Preliminary review of documents and determination of the agenda of the visit 
• Conduct a site visit based on the agenda of the visit 
• Elaboration of a draft evaluation report 
• Submission of reasonable arguments on the factual errors from the HEI 
• Elaboration of final report and its submission to the HEI 
• Hold an oral hearing (council meeting) for decision-making 
• Publication of the council decision and expert panel final report 
Final decision shall be issued within 180 days 

HE Quality Assurance – Key activities for 2021 
Shifting to Cluster Accreditation System (2022-2029) 

• Concept of cluster accreditation has been developed within the Twinning project  
• The piloting process is ongoing in several HE institutions 
• Cluster accreditation standards and procedures will be developed 
• Capacity building activity (TOT) will be provided for NCEQE staff  
• Support system will be established for the HE institutions 
• Experts certification process will be implemented in the selected study fields 

Key Benefits and Expected Outcomes: 

• Makes visible the strengths and weaknesses of the education provision in concrete study 
fields on institutional and country levels; 

• Saves human and financial resources of the Center and HEIs 
• Speed up the benchmark development for concrete study field   

Implementation of New National Qualifications Framework (NQF)  

• Ensure compliance of HE programs to new NQF 
• Establishment of the NQF management system  
• Development of HE benchmarks in all study fields according to the Cluster 

Accreditation implementation plan  
• Development of the referencing plan NQF to the European qualifications frameworks 

(EQF) 
• Modification of Doctoral Education External QA System: 

• Additional Evaluation criteria will be added to the present evaluation QA system 
which answers the national needs and considers the best international practice  

Revision of the Medical Education Benchmarks and post diploma education system 
development 
        Development area includes the following major directions: 

• Revision of the learning outcomes in several medical study fields in compliance 
with the WFME revised standards 

• Revision of the students assessment system by increasing the students minimal 
competence level 
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• Enhance qualifications requirements for academic personal in programs delivered 
in foreign languages 

• Set requirements for HEIs to have own clinical centers and learning laboratories 
• Harmonization of the medical education program and post diploma education 
• Ensure the compliance of the post diploma education with the WFME requirements 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
  

ITEAC 2021  

V. INTERNATIONAL TEACHER EDUCATION AND 
ACCREDITATION CONGRESS 

4-6 JUNE 2021 

Zoom Video Conferencing  

 

V. ULUSLARARASI ÖĞRETMEN EĞİTİMİ VE 
AKREDİTASYON KONGRESİ 

4-6 HAZİRAN 2021 

Zoom Video Konferans 

  

EXPERIENCES OF NATIONAL ACCREDITATION ORGANIZATIONS 
ULUSAL AKREDİTASYON KURULUŞLARININ DENEYİMLERİ 
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Prof. Dr. Rıfkı HAZIROĞLU, Türkiye 
Head of the Board VEDEK 

VEDEK Yönetim Kurulu Başkanı 

 
Association for Evaluation and Accreditation of Educational Institutions and Programs 

of Veterinary Medicine (AAVE) 2021 Activities at the Pandemic Period 

Highlights of the Pandemic Period: Applications of two faculties for evaluation in accordance 
with the 2nd Version of Turkish Education of Veterinary Medicine Evaluation System – 
Standard Operational Procedure (TEVMES-SOP) have been accepted. An informative meeting 
regarding SOP has been held in Kafkas University Faculty of Veterinary Medicine, one of the 
above mentioned applicants, on 8-10 April 2021 (lasted 1,5 days). Ordinary meeting of the 
General Assembly has been held on 02 April 2021. It was decided that the faculties that will 
apply in 2022 are to be evaluated in accordance with the 3rd Version of TEVMES-SOP. 
Monthly meetings of information sharing and process evaluation have been held since 
09.07.2020 with the participation of Deans of faculties of veterinary medicine, members of 
AAVE Accreditation Committee and AAVE Executive Board. Visitations to the two applicants 
will be organized in 2021, in accordance with protective measures for the pandemic. In the 
worst case scenario, a three-member team (the team leader, Expert and TEVMES Coordinator) 
will make and on-site and face-to-face visitation, supported by hybrid evaluations that will be 
held both before and after the visitation with the online attendance of 4 more team members. 

Monthly meetings of information sharing, awareness and process evaluation continued to be 
held by AAVE since 09.07.2020. 7th Zoom meeting, titled «awareness of day-one 
competencies in clinics in veterinary medicine education» was held on 29 December 2020. 
Discussions and deductions were made regarding possible steps to be taken both during and 
after the pandemic period. 8th Zoom meeting, titled «awareness of day-one competencies in 
fields besides clinics in veterinary medicine education» was held on 26 January 2021. 
Assessments were made in connection with the previous meeting. 9th Zoom meeting, titled 
«application of quality management process and tips to succeed in accreditation process» was 
held on 23 February 2021. The mentioned topic was assessed and views were exchanged. 10th 
Zoom meeting, titled «education of veterinary medicine and accreditation through the eyes of 
students» was held on 06 April 2021 with the participation of students of veterinary medicine 
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from the entire country. Feedbacks were acquired from students, the internal stakeholders. 11th 
Zoom meeting, titled «field expectations (public sector) from graduates of veterinary medicine» 
was held on 28 April 2021. A presentation was made by Dr. Nahit YAZICIOĞLU, who spoke 
as an external stakeholder with experience in both public and private sector. Following the 
presentation, views were exchanged and feedbacks were acquired. 12th Zoom meeting, titled 
«field expectations (private sector – food/red meat) from graduates of veterinary medicine» was 
held on 25 May 2021. Dr. Ahmet YÜCESAN, the president of executive committee of Et-Bir 
(Red Meat Association) – an important external stakeholder – has made a presentation, followed 
by an Exchange of views regarding the expectations specifically the food sectors from the 
graduates of veterinary medicine. Feedbacks were acquired and suggestions for solutions were 
discussed. On the 12th Zoom meeting, it was decided that the monthly meetings were to be 
paused until September 2021. Monthly meetings are to be resumed as of September 2021. 

Distance Accreditation Activities of AAVE; In accordance with the opinions presented in 
«information sharing and evaluation meetings» and in line with the acceptance of 3rd Version 
of TEVMES-SOP in the ordinary meeting of the General Assembly dated 02 April 2021; below 
decisions were taken at the Ex-Com online meetings that took place on 30 April 2021 and 20 
May 2021, and these decisions were consequently executed. Revisits of the conditionally 
accredited faculties will be done face-to-face and on-site by a team of three (team leader of the 
previous visit, AAVE coordinator and a member), by observing the rules of hygiene. If the 
pandemic continues, 2021 applicants’ (Faculties of Veterinary Medicine of Kafkas and 
Kocatepe Universities) visitations will be done face-to-face and on-site by a team of three (team 
leader, AAVE coordinator and a member), by observing the rules of hygiene. The remaining 
four experts will attend the pre-, during, post visit meetings online and prepare their reports. In 
the Ex-Com meeting dated May 20,2021 it was decided that: The 3rd Version of TEVMES-
SOP (2022) accepted in the last ordinary meeting of the GA will be applied for the 2022 
applications; Following the determination of the transition rules, faculties accredited in 
accordance with the 1st version (2015) will be informed that they will have a choice of 
requesting a visitation in accordance with the 2nd Version (2018) after the expiry of the 
accreditations; Visitations to take place after the expiry of accreditations of the faculties 
accredited in accordance with the 2nd Version will be performed through the observance of the 
3rd Version or the latest version at the time of the visitation. All the forms, report templates and 
guidelines for report preparation, modified with respect to the 3rd Version of TEVMES-SOP, 
were accepted. It was decided that a AAVE Strategic Plan is to be prepared. 
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Prof. Dr. Seçkin ÖZDEN, Türkiye 
Head of the Board ECZAKDER 

ECZAKDER Başkanı 

 

Covid-19 Salgını Gölgesinde Eczacılık Eğitiminde Akreditasyon 

“Akreditasyon: Daha güvenli bir dünya sunar” 

Akreditasyon uygulamaları, sadece ticari mal ve hizmetler için değil, kaliteli bir yükseköğretim 
kurumunun kamuoyu tarafından tanınmasına da olanak sağlar. 

 

ECZAK-ECZAKDER 

ECZAKDER, Eczacılık Fakültesi Dekanları Konseyi’nce, Yüksek Öğretim Kurumlarında 
Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği çerçevesinde, Eylül 2011’de 
bağımsız bir kurul olarak oluşturulan Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Kurulu’nun 
(ECZAK) tüzel kişilik kazanması amacıyla Mayıs 2014’te kurulmuş; Aralık 2014’te 
Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmıştır. 

ECZAKDER, son olarak Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından değerlendirilerek 26 Aralık 
2025 tarihine kadar yeniden tescil edilmiştir. 
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Eğitimin kalitesini gösteren en önemli kriterlerin başında akreditasyon gelmektedir. Eğitim 
kurumları için akreditasyonun anlamı verdiği eğitimin kalitesini gösteren bir belge, bir anlamda 
kanıttır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misyon 

Eczacılık alanında nitelikli insan gücünün yetiştirilmesine, güncel bilimsel gelişmeler ve 
toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda eczacılık eğitiminin geliştirilmesine, eczacılık fakültelerinin 
eczacılık mesleği ve faaliyetlerinde yetkinlik kazandırmasına katkı sağlamaktır. 

Vizyon 

Uluslararası düzeyde tanınan saygın bir akreditasyon kuruluşu olmaktır. 

ECZAKDER Kuruluş Amacı 

Eczacılık fakültelerinde verilen lisans eğitim-öğretim programlarının 

26 Aralık 2020 
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• Niteliklerinin artırılması, Sürekli geliştirilmesi, 
• Güvenilirliklerinin ve tanınmalarının sağlanması 
• Akreditasyonu için standart ve kılavuzları oluşturarak, Asgari kalite standartlarına 

uyumlarının sağlanması 
• Eczacılık eğitim programlarının Ulusal standartlar çerçevesinde değerlendirilmesi, 

akredite edilmesi ve belgelendirilmesi 
• Avrupa Yükseköğretim Alanında Kalite Güvencesi İlke ve Standartları (ESG) ile 

uyumunun sağlanması 
• Akredite olmuş Eczacılık Fakültelerindeki eğitim kalitesinin 
• sürdürülebilirliğini ve geliştirilmesinin teşvik edilmesi 
• Kendisini sürekli geliştiren bir kuruluş olması 
• Aktivitelerini kamuoyu ile paylaşması 
• Kaynaklarını en iyi şekilde yönetmesi başlıca amaçlarıdır. 

ECZAKDER Değerler 

Şeffaflık ve hesap verebilirlik 
Katılımcılık Bağımsızlık 
İşbirliğine açık olmak Yenilikçi olmak Değer yaratma 
Saygılı ve güvenilir olma 

İç Paydaşlar 

• Standartları Belirleme ve Geliştirme Komisyonu (SBGK) 
• Danışmanlık ve Eğitim Komisyonu (DEK) 
• Kalite Değerlendirme Komisyonu (KDK) 
• Tutarlılık Komisyonu (TK) 
• Değerlendirici üyeler 
• İktisadi işletme personel 

Dış Paydaşlar 

• Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) 
• Eczacılık Fakülteleri 
• Eczacılık Fakültesi mezunları ve öğrencileri 
• Eczacılık Fakültesi Dekanları Konseyi (ECZDEK) 
• Türk Eczacıları Birliği (TEB) ve Eczacı Odaları 
• Sağlık Bakanlığı- Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) 
• İlaç Endüstrisi İşverenleri Sendikası (İEİS) 
• Alanla ilgili sivil toplum kuruluşları… 
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ECZAK Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Kurulu 

ECZAKDER adına akreditasyon programı değerlendirme ve akreditasyon sürecini Ulusal 
Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Kurulu (ECZAK) yönetir. 
ECZAK Akreditasyon kararlarını alan kuruldur. 

ECZAK 

Prof. Dr. Sedef KIR (Başkan) 
Prof. Dr. Seçkin ÖZDEN (Önceki Başkan) 
Prof. Dr. Aysun PABUÇCUOĞLU (Başkan Yardımcısı) Prof. Dr. Meral TUNÇBİLEK 
(Sekreter) 
Prof. Dr. Neşe KIRIMER Prof. Dr. Sema BURGAZ Prof. Dr. Nilgün KARALI Prof. Dr. Şule 
RABUŞ 
Prof. Dr. Benay CAN EKE (ECZAKDER temsilcisi) 
Dr. Ecz. N. Demet AYDINKARAHALİLOĞLU (TİTCK temsilcisi) 
Uzm. Ecz. Gamze KORUBÜK (Kamu Hast. temsilcisi) 
Ecz. Halil Tunç KÖKSAL (İlaç endüstrisi temsilcisi) 
Ecz. Oğuz EKİNCİOĞLU (Türk Eczacıları Birliği temsilcisi) Av. Tülin ÇAKIN (Toplum 
temsilcisi) 
Ecem CANSEVEN (Öğrenci temsilcisi) 

ECZAKDER: Akreditasyon Çalışmaları 

Türkiye Ulusal Eczacılık Lisans Eğitimi Programı Akreditasyon Standartları 

1. Temel Alanlar 
2. Amaç ve Hedefler 
3. Örgütlenme ve Yönetim 
4. Lisans Eğitim Programı 
5. Öğrenci 
6. Eğitim Öğretim Kadrosu 
7. Tesisler ve Öğrenme Kaynakları 
8. Mali Kaynaklar 
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9. Akreditasyon Güncelleme 

Türkiye Ulusal Eczacılık Lisans Eğitimi Programı Akreditasyon Standartları 

Standart 1. Kurumsal Amaç ve Hedefler 
Standart 2. Eğitim Programının Amaç ve Hedefleri 
Standart 3. Performans Değerlendirmesi 
Standart 4. Fakülte ve Üniversite Arasındaki İlişkiler 
Standart 5. Fakülte ve Sağlık Hizmet Kuruluşları Arasındaki İlişkiler  
Standart 6. Fakültenin Örgütlenmesi ve Yönetimi 
Standart 7. Lisans Eğitim Programı 
Standart 8. Stajlar ve mezuniyet projesi 
Standart 9. Öğretim ve Öğrenim Süreçleri 
Standart 10. Öğrenme Durumunun Değerlendirilmesi 
Standart 11. Lisans Eğitim Programının Değerlendirilmesi ve Sürekli İyileştirme  
Standart 12. Öğrenci Hizmetleri 
Standart 13. Öğrenci Temsili 
Standart 14. Öğrenci/Öğretim Elemanı İlişkileri  
Standart 15. Öğretim Elemanı 
Standart 16. Öğretim Elemanlarının Değerlendirilmesi  
Standart 17. Öğrenme Kaynakları 
Standart 18. Fiziksel Tesis ve Olanaklar 
Standart 19. Mali Kaynaklar  
Standart 20. Yeniden Akreditasyon 

Kritik Standartlar 

Standart 2. Eğitim Programının Amaç ve Hedefleri  
Standart 3. Performans Değerlendirmesi 
Standart 7. Lisans Eğitim Programı 
Standart 8. Stajlar ve mezuniyet projesi 
Standart 10. Öğrenme Durumunun Değerlendirilmesi  
Standart 15. Öğretim Elemanı 

ECZAKDER Başvuru 

Fakülte, Türkiye Ulusal Eczacılık Lisans Eğitimi Programı Akreditasyon Standartlarına uygun 
olarak hazırladığı Öz Değerlendirme Raporunu hazırlar ve ECZAKDER’e sunar 

Akreditasyona başvurabilmek için bir fakültenin kendi eğitim programı ile en az iki dönem 
mezun vermiş olması gereklidir. 

Akredite olmak isteyen eczacılık fakültesi ıslak imzalı basılı başvuru formu ile her yılın 1-15 
Ocak tarihleri arasında ECZAKDER’e başvurur. 

ECZAKDER-Akreditasyon Değerlendirme 

Tam Akreditasyon: Eğitim programının, tüm standartları en az kabul edilebilir düzeyde 
sağladığı ve toplam puanın %80’i ve üzeri puan alındığı durumda verilir. Akreditasyon, kararın 
alınmasını takiben üçüncü yılda ara değerlendirme yapılması koşulu ile altı yıl geçerlidir. 
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Koşullu Akreditasyon: Eğitim programının, kritik standartları (Standart 2,3,7,8,10,15) en az 
kabul edilebilir düzeyde sağladığı; diğer standartlardan en fazla ikisinin yetersiz olduğu ve 
toplam puanın %70’i ve üzeri puan alındığı durumda verilir. Süresi iki (2) yıldır. 
 
Yeniden Başvuru: Eğitim programının kritik ve diğer standartlar açısından yetersiz olduğu 
durumlarda verilir. 

ECZAKDER Akreditasyon Çalışmaları 

 

Akredite Olan Fakülteler 2015 

Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 

Akredite Olan Fakülteler 2016-2020 

2016 

Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 

2018 

Mersin Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
İstanbul Medipol Üniversitesi 
Eczacılık Fakültesi 

2020 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
Altınbaş Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
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ECZAKDER: Uzaktan Değerlendirme Çalışmaları 

Pandemi döneminde yüz yüze değerlendirmenin yapılamayacağına göz önüne alınarak 
ECZAKDER olarak akreditasyon süreçlerinin de uzaktan yapılabilme olanakları gündeme 
alınmıştır. Bu amaçla 2021 yılında ilk defa gerçekleştirilecek olan uzaktan değerlendirme 
ziyaretinin detayları geniş katılımlı toplantılarla ECZAKDER önceki başkanı Prof. Dr. Sevim 
ROLLAS’ın sunumu ile tartışılmış ve izlenecek yol haritası belirlenmiştir. 

Toplantının Amaçları/ KazanımIarı 

• Uzaktan program değerlendirme hakkında bilgi edinme 
• Sanal ziyaret sürecinin uygulanması hakkında bilgi edinme 
• DİZE başkanın ve üyelerinin yapacakları çalışmalara yol gösterme 
• DEK çalışmalarına yardımcı olma 
• Değerlendirme becerisini geliştirme 

Uzaktan Değerlendirme Ziyareti Kılavuzu Sürüm 1.0-04.01.2021 

Bu kılavuz, Ocak 2020 döneminde ilk kez başvuru yapan fakültelerin uzaktan değerlendirme 
veya karma (yüz yüze ve uzaktan) değerlendirme yöntemleri esas alınarak hazırlanmıştır. 
“Ulusal Eczacılık Lisans Eğitimi Programı Değerlendirme ve İzleme” sürecinin ayrıntıları 
ECZAKDER’in uygulanmakta olan kılavuzunda (Sürüm: 2, 30.4.2019) verilmektedir. 
Değerlendirme süreci, ÖDR inceleme ve fakülte ziyaretinden oluşmaktadır. 

Uzaktan/Karma Değerlendirme Süreci 

• Uzaktan veya karma değerlendirme süreci, ECZAKDER’in uygulanmakta olan 
kılavuzunda (Sürüm:2, 30.4.2019) tanımlanan, yerinde yüz yüze değerlendirme 
sürecinin kapsamı çerçevesinde teknoloji olanakları kullanılarak yeniden tanımlandığı 
bir süreçtir. 

• ECZAKDER, fakülte ziyaretinin herhangi bir zorlayıcı sebep (salgın hastalık, doğal 
afet vb.) varlığında nasıl yapılacağı konusunda ECZAK’ın da görüşünü alarak karar 
verir. 

Fakültenin Uzaktan/Karma Değerlendirme Süreci: 
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Ziyaret sürecindeki etkinlikler örnek program esas alınarak hazırlanmalı ve her ziyaretin 
gereksinimleri doğrultusunda ayarlanabilmelidir (Uzaktan Değerlendirme Ziyareti Kılavuzu 
R01) 

Eczacılık Fakültesi’nin Sağlaması Gereken Teknik Koşullar 

1. Fakülte, tüm ilgili kişilerin video konferansa uygun kamera ve mikrofon ile katılmasını 
ve güvenilir bir internet bağlantı altyapısını sağlamalıdır. 

2. Fakülte, ECZAK ile irtibat kişisi olacak bir "teknik" görevli belirler. Bu teknik görevli, 
sanal ziyaret sürecinde gerekli teknik desteği sağlamalıdır. 

3. Fakülte, DİZE/ADİZE tarafından değerlendirme sırasında incelenecek tüm kanıt 
belgeleri, dijital ortama aktararak, ekip üyelerinin uzaktan erişebileceği güvenli bir 
platform oluşturmalıdır. 

4. Fakülte, DİZE/ADİZE talep etmesi durumunda, sanal ziyaret sırasında bir video veya 
fotoğraf çekimi ile gerekli alanların, laboratuvarların vb. sanal ortamda 
görüntülenmesini organize edebilmelidir. 

ECZAK’ın Sorumlulukları 

1. ECZAK, uzaktan değerlendirme sürecinde kullanılacak video konferans aracını sağlar. 
2. ECZAK, sanal ziyaret sırasında, her bir DİZE/ADİZE üyesinin/üyelerinin fiziksel 

olarak bulunduğu ortamda ekip dışı kişi/kişilerin bulunmaması için gerekli önlemleri 
alır. 

3. ECZAK, sanal ziyaret sırasında yapılan tüm görüşmelerle ilgili kişisel verilerin 
korunması ve görüşmelerin kayıt altına alınmaması için gerekli önlemleri alır. 

4. ECZAK, DİZE tarafından dijital platformda ulaşılan Fakülteye ait belgelerin gizlilik 
ilkeleri doğrultusunda korunmasına yönelik gerekli önlemleri alır. 

 
ECZAKDER ve Fakülte ile Yapılan Protokol 

 
Fakülte’nin Sorumlulukları 

1. Fakülte, DİZE’ye dijital ortamda sunulan tüm kanıt belgelerinin gerçekliğini Kabul 
eder. 

2. Fakülte, video konferans oturumlarının yöneticisinin ECZAK/DİZE olduğunu kabul 
eder. 

3. Fakülte, video konferans ile görüşmeye davet edilen katılımcıların fiziksel olarak 
bulundukları odalarda, davetsiz kişilerin bulunmaması için gerekli önlemleri almayı 
taahhüt eder. 

4. Fakülte, sanal ziyaret sırasında yapılan tüm görüşmelerle ilgili kişisel verilerin 
korunmasını sağlar ve görüşmelerin hiçbir yöntemle kayıt altına alınmaması için 
gerekli önlemleri alır. 

5. Fakülte, kayıtlı video veya fotoğraf dosyası biçiminde ilettiği altyapı ve laboratuvar 
görüntülerinin kayıt tarihinin güncel olduğunu; canlı bir sanal tur yapıldığında 
görüntülerin değişmeyeceğini kabul eder. 

ECZAKDER adına (Genel Sekreter) 

ECZACILIK FAKÜLTESİ adına (Dekan) İmza/Tarih 
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Uzaktan/ Karma Değerlendirme Süreci 

Fakülte Ziyareti Öncesi Yapılan Çalışmalar 

• Uzaktan değerlendirmede fakülte ziyaretinin sanal ortamda yapılıyor olması, ziyaretin 
online görüşmeler ve gerçek zamanlı video görüntüleri ile kısıtlı olma olasılığı 
nedeniyle fakülte ziyareti öncesinde fakültenin sunacağı belgeler DİZE ekibi tarafından 
incelenir. 

• Fakülte ziyaret tarihinden 2 hafta önce online toplantılarda sunulacak tüm belgeler 
Fakülte tarafından hazırlanarak DİZE ekibine ulaşmış ve/veya sisteme yüklenmiş 
olmalıdır. 

• DİZE ekibi yapacağı incelemelerden sonra düzenlenen online toplantıda eksik bilgi ve 
belgeleri belirler. 

• Eksik bilgi ve belge olması durumunda DİZE ekibi tarafından hazırlanan rapor 
fakülteye ziyaret tarihinden bir hafta önce bildirilir. Fakültenin değerlendirme toplantı 
öncesinde bu eksik bilgi ve belgeleri tamamlanması sağlanır. 

• DİZE üyeleri DİZE D-FORM 1’i hazırlayarak ziyaretten 2 gün önce DİZE başkanına 
iletir. 

Sanal Fakülte Ziyareti Çalışmaları 

• Yapılacak görüşmeler video konferans yolu ile gerçekleştirilir, kayıt yapılamaz; taraflar 
arasında uzaktan değerlendirme protokolü çerçevesinde kayıt yapılmaması güvence 
altına alınır. 

• Fakülte ziyareti sırasında incelenmesi gereken belgeler (dönem projesi, staj karnesi, 
transkript, tutanak, öğrenci şikayet dilekçeleri, anketler vb.) Fakülte tarafından 
düzenlenecek sanal bir ortamda DİZE üyelerinin erişimine açık olması istenebilir. 

• Laboratuvar, kütüphane, derslikler ve sosyal alanların incelenmesi, Fakülte tarafından 
ziyaret öncesinde DİZE üyelerine gönderilen yazılı ve görsel belgeler (güncel fotoğraf, 
video sunum vb.) üzerinden yapılır. 

• DİZE üyeleri gerek görürse, sanal ziyaret sırasında çevrimiçi ziyaret ve sorumlular ile  
video konferans yoluyla görüşme de isteyebilir. 
 

COVID-19 Salgını ve ECZAKDER 

Çevrimiçi Ziyaret 

Akreditasyon süreci başlamış ve bilgilendirme eğitimi almış olan tek bir eczacılık fakültesinin 
değerlendirilmesi, Uzaktan Değerlendirme Ziyareti Kılavuzuna uygun olarak 
gerçekleştirilmiştir. 

Çevrimiçi Ziyaret Öncesi Hazırlıklar 

• ÖDR ve ÖDRE raporları ile fakültenin eklediği yeni bilgi ve belgenin değerlendirilir. 
• Fakültenin önceden hazırladığı tanıtım videosunun değerlendirilir. 
• DİZE üyelerinin tanıtım videosunu değerlendirdikten sonra belirlediği eksikliklere dair bilgi 
ve belgeleri fakülteye bildirilir. 
• Belirlenen ziyaret programının fakülte ile paylaşılıp eşgüdümü sağlanır. 
• Çevrimiçi toplantılar için gerekli altyapının temin edilir. 
• ECZAKDER tarafından tüm toplantı linkleri hazırlanır ve fakülteye gönderilir. 
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• Fakülte ile yapılacak toplantılar ile DİZE ekibinin özel toplantıları için ayrı ayrı toplantı 
linklerinin belirlenir. 

 

Ziyaret Sırasında Dikkat Edilecekler 

• 1. Gün yapılan DİZE toplantısında görev paylaşımı ve özellikle çevrimiçi toplantıya 
katılacak kişilerin toplantıya kimler tarafından alınacağının belirlenmesi önemli. 

• Fakülteye gönderilen toplantı linki tek olduğundan ve tüm toplantıların katılımcılarına 
aynı link gönderildiğinden giriş çıkışlarının kontrolü zor olmaktadır. Ziyaret programında 
toplantılara katılacak kişilerin listeleri mümkünse önceden gönderilmelidir. Bu önemli bir 
hususdur. 
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• Toplantıya katılacak olan fakülte üyelerinin zoom hesaplarında Prof. Dr. XY (FÖDEK); 
Araş. Gör. YZ (Yönetim Kurulu); XY (öğrenci) vb tanımlayıcı bilgiler olması zorunlu 
kılınmalıdır. 

• Ziyaret sırasında önceden ön görülemeyen bazı belgelerin talep edilmesi durumunda 
belgeleri incelemek için ekrandan gösterilmesi yerine, dijital mesajlar şeklinde 
gönderilmesi daha uygun olmaktadır. 

• DİZE üyelerinin önceden kendi aralarında (rastgele şekilde) belirledikleri öğretim 
üyelerine ve araştırma görevlilerine tek tek soru yöneltmeleri faydalı olacaktır. Ortak soru 
yönlendirildiğinde yüksek katılım olmamakta, yönetici konumundakiler cevap 
vermektedir. 

• 4. Gün, Rektör ve Dekan ziyareti koşullara bağlı olarak katılabilen DİZE üyeleri ile 
birlikte yüz yüze yapılabilir. 

• Çıkış bildirgesinin okunması sırasında akademik ve idari personel ile paydaşların katılımı 
önerilir. Koşullara bağlı olarak katılabilen DİZE üyeleri ile yüz yüze yapılabilir. 
Ziyaret süresinde yapılacak konuşmalar, tutum ve davranışlar ECZAKDER tarafından 
belirlenen etik ilkelere uygun olarak, yüz yüze yapılan ziyaretlerde olduğu gibi 
gerçekleştirilmelidir. 

Ziyaret Sonrası Yapılacaklar 

• Tüm DİZE üyelerinin Ekip içi toplantılara katılması, raporların zamanında gönderilmesi 
son derece önemli. 

• Zamanlamaya uymayı kolaylaştırmak amacıyla (ıslak imzalı formaların iletilmesindeki 
zorluklar nedeniyle) dijital imza gibi yöntemler kullanabilir. 

• Eksiklikler varsa nihai rapor yazılana kadar ilgili fakülteden talep edilebilir. 

Çevrimiçi Ziyarette Olumlu Yanlar 

• Kullanılan online toplantı programının değerlendirme ve izleme faaliyetlerinin planlanan 
takvime uygun şekilde gerçekleştirilmesine daha fazla imkan vermesi (örn. yemek veya 
benzeri durumlardan zaman kazanımı), 

• Katılımcıların toplantı salonu yerine şahsi ofislerinden katılım gerçekleştirmelerinin 
rahatlık sağlaması, 

• DİZE ekibinin daha organize olabilmesine olanak sağlaması. 

Olumsuz Yanlar 

• Başvuru eklerinde mevcut olmayan bir evrakın değerlendirilmesine ihtiyaç olduğu 
durumlarda (örnek olarak staj defterleri), taranmamış bu evrakların gösteriminde zorluk 
yaşanması, 

• Toplantı oturumlarına katılım gösterenlerin listelerinin hazırlanmasında zorluk 
yaşanması, 

• Toplantı oturumlarında katılımcılardan ıslak imza alınamaması, 
• Katılımcıların yüz yüze toplantılara nazaran daha rahat davranış göstermeleri, 
• Eş zamanlı yürütülen toplantılarda, salonların fiziksel ayrımının yapılamaması nedeniyle 

katılımcıların yanlış salonlarda bulunmaları, 
• Dijital teknolojilerin kullanımında farklılıkların olması, 
• Fiziksel olanakların video ile gösteriminin fiili ziyaret kadar detaylı izlemeye imkan 

vermemesi. 
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Eğitimde Akreditasyon 

Birşeyi gerçekten yapmak isteyen bir yol istemeyen mazeret bulur" sözüne karşılık bir Türk 
atasözü "Dağ ne kadar yüce olsa yol üstünden aşar" der. Eğitimde kaliteye ulaşmak için 
akreditasyon yolunda yapılacak işler zahmetli olabilir; ancak yol olunca dağ bile aşılır. 
"İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde 
değildir 

PROF. DR. AYŞEN BAKİOĞLU 
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Doç. Dr. Dilek ÖZMEN, Türkiye 
Secretary General of HEPDAK 

HEPDAK Genel Sekreteri 

 
HEPDAK  2020-2021 Yılı Program Değerlendirme ve Akreditasyon Deneyimleri 

Uzaktan değerlendirme kararı/ hazırlıkları 

• Uzaktan eğitim standartları/Uzaktan ziyaret yönergesi 

Uzaktan ziyaretler 

• Ziyaret öncesi/ Ziyaret süreci/ Ziyaret sonrası   

Uzaktan yürütülen eğitimler 

• Değerlendirici eğitimi 
• Kurum tanıtım eğitimi 
• Öğrenci değerlendirici eğitimi 

Toplantılar    

• Webinarlar  
• Program yöneticileri, değerlendiriciler 
• Uluslararası toplantılar, değişim programı 
• Tutarlılık-HEAK toplantıları 

Yakın Dönem Planları 

Uzaktan Değerlendirme Kararı 

 

 

 

 

 

  YÖK 6 Mart 2020 tarihinde eğitime 3 hafta süreyle ara verme kararı 

 
HEPDAK Nisan ayı sonuna kadar süreci izleme kararı 

 
4 Mayıs 2020 pandemi sürecinde önceden değerlendirmesi yapılan 5 program (3 ara, 2 yeniden genel 

değerlendirme) için akreditasyona devam kararı 
10 program için 2021-2022 dönemine erteleme kararı 
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Uzaktan Eğitim Mezunları Öğrenme Çıktılarına Nasıl Ulaşacaklar? 

 

 

 

 

HEPDAK Uzaktan Eğitim Standartları 19 Haziran 2020 Paydaş Görüşleri Alındı 

 

SÜREÇ BELİRSİZLİĞİ  

31 Mart 2021 genel standartların içine uzaktan eğitim standartlarını ekledik, PDÇ 
güncelledik… 
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Prof. Dr. Halis AYDEMİR 
Head of the BOARD İAA 

İAA Yönetim Kurulu Başkanı 

 

Bizler şimdi 2016 yılında sürece başladık malum olduğu üzere, İlahiyat alanında ülkemizde bir 
akreditasyon Ajansı yoktu. 2016 yılında dekanlar Kurulu toplantısında alınan bir kararla o 
zaman bu süreç uhdemize verildi. Başladık çalışmaya tabi bu anlan da YÖKAK la onların 
bizlere yol göstermesi ile 2017-18 ve kuruluşumuzu tamamladık nihayet 2019 'da da tescil aldık 
ve tam o süre zarfında, böyle bir kuruluşun yani İslam ilahiyatına özgü bir kuruluşun dünyada 
da olmadığı bilgisine kavuştuk. Hal böyle olunca Yüksek öğretim kalite Kurul'unun da 
teşvikiyle. Süreci hem ulusalda hem de uluslararası yönetme gibi bir sorumluluk içerisine girdik 
bu bizim iş yükümüzü arttırdı ve dolayısıyla hızımızda yavaşlattı.   

Eğitimlerle başladık tabi bu tescil belgesini aldığımız süreç. İlk önce değerlendirici eğitimler 
yaptık çünkü bu işin en başında bir değerlendirici havuzuna kavuşmamız gerekiyor. Bunlar çok 
değerlendirici eğitimlerimizden... İlk değerlendirici eğitimimiz işte yaptığımız görüntüler 
bunlar Muzaffer hocam o zaman katılmışlardı. Sonra bir değerlendirici eğitimi daha yaptık tabi 
ulusalda yaptığımız değerlendirici eğitimleri yanı sıra uluslar arasında da yine değerlendirici 
eğitim yapmamız gerekiyor. Bir yandan değerlendirici eğitim yapıyoruz bunları da tabii farklı 
farklı fakültelerden homojen seçmeye çalışıyoruz. Çünkü kalite kültürünün yaygınlaşması ve 
İlahiyat alanında hatta başlatılması da diyebiliriz yani akreditasyon anlamında başlatılması bir 
süreç alıyor bunlar üst üste eğitimler şeklinde. 

Akabinde bir de uluslararası bir tanıtım toplantısı yapalım istedik ve yaklaşık yirmi 20-25 
ülkeden davetliler geldiler onlara böyle bir kuruluşun kurulduğunu İlahiyat alanında İslam 
İlahiyat alanında akreditasyon için kurulduğunu bunların tanıtımını yaptık tabi onlar dinleyince 
işte o ana kadar da iki tane Ulusal da eğitim yapmıştık. 

Dediler ki bizde de yani uluslararası eğitim yapmayı düşünmez misiniz derken uluslararası 
eğitim ve bizim de gündemimize girdi. İlk uluslararası eğitimimizi İstanbul'da yaptık 2019 
senesi sonrasıydı. 

Buraya da yine yaklaşık 25 veya 30 kişilik bir katılım olduğunu ve böyle farklı farklı ülkelerden 
yani Uzakdoğu'dan başlayarak Endonezya ondan sonra Malezya bize doğru gelirsek 
Ortadoğu'dan Umman olur Katar olur. Ondan sonra Afrika tarafına geçersek Libya Tunus 
Fildişi Sahiline kadar uzanan geniş bir yelpazede. Tabi bunlar da yine böyle homojen olması 
yayılımı sağlayabilmesi hem İAA’nın tanıtımında etkili olması için böyle seçim yaptık bu bizim 



 

94 

 

ilk yaptığımız uluslararası eğitimdi bunun hemen peşi sıra ikincisini yapalım diye. Malezya'da 
ikincisini yapmaya karar aldık tabi ki 2019 sene sonrası ve 2020'nin de başları gibiydi. 

Derken pandemi başladı bizim yani ilk. Bizi yavaşlatan unsur uluslararasılaşma adeta farz oldu 
bize o bizi yavaşlattı peşi sıra bir de pandemi geldi. Malum pandemi ilk önce Çin de başladı 
Uzakdoğu'da başladı dolayısıyla oralarda etkili olduğunun da biz Malezya'daki her türlü 
hazırlığımızı yapmıştık bir eğitim için. Pandemi dolayısıyla onu da iptal etmek zorunda kaldık 
Katar'a çevirdik işi o zaman buralar sakin bir problem yoktu bu kez Katar da hazırlıklarımızı 
tamamladık ama yani uçacağımız vakte yakın ve bütün dünyada uçuşlar durmuştu. Dolayısıyla 
onu da yapamadık yapamayınca bu kez dedi ki ZOOM üzerinden çevrimiçi bunlara devam 
edelim diye fakat yine katılımcıların bileceği üzere. O dönemde tam pandemi başlamadan önce. 
Antalya'da yapılan rubrik eğitimi eğitimi vardı bu dereceli değerlendirme eğitimi hatta ondan 
da bir yıl ya da bir buçuk yıl kadar önce YÖKAK yine dereceli değerlendirme yani Rubrik 
hazırlığını yaptığı işte takım başkanlarına montörlere bizlere tanıtıyorlardı. 

Oralarda hep ve aklımda kalan edindiğim izlenim ile YÖKAK tarafında başka bir sistem 
ilerliyor ve hızlıca da geliştiriliyor. Ulusal akreditasyon her boyutunda farklı bir sistem işliyor 
ama o öyle çok da gelişmiyor durağan aslında ve o kadar ki biz İlahiyat Akreditasyon Ajansının 
çalışma yönetmeliğin vesaire her şeyini hazırlarken diğer Ulusal akreditasyon kuruluşları gibi 
onların şeylerinden istifade ettik zaten çok az fark vardı aralarında yani kelime farkları gibi 
bizde onları öyle içselleştirdik yani kendi alanımıza aldık tabi Genel manada her şey aynıydı 
çoğunlukla. Ama ve buna dair eğitimler verdik yani demin gösterdim işte ulusal da iki tane de 
Ulusal akreditasyon temelli konudaki birikime dayalı eğitimler de verdik işte demin hocamız 
bahsetti böyle eksiklik sayısı ve benzeri Oradaki şablonlar üzere 

Fakat bir yandan YÖKAK da ki göreviniz orada takım başkanlığı mentörlük yapıyoruz 
YÖKAK da ki sistem, bu tarafta Ulusalda ayrı bir sistem bu beni bayağı bir şaşı kılmıştı. En 
son Antalya'daki eğitim den sonra artık YÖKAK’ın rubrik temelli bir dereceli değerlendirmeye 
geçtiği ve YÖKAK’ın geniş çapta değerlendiricilerin aksettirdiği toplantıda. Ben deniz 
Muzaffer Hocama ve değerli Başkanıma ya biz de buna benzer bir sistemi ve akreditasyon 
Ajansı'nda uygulasak oraya geçsek hiç şeye başlamadan eski sistemde bir ulusal değerlendirme 
geçen bir şey olmadan bu tarafta başlasak olmaz mı bu gel gitler beni çok yoruyor diye. Siz 
bilirsiniz dediler yani sizin alacağınız bir karar ve derken bu süreçte pandemiye girdik tabi o 
esnada. Uluslararası 2. toplantımızda aksadı durdu kaldı. Biz bir durum değerlendirmesine 
ihtiyaç duyduk yani pandemi adeta bizi bu hızlı gidişimizi de düşürdü ve durduk bir düşünceye 
daldık ne yapabiliriz ne edebiliriz diye O sene başvurmuş bulunan yani 2020 senesinde 
başvurmuş bulunan ve yaklaşık. 

26 program 13 tane İlahiyat Fakültesinin hazırlıkları devam ediyordu onların dekanlarıyla 
toplandık. Yani bir sistem değişikliği düşündüğümüz onlarda henüz ÖDR hazırlamaya daha 
yeni başlamışken. 

Rubrikin avantajlarını değerlendirdiğimizi geçmek istediğimizi onlara fikirlerini almak 
istediğimiz falan söyledik. Böyle bir ve paydaşlarla durumu müzakere ettik. Neticede hem İAA 
tarafında hem de paydaşlar tarafından bunun nereden erken dönerse o kadar kar misali yararlı 
olacağı faydalı olacağı düşüncesi çoğunlukla ve hakim olunca bizde böyle bir karar aldık, bu 
kez direksiyon kırdık. 

Rubik temelli bir ulusal değerlendirme anlayışına evrildik ve tabi bu bizim en açımızdan ve 
epey mesai demekti çünkü, önceki hazırlıklarımızın bir defa hepsi boşa gitti boşa gitmedi 
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aslında biz çok çalıştırdı eğitti ama en azından şablon ve teorik bazda ve yenilemek gerekiyordu 
YÖKAK ın kurumsal akreditasyon temelli anlayışını aldık tabi temel başlıkları da aynen aldık 
ama tek tek alt ölçüler özelinde Ulusal akreditasyon anlayışıyla program akreditasyon 
anlayışıyla onları bir yeniledik ve tabi bunlar sadece Türkçesi yetmiyor biz bir de bunların 
Arapçasını  İngilizcesi vardı YÖKAK da İngilizcesini direk aldık  Arapçasını da hazırladık. 

Böylece bir rubrik temelli anlayışa en tanıdık buna dair tabi değerlendiricilerimizi eğitmemiz 
gerekiyordu. Böyle bir çağrıya çıktık rubrik temelli yapacağız diye Eğitim yapacağız diye tabii 
hem eski hem yeni değerlendiriciler katıldılar bu çünkü yeni bir şeydi beklediğimizden çok 
daha fazla bir talep oldu yani normalde biz eğitimlerimizi 20-25 kişi yapıyoruz. İlk çağrıya 
çıktığımızda 90 kişi başvurdu bu kez ikiye bölünmek zorunda kaldık. Böyle bir eğitim 
çalışmasıyla sanıyorum ilk yani sürekli çevrimiçi eğitimi biz yaptık diye hatırlıyorum çünkü 
Ulusal akreditasyon kuruluşları toplantısında. Muzaffer Hocam bununla ilgili bilgiyi sunmak 
istedi nasıl yaptık diye Antalya'dakini aynen çevrim içi ne çevirdik işte zoom programı vesaire 
odalar şunlar bunlar çok başarılı geçti ve şunu gördüm daha rahat anlaşılabiliyor yani YÖKAK 
sistematiği hakikaten Kolaylaştırmak esaslı öteki oldukça karmaşıktı yani kimse üzerine 
alınmasın ama bana hep öyle kaldı eğitimi de bunun rahat oldu yine aynı oteldeki gibi 
simülasyonlar odaları kullandık  planları vesaire tabii hemen ilk peşi sıra ikincisini yaptık 27 
Haziran'da yaptığımız eğitim çalışması yine böyle çevrimiçinde. Burada iş te o kalan kısmını 
başvuranların kalanlarını da burada tamamladım böylece Ulusaldaki eğitimimizin rubrik 
temelli bitirdik. 

İstedik ki ulusal da bu işi öğrenelim eğer uluslararasında çünkü ele güne karşı ve eksiğimiz 
olmasın diye o bakımdan iptal ettiğimiz ve Malezya Katar ve toplantısını direkt hemen 
yapmadık çevrimiçi ve arada sistem değişikliği oldu rubrik e geçtik. Bir de pandemi vesaire var 
ondan ve bu iki ulusal rubrik  eğitimini yaptıktan sonra bu kez uluslararası rubrik  Eğitimi için 
çağrıya çıktık ve pandemi dolayısıyla iptal edilmiş olan 2. uluslararası toplantımızı çevrimiçi 
yaptık bu kez… Yine eski hem eski değerlendiricilerimizi hem bir önceki değerlendiricilerimizi 
çağırdık.  

Hem yenilerin katılımıyla birlikte bu rubrik temelli olan Uluslararası bu eğitimimizi yaptık. 
Şimdi tabii rubrik'e geçiş bu o ekrana gelen görüntü bizim ilk tanıtım toplantınız yani İAA 
kuruluşuyla birlikte çağırıp kendilerine İAA’yı tanıttığımız toplantı bu bizim 1. uluslararası 
değerlendirici eğitimimiz Malezya, Endonezya Libya Suriye Katar Umman Irak katılımcılar 
var bunlar oralardan sahnelerden fotoğraflar. Hemen pandeminin öncesinde olmuştu 1. toplantı  

Şu an ekrana gelen ve görüntü bizim ilk 2020-21 yılında. Ulusaldaki başvurularımız Atatürk 
Üniversitesi İstanbul Üniversitesi ve Sinop Erciyes Bartın Sakarya hayır bunlar ziyaret 
ettiğimiz yerler. Pandemi öncesi yine kurum eğitimlerine gitmiştik bunlar o zaman yerinde 
yapabiliyorduk bunlar kurum eğitim için ziyaret ettiğimiz yerler adeta pandemi ile yani o 
başlamadan sıkıştırdığımız arada varıp akreditasyonla süreçle ilgili yerinde eğitim yaptığımız. 
Kurum ziyaretleri bunlar işte onlardan fotoğraflar geliyor ekrana. İstanbul Üniversitesi Sinop 
Erciyes sonra Bartın Sakarya ve On dokuz mayıs Kırıkkale Ankara Üniversitesi Necmettin 
Erbakan, Hitit Üniversitesi, İnönü üniversitesi, başvuru yapanlar 13 fakülte 

Başvurdu tabi ikinci eğitimlerinde sayarsak program sayısı bundan daha fazla yaklaşık. 20 
küsur program başvurdu. Ama dediğim gibi bunların başvurmasıyla birlikte ve pandemi dönemi 
başladı dolayısıyla biz daha ilk ve başvuru yılımızda pandemi ile karşılaşmış olduk bu 
bakımdan henüz daha bizim akredite ettiğimiz herhangi bir ilahiyat fakültesi yok çünkü 
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pandemi devam ediyor yani pandemi ile birlikte biz askıya almadık ama tabii ki yavaşladı ve 
arada eğitimler vesaire sistem değişikliği işte rubrike geçme durumu oldu bir sonraki sene yani 
bu sene almayalım istedik hiçbir başvuru 

Fakat bazı kurumlar bazı programlar hazırlıklarını yapmışlar biz bekliyorduk illa bu seneyi 
başvurmak için diye ısrar edince bizde başvuruyu açmak durumunda kaldık. Dolayısıyla 21-22 
döneminde de her işte ekranda gördüğü İstanbul Üniversitesi yirmi dokuz Mayıs Uşak 
Süleyman Demirel Çanakkale bunlar başvurdular. İkinci uluslararası eğitim buna dair Bunlar 
daha önce geçmişte nerde yapalım diye o zaman pandemi öncesi anket yaparak., Ülkeyi seçtik 
ve Malezya iptal olunca Katar çıkmıştı ama o da dediğim gibi olmadı bu süre zarfında tabii 
değerlendiricilerimizi rubrik sistemine adapte edince. şöyle bir durumla karşılaştık öz 
değerlendirme raporu yani bu program başın da Öz değerlendirme raporu ve rubrik temelli nasıl 
hazırlanır haklı olarak programlarımız elimizde hiçbir örnek yok dediler. Bu zaten yoktu nisan 
dada öyle bir örnek yoktu o zaman biz bir demo çalışma yapalım başvuran programlardan bir 
tanesi ile. 

Oturalım uzun uzun beraber çalışalım rubrik temelli bir program akreditasyona nasıl Raporu 
özenle okunur nasıl yazılır diye böyle beş hafta süren ve her gün iki seans halinde ikişer saat. 
hatta iki buçuk saat toplandığımız toplamda yirmi saati  aşan öz değerlendirme raporu hazırlama 
ve pilot uygulaması yaptık bunu kayıt altına aldık yani hem zoom da yaptık hem recort ettik ki 
diğer başvuran programlara aktaralım onlar böyle burada bakarak onlarda kendi öz 
değerlendirme raporlarını hazırlasınlar. Tahmin ediyorum bize pandeminin getirdiği en büyük 
kolaylık bu oldu yani yaptığınız şeyin tabi baştan pilot çalışma yaptığımız kuruluşlar programla 
anlaşarak kayıt altına alınmasına onlardan önden izin alarak böyle yaptık ve bunların 
görüntülerini de diğerlerine aktardık diğer başvurmuş olan programlara aktardık bu büyük 
kolaylık sağladı yani nefesimizden soluğumuzdan bizi rahatlattı onlar doğrudan izleyerek hatta 
geri sardırıp sardırıp işte bakarak icabında diyelim ki Dekan Hoca kendi akreditasyon 
Koordinatörlüğü veya komisyonun adı ne koymuşlarsa ve oraya veriyor linkleri orada hocalara 
linkler dağıttırtabiliyor icabında kim sorumlu ise ona da ayrıca verilebiliyor dönüp tekrar tekrar 
izleyebiliyorlar bu büyük bir emek sarfiyatından bizi kurtardı diye düşünüyorum bu pilot 
uygulama bizim açımızdan pandeminin önemli bir getirisi oldu kanaatindeyim izlemeler den 
de anlıyoruz bu ekrandaki gördüğünüz toplantı İlahiyat Akreditasyon Kurulu İla olan 
yaptığımız toplantıda bizim iki tane kurulumuz var bünyemizde İAA’nın bir tanesi vilayet 
akreditasyon Kurulu İAK diğer ise İAC dediğimiz o da uluslararası akreditasyonu yönetiyor 
orada yabancı üyeler var o zaten beş altı aydır kuruldu yakın zamanda kuruldu bu bünyemizdeki 
tabii en önemli akademik Kurul onlar la şey de tartışmıştık anın görüntüsü var yani rubrike 
geçelim mi geçmeyelim mi  diye. Onlarla olan bir toplantı. 

Efendim tabii oralardan hep olumlu şeyler aldık bu pilot çalışmayla birlikte ÖDR hazırlayan 
Öz değerlendirme raporu hazırlayan ulusalda başvurmuş olan programlarımız kendi ÖDR’lerini 
rubrik temelli hazırlamaya koyuldular oda yaklaşık olarak yani 13 programdan sekiz dokuz 
tanesi tamamladı ve onlar  raporlarını gönderdiler. Ekranda gördüğünüz benim bahsettiğim İAC 
bir toplantısı oda ayda yahut iki ayda bir toplantı yapıyor. İşte Başkan Hoca KATAR’ın dekanı 
onu seçti başkan olarak diğer üyeler şöyle bir durum var Uzakdoğu'dan Afrika'ya uzanan bir 
yelpazede üyeler bunlar  

Şimdi şu aşamada ne yapıyoruz dersek biz bize ulaşan ÖDR demin bahsettiğim pilot çalışması 
tamamlanan ki Sakarya ’yayla yapmıştık bu çalışmayı Sakarya ilahiyat fakültesi ile ve onların 
elimize gelen ÖDR sini inceledik değerlendirdik biz baktık ki doğrudan yani değerlendirme 



 

97 

 

safhasına geçecek olsak biraz zorlanacağız gibi o bakımdan mentörlük dediğimiz araya bir 
kademede Kurumu biraz daha ÖDR sini geliştireceği biraz daha iyileştirici bir ve süreç koyalım 
istedik. Bu hani ilk başta iyi bir örneğe kavuşalım diye çünkü bu alanda iyi bir örnek yok ve 
henüz hiçbir örnek yok ya ne ulusalda oldu ne uluslararası dolayısıyla diğer he farkındayız ki 
başvurulmuş programlar hep bir örnek ve uygulama istiyorlar bir örnek ÖDR istiyorlar o 
bakımdan örneğin ne kadar iyi oluşmasına katkı sunabilirsek bu bizim diğer programlarda daha 
az ve emek harcayacağımız onları 

Daha iyiye daha kolay aktarabileceğiniz tabii onlar örnek uygulamayı veya ilk uygulamayı 
alçaklar neticede kendi kurumsal iş tutuşlarıyla raporlarını hazırlayacaklar hiçbir şey görmeden 
hiçbir şey bilmeden hele hele bir de sistem değişikliği rubrik gibi yabancı oldukları gerçi 
diğerine de çok aşina değiller. Neticede biz yeni bir kuruluşuz bu alanda ama biz ilk örneğe çok 
emek sarf etmenin yerinde olacağını düşündüğümüzden bir mentörlük aşaması ön gördük ve 
Sakarya ile bu kez mentörlük takım kurduk. Bu mentör takım Sakarya ile birlikte onların 
raporunu çalıştı. 

Bu çalışma henüz devam ediyor ve aynı şeyi burada da yapıyoruz mentörlük yaptığınız takımla 
birlikte bütün konuşulanları kuruma ait çok özel kısımlar var ise oraları kesmek suretiyle yine 
diğer başvurmuş kuruluşlarla programlarla paylaşıyoruz onlarda kendi ÖTR’lerini geliştirsinler 
iyileştirsinler tabii sadece rapor üzerinde olan bir şey değil eşzamanlı olarak sistem kuruyorlar 
sonuçta yeni bir süreçteyiz. 

 Dolayısıyla biz aslında diyebilirim ki pandeminin bize sağladığı en büyük yarar herhalde. 

Bu camiada ilk defa başlayan bir süreçte kazandığımız zaman çünkü koca bir fakülte hocaları 
ondan sonra asistanları tabi ki öğrencinin yokluğu dolayısıyla biraz daha rahatlar bu anlamda 
sistemlerini gözden geçirecek yeni bir sistem kuracak bu açıdan biraz da elleri rahat onlarla 
toplantı yapabiliyoruz. Öğrencinin olduğu bir zamanda biraz daha zor olabilirdi sanki öğrenci 
biraz kenara çekip sistemi rölantiye almış. Ve sistemi gözden geçirip yeniliyormuşuz gibi bir 
avantaja kavuştuk tabi bu avantaja eşlik eden bu yeni yaklaşımın uzun vadeli olma ihtimali ve 
dolayısıyla uzaktan eğitim ve buna dair ölçütlerindeki YÖKAK da bu anlamda talepte 
bulunuyor kendi ölçütlerini yayınlayıp bize kılavuzluk ediyor onları da süreç içerisinde 
değerlendirmek ve sürece katmak ve gibi bir şey başladı. Şimdi bu pilot çalışmayı mentörlük 
safhasındaki bu çalışmayı tamamlayıp sonra değerlendirme takımlarımızı kuracağız 

Şimdi yaklaşık bir hafta kadar önce uluslararasında ilana çıktık onun takvimini altı ay faz 
farkıyla yani Ulusaldaki takvimimiz ocak ayında başlıyor. Ama uluslar arasındaki takvimimiz 
6. Ay   ile başlıyor çakışmasın bizi yormasın diye uluslar arasındaki süreci böyle başlattık. Bu 
aybaşı itibariyle işte ekranda gördüğünüz şekilde sayfamızdan ilana çıktık. Şimdi oradan 
başvuruları alacağız tabi sınırlı başvuru almak istiyoruz ulusaldaki kadar yoğun başvuruyla baş 
edemeyiz çünkü amacımız ulusalda ki takip ettiğimiz yöntemi uluslararasında takip etmek bir 
iki üç neyse programlar pilot çalışmalar yaparak onlara ciddi mentörlükler sağlayarak iyi bir 
örneğini oluşmasına fırsat açmak çünkü takdir edersiniz ki İslam coğrafyasında özellikle bazı 
ülkelerde kalite anlayışı ve yaklaşım hele hele yüksek öğretimde oldukça birprimer olabiliyor 
bu anlamda daha fazla desteğe ihtiyaç duyulabilir. 

O bakımdan uluslararası süreç şimdi önümüz de bekliyor orada demin bahsettiğim pilotik 
eğitimi ÖDR nasıl hazırlanır kurum eğitimleri bunlarla yine uzaktan bir şekilde yapacağız. 
Gerçi onlar yani artık düzeldik vesaire gelelim gidelim istiyorlar ama bizim ülkemiz açısından 
biraz daha yukarı bölgeler arasından pandemi tehdidi henüz daha devam ediyor sıcak bölgelere 
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nispetle bir de tabi demin Hoca Hanım da söyledi biz buna alıştık biraz öyle bavul hazırlamak 
yola çıkmak gece otellerde kalmak. Uçaklara bin in hakikaten çok yorucu oluyordu şimdi 
eskiden bir haftada üç programı veya iki programı ziyaret ettiğiniz zaman şimdi bir haftada beş 
altı program kurum ziyareti yapabiliyorsunuz uzaktan ZOOM açıyorsunuz iki üç saatte kuruma 
bilgilendirme de bulunabiliyorsunuz. Bunlar kanımca pandeminin getirdi ve bence biraz kalıcı 
olabilecek tarafları bu işin belki değerlendirme boyutunda da bazı aşamaları uzaktan 
yapabileceğiniz nitekim YÖKAK'ın yaptığı hibrit uygulama aslında çok da öyle hiç de fena 
değildi. Yani oralarda da bulunduk gördük ki daha fazla mesai daha fazla takımlar bir arada 
çalışabiliyor kolektif akıl daha iyi ön plana çıkabilir tabi yerinde ziyaret edilmesi gereken 
boyutlarını yine yerinde gidip ziyaret etmek mümkün ve gerekli de karar olacak. 

O bakımdan biz uluslararasındaki süreci de ilk önce pilot çalışmayla ÖDR nasıl oluştuğunu tabi 
istiyoruz ki elimizdeki ÖDR ulusaldaki ÖDR iyi bir kıvama gelsin biz de onu Arapça İngilizce 
ye çevirtelim. Sonra da onu alalım elimize kurumun müsaadesiyle onun üzerinden uluslararası 
süreçte bir pilot çalışma yapalım. Böylece ulusaldaki iyi uygulama birikimimizi tecrübelerimizi 
uluslararasına yansıtalım tabi orda hatasız olmamız gerekiyor. Çünkü yabancılar sizi kusursuz 
görmek istiyorlar. Açığınızı görürlerse o zaman eleştiriye daha yatkın olabiliyorlar o bakımdan 
uluslararası süreci hep bir adım gerisinden getirdik şimdi 6. Ay itibariyle oradaki süreç başladı 
bakalım inşaAllah oradaki başvurularla birlikte yola devam edeceğiz. 

Bizim değerlendirme ve ölçüt bakımından rubrik sistemimiz YÖKAK’ınki ile hemen hemen 
aynı değerlendirme itibariyle de aynı koşullu ve tam akreditasyon biz de yıl farklı tam 
akreditasyon 3 yıl koşullu akreditasyon 1 yıl olarak düşündük sebebi de bu alanda yeni 
olduğumuz için 5 yıllık tam akreditasyon bize çok uzun geldi yani kurumu orada kaçırabiliriz 
gözden diye bir de alanda yeni olduğumuz için çok başvurular oluyor. 

Bizim eskilerle ilgilenme ve izleme altyapımızda çok yeterli olmayabilir. Değerlendirici ve 
özellikle yetkin değerlendiricilerimiz oldukça az sayıda bir taraftan da onların eğitimleri ile 
uğraşmak durumundayız hızla gönüllülerle süreci ilerletmek zorundayız o bakımdan 5 yıllık 
akreditasyon uzun geldi 3'e düşürdük koşullu akreditasyonu da 1 yıla indirdik tabi 
uygulamalarla onları iyileştirebilecek değiştirebileceğiz  yapısal olarak da işte demin bahsettim 
mevcut ulusal akreditasyon kuruluşlarındaki yapı çok komisyonlu komiteli ondan sonra içinde 
çok fazlaca birim var biz bunu da çok yönetilebilir bulmadık yani bütün gelişmeleri onlara 
sürekli aktarabilmek için çok yoğun toplantılar yapmak bilgilendirmek yapmayınca küsüyorlar 
yani eğitim komisyonu yeni ölçütler komisyonu bir dünya biliyorsunuz şeylerimiz var böyle 
aday tespit vesaire burada da bir değişikliğe gidiyoruz. YÖKAK’daki sistemi esas alarak orda 
biliyorsunuz bir üst kurul var komisyon var çok daha dallı budaklı değil daha temel de çünkü 
çok böyle teferruatlı olunca zorlaşıyor kurumun yönetilmesi hatta bilgilendirilmesi bile zaten 
yeterince bilgiyi değişim dönüşüme aktaramadığınız zaman yabancılaşıyor üyeler.  

Mesela eğitim komisyonundaki yönetim kurulu karar alıyor eğitimle alakalı sonra eğitim 
komisyonunu bilgilendiriyor onlar geriden geliyorlar hep sürekli yönetimin içinde de değiller. 
O bakımdan bir yönetim yanı sıra iki kurul gibi düşünüyoruz birisi İAK ulusaldaki akreditasyon 
kurumumuz Diğeri İAC uluslararasındaki akreditasyon kurumumuz. Diğer mesele tutarlılık 
komisyonu ve benzeri komisyonları bu kurulların içerisinden oluşturmayı yani ayrıca bir 
dışarda birim oluşturmamayı buna dair hazırlıklarımız ve mevzuat çalışmalarımız bir yandan 
devam ediyor. Söyleyeceklerim bunlardan ibaret 

 Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. 



 

99 

 

 

Prof. Dr. İsmail KARACA 
Head of ZİDEK-ZAK 
ZİDEK-ZAK Başkanı 

 

Ziraat Fakülteleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (ZİDEK), çeşitli 
disiplinlerdeki Ziraat Fakülteleri eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve 
bilgilendirme çalışmaları yaparak Ziraat Mühendisliği eğitiminin kalitesinin yükseltilmesine 
katkıda bulunmak amacıyla faaliyet gösteren bağımsız bir kuruluştur.  

ZİDEK, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Ziraat Mühendisliği eğitimi veren 
fakültelerin bünyelerindeki farklı lisans programlarının akreditasyonunun gerçekleştirilmesi 
amacıyla 7 kurucu üyeyle 03 Mart 2011 tarihinde yapılan başvuru ile kurulmuştur.  Dernek 
tüzüğü Ankara Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü tarafından Ziraat Fakülteleri Eğitim 
Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (ZİDEK)/06-100-100 Kütük Numarası 
ile 17 Haziran 2011 tarihinde onaylanmıştır. Ziraat Fakülteleri Eğitim Programları 
Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği’nin en yetkili kurulu ZİDEK Genel Kurulu 
31.12.20220 itibarıyla 44 üyeden oluşmaktadır.  

ZİDEK’e bir Ulusal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kuruluşu olarak Yükseköğretim 
Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından 08 Temmuz 2020 tarihinde “Kalite Değerlendirme ve 
Tescil Belgesi  verilmiştir. Ziraat Fakülteleri Eğitim Programlarını değerlendirme ve 
akreditasyon çalışmalarına 2021 yılı itibarıyla başlayacaktır.  

ZİDEK’te değerlendirilen programların akreditasyon kararları derneğin bağımsız bir organı 
olan Ziraat Fakülteleri Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu (ZAK) tarafından alınır. 
ZİDEK idari personeli dışında, ZİDEK kurulları, komiteleri, çalışma grupları ve akreditasyon 
değerlendirme takımlarında görev alan tüm kişiler herhangi bir ücret almadan gönüllülük 
esasına göre görev yapmaktadırlar. 

ZİDEK program değerlendirme çalışmaları, ZAK’ın oluşturduğu konularında uzman üyelerden 
oluşan deneyimli ve eğitimli değerlendirme takımları tarafından ve ZİDEK’in yayımlamış 
olduğu değerlendirme ölçütlerine göre yapılır. Bu ölçütler, Ziraat Fakülteleri eğitim 
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programlarından herhangi birinin akreditasyon için sağlaması gereken minimum koşulları 
belirler. 

Değerlendirme takımları, bir takım başkanı ve değerlendirilecek her program için en az bir 
program değerlendiricisinden oluşur. Gerektiğinde, eş başkan ve/veya eş değerlendiriciler 
ve/veya gözlemciler de takıma alınabilir. 2021 yılından itibaren en az bir programın genel 
değerlendirmesi yapılan kurumların değerlendirme takımlarında bir öğrenci değerlendirici de 
bulundurulacaktır. ZİDEK’te Program değerlendirmeleri kuruma 3 gün süren saha ziyareti ile 
gerçekleştirilecektir. Akreditasyon verilmemesi kararına kurumların itiraz hakkı vardır.  

Akreditasyon, yükseköğretimde kalite güvence süreçlerini destekleyen ve sürekli 
geliştirilmesini teşvik eden en önemli unsurların başında gelmektedir. Ziraat Fakülteleri Eğitim 
Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (ZİDEK), Tüzüğünde tanımlanan amacı 
ve misyonu doğrultusunda, bu hizmeti öncelikle ülkemizdeki Ziraat Mühendisliği Eğitim 
programlarına, daha sonra da uluslararası boyutta gerçekleştirme kararlılığındadır.  

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK)’ndan 8 temmuz 2020 tarihinde Kalite Değerlendirme 
ve Tescil Belgesi alarak yetkilendirilen ZİDEK,  Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon 
Ağı (ENAEE – European Network for Accreditation of Engineering Education) ve 
International Engineering Alliance (IEA) şemsiyesi altındaki çok taraflı akreditasyon tanıma 
anlaşması Washington Accord‘un imzacısı (tam üyesi) olmak için çalışmalarına başlamıştır.  

ZİDEK, ayrıca Pakistan Ulusal Ziraat Eğitimi ve Akreditasyon Konseyi (National Agriculture 
Education Accreditation Council-NAEAC) gibi kendi alanındaki saygın kuruluşlarla da 
işbirliğini başlatmak üzere çalışmalarına başlamıştır.  

Ziraat Fakülteleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneğimizin (ZİDEK) 
ve akreditasyon konusunda görev alan tüm üyelerimizin bu bağlamda motivasyonu en üst 
düzeyde olup YÖKAK tarafından verilmiş olan bu yetkiyi en iyi şekilde yerine getirecektir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.yok.gov.tr/
http://www.enaee.eu/
http://www.ieagreements.org/
http://www.ieagreements.org/accords/washington/
http://www.naeac.org/
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Prof. Dr. Sacide VURAL 
Head of the Board İLEDAK 

İLEDAK Yönetim Kurulu Başkanı 

 

İletişim Eğitimi Akreditasyon Kuruluşu 

Bu gün iletişim eğitimi akreditasyon çalışmalarını yürütmekle yetkili olan İletişim 
Araştırmaları Derneği’nin(İLAD) kuruluşu oldukça eskilere dayanır. Çünkü başlangıçta 
Akreditasyon çalışmaları yapmak üzere kurulmamıştır.  

Türkiye’de İletişim Araştırma Derneği (İLAD)’ın kurulması çalışmaları UNESCO Milli 
Komisyonu’nun girişimi ile 1980’li yıllarda başlamıştır. Söz konusu yıllarda iletişim alanında 
faaliyet gösteren Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Mimar Sinan Üniversitesi Rektörlüğü, 
Marmara Üniversitesi Basın-Yayın Yüksekokulu Müdürlüğü, İstanbul Basın-Yayın 
Yüksekokulu Müdürlüğü, Ankara Basın-Yayın Yüksekokulu Müdürlüğü, Kültür Bakanlığı 
Müsteşarlığı, Anadolu Üniversitesi temsilcileri ile iletişim araştırma merkezi kurulması için 
toplantılar yapılmıştır. Bu toplantılarda iletişim araştırma   merkezinin kurulması konusu 
tartışılarak hem bu tartışmalara katılanların, hem de o dönemde iletişim alanında çalışan sektör 
temsilcilerinin desteği ile 1989 yılında İLAD Kurulur, dernek başkanlığına derneğin kurulması 
çalışmalarını yürüten ve bu gün de onursal başkan olan Dr. Hıfzı Topuz getirilir.  

Dernek, kuruluşundan kısa süre sonra Resmi Gazetede yayımlanan (21 Temmuz 1989) 
Bakanlar Kurulu Kararı ile o günkü yasalar çerçevesinde uluslararası ilişkilerde bulunabilecek 
bir statü kazanmıştır. 

Derneğin, kuruluş tüzüğüne göre amacı, iletişim, medya, reklamcılık, halkla ilişkiler gibi 
sektörlerin geliştirilmesine, ifade ve basın özgürlüğünün yerleşmesine katkıda bulunma, yurt 
içinde ve yurt dışında üniversiteler, dernekler, vakıflar, sendikalar, sivil toplum örgütleri, kamu 
kurum ve kuruluşları ile birlikte ya da tek başına araştırmalar yapma, yaptırma, yapılan 
araştırmaları desteklemektir.  

Dernek alanda uzun yıllar önemli çalışmalar yapmış ve yapmaya devam etmektedir. Kitap 
yayımları yapmakta ve her yıl iletişim alanında yapılmış araştırmaları ödüllendirmektedir. 
Bunların yanı sıra, dernek olarak üniversiteler ile işbirliği yaparak ulusal ve uluslararası 
konferanslar, paneller düzenler, bültenler yayımlar. 



Bu çalışmalarını sürdürürken, daha sonra dernek tüzüğünün amacına şöyle bir madde eklenir: 
Farklı disiplinlerdeki iletişim eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve 
bilgilendirme çalışmaları yaparak Türkiye’de ve KKTC’de iletişim eğitiminin kalitesinin 
yükseltilmesine katkıda bulunur. Böylece, güncel ve gelişmekte olan teknolojileri kavrayan, 
nitelikli iletişimciler yetiştirilerek toplumun kendi içinde ve dünya ile iletişimin ileri 
götürülmesi hedeflenmektedir.  

Dernek tüzüğüne bu ifadenin eklenmesinden sonra, dernek akreditasyon konusunda yetkili hale 
gelir ve İletişim Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu (İLEDAK)’ un 
oluşturulmasının yasal olarak statüsü de tanımlanmış olur.  

Akreditasyon ile İlgili Çalışma Süreci 

Dernek başkanı Prof. Dr. Aysel Aziz’in öncülüğünde, dernek üyesi Prof. Dr. Hülya Yengin, 
Prof. Dr. Sacide Vural, Dr. Müge Demir Ayral, Doç. Dr. Berrin Yanıkkaya, Dr. Nalan Büker 
ve Dernek Sekreteri Füsun Özbilgen’den oluşan ekip, Akreditasyon için başvuru dosyasına esas 
olan çalışmaları tamamlayarak Yükseköğretim Kalite Kuruluna başvurusunu yapmıştır. Dernek 
(İLAD) 2018 yılında İletişim Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon yapmaya 
yetkilendirilmiş olarak çalışmalarına  başlamıştır.  

Şu ana kadar 12 kurum bilgilendirme çalıştayı, 10 değerlendirici eğitimi çalıştayı, bir öğrenci 
değerlendirici çalıştayı gibi oldukça çok sayıda çalıştaylar yapmış ve yapmaya da devam 
etmektedir. 

Program akreditasyonu değerlendirme konusunda ilk yıl yani 2018 yılında, 14 program 
başvurusu yapılmış, bunlardan 10 program akreditasyon almıştır.  

İkinci yıl olan 2019’da 15 program başvurmuş ve bunların hepsi akreditasyon almıştır. 2020 
yılında 16 programın genel değerlendirmesi, sekiz programın da ara değerlendirmesi yapılmış 
ve akreditasyon almışlardır.2021’de 18 program genel değerlendirme, 15 program da ara 
değerlendirme için başvuruda bulunmuştur. 

Sonuç olarak, bir yandan akreditasyon çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan kurum 
bilgilendirme, değerlendirici eğitimi çalıştayları, yayın yapma, üniversiteler ile işbirliği yaparak 
konferanslar, paneller düzenleme gibi benzeri faaliyetlere devam etmiş ve edilmektedir. 
Uluslararasılaşma çalışmalarını devam ettirmektedir. 

Pandemi Dönemi Çalışmaları 

Pandemi sürecinin başlamasıyla birlikte uzaktan öğretim ile ilgili ölçütler geliştirilmiş, hibrit 
olarak program değerlendirme süreci aksatılmadan devam ettirilmiştir. Değerlendirmenin bir 
kısmı çevrim içi olarak yapılmış, bir kısmı, özellikle görülmesi gereken mekanlar ve çevrim içi 
endişe duyulan bazı konularda yerinde gözlem yapmak ve görüşmeler yapmak üzere her 
program için bir değerlendirmecinin saha ziyareti yapması sağlanmıştır. Bu ziyaretlerde 
görevlendirilen değerlendirmecinin, değerlendirme yapılan programın yer aldığı üniversitenin 
bulunduğu ilde oturan akademisyenler olmasına özen gösterilmiştir. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEAC 2021  

V. INTERNATIONAL TEACHER EDUCATION AND 
ACCREDITATION CONGRESS 

4-6 JUNE 2021 

Zoom Video Conferencing  

 

V. ULUSLARARASI ÖĞRETMEN EĞİTİMİ VE 
AKREDİTASYON KONGRESİ 

4-6 HAZİRAN 2021 

Zoom Video Konferans 

  

INSTITUTIONAL EXPERIENCES IN ACCREDITATION OF TEACHER TRAINING PROGRAMS 

ÖĞRETMEN YETİŞTİRME PROGRAMLARININ AKREDİTASYONUNDA KURUMSAL 
DENEYİMLER 
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Prof. Dr. Ufuk ŞİMŞEK, Türkiye 
Dean of Atatürk University Kazım Karabekir Faculty of Education 

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dekanı 

 
Öğretmen Yetiştirme Programlarının Akreditasyonunda Kurumsal Deneyimler 

EPDAD’a Başvuru Süreci, Üst Yönetim ve Fakültemizin Tutumu 

Atatürk Üniversitesi 2016 yılından beri yeni nesil üniversite tasarım ve dönüşüm projesini 
uygulamaktadır. Üniversitemize ait olan bu proje geniş kapsamlı olup kalite süreçleri 
bağlamında içerisinde akreditasyonu da barındırmaktadır. Bu anlamda üniversitemizde aktif 
olarak hizmet veren Atatürk Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü ve Önlisans ve Lisans Eğitim 
Koordinatörlüğü bulunmaktadır. Bu birimlerin fakültemizin eğitim standartlarını yükseltmek 
için birçok çabası olmuştur.  Kurumsal politikalar çerçevesinde akreditasyon süreçleri işletilen 
üniversitemizde fakültemiz de EPDAD’a başvurmaya karar vermiştir. Bütün bunlar ışığında üst 
yönetim sürekli destek vermiş ve teşvik etmeye çalışmıştır. Hatta fakültemizin öğretim 
üyelerine konu ile ilgili bilgilendirmeler hem üst yönetim tarafından hem de fakülte yönetimi 
tarafından sıklıkla yapılmıştır. 

Hazırlık Süreci 

Hem EPDAD’ın sağladığı dokümanlar hem de Atatürk Üniversitesi kalite ve önlisans ve lisans 
eğitim koordinatörlüğü hazırlık sürecini yönetmiştir. Hazırlık süreci ile ilgili birçok seminer 
düzenlenip sürekli olarak bilgilendirme yapılmıştır. Öncelikle fakülte yönetimi akreditasyon ile 
ilgili sürece hakim olmuş ve bu süreci içselleştirmiştir. Ardından fakülte yönetimimiz ilgili ana 
bilim dallarıyla çok sayıda toplantı gerçekleştirmiş ve hazırlığı aşama aşama belirlemiştir. Bu 
anabilim dalları, tüm aşamaları tüm öğretim elemanları ile beraber tamamlamıştır. Hazırlık 
süreci fakültemizin gelişimine olumlu katkı yapmıştır. Hazırlık sürecinde birçok komisyonun 
kurulmasına karar verilmiş (proje geliştirme komisyonunun kurulması,  kalite komisyonunun 
kurulması, kalite birimi alt komisyonların kurulması) ve planlaması yapılmıştır. Fakülte 
yönetimi ve öğretim üyelerinde yeni öğretim yolları, iletişim, dijitalleşme ve kalite standartları 
gibi konularda ciddi bir farkındalık yaratmıştır. 
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Hazırlık Sürecinde Karşılaştığımız Güçlükler 

Hazırlık sürecinde ilk yaşanan sorun değişime karşı direnme davranışı idi. Ayrıca yaşanan diğer 
bir sorun istenen bilgilerin ve belgelerin net olarak anlaşılmaması olmuştur. Bunun için 
öncelikle Atatürk Üniversitesi Önlisans ve Lisans Koordinatörlüğü’ne başvurulmuş bu 
koordinatörlükten alınan yardımlarla sorunlar aşılmaya çalışılmıştır. İstenilen bazı bilgi ve 
belgelerin net olarak anlaşılamaması bilgi ve belgelerin temininde bazı sorunlara neden 
olmuştur. Ancak gerek Atatürk Üniversitesi Önlisans ve Lisans Koordinatörlüğü’nden alınan 
yardımlar gerekse EPDAD’dan alınan yardımlarla bu problem aşılmıştır. Zaten EPDAD 
bununla ilgili problemleri göz önünde bulundurarak eğitim fakültelerine standartların yeniden 
belirlenmesi veya iyileştirilmesi ile ilgili çalışma yapmıştır. Bu çalışmanın sonucunda 
standartların çoğunun anlaşılabilir ve elde edilebilir hale geleceğini düşünüyoruz. 

Diğer güçlüklerden biri de öğretim üyelerinin akreditasyon ile ilgili genel sorularıydı. 
Akreditasyonun ne olduğu ya da bölümlerine ne katacağı ile ilgili sıkça sorularla karşılaşıldı. 
Dolayısıyla öğretim üyelerinin içselleştiremediği akreditasyon sürecinde bazı tıkanıklıklar 
meydana geldi. Bu sorunu aşmak için hem derneğinizin internet sitesinden hem de Atatürk 
Üniversitesi Önlisans ve Lisans Koordinatörlüğü’nden yardımlar alındı. Sonuç olarak hem 
Atatürk Üniversitesi Lisans ve Ön lisans Koordinatörlüğü hem de fakültemizin dekan ve dekan 
yardımcıları çeşitli çevrimiçi seminerler düzenledi. Bu sayede sorulan soruların cevapları 
bulunmuş oldu ve ilgili sorun da aşılmış oldu. 

Akreditasyon Sürecinde EPDAD İle İlişkiler 

Bu süreçte neredeyse her aşamada EPDAD'ın desteğine başvurduk. Ve hemen hemen her 
sorumuza karşılık bulduk. Derneğin süreçle ilgili destekleri çok önemliydi. Pandemi şartları ve 
kısmi süreli mesailer devam ettiği için bazı problemler yaşanılacağı düşünülmüştü fakat destek 
konusunda herhangi bir problem yaşanmadı. 

EPDAD Akreditasyon Sürecinin Fakültemize Faydaları 

EPDAD akreditasyon sürecinin zaten köklü bir kurumsal yapıya sahip olan fakültemize faydalı 
olduğunu değerlendiriyoruz. Bu faydaları şöyle sıralayabiliriz;  
• En önemli faydası dış bir gözlemle güçlü ve gelişime açık yönlerimizin ortaya konması  
• Ders izlence sisteminin düzenlenmesi ve bir standarda bağlanması. 
• Öğrencilerle etkili iletişim kültürünün gelişmesi 
• Fakültede var olmayan bazı komisyonların kurulması. Örneğin proje geliştirme 
komisyonunun kurulması, kalite komisyonunun kurulması, kalite birimi alt komisyonların 
kurulması  
• Lisans öğrencileri için öğretim üyelerinin daha erişilebilir bir hale gelmesi 
• Öğrencilerin öğretim üyeleri ile sözlü iletişiminin daha güçlü hale gelmesi 
• Öğrencilerin çoğunluğunun programa devam etmesi 
• Uzaktan eğitim sürecinin daha etkin yürütülmesi. 
• Memnuniyet anketlerinin uygulanması ve sonuçlarına göre politika belirlenmesi 
• Etkili olan fakülte-okul işbirliğinin daha etkili bir hale gelmesi 
• Öğrenmeyi Mükemmelleştirme ve Program Geliştirme Karar ve Koordinasyon Kurulunun    
kurulması 
• Salgın döneminde eğitim sürecinin daha etkin ve işlevsel olarak gerçekleştirilmesi 
• Yerel yönetimler ile daha güçlü bir ilişkinin kurulması.  
• İyileştirilmesi gereken yönlerimizin düzenlenmeye başlanması  
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Fakültemizin akreditasyon sürecini başarıyla tamamlaması hem üniversite genelinde hem de 
fakülte genelinde memnuniyetle karşılanmıştır. Bu süreç hem üniversite hem de fakültemizin 
web sayfasından tüm öğretim elemanlarına duyurulmuştur. Ayrıca öğrencilerimize de çeşitli 
kanallardan bu haber özellikle duyurulmuştur.  Öğretim üyeleri 3 bölümün akredite olmasının 
kendi bölümlerini de cesaretlendirdiğini belirtmişlerdir. Öğrenciler ise aidiyet duygularının 
daha da geliştiğini belirtmişlerdir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

107 

 

 

Prof. Dr. Çetin SEMERCİ 
Dean of Bartın University Faculty of Education 

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı 

 
 

Türkiye’nin Bir Devlet Üniversitesinde Bazı Programlarla İlgili Akreditasyon 
Deneyimleri: Odak Grup Görüşmesi 

Giriş 

Akreditasyon, 
Bir metafor olarak “bir bardakta ihtiyaç duyulan asgari düzeydeki su (can suyu)”, temel 
standartlarla kalite güvencesi, şeffaflık ve hesap verme sorumluluğunun bir ölçme ve 
değerlendirme aracı, rekabetin ve eğitim mükemmelliğinin başlangıç noktasıdır (Semerci, 
2019).  
Akreditasyon, güvenilir olmayı ve inanılmayı beraberinde getirmektedir. 
Türkiye’de ilgili kaynaklarda eğitim fakültelerinde 790 civarı program bulunduğu söylenebilir 
(ÖSYM, 2019).  
Türkiye’de eğitim fakülteleri için yapılan akreditasyon çalışmalarında 7 alanda 40 standart ve 
164 göstergeye bağlı 253 civarı kanıt istenmektedir (EPDAD, 2016). 

Eğitim Fakülteleri Bir Yarışta. 

• Dış değerlendirme-bağımsız bir göz.  
• Akreditasyon bu yarışın başlangıç çizgisi.  
• Program kalitelerinde sürekli iyileşme. 
• Eğitim-öğretimin mükemmel hale getirilmesi. 
• Mükemmellik sadece kelime olarak yakalanabilen bir kavram da olsa hedef budur. 
• Birçok ülkede yükseköğretimde kaliteyi artırabilmek için önce akreditasyon. 
• Amerika Birleşik Devletleri’nde akreditasyon çalışmaları 1787’li yıllara gider 

(Harcleroad, 1980).  
• Türkiye’de Doğan (1999) 1996 yılında ortaya çıktığı belirtilmiş ancak YÖK’ün (1999) 

Türkiye'de öğretmen eğitiminde standartlar ve akreditasyon kitabı başlangıç için 
önemlidir. 
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Yükseköğretimde akreditasyonun hizmet ettiği amaçlar: 
1. Eğitimde nitelik arttırma ve sistematik bir yaklaşımla sürekli geliştirme,  
2. Eğitimde niteliği güvence altına alma ve 
3. Yükseköğretimde belli standartlara dayalı kalite güvencesini sağlamadır.” (YÖK, 1999). 

• Türkiye yükseköğretiminde son 20 yılda giderek artan ve bir ivme kazanan kalite ve 
akreditasyon çalışmalarının ağırlığı hissedilmektedir.  

• Eğitimde akreditasyon, kalite için bir başlangıç noktası olarak kabul edilebilir. 
Akreditasyonu anlatmada bir metafor olarak “geri vitesi olmayan bir araba” 
kullanılmıştır (Semerci, 2019).  

• Türkiye’de yükseköğretimde başlanan akreditasyon çalışmalarıyla “Geri vitesi olmayan 
bir araba” gibi bir yola girilmiştir. Akreditasyondan geri dönüş yoktur ve gelecekte de 
geri dönüşü mümkün görünmemektedir.  

• Bu durumda akreditasyon deneyimleri çok daha önem kazanmaktadır. 
 
Araştırmanın Amacı 

Türkiye’nin bir devlet üniversitesinde bazı programlarla ilgili akreditasyon deneyimlerinin 
odak grup görüşmesiyle belirlenmesidir. Bu amaç çerçevesinde şu sorulara cevap aranmıştır: 
1. Akreditasyon başvuru ve hazırlık sürecine ilişkin görüşler nelerdir? 

1.1. Akreditasyon başvuru kararı nasıl verilmiştir ve üst yönetimin tutumu nasıldı? 
1.2. Akreditasyon sürecine hazırlanma ve bu sürecin fakültenin gelişimine katkıları 
nelerdir? 
1.3. Hazırlık sürecinde karşılaştığınız güçlükler ve bunları çözme yolları nelerdir? 
1.4. Bu süreçte akreditasyon sürecinde Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve 
Akreditasyon Derneği’nin (EPDAD) desteği ve tutumu nasıldı? 

2. Akreditasyon sürecinin fakülteye faydaları nelerdir? 
3. Akreditasyonla ilgili metaforlar ve akreditasyonun geleceğine ilişkin görüşler nelerdir?  

Araştırmanın Yöntemi 

• Nitel bir durum çalışması (Akreditasyon deneyimlerinin ayrıntılı incelenmesi)  
• Ölçüt örnekleme (Akreditasyon sürecini baştan sonuna kadar yaşamış olan toplam 6 

kişi)  

Tablo 1. Katılımcı (K) Kod Bilgileri 

Kod Katılımcı (K) kod ve bilgileri 

K1 Kadın, Doç. Dr. Fakülte Kalite Koordinatörü 

K2 Erkek, Dr. Öğr. Üyesi, Türkçe Öğretmenliği ABD Başkanı 

K3 Erkek, Dr. Öğr. Üyesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ABD Başkanı 

K4 Kadın, Doç. Dr. Sınıf Öğretmenliği ABD Başkanı 

K5 Kadın, Doç. Dr.  İlköğretim Matematik Öğretmenliği ABD Başkanı 

K6 Kadın, Doç. Dr. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD Başkanı 
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Veri Toplama aracı (Çevrim içi Görüşme, Yarı yapılandırılmış görüşme formu, uzman görüşü 
1 Prof. ,1 Doçent ve bir dok öğr) 
Yarı yapılandırılmış görüşme soruları şunlardır: 

1. Akreditasyon için EPDAD'a başvuruya nasıl karar verdiniz? Üst yönetim ve fakültenizin 
tutumu nasıldı? Destek buldunuz mu? 
2. Nasıl hazırlandınız? Hazırlık süreci fakültenin gelişimine olumlu katkı yaptı mı?  
3. Hazırlık sürecinde karşılaştığınız güçlükler nelerdi? Bunları nasıl aştınız? 
4. Bu süreçte EPDAD’ın desteğine başvurdunuz mu? Bu konuda EPDAD’ın tutumunu nasıl 
değerlendirirsiniz? 
5. EPDAD akreditasyon süreci fakülteniz için faydalı oldu mu? Fakültenize neler kattığını 
düşünüyorsunuz? 
6. Akreditasyonu tanımlayacak/anlatacak bir metafor söyleyiniz (Akreditasyon ….benzer, 
çünkü……). 
7. Akreditasyonun geleceği ile ilgili ne düşünüyorsunuz? 
Veri Toplama Süreci ve Analizi (Türkçe öğretmenliği programı 2018 yılında akredite edilmiş 
ve ara değerlendirmeyle birlikte toplam 5 yıllık akreditasyon belgesine sahiptir (28.03.2019 - 
28.03.2024). Sınıf Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ve İlköğretim Matematik 
Öğretmenliği 3’er yıllık (15.05.2020-15.05.2023) ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 
(RPD) Programı 2021 yılından itibaren 3 yıllık akredite edilmiştir (24.04.2021-24.04.2024).) 

 
Bulgular 
 
1. Akreditasyon Başvuru ve Hazırlık Sürecine İlişkin Bulgular 
Akreditasyon Başvuru ve Üst Yönetimin Tutumu (Üst yönetim olarak Rektörlük ve Dekanlığın 
konuya ilişkin inancı, gayreti ve yönlendirmesiyle desteğinin olması sonucunda akreditasyon 
için EPDAD’a başvuru kararı alınmıştır.) 

“Fakülte Dekanımızın akreditasyona yönelik inancı ve gayreti…” K1 
“Üst yönetim ve Fakülte yönetiminin bu konudaki inancı ve desteği…” K2 
“Olumlu ve yönlendirici… “K3 
“Üst yönetimin tutumu oldukça yüksekti….” K4 
“Üst yönetimde dekan hocamızın yönlendirmesi ile oldu.” K5 
“Yöneticilerimizin talebi ve yönlendirmesi neticesinde başvurduk.  Rektörlüğümüz ve 
dekanlığımız akreditasyonu çok önemli görmekte ve akreditasyonu teşvik etmektedir…” K6 
 Akreditasyona olan inanç 
 Gayret 
 Yönlendirme 

 
 

 

 

 

 

 

 

   1.Sorular 

2. Hazırlıklı 
Gelme 

3. Yönetici 

5.Verilerin 
Analizi 

4. Çevrim İçi 
Görüşme 

Şekil 1. Çevrim içi odak grup görüşmesinin akış şeması 
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1.2. Akreditasyon Sürecine Hazırlanma ve Bu Sürecin Fakültenin Gelişimine Katkısı 

Kadro takviyesi yapıldı (K2, K3, K4, K6)  
Öğrenci kulübü kuruldu (K4, K5)  
Eksiklikler görülüp nitelik olarak iyileşme ve gelişme sağlandı (K1, K2, K6) 

“Değerlendirme aşamasında eksik görülen noktaların iyileştirilmesinde sürecin olumlu etkisi 
olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle kadro taleplerinde akreditasyon sürecinde olmanın veya 
akredite edilmiş olmanın programların elini güçlendirdiğini düşünüyorum.” K2 

“Hazırlık sürecinde bölümün kadrosu takviye edildi. Hazırlık sürecinin bölüm adına katkıları 
olduğu söylenebilir. En azından bölümde yapılanların farkındalığının oluşması sağlandı.” K4 

 “Bu süreçte kendi eksikliklerimizi, daha iyi yapabileceklerimizi görmemiz hazırlık sürecinde 
iken nitelik olarak iyileşmeyi ve gelişmeyi de beraberinde getirdi. Hazırlık sürecimizin uzun 
olması aynı zamanda özellikle mevcut programın öğrenme-öğretme sürecini iyileştirmeye, yeni 
uygulamalar yapmaya da bir fırsat oluşturdu.” K1 

Tablo 2. Hazırlık Sürecinde Karşılaşılan Güçlükler ve Çözüm Yolları 

  

No Güçlükler Çözümler 

1. Ne yapılacağının bilinmemesi 
(K2) 

“Fakülteden akreditasyona ilk 
başvuru yapan ve hatta tüm eğitim 
fakülteleri içinde program bazlı ilk 
başvuru yapanlardan biri 
olduğumuz için önümüzdeki 
örneklerin az olması ilk başlarda 
bizi sıkıntıya düşürdü. Ancak gerek 
EPDAD, gerek daha önce başvuru 
yapan programların desteği ve 
gerekse Fakülte yönetiminin desteği 
ile bu zorluklar aşıldı.” K2 

Dekanlık yönetimin tecrübesi, EPDAD 
uzmanlarının desteği ve akreditasyon kılavuzu,  

Prof. Dr. Cemil Öztürk’ün sunumu ve 
cesaretlendirmesi, 

Akredite olmuş programların deneyimlerinden 
yararlanma. 

2. Akreditasyonun öğretim 
elemanları tarafından 
benimsenmemesi (K1). 

“Hazırlık sürecinde en önemli 
güçlük bana göre akreditasyon ve 
kalite süreçlerinin herkes tarafından 
benimsenmemesidir. Bu güçlüğü 
kimi zaman bireysel ve grup 
toplantılarında ikna süreçleri ile 

Üst yönetimin bilgili, kararlı ve bu konuda 
inançlı olması, 

İkna yolunun kullanılması, 
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1.4. Akreditasyon Sürecinde EPDAD’ın Desteği ve Tutumu (Bu süreçte EPDAD’ın desteğine 
zaman zaman başvuru yapıldı ve teknik destek alındı.) 
Her zaman iletişime ve işbirliğine açık, saygılı, yardımsever tutum sergiledikleri söylenebilir. 

“EPDAD’dan başvuru sürecindeki resmi süreçler ve son başvurumuzda teknik destek aldık. 
EPDAD görevlileri her zaman iletişime açık, saygılı, yardımsever ve iş birliğine açık bir tutum 
sergilediler.” K1 

Yazışmalarda yapıcı dil ve ılımlı dil kullanmaları motivasyonun artmasını sağlamıştır  

“Anlaşılmayan ve kafaya takılan noktalarda EPDAD’ın son derece yapıcı bir şekilde bize 
destek olduğunu düşünüyorum. Özellikle yazışmalarda kullanılan ılımlı dilin motivasyonumuzu 
artırdığı kanaatindeyim.” K2 
 

kimi zaman kabul edilmesi gereken 
bir gerçek yaklaşımıyla aşmaya 
çalıştık”K1 

3.  Kanıt toplama ve dosyalamada 
bilgi eksikliği (K3, K4, K5, K6). 

“En çok zorlanılan konular sürece 
ilişkin kanıt toplama ve dosyalama 
aşamasıydı. Kanıtların daha 
önceden pek az tutulmuş olması,” 
K3 

İşbirliğiyle ve fakülte koordinatörünün desteği. 

4. Öğretim elemanlarından yeterli 
kanıt alınamaması (K3, K4, K5). 

“Akreditasyon sürecinde yaşadığım 
en büyük zorluklardan birisi de 
programda tüm hocalarımın 
akreditasyona aynı hassasiyeti 
göstermemesi oldu. Bazı 
hocalarımızdan zengin veri elde 
edemediğimiz için…” K5 

Üst yönetimin desteği, 

Bilgilendirme toplantıları, fikir alışverişleri ve 
örnek doküman paylaşımları. 

  

5 PUKÖ (Planla, uygula, kontrol et, 
Önlem al) döngüsünün tam 
olarak yerleşmemesi (K1). 

Fakülte PUKÖ modeli çerçevesinde basit 
örneklerle sürekli gündem yapılarak 
anlatılmaya çalışılması. 

6 RPD alanının öğretmenlik 
programlarıyla gösterge 
açısından bazı farklılıklar 
göstermesi (K6) 

Üst yönetim ve EPDAD desteği. 
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Dean of Başkent University Faculty of Education 

Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı 

 
Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi Akreditasyon Süreci Deneyimi 

Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan Sınıf Öğretmenliği, İlköğretim 
Matematik Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği ve Türkçe Öğretmenliği programları 3+2 
yıl süre ile “Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği” 
(EPDAD) tarafından akredite edilmiş olup, İngilizce öğretmenliği ve Rehberlik ve Psikolojik 
Danışmanlık Programları da akreditasyon için EPDAD’a başvurmuştur. 

Bilindiği gibi Başkent Üniversitesi 1993 yılında kurulduktan bir yıl sonra yani 1994 yılından 
bu yana Kalite Güvence Sistemi süreçleri devam eden TSE kalite standardının ve kurumun 
genel yönetim politikasının etkisi ile kurumdaki tüm paydaşların kalite süreçlerine katılımı 
yaklaşımı ile yürütülmektedir. Başkent Üniversitesi kalite kültürü olan ve kalite kültürünü 
sürdüren bir üniversite olduğu için Eğitim Fakültesi de bu kurum kültürünün bir parçası olarak 
kaliteyi sürdürdüğünü 20 Aralık 2020 tarihinde EPDAD’a başvurarak kanıtlamak istemiştir.  

Eğitim Fakültesinin akreditasyon yaşantısı birkaç yıla yayılan bir süreçte gerçekleşmiştir.  
Fakültenin akreditasyon süreci üç ana başlık altında açıklanabilir. 

1. Yıllara göre hazırlık 
2. Süreçte yaşananlar 
3. Akreditasyondan öğrendiklerimiz 

Yıllara göre hazırlık: Öncelikli olarak YÖK 2017 yılında YÖK denetleme raporunda belirtilen 
fakültedeki eksiklikler giderilmeye başlanmıştır. Bu süreçteki eksiklerimiz olan iç-dış paydaş 
görüşü alma, Fakültedeki programların mezun takip sistemi oluşturma, bazı süreçleri belirten 
formlardaki eksikler ve web sitesindeki eksikler süreç içinde düzeltildi. Yine 2018 yılında 
Başkent Üniversitenin açılışında akredite olan birimlerin vurgulanması ve akredite olacaklar 
arasında Eğitim Fakültesinin adının geçmesi de Fakültenin bu süreci daha ciddiye alması ve 
sistemli bir şekilde çalışmasını sağlamıştır.  

Süreçte Yaşananlar: Akreditasyon sürecindeki Eğitim Fakültesi yaşantılarımız bilgilenme, 
bilgilendirme, ikna çalışmaları, eyleme geçme, başvuru, süreçte teknik ve motivasyon desteği 
ve örgütsel öğrenme boyutları ile açıklanabilir.  
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Bilgilenme: Eğitim Fakültesinin başvuruma sürecinde öncelikli olarak dekan olarak ben 28 
Nisan 2018 tarihinde EPDAD’ın Değerlendirici Eğitimi Çalıştayına katılarak süreçle ilgili 
olarak bilgilendim ve eksikleri gidermek üzere çalışmalar başladık.  

Bilgilendirme: Süreçte kendimin bilgilenmemden sonra fakültedeki idari ve akademik 
kadronun bilgilendirilmesi için bir dizi toplantılar ve ziyaretler planlandı. Süreç çerisinde 
Akredite olmuş farklı eğitim fakültesi dekanları davet edildi ve akredite olan yine eğitim 
fakülteleri ziyaret edildi.  

İkna çalışmaları: Akreditasyon süreçlerini Kalite Belgemizin olmasından dolayı yararlı 
görmeyen akademik kadro için “akreditasyonun yararları” konulu bir seminer yapıldı ve 
Öğretmen Eğitiminde Akreditasyon kongresine fakülteden öğretim elemanları ve akreditasyon 
koordinatörleri katıldı. Bu süreçte eksiklerimiz raporlanarak üst fakülteye ve üst yönetime 
sunuldu.  

Başvuru: Eğitim fakültesinden 4 program 20 Aralık 2020 tarihinde EPDAD’a akreditasyon için 
başvurdu ve 29 Mart- 01 Nisan 2021 tarihlerinde akreditasyon değerlendirmesi tamamlandı. 

Süreçte öğrendiklerimiz: Bu süreçte öncelikle fakültenin eksiklerinin örgütsel bellek, veriye 
dayalı karar verme, sistematik eylemde bulunma ve öz değerlendirme konusunda olduğu 
görüldü ve fiziksel, yönetsel ve eğitsel süreçlerde gelişmeler oldu.   

Akreditasyondan Öğrendiklerimiz: Örgütsel bellek, kurumsallaşma, sistematik eğitsel ve 
yönetsel eylemler ve rastgeleliğin önlenmesi konusunda kazanımlar elde edildi. Bu 
kazanımların elde edilmesinde bize sürekli destek olan ve yönlendiren üniversitemizin üst 
yönetimine ve tüm birimlerimize; EPDAD başkanı Prof. Dr. Cemil Öztürk hocam ve ekibine; 
Değerlendirme Ekibi başkanı Prof. Dr. Emine Erdem hocama ve ekibine; bizi süreçte 
bilgilendiren ve mentörlük yapan Prof. Dr. Yüksel Kavak, Prof. Dr. Ayhan Yılmaz ve Prof. Dr. 
Şener Büyüköztürk hocalarımıza; Fakültedeki akademik, idari personelimize ve 
öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum.  
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Prof. Dr. Sedat UÇAR 
Dean of Çukurova University Faculty of Education 

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan 

 
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Akreditasyon Süreci Deneyimleri 

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesinin dört programı Nisan 2021 de EPDAD tarafından 
akredite edilmiştir. Programların akreditasyon süreci üniversitenin, Yükseköğretim Kurulunca 
(YÖK) açıklanan aday araştırma üniversiteleri listesinde yer almasını takiben başlamış ve 
üniversitenin katile politikalarının şekillenmesi ile hızlanmıştır. Bu süreçte üniversite üst 
yönetiminin desteği ile birçok fakültede eş zamanlı olarak programların akreditasyon süreci 
başlamıştır. Üst yönetimin üniversitenin tüm birimlerinde akreditasyon süreçlerini desteklemesi 
üniversite genelinde tüm akademik ve idari birimlerin bu vizyon ile hareket etmesinde önemli 
bir hızlandırıcı olmuştur.  

Hazırlık sürecinde öncelikle fakülte kurulundan akreditasyon çalışmalarının başlatılması 
yolunda karar alınmış ve ardından hangi birimlerin akredite olacağına yine fakülte kurulunda 
karar verilmiştir.  Ardından yol haritası belirlenmiş ve akreditasyon başvurusu yapan birimler 
ile düzenli toplantılar gerçekleştirilerek akreditasyon sürecinin neleri beraberinde getireceği 
başta olmak üzere süreç hakkında bilgilendirmeler, öz değerlendirme raporu ve ziyaret sırasında 
sunulacak kanıt dosyalarına yönelik çalışmaların organizasyonu başlatılmıştır.   

Hazırlık süreci fakültenin ve birimlerin kendi kendilerini yeniden gözden geçirmelerini 
sağlamıştır. Sürecin eğitim öğretimin niteliğine ve idari faaliyetlere olan yansımaları gözle 
görünür düzeydedir. Yapılan faaliyetlerin daha sistematik olarak kayıt altına alınması sonucu 
nitelikli veri havuzunun oluşması ve eğitim öğretimle ilgili materyal, içerik, yöntemlerin 
güncellenmesi veya yeniden yapılandırılması sürecin beraberinde getirdiği olumlu etkilerdir.  

Akreditasyon sürecinin beraberinde getirdiği hazırlık çalışmalarının getirdiği iş yükünden 
dolayı veya akreditasyon sürecini felsefi olarak onaylamayan sınırlı sayıda personelin olması 
akreditasyon sürecine olumsuz etki edecekmiş gibi görünse de aslında farklı bakış açılarını göz 
önünde bulundurma durumu hazırlık çalışmalarında olumlu etkileri beraberinde getirmiştir. 
Sadece dört anabilim dalının değil fakültenin tamamının akreditasyon sürecinden geçtiği ve bu 
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sürecin sürdürülebilir kalite süreçleri açısından sürekliliğinin olduğunun benimsenmesi 
açısından bilgilendirme toplantıları düzenlenmiştir. 

Akreditasyon süreci hem teknik olarak yapılan hazırlıklar hem de sürecin yürütülmesi 
konusunda oldukça fazla sayıda soru işaretini barındıran bir süreç olarak daha önce 
deneyimlenmemiş bir uygulamaydı. Bu süreçte destek alınması önemli bir ihtiyaç olarak ortaya 
çıkmıştır. Bu sürecin sağlıklı yürütülmesinde en büyük destekçisi şüphesiz ki EPDAD 
tarafından düzenlenen seminer ve toplantılar yoluyla elde edilen destekler olmuştur.  

Akreditasyon belgelerinin alınması fakülte açısından birçok yönden faydalı olmuştur. Yönetsel 
açıdan faydası yönetmelik ve yönergelerin izlenmesinde mutlaka yazılı çıktıların elde edilmesi, 
paydaşlara iletilmesi ve uygulamaların takibinin önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır. Öğrenciler 
açısından faydası ise yönetsel ve eğitsel yapıda oluşan değişimlerin öğrencilere olan 
yansımalarının yanı sıra okul-fakülte işbirliğinin gelişmesi olarak kendini göstermiştir. 
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Prof. Dr. Yılmaz GEÇİT 
Dean of Recep Tayyip Erdoğan Faculty of Education 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı 

 
Akreditasyona Bakış Açımız 

Öncelikle şunu ifade etmek isterim biz kalite/akreditasyon süreçlerini; varış noktası olmayan 
bir yolculuk olarak tanımlıyoruz. Çünkü ulaştığınız her noktanın mutlaka daha iyi bir seviyesi 
olabilecektir. Bu durum sürekli iyileştirme ve geliştirmeyi zorunlu kılmaktadır. 

Diğer bir husus, iki yılı aşkın bir süredir bir amaç haline getirdiğimiz akredite çalışmalarının 
bundan sonra bir araç ve basamak olarak kullanılması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü akredite 
edilmiş programlar daha nitelikli yayınlar üretmeli, daha nitelikli öğretmenler yetiştirmeli, 
toplum yararına daha nitelikli hizmetler sunmalı ve katma değeri yüksek AR-GE çalışmaları 
üretmeye aracı olmalıdır. 

Ayrıca fakültemizde yapılanlar ve size sunacağım çalışmalar genel anlamda üniversitemizin 
kalite çalışmaları özelde de akreditasyon ile ilgili çalışmaların bir ürünü olarak ifade edilebilir. 

Öte yandan fakültemiz, uzun yıllardan beri nitelikli ve yaygın etkili çalışmalar yapmanın çabası 
içerisinde olup akreditasyon süreci bir yönüyle de tüm bu çalışmaların daha disipline edilmesini 
ve kanıt temelli yürütülmesine aracı olduğunu ifade edebiliriz. 

Akreditasyon için EPDAD'a Başvuruya Nasıl Karar Verdik? Üst Yönetim ve Fakültemizin 
Tutumu Nasıldı? Destek Bulduk mu? 

Bu süreçle ilgili gelişmeleri 4 ana faktör ile ilişkilendirmek mümkün. Bunlar; 

1. YÖK’ün kalite süreçlerine daha fazla önem vermesi ve bu bağlamda YÖKAK’ın 
kurulmuş olması. 

2. Üniversite yönetimimizin bu işi oldukça önemsemesi ve üniversitenin son birkaç yıldır 
birinci gündem konusunun kalite ve akreditasyon oluşturmasıydı (YÖKAK 
değerlendirmeleri ve İSO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi almamız).  

3.  Elbette kalite akreditasyon çalışmaları bir rektör ya da üniversite yönetiminin 
çabasıyla da istenen noktalara ulaşamayabilir. Bu bağlamda birim amirlerinin, 
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akademik ve idari personelin de bu sürece ikna edilmesi ve sürece destek olması çok 
önemli. Bir önceki dekanımızın bu süreci oldukça sahiplenmesi de akreditasyon 
sürecine girmemize ve bu konuda başarılı olmamıza oldukça katkı sağlamıştır.  

4. Özellikle pandemi sürecinin de getirmiş olduğu tüm işlemlerin elektronik ortamda 
gerçekleştirme zorunluluğu, genç-dinamik ve teknolojiyi etkin kullanabilen bir ekibe 
ihtiyaç hissettirdi. Genç ve dinamik bir kadromuzun olması ve bu süreçte vermiş 
oldukları destek de önemli avantajlarımızdan birini oluşturdu.  

Nasıl Hazırlandık 

1. Hazırlık sürecinde fakülte akreditasyon koordinatörü ve yardımcısının seçilmesinden 
sonra, dekan yardımcısı başkanlığında fakülte sekreteri ile birlikte her ana bilim 
dalından bir öğretim üyesinin görevlendirildiği Fakülte (Birim) Kalite Komisyonu 
kuruldu. Bu komisyonumuz olağanüstü bir durum olmadıkça her hafta 
kalite/akreditasyon temalı gündemle toplantılar yapmaktadır.  

Not: Program koordinatörlerimizi eğitim almak üzere İstanbul’da EPDAD çalıştayına 
gönderdik. 

2. Öte yandan ana bilim bazlı kalite/akreditasyon komisyonların kurulması sağlandı. Bu 
komisyonların mümkün olduğunca geniş tabanlı tutulmasına çalışıldı. Komisyonlar 
içerisinde mutlaka ilgili programın bölüm ve anabilim dalı başkanlarının da olması 
sağlandı. Çünkü süreç içerisinde görev paylaşımlarının ve süreç takibinin idari 
fonksiyonu olan birilerince yapılmaması durumunda çok çeşitli aksaklıklar yaşanabilir.  

3. Öte yandan hazırlık sürecinin başlangıcında oluşturulan komisyonlarca yapılan önemli 
bir çalışma EPDAD standartlarının incelenmesi, bunların yorumlanması ve ona göre 
yol haritasının belirlenmesiydi. 

4. Kurulan komisyonlarla önceden belirlenmiş tarihlerde periyodik toplantıların 
yapılması ve tüm bu toplantıların oluşturulan iş akışlarına göre yürütülmesi önem 
taşımaktaydı. Bu toplantılar, oluşturulan iş akışlarının dönem bazlı gerçekleştirme 
düzeylerinin tespiti ve olası müdahaleler için oldukça önemliydi.  

5. İlgili komisyonlar aracılığıyla Öz Değerlendirme Raporları ile birlikte binlerce sayfayı 
bulan kanıt ve doküman derleme çalışmaları yapıldı. Fakültemizde kalite standartlarına 
hizmet edebilecek çalışmaların bir kısmı zaten yapılmaktaydı ancak onların 
belgelenmesi/kanıtlanması gerekiyordu. Bu süreç elbette hem zaman alıcı ve kısmen 
de yorucuydu. Bu nedenle akreditasyon düşünen her birimin başvuru yapmadan en az 
1-2 yıl önce ciddi bir hazırlığa girmesi gerekir. Kervan yolda dizilir deyimi kalite için 
pek geçerli olmaz.  

6. İlgili kanıtların elektronik dosyalanması ve Ziyaret Ekibinin hem sanal sınıflarımıza 
hem de ihtiyaç duyulan tüm kanıtlara rahatça ulaşabilmelerini sağlama adına ana bilim 
dalları için mail adresleri alındı.  

7. Tüm bu çalışmalar yapılırken zaman zaman tüm öğretim elemanlarıyla da toplantılar 
yapıldı. Çünkü öğretim elemanlarından toplanan sınav ve ders dosyaları da bir sürecin 
en önemli, bir o kadar da zor yanını teşkil etmekteydi. 

8. Okul Uygulamaları bu sürecin çok önemli bir ayağını teşkil ettiğinden dolayı uygulama 
okullarıyla da bu süreçte çok daha fazla iletişim halinde olundu. 

Hazırlık Sürecinde Karşılaştığımız Güçlükler Nelerdi? Bunları Nasıl Aştık? 

1. Dar bir ekiple sürece girilmesinin yaratabileceği sorunlar: Özellikle ilk iki programın 
akreditasyon hazırlık sürecinin (kanıt toplama) az sayıda öğretim elemanı üzerinden 
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yürütülmesi bazı sorunlar oluşturdu. Örneğin çeşitli akademik çalışmalarını ertelemek 
zorunda kalmaları gibi. 

Bu soruna çözüm olarak daha sonraki 4 programda mümkün olduğunca çok kişinin süreçte 
görevlendirilmesi sağlandı. Sürecin her programın bölüm başkanı, ana bilim dalı başkanı ve 
en az 3 öğretim elemanı daha olmak üzere 5-6 kişinin sorumluluğunda yürütülmesi sağlandı. 
Burada bölüm ve ana bilim dalı başkanlarının olması görev dağılımı ve süreçlerin daha sağlıklı 
yürütülmesini sağlamıştır. Aksi durumda aynı unvan ya da statüye sahip olanların çeşitli 
sorunlar yaşamaları söz konusu olabilir. 

2. Standartların bir kısmının muğlak olması, farklı standartlar altında benzer kanıt ve 
göstergelerin olması:  

Buna çözüm olarak EPDAD ile görüşmeler, bu süreci geçirmiş fakültelere danışma ve de geniş 
katılımlı toplantılarla standartları yorumlama ve en uygun çalışmayı yapma. 

3. Bulut sistemi sorunu, bu sistemde fakültemize ayrılan alanın yetersiz kalması. Fakülte 
olarak mezun verdiğimiz tüm programlarla bu sürece dahil olduğumuz için ayrıca 
standartları en üst düzeyde karşılama hedefiyle yola çıktığımızdan dolayı on binlerce 
sayfayı bulan doküman toplandı. Tüm bunların bulut sistemine yüklenme imkanı 
olmadı.  

Buna çözüm olarak bazı kanıtlar her bir anabilim dalının drive dosyalarında toplandı. Bulut 
sisteminden buralara bağlantı adresleri verilerek ihtiyaç durumda incelemelerin oradan 
yapılmasına imkan sağlandı. EPDAD Ziyaret sürecinde ana bilim dallarının mail adresleri de 
ziyaret ekibine iletildi.  

4. Sayıları az da olsa teknoloji kullanımı zayıf bazı öğretim elemanlarının varlığı: Pandemi 
sürecinin de getirmiş olduğu tüm işlemlerin elektronik ortamda gerçekleştirme 
zorunluluğu bir taraftan olumlu katkılar sağladı. Teknolojinin eğitime uyarlanma 
sürecinde ciddi anlamda kazanımlar sağlandı. Ancak sınırlı da olsa kimi öğretim 
elemanları bu süreçte zorlandı.  

Çözüm olarak bu hocalara program temsilcileri ve teknoloji yeterliği iyi olan personelce 
doğrudan destekler sağlandı. Ayrıca öğretim elemanlarınca teslim edilecek ders ve sınav 
dosyaları ile ilgili görsel ve videoların da yer aldığı iş akışlı yönergeler hazırlandı.  

5. Diğer fakültelerden görevlendirilen öğretim elemanlarını akreditasyon çalışmalarına 
uygun sınav ve ders dosyalarının teslimi noktasındaki sorunlar. Sınırlı da olsa diğer 
birimlerden görevlendirilen öğretim elemanlarının akreditasyon sürecine aşina 
olmamaları dönem sonu iş ve işlemler de aksaklıklara neden olabiliyor. Özellikle sınav 
ve ders dosyalarında istenen dokümanların tesliminde bu sorun kısmen de olsa 
karşımıza çıkmıştı.  

Sonraki dönemlerde bu sorunu aşma adına bölüm başkanlarının inisiyatif alması sağlanmıştır. 
Özellikle başkanlara akademik yarıyılların başında diğer birimlerden görevlendirilen öğretim 
elemanlarına mutlaka bilgilendirmelerin yapılması tebliğ edilmiş ve gereğinin yapılması 
sağlanmıştır. 

6. Standartları en üst düzeyde karşılamak için yapılan çalışmaların (örneğin sınav madde 
analizleri, analitik veya bütüncül değerlendirmeler, ödev dönütleri gibi) getirmiş olduğu 
işi yükü. Yıllarca standart bir uygulama ile öğretim süreçlerini gerçekleştiren öğretim 
elemanlarına bir anda farklı uygulamaların talep edilmesi az da olsa bir direnç ve kısmi 
bir tükenmişlik durumu ortaya çıkarabilir. Öğretim elemanlarımızın önemli bir kısmının 
bu yeni uygulamalara adaptasyonu kolay olmakla beraber özellikle teknoloji yetkinliği 
zayıf ve diğer birimlerden görevlendirilen öğretim elemanlarında bazı sorunlar yaşandı.  
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Bu sorunların aşılması için yine bunlara doğrudan destekler, oluşturulan iş akışlı yönergeler, 
uygulama basamaklarını adım adım gösteren video kayıtlarını hazırlanarak bu sorunlar büyük 
oranda aşılmıştır. 

7. EPDAD’a başvuru yaptıktan sonra bir hazırlık sürecine girme ciddi bir tükenmişlik ve 
bazen de eksikliklere neden olabilir.  

Çözüm olarak mutlak suretle en az bir yıl önceden standartların etraflıca incelenmesi ve yol 
haritasının belirlenmesinden sonra başvuru yapılması (zaten geriye dönük en az iki yıllık kanıt 
ve doküman istenmektedir). 

8. Ziyaret ekibinden bazı hocaların, kanıt olarak öz değerlendirme raporunu esas alması 
ve o dosyada güncel kanıtları talep etmeleri. Oysa o rapor en az 1 yıl önce hazırlanan 
rapor olduğundan güncel kanıtlara oradan değil, bulut sistemine aktarılmış yeni 
dosyalardan bakılması gerektiği kanaatindeydik. 

Buna çözüm olarak; ziyaret ekibine ziyaret sürecinde güncellenmiş dosyaları incelemelerinin 
önerilmesi sağlanabilir. 

Bu Süreçte EPDAD’ın Desteğine Başvuru Durumunda Bize Yönelik Tutumu Nasıldı? 

• Elbette başta Cemil Hoca olmak üzere EPDAD’daki görevli arkadaşlar bize bir telefon 
kadar yakındılar. Her aramamızda yapıcı yaklaşımlarıyla bizlere yardımcı olup yol 
gösterdiler.  

EPDAD Akreditasyon Süreci Fakültemiz için Faydalı Oldu Mu? Ne Tür Katkılar 
Sağladı? Bu Konuda Öğretim Elemanları, Öğrenciler, (Duydu Mu?), Veliler Ne 
Düşünüyor? 

• Velilerden bir dönüt almadık.  
• Programlarımızın akredite belgeleri web sayfalarımızdan, iletişim gruplarımızdan ve 

sosyal medya hesaplarımızdan paylaşıldığından dolayı tüm öğrenci ve öğretim 
elemanlarımız süreçten haberdar olmuştur. 

• Öğrencilere bazı iş yükleri getirdiği için çok nadir de olsa (özellikle 4. sınıflar) eleştiren 
olmakla beraber özellikle akredite edilmiş bir program mezunu olmanın avantajları 
onlara ifade edildiğinde oldukça destek oldular. 

• Öğretim elamanlarına yeni iş yükleri getirdiğinden dolayı bir kısmından kimi eleştiriler 
olmakla beraber önemli oranının desteği alındığı söylenebilir. 

Bu Süresin Katkıları ve Fakültemizdeki Bazı Uygulamalar 

1. Tüm derslerin YÖK Kur Tanımlarına ve Program ve Ders Öğrenme Çıktılarına uygun 
İzlenceler aracılığıyla işlenmesi.  

2. Tüm iş ve işlemlerin komiteler (komisyonlar) aracılığı ile yürütülmesi. 
3. Sınavların, ders ve program çıktılarına uygun hazırlanması (belirtke tabloları ve ilişki 

matrislerinin kullanılması). 
4. Sınav hata analizlerinin yapılması, sınav ve ödevlere daha sağlıklı dönütler verilerek 

sınavların öğrenme sürecinin önemli bir parçası haline getirilmesi. 
5. Ödevlerde atıf-kaynak ilişkisine daha fazla önem verilerek, verilen ödevlerin amaca 

daha fazla hizmet etmesine imkan tanıması. 
6. Kütüphane kaynaklarının daha fazla geliştirilmesi için çalışmalar yapılması. Her dönem 

başından derse giren öğretim elemanlarından ilgili derste kullanacakları kaynakların 
talep edilmesi ve bunların kütüphaneye alınması. 
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7. Daha fazla mezuna ulaşmak için fakülte olarak yeni bir mezun eylem planının 
oluşturulması. 

8. Öğretim süreçlerimizin daha nitelik hale getirilmesi için ihtiyaç analizleri yapılması ve 
o veriler ışığında hizmetler sunulması (öğrenci, öğretim eleman taleplerine göre 
konferans, seminer, çalıştay, sergi, konser gibi çalışmaların yapılması).  

9. PUKÖ döngüsü bağlamında eğitsel faaliyetlerin çeşitli anket sonuçlarına göre 
yürütülmesi ve gereken iyileştirmelerin yapılması. 

10. Öğretmenlik Mesleğine hazırlık sürecinde Klinik Danışma Modeli yanında daha alt 
sınıflarda başlamak üzere, sahne senin, ekran senin gibi çalışmaların yapılması. 

11. Öğrenci ve öğretim elemanlarını daha fazla motive etmek ve başarıyı ödüllendirme 
adına Ödül Kılavuzunun hazırlanması. 

12. Öğrenci ve öğretim elemanlarının yönetime ve ilgili kurullara daha fazla katılımları 
sağlanarak daha etkin bir yönetişim anlayışının oluşturulması. 

13. Bilimsel düşünme ve araştırma becerilerinin geliştirilmesi adına proje kültürünün 
yaygınlaştırılması. Hem hoca hem öğrenci projelerinin çokça yapılması. 

14. Topluma hizmet çalışmalarının çeşitlendirilmesi bu kapsamda yapılan çalışmaların 
sürekli açık olan online talep formalarımız vasıtasıyla alınması ve bu taleplere uygun 
dönütler verilmesi. 

15. Kalite çalışmalarının bir sonucu olarak Akademik Danışmanlık Yönergesinin 
oluşturulması ve danışmanlık süreçlerine çok daha fazla önem verilmesi. 

16. Öğretmen adaylarının mesleğe yönelik tutumlarının ilk yılda tespit edilmesi ve ilerleyen 
yıllarda mesleki öz yeterlik algılarındaki değişimin takip edilmesi. 

17. Mesleğe atandıktan sonra mesleki başarılarının Kurum Amirlerinin bakış açısıyla tespit 
edilmesi ve olası eksik alanların iyileştirilmesi için çalışmalar yapılması. 

18. Yapılan tüm iş ve işlemlerin kayıt alına alınması ve kanıt temelli hareket edilmesi. 
19.  En önemli paydaşımız olan milli eğitim müdürlükleri ve okullarla daha sıkı ilişkilerin 

kurulması. Toplantıların çeşitlendirilmesi ve daha etkin bir iletişim sürecinin 
gerçekleştirilmesi. 

20. Akreditasyon komisyonlarımızda mutlaka programların okul uygulama komisyon 
temsilcilerine de yer verilmesi. Böylece EPDAD’ın çok önem verdiği okul 
uygulamalarının daha sistematik yürütülmesi. 

21. Her sınıf düzeyinden bir sınıf temsilcisinin seçilmesi ve tüm temsilcilerle -olağanüstü 
bir durum olmadıkça- ayda bir görüşmeler yapılması. 

22. Tüm yabancı uyruklu öğrencilerle belli aralıklarla görüşmeler yapılması. 
23. Öğretmenlik uygulamasında çeşitli anketlerin uygulanması ve uygulama kılavuzlarının 

oluşturulması (Uygulama öğrencisi, öğretmeni ve öğretim elemanı için ayrı ayrı). 
24. Görev tanımlarının oluşturulması ve bunların tüm personele tevdi durumu. 
25. Tüm programlarımız arasında hatta diğer bazı fakültelerle bağlantılı çift ana dal ve yan 

dal olanaklarının sunulması. 
26. Uluslararası hakemli bir dergi ile sanat ve kültür temalı bir derginin çıkarılması. 
27. Ders Bilgi Paketlerinin güncellenmesi ve Program çıktılarının TYYÇ’ye göre yeniden 

yapılandırılması sağlandı.
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Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Pandemi Sırasında Staj 
Deneyimine İlişkin Yansıtmaları 

 
Şeyda, KARAN 

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, sucar@fsm.edu.tr 
 

Özet 

Araştırmanın amacı, okul öncesi öğretmen adaylarının Covid-19 Pandemisi sürecinde öğretmenlik 
uygulaması deneyimlerine ilişkin öz değerlendirme ve yansıtıcı düşünme becerilerini incelemektir. 
Bu amacı araştırmak için çalışma fenomenolojik bir durum çalışması olarak tasarlanmıştır. 
Katılımcılar, İstanbul/Türkiye'de bir vakıf üniversitesine kayıtlı sekiz okul öncesi öğretmeni 
adayıdır. Bu katılımcılar, Öğretmenlik Uygulaması I dersi kapsamında Covid-19 Pandemisi 
pahasına yürütülen ikinci eğitim dönemi olan 2020 güz döneminde bağımsız bir devlet anaokulunda 
staj deneyimine katılmışlardır. Veri kaynakları, katılımcıların haftalık staj günlüklerine yaptıkları 
yansıtmaları (N = 81) ve staj deneyimleri üzerine kendi yansıtmalarını (N = 8) kapsamaktadır. 
Veriler içerik ve tematik analizlerle MAXQDA üzerinden analiz edilmiş ve kodlar araştırmacı 
tarafından farklı zaman dilimlerinde tekrar tekrar kontrol edilmiştir. Analiz sonuçları, öğrencilerin 
hem yansıtıcı düşünme düzeyleri hem de deneyimlerini nasıl anlamlandırdıkları hakkında bilgiler 
sağlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Covid-19 Pandemisi, Okul Öncesi Öğretmen Adayları, Yansıtma  

Geniş Özet 

Bu çalışma, okul öncesi öğretmen adaylarının Covid-19 Pandemisi ile uygulama deneyimine ilişkin yansımalarını 
araştıran fenomenolojik bir vaka çalışması olarak yapılmıştır. Bu fenomenolojik vaka çalışmasının katılımcıları, 
İstanbul/Türkiye'de bir vakıf üniversitesine kayıtlı sekiz okul öncesi öğretmeni adayıdır. Bu katılımcılar, Covid-
19'un politika düzeyindeki kısıtlamaları nedeniyle ilk dört hafta okulda yüz yüze olarak yürütülen, ardından 
çevrimiçi uzaktan eğitim yoluyla sürdürülen hibrit bir modelle uygulamaya katıldılar. Buna karşılık, kalan sekiz 
hafta, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden senkronize bir çevrimiçi uygulama ile tamamlandı. Bu çalışmanın 
araştırılması için, etik hususlar dikkate alınarak katılımcıların onamları alınmıştır. Veri kaynakları, katılımcıların 
haftalık staj günlükleri hakkındaki düşünceleri (N = 81) ve kendi staj deneyimleri üzerine kendi yansımalarıdır (N 
= 8). Öğrenciler haftalık staj günlüklerinin içeriği ve yapısı hakkında özgürken, danışman staj deneyimleri 
hakkında öz yansıtma için yarı yapılandırılmış bir çerçeve sağladı. Veriler MAXQDA ile tematik analiz ile analiz 
edilmiş ve kodlar araştırmacı tarafından belli aralıklarla yeniden kontrol edilmiştir. Analiz sonuçları öğrencilerin, 
hem Taggart ve Wilson'ın (2015) rubriğine dayalı olarak yansıtıcı düşünme düzeylerine hem de Covid-19 
pandemisi sırasında deneyimlerini nasıl anlamlandırdıklarına dair bilgiler sağlamaktadır. Üniversite danışmanı 
gözetiminde gerçekleşen uygulama deneyimlerine ilişkin öz yansıtmalarda en çok yansıtılan alanlar çevrimiçi 
öğrenme ortamının zorlukları, iletişimlerini kısıtlamaları, çocuklarla etkileşimleri ve sınıf yönetimi meseleleridir. 
Her iki veri kaynağında da tüm katılımcılarda en çok kullanılan yansıtma düzeyi Teknik seviyedir. Çoğunlukla 
bağlamsal ve diyalektik yansıtmalar, dördüncü haftadan sonraki çevrimiçi staj döneminin ilk haftalarındaki 
yansıtmalarla örtüşmektedir. Covid-19 sürecinde öğretmenlik uygulama derslerinin uygulanmasında çeşitli 
sınırlamalar olsa da, dersin yeni normale uyarlanması için dersin uygulanmasında düzenlemeler yapılması 
gerekmektedir. Örneğin, okul öncesi öğretmen adaylarının haftalık yolculukları üzerine çevrimiçi grup 
tartışmaları, çevrimiçi uygulama deneyimlerinin kaydedilmesi ve hem ders öğretmeni hem de uygulamalı okul 
müfettişinin katkılarıyla bu deneyimlerin yansıtılması, bağlamsal ve diyalektik düzeylerde yansıtma yapılmasına 
katkıda bulunabilir. 
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0BReflections of Pre-service Preschool Teachers Related to the 
Practicum Experience During Pandemic 

 
Şeyda, KARAN 

Fatih Sultan Mehmet Vakıf University, İstanbul, Turkey, sucar@fsm.edu.tr 
 

Abstract 

The purpose of the study is to examine the self-evaluation and reflection skills of pre-service 
preschool teachers related to their teaching practicum experience during the Covid-19 Pandemic. 
For investigating this purpose, the study was designed as a phenomenological case study. The 
participants were eight pre-service preschool teachers enrolled in a foundation university in 
İstanbul/Turkey. As part of Teaching Practicum I course, these participants attended practicum 
experience in an independent public preschool during 2020 fall term, which was the second 
education period carried at the expense of the Covid-19 Pandemic. Data sources are participants' 
reflections on weekly practicum journals (N = 81) and their self-reflection on their practicum 
experiences (N = 8). Data were analyzed with content and thematic analyses via MAXQDA, and 
researcher checked codes in different periods. Analysis results provide information on both students' 
level of reflective thinking and how they make sense of their experiences. 

Keywords: Covid-19 Pandemic, Pre-service Preschool Teachers, Reflection 

Introduction 

With the declaration of the Covid-19 virus, which first appeared in Wuhan, China in 2019, as a pandemic by the 
World Health Organization (WHO), national and international measures have been taken to slow the spread of the 
virus. One of the first measures taken to slow down the pandemic in the world and our country was the transition 
to emergency remote learning at all levels of education (Eren, 2020). Accordingly, even though all pre-service 
teachers in Turkey attended the emergency remote online learning courses to complete their practicum since the 
middle of the 2020 spring term, pre-service teachers in the 2020 fall term get chances to attend face-to-face 
practicum for the first four weeks of the term. Then, decisions to participate for either face-to-face practicum or 
online remote practicum have changed based on the spread of the covid cases. 
Since 2018 fall term, all education faculties in Turkey follow the center-based curriculum introduced by the 
National Higher Education Institution. Accordingly, pre-service teachers take Teaching Practicum Course I-II in 
the fall and spring terms of the fourth grade. Thus, since 2019 spring term, many pre-service teachers have tried 
to complete their practicum with tremendous uncertainties without attending any practicum in their previous 
academic terms. For some fields, such as the department of preschool education, attending face-to-face practicum 
is crucial because developmental aspects of children and the ways of learning differ from other learner groups to 
a large extend. However, due to the global Covid-19 crisis, pre-service teachers have faced one of the most 
challenging education conditions ever (Szente, 2020). 
Under these extreme global conditions affecting the whole life, it is essential to observe and support the 
professional development of pre-service teachers. Developing reflective thinking practices is one of the crucial 
aspects of professional development. Dewey (1933), as one of the pioneers of reflective thinking and practices, 
pays attention to the distinction between routine and reflective action. Reflective action is related to adapting and 
developing one’s practices via a process of self-reflection and critical analysis. Hence, educators can answer the 
needs of today’s complex educational demands; their confidence increases; their quality of teaching develops for 
children; they recognize their areas of strengths for better behavior management, assessment, and support in an 
educational context. Moreover, reflective thinking ability is one of the MoNE’s quality standards for in-service 
and pre-service teachers' personal and professional development (MEB, 2017). Moreover, the 2013 National Early 
Childhood Education Program underlines the importance of teachers' self-reflection (MEB, 2013).  Reflection here 
refers to a reflection skill that reaches a critical self-reflection level rather than a routine act of thinking. This type 
of thinking is also conceptualized as reflective thinking in the relevant literature, and there are varying levels of 
reflective thinking (Weber, 2013; Taggart & Wilson, 2005; Dewey, 1910; Schön, 1987). 
In this investigation, the reflective thinking levels of Taggart and Wilson (2005), namely the technical, contextual, 
and dialogic levels, are taken into consideration to conceptualize the reflection levels of preschool teacher 
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candidates. At a technical level, the individual tries to determine the appropriateness between actions and goals 
without thinking about the context. At the contextual level, the aim of reflection is to understand the theoretical 
basis, context, and concepts of the classroom practices, defend these practices, and reveal the relationship of these 
practices with the development of students. Reflections at this level include ethical and political concerns about 
one's instructional planning and practice on a dialectical level. 
For pre-service teachers, reflective thinking practices pave the way for them to act more consciously in the actions 
they are involved in (Bubnys, 2019; Snead & Freiberg, 2019). Practicum supervisors understand how pre-service 
teachers perceive their acts and beliefs as a phenomenon during the practicum experience, depending on the level 
and content of reflection. Thus, the pre-service teachers' reflective thoughts, who have been attending practicum 
under Covid-19 conditions since March 2020, might be a significant resource for the educators to understand pre-
service teachers' professional development. However, the literature investigating the pre-service teachers' 
reflections on practicum experience with the Covid-19 Pandemic is limited (Kim, 2020; Perrotta & Bohan, 2020; 
Ghazi-Saidi et al., 2020). The data gathered by reflections have the potential to represent the picture of being a 
pre-service teacher under this particular case. Specifically, this study aimed to understand pre-service preschool 
teachers’ reflections as a phenomenon on the practicum experience with the Covid-19 Pandemic. The research 
questions were: 

• What are the in-depth reflections and self-evaluations of pre-service preschool teachers on their teaching 
practices under the effects of pandemic? 

• What are the in-depth reflections and self-evaluations of pre-service preschool teachers on their teaching 
practices under the effects of pandemic? 

Method 

This study was conducted as a phenomenological case study investigating pre-service preschool teachers' 
reflections on the practicum experience with the Covid-19 Pandemic. Phenomenological studies are interested in 
the experience itself (Merriam, 2009). A case study describes and analyzes the bounded system in-depth (Merriam, 
2009). Covid-19 pandemic creates a case for practicum experiences of pre-service preschool teachers. Thus, this 
study was designed as a phenomenological single case study to reveal descriptive information about the 
experiences of pre-service preschool teachers during the pandemic period. 

Study Sample 

Under the extraordinary global conditions of pandemic, being pre-service teacher bounds the participants of this 
study as a specific case. The participants of this phenomenological case study were eight pre-service preschool 
teachers enrolled in a foundation university in İstanbul/Turkey. For the university students, the GPA, the rate of 
scholarship, and the university enrollment types might describe the educational success profiles of students, which 
might be necessary to consider while investigating the level of reflective thinking skills (Table 1). 

 
Table 1. Educational Success Status of Participants 

Participant Gender GPA University Enrollment 
Type 

Scholarship 

P1 Girl 3 Undergraduate 
Transfer 

50% 

P2 Girl 3.5 University Entrance 
Exam 

100% 

P3 Girl 3.02 University Entrance 
Exam 

100% 

P4 Girl 3.64 University Entrance 
Exam 

100% 

P5 Girl 3.42 Undergraduate 
Transfer 

100% 
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P6 Girl 3.55 University Entrance 
Exam 

25% 

P7 Girl 3.47 University Entrance 
Exam 

100% 

P8 Girl 3.32 University Entrance 
Exam 

25% 

 
Data Collection Tools 

There were two types of data collection tools: 
The first one is purely participant-generated weekly reflective reports. Even though participants were allowed to 
decide the content, the explanation was stated for guiding participants about the general structure of the reports by 
stating that; 

“The reports are your practicum reflection diaries. But here, with a more professional point of view, you will 
write about one-page weekly reflective reports that you will write about how what is happening around you 
during your training makes you feel and think about the training. Here you are expected to go beyond the 
"What, Where, When and How" questions to create a critical reflection in which you add your interpretations 
to the "Why,” “What would be different?” questions.” 

The second one is the self-evaluation on the practicum experiences, which was partially generated based on the 
semi-structured framework to guide self-evaluations. The content of the framework was determined based on the 
National Teacher Qualities of MoNE. These frameworks includes: 

• Evaluate your content knowledge of the subject in the plan you are applying. 
• Evaluate your field education knowledge and experiences in the plan you are applying. 
• Evaluate your teaching and learning process according to the following sub-headings (Planning, Teaching 

Process, Classroom Management, Communication, Assessment). 
• How did being in the “Emergency Remote Teaching” process affect your application experience? What 

would be different if you were in the classroom? 
 

Process of Data Collection 

The data of the study was collected in the Teaching Practicum Course I for 14 weeks. In the 2020 fall term, the 
participants attended practicum experience in an independent public preschool in Üsküdar/İstanbul. Due to the 
policy level restrictions of Covid-19, these participants attended the practicum with a hybrid model that the first 
four weeks were conducted as face-to-face in the school. In contrast, the remaining eight weeks were completed 
with a synchronic online practicum via the Educational Informatics Network (EBA). Under this context, each 
participant uploaded weekly reflective reports (N = 81) and the self-evaluation on the practicum experience (N = 
8) to the online learning system (LMS). For investigating this study, participants' consent was taken with ethical 
considerations in the first week of the course. None of these forms were requested as compulsory and not graded 
for the course. Thus, all participants were free to decide to upload the weekly documents. 
Data Analysis 
Data were analyzed with the help of MAXQDA in two cycles with content analysis (Scheier, 2012), which helps 
to summarize and interpret the data based on the predetermined categories and themes in the first cycle, and 
thematic analysis (Braun & Clarke, 2006) in the second cycle. In the first cycle, the unit of analysis was sentences 
of weekly reflective reports. Sentences were coded deductively to detect the level of reflection (technical, 
contextual, or dialectical) based on the predetermined coding list, which was created based on the rubric of Taggart 
and Wilson (2015). In the second cycle, the unit of analysis was also sentences of self-evaluations on practicum 
experience. The sentences were coded inductively to make interpretations from raw data to develop concepts and 
themes. The first coding cycle aimed to answer the first research question, while the second cycle aimed to answer 
the second research question. From the beginning of the coding process, the researcher wrote the memos and 
logbooks on MAXQDA and coded the same unit of analyses repeatedly. 
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Results 

Levels of Reflection 
The first research question of the study is “In what levels (technical/contextual/dialectical) do the pre-service 
preschool teachers attend reflective thinking for teaching practicum during pandemic?” Accordingly, for the 
reflection of all participants, the technical level of reflection was found as the most common type (55%). Then, it 
is followed by contextual (33%) and dialectical (12%) levels. It is also important to describe which categories of 
each level of reflection were reflected by participants for technical (Figure 1), contextual (Figure 2), and 
dialectical (Figure 3) levels. 

Figure 1. The Rates of Reflection Based on the Sub-Categories of Technical Level 

Figure 2. The Rates of Reflection Based on the Sub-Categories of Contextual Level 

Figure 3. The Rates of Reflection Based on the Sub-Categories of Dialectical Level 
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Emergent themes related to the impacts of the pandemic on practicum 

The second research question of the study is “What are the in-depth reflections and self-evaluations of pre-service 
preschool teachers on their teaching practices under the effects pandemic?” Accordingly, the emergent themes in 
the self-evaluations of participants related to their practicum experience vary. Specifically, the intersection of 
comments on pandemic and its effects reflected on the self-evaluation of practicum experience is considered to 
find themes related to this intersection. Most participants focus solely on the negative effects of pandemic on their 
practicum experience and the ways to cope with the difficulties, while some of them find some positive aspects 
emerged from pandemic conditions. 
For negative reflections, participants focused on the difficulties of online remote learning context for both 
themselves and children. For pre-service teachers’ themselves, their lack of previous practicum experience made 
the remote practicum harder in terms of developing teaching skills and having motivation: 

P2: Participating in the practicum experience during the remote learning process definitely affected me 
negatively. It's really sad when we come to the 4th grade and try to make activity plans even though we 
don't even play games with children properly, and try to attract attention with activities before we can 
even get to know them and observe them. 
P3:  Since I don't have much experience with face-to-face education with children, I hesitated about what 
I could do in online remote learning. 

Besides lack of previous experience, online remote learning restricts pre-service teachers skill development for 
assessment of implementation and learning process, communication with children, and the quality of activities: 

P8: I think that online education prevents me from doing some points. For example, if I were in the 
classroom, I would be able to complete my assessment questions much more easily because I could 
communicate with all the children comfortably… I could guide the children who could not do it more 
easily. 

When compared to the in-class practicum experience, online remote learning environment restricts pre-service 
teachers‘ planning and implementation due to the factors such as lack of time, limited materials, and limited hands-
on learning opportunities: 

P6: Having this event in a classroom environment would reduce communication problems... 
Unfortunately, seeing it on camera is not as clear as seeing it live. 

Emergency remote teaching due to covid-19 pandemic both affected the developmentally appropriate practices for 
children, and the ability of developing teaching skills of pre-service preschool teachers: 

P2: The situation is as difficult for children as it is for teachers. They can't see their friends, they stay 
closed in the same environment, they can't do most of the large group activities, and they can only 
participate in activities by depending on the limited materials at home. While it is difficult enough for us 
to create a plan in remote learning and ensure that the children are not distracted, the fact that we still 
have not spent time with the children when we are about to graduate makes our situation even more 
difficult. 

Despite solely reflecting on difficulties of online remote practicum, pre-service preschool teachers reflected on 
what kind of strategies they used to improve their skills and cope with difficulties of the pandemic. Pre-service 
preschool teachers‘ self-efficacy on content knowledge and planning gives them the power to endure the obstacles 
of a pandemic: 

P2: We have learned very important lessons about our department and we have improved ourselves by 
taking the feedbacks into consideration and correcting them with care. However, since our internship 
period coincided with the pandemic and we were only able to see practicum environment this year, I don't 
think I have much experience. We are trying to advance this issue with the resources we have. 

Online learning environment creates obstacles for hearing the voice of each child and communicating with them. 
To adapt to the situation, pre-service teachers benefit from various strategies such as using web tools: 

P5: Unfortunately, the most challenging part of distance education is the communication part. Since we 
have a time limit, it is not possible to listen to every child at length. But to show that I respect them, I 
always try to listen to what they say, even if it is short, and give them an opportunity to express themselves. 
I tried to be clear in the instructions so that there was no problem in communication, I had to repeat it 
several times for those who did not understand. However, there has never been a day when we had serious 
problems in communication. 
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Besides reflections on negative impacts and the strategies to deal with them, some participants solely focused on 
what advantages comes to the teaching practicum experience with an online remote learning environment: 

P6: As much as I didn't want to do an internship remotely, it actually added a lot to me. In fact, I think 
that I have come a long way in some subjects than face-to-face training. When I evaluated the process in 
both face-to-face and online education, I realized how right this profession was for me. In both types of 
training, I always left happy at the end of the course. The answers given by the children during the lesson 
always put a smile on my face. 
P3: When I went only on Friday, I felt like I had entered a different world. Each week would come 
differently because I didn't know what the kids were doing all week. I think this is the advantage of 
distance education. The fact that we can see children at regular intervals 3 days a week. 

Discussion and Implementation 

According to the results, the most reflected level of thinking is technical which mostly focused on the simple 
description of observation, and followed by contextual and dialectical orderly. Writing a practicum journal is not 
an uncommon practice in teacher education programs and even writing on technical reflection level allows pre-
service teachers to review their observation and practices (Braun et al., 2020). The times mostly contextual and 
dialectical reflections coincide with the reflections on the first weeks of the online practicum period after the fourth 
week. These reflections usually focus on the self-efficacy skills and the critics of the education policies taken by 
MoNE for covid-19, which were considered barriers to developing necessary skills for becoming a teacher. Thus, 
while appreciating participants' attempts with their reflections in all levels, it is actually important to empower 
them to become critical even in ordinary face-to-face school day. This is because, technical level of reflections, 
which were usually emerged at the times of face-to-face, illustrates that pre-service teachers regard the context 
much more “normal and expected, and did not attempt to criticize the practicum experiences and observations with 
contextual and dialectical lenses. 
For the self-reflection on their practicum experience under the supervision of the course instructor, the most 
reflected area is the difficulties of the online learning environment, restricting their communication, interaction 
with children, and classroom management ability as parallel with the literature (Kim, 2020; Perrotta & Bohan, 
2020; Ghazi-Saidi et al., 2020). Even though participants mostly focused on the negative impacts of the pandemic, 
some participants took attention to the advantages of online remote learning. The most outstanding advantage of 
the situation is the opportunity to attend practicum more than once a week. In contrast to the past, pre-service 
teachers only attend formal practicum during their last two terms as half-day of the week. In the department of 
preschool education, it limits the quality-based development of the teacher candidates. Thus, pandemic experiences 
might create awareness for policymakers to increase the frequency and the timing of practicum for pre-service 
teachers.  
Even though there are various limitations for implementing teaching practicum courses during the Covid-19 
process, there need to be accommodations in implementing the course to adapt the course for new-normal. For 
instance, online group discussions on the weekly journeys of pre-service preschool teachers, recording the online 
practicum experiences, and reflecting on them with both course instructor and practicum school supervisor's 
contributions might contribute to making reflections in contextual and dialectical levels. 
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Abstract 

This study in which the educational experiences of the teacher candidates who have received Turkish 
Sign Language (TSL) course and study in the department of special education have been examined, 
was designed in qualitative research method. The participants of the study were determined with the 
purposive criterion sampling method; the data were obtained through semi-structured interviews 
conducted with 10 teacher candidates who study in a state university in Aegean Region and took the 
TSL course in the 2020-2021 Fall term 3rd semester through distance education. The data conducted 
with the form including 12 interview questions, 7 of which are demographic, 5 of which are open-
ended, were descriptively documented and analyzed with content analysis. Three main themes, 
“Opinions about the Roles and Responsibilities, Opinions about Development of Effective Teaching 
Skills, Distance Training Practices and Right to Education”, were obtained as a result of content 
analysis. While giving TSL face-to-face and in a way that is applicable for the hearing-impaired 
individuals is a prominent opinion, all 10 teacher candidates stated that application is limited both 
for TSL and other courses in distance education. 

Keywords: Higher Education, Turkish Sign Language (TSL), teacher training, distance training. 

Extended Abstract  

Aims: Hearing impairment is defined as the individual who needs special education and support education as a 
result of partial or total loss in auditory sensitivity according to the Regulation on Special Education Services. 
Hearing impairment affects all areas of development, primarily language development. Individuals with hearing 
impairment communicate through auditory-verbal or sign language. Sign language is one of the methods used by 
the deaf to communicate and the native language of children with congenital severe and profound hearing loss. 
Sign language, a whole and inclusive language, consists of visual symbols created by the head, hand, finger, face, 
mimics, and all body movements instead of vocal symbols. Particularly visuality and face-to-face interaction are 
prominent in sign language teaching. Turkish Sign Language course is a 3 ECTS course taken by the teacher 
candidates who study in the special education teaching as a 2-hour theoretical course in the 3rd semester. Therefore, 
it is inevitable for the parents in the early childhood period and for the child's teachers in school life to be aware 
of sign language as a communication method. Use of the sign language as a method by the students with hearing 
impairment in the school period is related to the Turkish Sign Language (TSL) use competencies of the teachers. 
This study has examined Turkish Sign Language course experiences of the teacher candidates who study in special 
education teaching and will work with the students with special needs in the scope of distance education.  

Methodology: The study was designed in qualitative research method and the participants were determined with 
the easily accessible sampling method. Semi-structured interviews were conducted with 10 teacher candidates who 
study in a state university in Aegean Region and took the TSL course in the 2020-2021 fall term 3rd semester 
through distance education. A form including 12 interview questions, 7 of which are demographic, 5 of which are 
open-ended was used as the data collection instrument. With the interview questions prepared by taking the expert 
opinion, whether the participants have an individual with hearing impairment in their close environment, whether 
they used TSL before distance education process, TSL course duration, their opinions about the prerequisite skills 
or prerequisite courses for the teacher candidates who will receive sign language education and their opinions 
about the professional competences of the teachers who will work with the individuals with special needs were 

mailto:necla_idogan@hotmail.com
mailto:pelinakmese@gmail.com
mailto:nilaykayhan@gmail.com


 

131 

 

examined, and their opinions about the relationship between the TSL education they received with distance training 
and effective teaching were analyzed.  

The Major Findings: As the result of the content analysis, the data were described under three main themes: 
"Opinions about the Roles and Responsibilities, Opinions about Development of Effective Teaching Skills, 
Distance Training Practices and Right to Education". While giving TSL as an applied course is a prominent 
opinion among the teachers, all 10 teacher candidates stated that application is limited both for TSL and other 
courses. Participants, stating that the individuals with hearing impairment became disadvantaged in the distance 
education activities in terms of the effects of COVID-19, stated that even the teachers who actively use TSL and 
include it in teaching had difficulty in concretization, material use, interaction in front of the screen; they could 
watch videos related to TSL but had limitations in using sign language mutually. Teacher candidates, responding 
positively to increasing the preparations such as informative seminars-courses, stated that the microteaching 
practices in which interaction is provided have been limited. Emphasizing effective teaching, the participants stated 
that increasing the digital environment materials in distance education, preparing subtitled books, videos, 
animations contribute to the equal opportunities of the students with hearing impairment, that they supported their 
own sign language competencies by examining the digital materials with TSL support prepared by Ministry of 
National Education, Ministry of Health, non-governmental organizations, and technology companies and drew 
attention to the importance of materials.  
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Özet 

Uzaktan eğitim ile Türk İşaret Dili (TİD) dersini alan özel eğitim bölümünde öğrenim gören 
öğretmen adaylarının eğitim öğretim deneyimlerinin incelendiği bu çalışma, nitel araştırma 
yönteminde desenlenmiştir. Araştırmanın katılımcıları amaçlı ölçüt örneklem yöntemi ile 
belirlenmiş olup veriler, Ege Bölgesinde bir devlet üniversitesine devam eden 2020-2021 Güz 
döneminde 3. Yarıyıl TİD dersini uzaktan eğitim yoluyla alan 10 öğretmen adayı ile yarı 
yapılandırılmış görüşmeler yoluyla elde edilmiştir. 7’si demografik, 5’i açık uçlu 12 görüşme 
sorusunun yer aldığı form ile toplanan veriler, betimsel dökümleri yapılarak içerik analizi ile analiz 
edilmiştir. İçerik analizi sonucunda ‘‘Roller ve Sorumluluklara İlişkin Görüşler, Etkili Öğretim 
Becerilerinin Gelişimine Yönelik Görüşler, Uzaktan Öğretim Uygulamaları ve Eğitim Hakkı’’ 
olmak üzere üç ana temaya ulaşılmıştır. Öğretmen adaylarının görüşlerinde TİD’in yüzyüze ve 
işitme yetersizliği olan bireylerle birebir uygulamaya izin verir şekilde yürütülmesi görüşü öne 
çıkarken, 10 öğretmen adayı da uzaktan eğitimde gerek TİD gerekse diğer dersler açısından 
uygulamaların sınırlı olduğunu belirtmişlerdir. 

Anahtar kelimeler: Yükseköğretim, Türk İşaret Dili (TİD), öğretmen eğitimi, uzaktan eğitim.  

Giriş 

İşitme yetersizliği olan çocukların iletişim becerilerinde; işitsel-sözel, işaret dili ve her ikisinin birlikte kullanıldığı 
total yöntem kullanılmaktadır. Özellikle doğuştan ileri ve çok ileri derecede işitme kaybı olan ve iletişimlerini 
işaret dili ile sağlayan sağır bireylerin kullandıkları işaret dillerine dünyada ve Türkiye’de ilgi son yıllarda artmaya 
başlamıştır. Ülkemizde son 2013 yılından itibaren eğitim öğretim hayatının içine dahil edilmeye başlanmıştır 
(Kubuş vd., 2016; Piştav-Akmeşe ve Kayhan, 2017). İşaret dili sözel dil gibi aynı mesajı vermenin yanında sözel 
dilde yer alan sesli üretimden farklı olarak; baş, el, parmak, yüz, mimik, jest ve bütün vücut hareketleri ile yaratılan 
görsel sembollere yer verilmektedir (Bellugi & Klima, 2001). Sözel dilde bulunan sosyal ve bilişsel işlevler işaret 
dilinde de benzer bir biçimde yer almasına karşın bilginin iletiminde işaret dilinde görsel-uzamsal yöntemler 
kullanıldığı için dilin işitsel ve sözel yöntemlerinden daha farklı özellikler göstermektedir (Işıkdoğan Uğurlu, 
Kargın ve Aydın, 2019). Bu anlamda işaret dili ve sözel dil aynı bilgiyi iletmelerine rağmen işaret dilinde yer alan 
görsel-uzamlar yöntemler sözlü yöntemlerden daha farklı yapısal özellikler göstermektedir. Sözel dil, seslerin 
sistemli ve ardışık olarak bir araya gelmesiyle oluşmasına karşın işaret dilinde işaretler; el şekli, konumu, yönü, 
hareketi ve elin dışında hareketler olmak üzere farklı özellikleri barındırmaktadır (Sandler & Lillo-Martin, 2006; 
Işıkdoğan Uğurlu, 2017). Bu bağlamda işaret dili ve sözel dilin birbirinden farklı dilbilgisi yapılarına sahip 
bağımsız diller olduğu söylenebilir. Bu alanda çalışan öğretmenlerin sözel dilden farklı ve tam bir dil olduğu 
bilgisiyle öğretim hizmetlerinde işaret dilini kullanması, işitme yetersizliği olan çocukların iletişim, sosyal-
duygusal, bilişsel becerilerinin gelişimi ve eğitimde fırsat eşitliği açısından önemli bir boyut oluşturmaktadır.  

Türk İşaret Dili (TİD) dersi özel eğitim öğretmenliğinde okuyan öğretmen adaylarının III. yarıyılda Alan Eğitimi 
(AE) dersi olarak 2 saat teorik aldıkları 3 AKTS’lik bir derstir. İşaret dili işitme engellilerin iletişim kurarken 
kullandıkları yöntemlerden biri olup, doğuştan ileri ve çok ileri derecede işitme kaybı olan çocukların anadilidir 
(Piştav Akmeşe, 2020; Işıkdoğan Uğurlu, Kargın ve Aydın, 2019). Dolayısıyla erken çocukluk döneminde 
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ebeveynlerin, okul hayatında ise öğretmenlerin çocuğun gereksinimlerini temel almaları, iletişim, dil ve konuşma 
becerilerinin gelişimini desteklemeleri gerekmektedir. Okul çağında işitme yetersizliği olan öğrencilerin 
eğitiminde işaret dilinin bir yöntem olarak kullanılması ise öğretmenlerin TİD konuşma yeterlikleri ile ilişkilidir.   

2019 Aralık ayı itibariyle dünyayı etkisi altına alan ve halen devamlılık gösteren Koronavirüs Pandemisi (COVID-
19) sonucu eğitim öğretim faaliyetleri yükseköğretim sisteminde 2020 Mart ayı itibariyle uzaktan eğitimle 
sürdürülmektedir. Moore ve Kearsley (2012) uzaktan eğitimi; eğitim ortamının planlanarak öğreten ve öğrenenin 
farklı mekan ve zamanlarda yer aldığı içeriğin çevrimiçi sunularak iletişimin sağlandığı bir yöntem olarak 
tanımlamaktadır. Bu çalışmada 2020-2021 Güz döneminde TİD dersini uzaktan eğitim ile alan özel eğitim 
öğretmen adaylarının, TİD ders içeriğinde yer alan TİD’in özellikleri, harf-sayı-çevre ile ilgili işaretler ve sayılar-
matematik işaretlerinin kullanımı,TİD dilbilgisi kurallarını öğrenme ve TİD ile karşılıklı konuşma becerisini 
kazanmalarına yönelik deneyimleri incelenmiştir. Dolayısıyla bu çalışmada, özel gereksinimleri olan öğrencilerle 
çalışacak özel eğitim öğretmenliğinde okuyan öğretmen adaylarının, TİD dersine ilişkin eğitim öğretim 
deneyimlerinin incelenmesine odaklanılmıştır. Öğretmen adaylarının uzaktan eğitim deneyimleri, TİD derslerinde 
özellikle içerik, süre, materyal, dersin veriliş şekli bağlamında görüşlerini içermektedir. 

Yöntem 

Çalışma, nitel araştırma yönteminde desenlenmiş olup araştırmanın katılımcıları amaçlı örneklem yöntemi ile 
belirlenmiştir (Miles ve Huberman, 1994). Bu araştırmada örneklem belirlemede amaçlı ölçüt örneklemenin tercih 
edilme nedeni, yükseköğretime devam eden, özel eğitim bölümünde alan eğitimi dersleri kapsamında TİD dersini 
uzaktan eğitimle alan katılımcılara ulaşılmasıdır. Patton’a göre ölçüt örnekleme ile belirlenen katılımcı gruplarında 
gruba dair bir takım özelliklerin öne çıktığı dikkati çekmektedir (Patton, 2001). Katılımcıları belirlemede 
kullanılan ölçütler; 

a) Yükseköğretim’de özel eğitim öğretmenliği lisans programında öğrenime devam etmek 
b) 2020-2021 Eğitim öğretim döneminde uzaktan eğitim ile TİD dersini almış olmak 
c) Çalışmaya katılımda gönüllü olmak 

 
şeklindedir. Ege Bölgesinde bir devlet üniversitesine devam eden 2020-2021 Güz döneminde III. Yarıyıl TİD 
dersini uzaktan eğitim yoluyla alan, 10 öğretmen adayı ile yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 
Öncelikle ölçütü karşılayan öğretmen adayları ile elektronik posta-mobil cihaz yoluyla iletişime geçilmiş, 
çalışmanın amacı hakkında bilgi verilmiştir. Çalışmaya katılıma istekli olan öğretmen adayları ile 2020-2021 Güz 
dönemi derslerin bitiş tarihleri temel alınarak TİD dersi hakkında uzaktan eğitim deneyimlerine dair görüşmeler 
gerçekleştirileceği belirtilmiştir. Veri toplama aracı olarak 7’si demografik, 5’i açık uçlu 12 görüşme sorusunun 
yer aldığı form kullanılmıştır. Uzman görüşü alınarak hazırlanan görüşme soruları ile katılımcıların yakın 
çevresinde işitme engelli birey olup olmadığı, uzaktan eğitim süreci öncesinde TİD konuşma durumları, TİD ders 
süresi, işaret dili eğitimi alacak bir öğretmen adayı için ön koşul beceriler veya ön koşul dersler hakkındaki 
görüşleri ile özel gereksinimi olan bireylerle çalışacak öğretmenlerin mesleki yeterliliklerine ilişkin görüşleri 
irdelenmiş; uzaktan eğitimle aldıkları TİD eğitiminin etkili öğretim ile ilişkisine dayalı görüşleri incelenmiştir. 
Veriler 25 Ocak-16 Şubat 2021 tarihleri arasında toplanmıştır. Görüşmelerin betimsel dökümleri yapılarak 27 
sayfa, 231 paragraf ve 1002 satır veriye ulaşılmış, veri analizi betimsel dökümlerin araştırmacılar tarafından 
okunarak, ilgili kodların belirlenmesi, kodlar arasındaki benzerlik ve farklılaşmayı dikkate alarak ana tema alt 
temalara ulaşılması yoluyla gerçekleştirilmiştir (Yıldırım ve Şimşek, 2018).
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Tablo-1 Katılımcılara Ait Demografik Bilgiler 

Öğr. 
Adayı 

Cinsiyet İşitme Engelli 
yakını var 

mı? 

TİD  (Ders 
Öncesi) 

TİD Süre hafta Veriliş 
Şekli 

İşaret dili eğitimi için  yeterlik 
(önkoşul ders/materyal) 

TİD’e 
başlama yaşı 

Öğretmenlik mesleki yeterlikleri/işaret dili 
eğitimi 

ÖA1 Erkek Hayır Hayır Yetersiz/yüzyüze  İletişim, ifade becerisi, jest ve 
mimik 

Erken 
Çocukluk 

Öğretmen yeterliği ile ilişkili/kapsayıcı eğitim  

ÖA2 Erkek Hayır Hayır Yetersiz/yüzyüze 4 saat İşaret dili I dersi olmalı. Erken 
Çocukluk 

Öğretmen yeterliği ile ilişkili 

ÖA3 Erkek Hayır Hayır Yeterli Ön koşul ders olmadan öğrenebilir. Erken 
Çocukluk 

Her öğretmenin öğrenmiş ve aktif kullanması 
şart 

ÖA4 Erkek Hayır Hayır Yetersiz/iki dönem yüzyüze İşaret dilini temel düzeyde 
tanımalı. 

Erken 
Çocukluk 

Öğretmenler aktif kullanıyor ders anlatıyor 
olması şart 

ÖA5 Erkek Hayır Evet   Yetersiz/4 saat iki dönem  Ön koşul ders olmadan öğrenebilir. Erken 
Çocukluk 

Öğretmenlerin aktif kullanabiliyor olması şart 

ÖA6 Erkek Hayır Hayır Yetersiz/3-4 saat iki dönem Ön koşul ders olmadan öğrenebilir. Erken 
Çocukluk 

Yeterli düzeyde biliyor kullanıyor olması şart 

ÖA7 Kadın Hayır Hayır Yeterli İşitme Yetersizliği, Dil ve İletişim 
Becerileri, Özel Eğitim 

Erken 
Çocukluk 

İşitme Engelliler okulları için özellikle çalışan 
öğretmenler  

ÖA8 Erkek Evet Hayır Yeterli Özel eğitim dersi ön koşul/jest 
mimik kullanımı iletişim becerileri 

Erken 
Çocukluk 

Aktif kullanıyor olması gerekir. İşitme engelli 
bireyle çalışırsa işaret dili gelişir. 

ÖA9 Erkek Hayır Hayır Yeterli Temel iletişim becerileri/jest, 
mimik 

Erken 
Çocukluk 

Her öğretmen adayı dersi almalı pratik yapmalı 

ÖA10 Kadın Evet Evet Yetersiz/4 saat/2 dönem Ön koşul ders olmamalı Erken 
Çocukluk 

Okullara görevlendirmede dikkate alınmalı. 
İşitme Engelli Okulları 
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Tablo 1’de görüldüğü gibi 2 kadın 8 erkek öğretmen adayının özel eğitim bölümünde öğrenim süreleri öncesinde 
TİD yaşantıları incelendiğinde ÖA8 ve ÖA10’un işitme engelli yakını bulunmaktadır. ÖA5 ve ÖA10 ise ders 
öncesi kursa giderek sertifika almışlardır. TİD’in mevcut programda haftada 2 saatlik teorik ders olarak yer 
almasını yeterli bulan 4 katılımcıya (ÖA3-ÖA7-ÖA8-ÖA9) karşın 6 katılımcı (ÖA1-ÖA2-ÖA4-ÖA5-ÖA6-Ö10) 
2 saatlik sürenin özellikle çevrim içi ortamda yeterli olmadığını uygulama içeren bir ders olması gerektiğini 
belirtmişler. TİD’in 2 dönem toplam 4 saatlik bir ders olarak yapılandırılmasını önermişlerdir. Derste kullanılan 
materyal ve ön koşul dersler bakımından görüşleri incelendiğinde özel eğitim programları dışındaki öğretmenlik 
programlarında ‘‘Özel Eğitim’’ dersini ön koşul ders olarak öneren katılımcılar, özel eğitim bölümünde ise ‘‘Dil 
ve İletişim, İşitme Yetersizliği’’ konulu ön koşul bir ders yanı sıra temel iletişim becerileri, jest mimik kullanımının 
da TİD’in verimliliğini etkilediğini ifade etmişlerdir.   

Bulgular 

Veriler içerik analizi sonucunda ‘‘Roller ve Sorumluluklara İlişkin Görüşler, Etkili Öğretim Becerilerinin 
Gelişimine Yönelik Görüşler, Uzaktan Öğretim Uygulamaları ve Eğitim Hakkı’’ olmak üzere üç ana temada 
özetlenmiştir. Öğretmen adaylarının görüşlerinde TİD’in uygulamalı verilmesi görüşü öne çıkarken, 10 öğretmen 
adayı da uzaktan eğitimde gerek TİD gerekse diğer derslerde uygulamaların sınırlı olduğunu belirtmişlerdir. 
COVID-19’un etkisi bağlamında işitme yetersizliği olan bireylerin uzaktan eğitim faaliyetlerinde dezavantajlı 
durumda kaldıklarını belirten katılımcıların her bir ana temaya ait alt temalara ilişkin görüşleri birebir alıntılarla 
aşağıda yer almaktadır.  

Roller ve Sorumluluklara İlişkin Görüşler 

Öğretmen adaylarının ilk ana temaya ilişkin görüşleri dört alt temadan oluşmaktadır. Bunlar; 

a) İşitme engelli bireyin ailesi ve devam ettiği okullarda bütünleştirmenin niteliği 
b) Öğretmen adayının rol ve sorumlulukları  
c) Yükseköğretim personelinin rol ve sorumlulukları 
d) İşitme engelli öğrencilerin eğitim-öğretim düzenlemelerinden sorumlu yetkililer alt temalarıdır. 

Öğretmen adayları roller ve sorumluluklar ana temasında işitme engelli bireyin eğitiminde aile ve okul idaresinin 
sorumluluklarının yanısıra  yükseköğretimde kalite ve nitelik vurgusuna da yer vermiş; öğretmen yeterlikleri ile 
özel gereksinimleri olan bireylerin eğitiminden sorumlu olacak personelin iyi yetiştirilmesi gerektiği vurgusu 
yapmışlardır. Bu konuda öğretmen adaylarının rol ve sorumlulukları ile yükseköğretimde TİD dersinin verilişi, 
süresi, materyal tercihleri ve kullanımının ilişkili olduğuna değinen katılımcılar teorik ve uygulamalarla öğretmen 
yeterliklerinin Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurumu tarafından yapılacak düzenlemeler sayesinde 
meslek öncesinde desteklenebileceğini bildirmişlerdir.  Örneğin;   

ÖA1 “Aile ev içinde sıklıkla işaret diliyle iletişim kurmalı, bu öğrenci için olumludur. Öğretmen ise 
karşısındaki öğrenciyi tanımalı…daha iyi öğretmek için yollar ve taktikler bulmalıdır…..okul idaresi 
öğretmen ve öğrenciyi destekleyici uygulamalar ile bu eğitim sürecine destek olmalıdır.” 

ÖA2 “Öğretmen; çocuğun ihtiyaç ve gereksinimlerini dikkate almalı. Akranları birlikte aynı ortamda sosyal 
becerileri için sınıf, okul bahçesi etkinlikleri düzenlemeli.”  

ÖA5 “Hastanede tarafından çocuklarına verilen işitme engelli tanı raporu ile en yakın RAM’a 
başvurmalıdırlar”  

şeklinde görüş bildirmişler; işitme engelli çocukların erken tanı ve müdahalede ailenin rolüne, vurgu yapmışlardır. 
Bir diğer alt tema ise katılımcılar tarafından öğretmen adaylarının nitelikli birer mezun olmaları anlamında 
yükseköğretim personelinin dersler, derslerin veriliş şekli teorik ve uygulamanın birleştirilmesine yönelik 
sorumluluklarına yöneliktir. Bu konuda katılımcılar, işitme engelli çocuklarla çalışacak öğretmenlerin 
sorumluluklarını;  
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ÖA5 “İşitme engelli öğrencisi ile ilgili bilgi edinmelidir. Bu nedenle öğrencinin ailesi ve doktoru ile 
görüşmeli öğretmen öğrencisiyle iletişim kurarken normal konuşma düzeyinde, ses tonunu çok yükseltmeden, 
doğal ve açık ifadelerle iletişim kurmalı, karşılıklı iletişimde abartılı jest ve mimiklere gerek olmadığını 
bilmeli.” 

görüşleri ile öğretmenlerin meslek öncesi bu yeterliklerinin geliştirilmesine vurgu yapmışlardır. Özellikle 
uygulamalı derslerin saat ve özelliklerine bir takım öneriler getirdikleri gözlenmiştir. Örneğin; 

ÖA2 “Bence Türk İşaret Dili dersi haftada en az 4 ders saati şeklinde verilmelidir. Ben yeterli bulmuyorum. 
Ders uzaktan değil, yüz yüze şeklinde verilmelidir.” 

ÖA7 “Ders süresi bence yeterli genel kapsamda başlangıç seviyesi işaret dili için. Eğitim alan kitle belli bir 
öğrenme düzeyinde olduğu için online eğitimde yüz yüze eğitimde benim için aynı.”  

ÖA8 “İşaret dili bir yöntem. İşaret dilini etkili bir biçimde kullanan öğretmenler yetiştirilmesi gerekir.” 

diyerek mevcut programda teorik olan 2 saatlik TİD dersinin özellikle pandemi döneminde uzaktan eğitimde 
uygulama içerikli olması nedeni ile dersin etkili bir şekilde yürütülemediğine  dikkat çekmişlerdir. İşaret dili 
eğitiminde hedef kitlenin özelliklerine vurgu yapan bir katılımcı ise (ÖA7) ders süresini yeterli bulduğunu 
belirtmiş, videolarla ders dışında da desteklenebileceğini bildirmiştir. 

ÖA10 ise “Görsel materyaller ve akıllı tahta kullanımının yoğun olduğu, öğrencilerin derse aktif 
katılımlarını sağlamak için her öğrencinin derse kesin olarak dahil edilmesinin sağlandığı bir ortam 
olmalıdır.” 

diyerek işitme engelli öğrencilerin eğitiminde özellikle görsel materyal kullanımına dikkat edilmesi gerektiğini 
açıklamıştır. Uzaktan eğitim sürecinde ekranda dikkat süresi, odaklanma anlamında sınırlılıklar yaşandığını 
belirtmiştir. Buna göre dersin uzaktan eğitim yoluyla çevrimiçi verilmesine yönelik öne çıkan görüşler; 

ÖA2 “Ders uzaktan değil, yüz yüze şeklinde verilmelidir.” 

ÖA3 “Ders sürelerini az buluyorum. Bu kadar kısa zamanda bu kadar çok şey öğretilmeye çalışılması 
açıkcası çok verimli olmuyor.” 

ÖA10 “Ders yüzyüze eğitimde verilmeli, öğrencilerle drama, hikaye okuma vb. etkinliklerde aktif 
olabilmeleri sağlanmalıdır.” 

şeklinde betimlenebilir. Bu görüşlerde özel eğitim öğretmen adaylarının özel gereksinimleri olan çocuklarla birebir 
uygulama deneyimleri olması gerektiğine vurgu yaptıkları belirlenmiştir. Yükseköğretimde TİD dersinin veriliş 
şekli, materyal, uzman desteği, uygulama yapma fırsatları öğretmen adaylarının TİD yeterliklerinde etkili 
olmaktadır. Örneğin uzmanlık alanı özel eğitim, işitme konuşma bozuklukları olan personel tarafından verilip 
verilmediği ile ilişkili olduğunu belirten katılımcıların özellikle işitme engelli çocuklarla çalışma deneyimleri olan 
öğretmenlerle işbirliği içinde uygulamalar yürütülmesine vurgusu yapmışlardır. Ayrıca okullarda özel 
gereksinimleri olan çocuklarla çalışma deneyimi olan öğretmenlerle öğretmen adaylarının birlikte çalışmasıyla 
aday öğretmenlerin mesleki gelişimine katkı sağlanacağına dair görüşler öne çıkmaktadır.  

Çalışmanın bir diğer ana teması “Etkili Öğretim Becerilerinin Gelişimine Yönelik Görüşler” olup bu konuda 
öğretmen adaylarının görüşleri: 

a) Etkili öğretim, 
b) Öğretimsel düzenlemeler, 
c) Mesleki yeterlik ve nitelikli eğitim alt temalarında özetlenmiştir.  
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Katılımcılar etkili öğretime yönelik; 

ÖA5 “Türk işaret dili kullanılarak etkili bir öğretim yapılan sınıf ortamında ana etken öğretmendir. Bir sınıfta 
öğretmen öğrencilerini ne kadar fazla önemserse, onların eğitimi ve gelişimi için ne kadar çabalarsa o sınıfta 
ve çocuklarda pozitif bir ortam oluşur. Öğretimi eğitici ve eğlenceli hale getirerek uygulaması o sınıfta hem 
öğrenimin kolaylaşmasını sağlar.”  

ÖA9 “İşitme engelli öğrencilerin eğitim ortamlarında öğretimsel düzenlemeler yapılmalıdır.”  

şeklinde görüş bildirerek; öğretim öncesi, sırası ve sonrasında öğretimi planlama ve uygulamada düzenlemelere 
vurgu yapmışlardır. Mesleki yeterlik vurgusu da yapan katılımcılar lisans eğitimlerinde uygulama yeterliklerinin 
mesleki deneyim sağladığını belirtmişler, özellikle Braillle-Türk İşaret Dili gibi derslerin I-II dönem şeklinde 
planlanarak okullarda özel gereksinimleri olan çocuklarla mesleki yaşantı geçirerek geliştirilmesi gerektiğini 
belirtmişlerdir.  

Çalışmanın son ana teması ise “Uzaktan Öğretim Uygulamaları ve Eğitim Hakkı” olup bu tema  

a) Özel gereksinimleri olan bireyler için eğitim hakkı, 
b) Bireysel farklılıklara dayalı öğretim uygulamalarında teknoloji kullanımı alt temalarında özetlenmiştir.  

Özel gereksinimleri olan bireylerin eğitim düzenlemelerinde eğitim hakkının esas olduğuna vurgu yapan 
katılımcılar, pandemi ile birlikte aile ve çocuğun gereksinimlerinin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini 
bildirmişlerdir. Ancak var olan süreçte materyal, eğitime erişim ve özellikle davranış yönetimi, aile içi iletişim, 
gereksinim türüne göre öğretimin uyarlanması noktasında özel gereksinimleri olan öğrencilerin dezavantaj 
yaşadıklarını belirten öğretmen adayları, destek hizmetlerde yaşanan sınırlılıklara da vurgu yapmışlardır. Ailenin 
çocukla ilgili sağlık, eğitim, sosyal yaşamı içeren düzenlemelerde desteğe gereksinimi olabileceğini belirtmişler, 
uzaktan eğitim sürecinde kendilerinin de alan derslerinde uygulama sınırlılıkları yaşadıklarını ifade etmişlerdir.  

ÖA7 “Derslerin öğretim planlamaları müfredat doğrultusunda öğrencilerin sahip olması gereken 
kazanımlarını kapsamalı. Bunun için öğretmen öğrencinin ön koşul becerilerini iyi bilmeli ve dersin içeriğini 
çocuğa göre uyarlamalı. BEP’lerde öğrencinin var olan performasını en net bir şeklide belirledikten sonra 
konularıda özellikle somut materyallerle ile desteklemeli, teknolojiyi en verimde şekilde kullanmalı.” 

ÖA9 “Dersle ilgili kazanımlar sadece normal müfredata göre olmamalı gerektiği yerde esnetilebilme 
özelliğine sahip olmalı. Burada aktif olarak rol alacak kişi de öğretmen ve öğrencilerdir. Kazanımları esnek 
bir yapıda öğrencilerin ihtiyaçlarına göre belirlemeli ve içerik açısından zengin olacak bir şekilde 
geliştirmeli.” 

ÖA10 “Dijital sözlük kullanımı ile desteklemeli, uyarlama konusunda öğretimi, planlama, öğretimi sunma ve 
değerlendirme gibi alanlara ağırlık vermeli, görsel-işitsel-dokunsal gibi bir çok alanda içeriği zenginleştirici 
uyarlamalar yapmalıdır.”  

şeklinde görüş bildirerek öğretmenlerin özel gereksinimleri olan öğrencileri için BEP hazırlamaları, öğretimsel 
uyarlama yapabilmelerine vurgu yapmışlardır. TİD dersi düşünüldüğünde, dersin uygulamalı ve bir o kadar görsel, 
dudak okuma, gösterip yaptırma, el şekli, duruş, jest mimik kullanımı gibi birçok detayı içermesi uzaktan eğitim 
sürecinde dijital materyallerin, videoların hazırlanmasına, öğrenme ve tekrara destek verecek dijital içeriklerin 
oluşturulması gerekliliğini ifade etmektedir.  

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Özel eğitim öğretmen adaylarının TİD dersine uzaktan eğitim yöntemiyle katılmalarına ilişkin görüşlerinde dersin 
içeriğinde yer alan uygulama becerilerinin sınırlı olduğu ve dersin uygulamalı verilmesi gerektiği görüşü dikkat 
çekmektedir.  TİD,  görsel-uzamsal yöntemlerin kullanıldığı; el şekli, komumu, yönü, hareketi ve elin dışındaki 
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hareketler olmak üzere farklı bileşenleri bir arada içeren karmaşık ve dilbilgisel olarak belli kuralları 
barındırmaktadır. Dolayısıyla uzaktan eğitimle tüm bu yapıyı öğretmen adaylarına aktarmak mümkün 
olmamaktadır. Özellikle karşılıklı diyaloglarda bu aktarım daha güç bir boyut kazanmaktadır. İşaretlerin yönü, 
sayısı, yönelimi ifade edilmek istenen sözcüklerin ya da düşüncelerin farklılaşmasına neden olmaktadır. Bu durum 
ise yanlış anlaşılmalara ya da ifadenin anlaşılmamasına neden olabilmektedir. Araştırma bulgularına dayanarak 
öğretmen adayları uzaktan eğitimdeki uygulamalarda; işaretlerin yönü, yönelimi, sayısı gibi uzamsal kritik 
özellikleri kaçırdıkları ve dolayısıyla bu durumun anlaşılabiliği olumsuz yönde etkilediği düşünülmektedir.  

Uzaktan eğitim sürecinde uygulamalı derslerle ilgili yapılan çalışmalara bakıldığında uygulamaların etkileşime 
dayalı olmaması, uygulamaların yapılamamasından kaynaklı büyük eksiklerin olduğu ifade edilmektedir. Bu 
durum özellikle eğitim alanında son zamanlarda yapılan çalışmalarda sık sık gündeme gelmektedir (Piştav Akmeşe 
ve Kayhan, 2021). Ayrıca lisans öğrencilerinin uzaktan eğitimde uygulamalı derslerden daha çok teorik 
kazanımlarının olduğu, derslerdeki etkileşim süreçlerinin yetersiz olduğu belirtilmektedir (Altun Ekiz, 2020). 
Yapılan çalışmalarda yüz yüze uygulama imkanının bulunmaması, öğrenen-öğreten etkileşimine dayalı alt yapı 
sorunlarının oluşması, uygulama için iyi örneklerin olmaması bulguları yer almaktadır. Bu eksikliklerin ortadan 
kaldırılmasında ya da en aza indirilmesinde ders programlarının uzaktan eğitim sürecine yönelik yeniden 
düzenlenmesi, ders içeriğiyle ilgili materyallere erişimin kolay olması, uygulama yöntemlerinin farklı video gibi 
görsellerle desteklenmesi gibi faktörler öne çıkmaktadır (Pınar ve Dönel Akgül, 2020; Wang, Cheng, Yue & 
McAleer, 2020). Başarılı uzaktan eğitim sürecinde uygulamaya dayalı öğretim programlarının öğrencilerin 
bireysel farklılıklara dayalı olarak mekan ve zaman durumlarına bağlı olmadan planlanması gerekmektedir.   

Sonuç olarak uzaktan eğitim yoluyla TİD dersi sürecinde; teknolojik gelişmelerle ve hızlı ulaşılabilirlik ile birlikte 
dijital materyallerin artması, dil gelişimiyle ilgili örnek videoların farklı ortam ve kullanımlarıyla ilgili 
çeşitlendirilmesi, derslerin uygulama boyutunun daha uzun zamanda öğrenciler arasında iletişimi ve etkileşimi 
sağlayarak yapılması gerekli görülmektedir. Ayrıca dijital ortamda birebir uygulamalara ağırlık verilmesi, örnek 
çalışmaların tekrar tekrar izlenmesi başarıyı artırmada önemli faktörleri oluşturmaktadır. Uzaktan eğitim sürecinde 
TİD dersinde iletişimden, dijital materyal yetersizliğinden, etkileşimden kaynaklı sıkıntıların yaşanması 
öğrencilerin eğitim algılarını olumsuz yönde etkilenmesine neden olduğu için eğitim ortamlarının tüm değişkenler 
dikkate alınarak düzenlenmesi ve öğrencinin desteklenmesi gerekmektedir.  

Araştırma sonuçlarına dayanarak uygulamaya yönelik olarak; uzaktan eğitim sürecinde özellikle uygulamalı 
derslerde etkileşimi artırmak öğrencilerin meslek hayatlarındaki başarıları için önemli bir yer tutmaktadır. 
Dolayısıyla uzaktan eğitim hizmetlerinin kalitesini artıracak dijital materyaller, örnek videolar kullanılması, 
öğretmen adaylarının uzaktan eğitim sürecine yönelik TİD dersiyle ilgili etkileşimi sağlayan mikroöğretim 
çalışmalarının yapılması, öğretmen adaylarının motivasyonu ve bilgilerini artıracak web tabanlı destek 
uygulamaların kullanması önerilebilir. Ayrıca öğretmen adaylarının derslere etkin katılabilmesi için farklı 
uygulamalarla TİD kullanma becerileri geliştirilebilir.  
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Abstract 

Education has been given a different direction in order to prevent the spread of this virus, which has 
a high risk of contagion, in society. As in our country and many countries in the world, there has 
been a changeover from face-to-face education to distance education. In the distance education 
process, it is important to analyze, discuss and transfer the experiences in applied courses to the next 
generations. For this reason, in this study, it is aimed to determine the problems experienced by the 
biology teacher candidates in the distance education process and to evaluate how they spend this 
process. Case study, one of the qualitative research designs, was used in the research. The study 
group of the research consist of 19 candidate teachers who are in the last year of biology education 
at a state university in Ankara, determined by the purposive sampling method. The data were 
collected using a "semi-structured interview form" prepared by the researchers. Content analysis 
was used in this data analysis. As a result of this study, it was determined that face-to-face education 
was preferred more than distance and hybrid education by teacher candidates. It has been stated that 
doing the applied courses with face-to-face education provides permanent learning, while it is not 
possible to provide permanent learning when done with distance education. 

Keywords: Biology teacher, Covid-19 pandemic process, applied lesson 
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Özet 

Yüksek bulaşıcılık riskine sahip olan Covid-19 virüsünün toplumda yayılımını engellemek amacıyla 
eğitime farklı bir yön verilmiştir. Türkiye’de ve Dünya’daki birçok ülkede yüz yüze eğitimden 
uzaktan eğitime geçiş yapılmıştır. Uzaktan eğitim sürecinde uygulamalı derslerde yaşananların 
analiz edilmesi, tartışılması ve sonraki nesillere aktarılması önemlidir. Bu nedenle bu çalışmada 
biyoloji öğretmen adaylarının uzaktan eğitim sürecinde uygulamalı derslerde yaşadıkları 
problemlerin tespit edilmesi ve bu süreci nasıl geçirdiklerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 
Araştırmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma 
grubu amaçsal örnekleme yöntemi ile belirlenen ve Ankara’da bir devlet üniversitesinin biyoloji 
eğitimi ana bilim dalı son sınıfında öğrenim gören 19 öğrenciden oluşmaktadır. Veriler 
araştırmacılar tarafından hazırlanan “yarı yapılandırılmış görüşme formu” kullanılarak toplanmıştır. 
Verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Yapılan bu çalışma sonucunda öğretmen adayları 
tarafından yüz yüze eğitimin, uzaktan ve hibrit eğitime göre daha fazla tercih edildiği belirlenmiştir. 
Yüz yüze eğitimde uygulamalı derslerin yapılması kalıcı öğrenmeyi sağladığı, uzaktan eğitimde ise 
kalıcı öğrenmenin sağlanamadığı belirtilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Biyoloji öğretmen adayları, Covid-19 pandemi süreci, uygulamalı dersler 

Giriş  

Tarih boyunca insanlar pek çok kez salgın hastalıklarla baş etmek durumunda kalmıştır. Bir hastalığın ülkelerde, 
kıtalarda, hatta küresel bir şekilde yayılım göstermesi pandemi olarak ifade edilmiştir (WHO). Tüm dünyayı etkisi 
altına alan yeni nesil korona virüsü (Covid-19) salgınının ortaya çıkması eğitimi de büyük ölçüde etkilemiştir. 
Yüksek bulaşıcılık riskine sahip olan korona virüsün toplumda yayılımını engellemek amacıyla eğitime farklı bir 
yön verilmiştir. Eğitim ve öğretim süreci diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de dijital teknolojiler kullanılarak 
devam etmektedir (Bakioğlu ve Çevik, 2020). 
Uzaktan eğitim alan yazın incelendiğinde farklı şekillerde tanımlanmaktadır. Moore ve Kearsley (2012); uzaktan 
eğitimi öğretme-öğrenme süreçlerinin planlandığı, öğretmen ve öğrencinin ayrı zaman ve yerlerde bulunduğu, 
içeriğin çevrimiçi ya da basılı olarak verildiği ve öğretmen ile öğrenci arasında iletişim sürecinin kapsamlı olduğu 
bir yöntem olarak tanımlamıştır. Salgın döneminde uzaktan yürütülen dersler hem öğretmen hem de öğrenciler 
için çok önemli bir deneyim olmuştur (Bıyıklı ve Özgür, 2021). Özellikle uygulamalı derslerde yaparak ve 
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yaşayarak öğrenme sürecinde öğrencilerin ders materyallerini örgün eğitimdeki gibi etkili kullanamamalarından 
dolayı sorunlar yaşanmaktadır. Bu nedenle uzaktan eğitim sürecinde uygulamalı derslerde yaşananların analiz 
edilmesi, tartışılması ve sonraki nesillere aktarılması önemlidir. Uzaktan eğitime geçilmesiyle birlikte yüz yüze 
eğitimle karşılaştırılmalarını beraberinde getirmiştir (Bulut, 2020). Bu bağlamdan yola çıkarak bu çalışmada 
biyoloji öğretmen adaylarının uzaktan eğitim sürecinde uygulamalı derslerde yaşadıkları problemlerin tespit 
edilmesi ve bu süreci nasıl geçirdiklerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Yöntem  

Bu çalışmada, nitel araştırma desenlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Durum çalışması, bir sistem içerisinde 
gerçekleşen durum ya da olayların detaylandırılarak açıklanmasını ifade etmektedir (Creswell, 2007). Durum 
çalışmalarının en büyük faydası, araştırılmak istenen konunun çok yönlü ve derinlemesine incelenmesine 
odaklanmasıdır (Yılmaz, Çimen, Karakaya ve Üçüncü, 2018). 

Çalışma Grubu  
Araştırmanın çalışma grubu, amaçsal örnekleme yöntemi ile belirlenen ve Ankara’da bir devlet üniversitesinin 
biyoloji eğitimi ana bilim dalı son sınıfında öğrenim gören 19 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırma 2020-2021 
eğitim öğretim yılında gerçekleştirilmiştir. 

Veri Toplama Aracı  
Veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan “yarı yapılandırılmış görüşme formu” kullanılarak toplanmıştır. 
Görüşme çeşitlerinden biri olan yarı-yapılandırılmış görüşme tekniği, araştırmacının araştırma konusuyla ilgili 
derinlemesine bilgi edinmeyi sağlamaktadır. Ayrıca, yarı-yapılandırılmış görüşme tekniğinde araştırmacı, önceden 
hazırladığı görüşme formuna bağlı kalarak, ek sorular sorma esnekliği ile hareket edebilmektedir (Yıldırım ve 
Şimşek, 2011). Öğretmen adaylarına 3 seçmeli, 10 açık uçlu soru yöneltilmiştir. 

Veri Toplama Süreci  
Araştırmacılar tarafından hazırlanan sorular pandemi nedeniyle biyoloji öğretmen adaylarına online ortamda 
gönderilmiştir.  

Verilerin Analizi  
Veriler içerik analizi yapılarak analiz edilmiştir. İçerik analizinde birbirine benzeyen verileri belirli kavramlar ve 
kategoriler çerçevesinde bir araya getirilip ve okuyucunun anlayabileceği bir biçimde düzenlenerek yorumlanır. 
İçerik analizi, dokümanlardan elde edilen nitel araştırma verilerinin işlenmesinde dört aşamada kullanılır:               
(1) Verilerin kodlanması, (2) Temaların bulunması, (3) Kodların ve temaların düzenlenmesi ve (4) Bulguların 
tanımlanması ve yorumlanması olarak belirtilmiştir (Yıldırım ve Şimşek, 2006). 
Araştırma verilerinin geçerliği için; verilerin kodlanması ve veri analiz süreci detaylı bir şekilde açıklanmıştır. 
Kategorilerin her biri için öğrenci açıklamalarından örnekler verilmiştir. İlgili araştırmalarla tutarlılığı sağlanmaya 
çalışılmıştır. Araştırma verilerinin güvenirliği için; Veriler araştırmacılar tarafından ayrı ayrı kodlanmış, 
oluşturulan kodlar ve kategori listesine son şekli verilmiştir. Güvenirliğin hesaplamasında [(Görüş Birliği) / (Görüş 
Birliği + Görüş Ayrılığı)] x 100 formülü kullanılmıştır. Kodlayıcılar arası güvenirlik %89 bulunmuştur. 
Uzlaşılamayan kodlar tekrar incelenerek görüş birliğine varılmıştır. 

Bulgular  

Yapılan çalışmada son sınıf biyoloji öğretmenliğinde okuyan 19 öğrencinin sorulan sorulara verdiği cevaplar tablo 
halinde verilmiştir. 
Biyoloji laboratuvarı dersini nasıl almak istersiniz? sorusuna verilen cevaplar grafik şeklinde verilmiştir (Şekil 1). 
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Şekil 1. Biyoloji Laboratuvarı Dersini Nasıl Almak İsterdiniz? Sorusuna Verilen Cevapların Grafiği 

Şekil 1’ de belirtildiği gibi biyoloji öğretmen adayları biyoloji laboratuvar derslerini yüz yüze (f=16) almak 
istediklerini belirtmişlerdir. Uzaktan eğitim (f=2) ve hibrit (f=1) olarak almak isteyen öğretmen adaylarının 
yüzdeleri de şekilde belirtilmiştir. 

Biyoloji laboratuvarı dersini nasıl almak istersiniz? Soruna verdiğiniz cevabı nedenini açıklayınız. Sorusuna 
yönelik cevaplar Tablo 1 de verilmiştir. 

Tablo 1. Biyoloji Laboratuvar Dersi Alma Şekillerinin Nedenlerinin Kavramlaştırılması 

 

Temalar f Örnek öğrenci görüşleri 

Aktif öğrenme 10 

Ö5. Derse etkin katılım yaparak öğrenmek kalıcılığı artırıyor.  
Ö8. Laboratuvar dersleri yaparak-yaşayarak öğrenilen bir ders. Bilgilerin 
kalıcı halde olması için karşılıklı etkileşim lazım. Sınıf atmosferinde yönetimin 
ve olayların gözlemlenmesi lazım. 
Ö9. Çünkü uygulamalı derslerin uzaktan öğretimi etkili ve aktif öğrenme 
sürecini olumsuz etkiliyor. 

Sınıf içi etkileşim 6 

Ö6. Laboratuvar dersleri uygulamalı derslerdir ve uzaktan olması hiç bir 
şekilde verimli olmuyor. Akranlarımız ile birlikte gruplaşıp yapılan deneyler 
çok daha hatırda kalıcı.  
Ö11. Arkadaş ve öğretmen eşliğinde yapmak, bende daha kalıcı öğrenmeyi 
sağladı. 

Öğrenme süreci 3 
Ö11. Bazı konuları teorik olarak iyi anlayamıyorum. Laboratuvar dersinde 
teorik olarak eksik olan kısımları uygulama sırasında tamamlayabiliyordum 
ve bu benim için büyük avantaj sağlıyordu. 

İmkân 2 Ö2. Gerekli alet ve malzemeleri temin edebilmek zor ve ev ortamında doğru 
bir sonuç alınamıyor. Bu yüzden yüz yüze olmasını isterim. 

Ortam 2 Ö14. Laboratuvar ortamına ihtiyaç duyuyoruz ve evde bu ortam 
sağlanamıyor. 

Deneyim 2 
Ö7. Hem el becerilerinin körelmemesi hem de ileride yaptıracağı deneyler ve 
tecrübeleri açısından biyoloji öğretmeni laboratuvarda yüz yüze eğitim 
almalıydı.  

Öz eleştiri 2 
Ö4. Yüzyüze derslerimizde deneyleri kendim yapabiliyorum ve daha çok 
öğreniyorum. İlerde öğrencilerimle deney yaptığımda hatalarımı daha kolay 
tespit edebilirim.  

84%

11%
5%
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Tablo 1’de belirtildiği gibi; biyoloji laboratuvar derslerinde aktif olarak öğrenmenin (f=10) biyoloji teorik dersini 
tamamlayıcı olduğu belirlenmiştir. Biyoloji teorik derslerinin laboratuvar derslerinde yüz yüze olması ile tam ve 
anlamlı öğrenmenin de gerçekleştiğini vurgulamışlardır. 
Pandemi sürecinde uzaktan eğitim olanaklarıyla gerçekleştirdiğiniz biyoloji laboratuvar derslerinde yaşadığınız 
problemleri nedenleri ile kısaca açıklayınız. Sorusuna yönelik cevaplar Tablo 2 de verilmiştir.  

Tablo 2. Biyoloji Laboratuvar Dersi Uzaktan Eğitimdeki Problemlerin Kavramlaştırılması 

Temalar f Örnek öğrenci görüşleri 

 

Malzeme temini 

 

7 

Ö1. Evde deney yapacağımız süreçte bazı materyallerin temininin güçlüğü, 
sonucun istediğimiz gibi çıkmaması yaşanılan problemlerdendi.  
Ö4. Malzemeleri temin etmek zordu. Çoğu zaman alternatif kullanılan 
malzemeleri tercih ettik. Deneyi ilk defa yaptığım için yapamayacağımı 
düşünüyordum. Başarısız olduğum zaman motivasyonum düşüyordu.  

 

 

Teknik aksaklık 

 

 

6 

Ö12. En büyük sorun sistemin kötü olması. Bazen beni derse almıyor aldığında 
atıyor bazen birden çok kişi bağlandığında sistemde öğretmenin sesini 
duyamıyoruz ya da görüntüsü gidiyor. Bu durumlar da derse olan ilgimi ve 
konsantrasyonumu azaltıyor. Birde artık zamanla uzaktan eğitimde ne 
öğrenebiliyoruz ki zaten verimli olmuyor düşüncesiyle ders çalışma isteğimin 
kaçtığını hissediyorum. 
Ö15. Derse bağlanamıyordum. İnternet sorunum vardı. Sebebi tabi ki köyde 
yaşıyor olmam.  

 

Motivasyon 

 

4 

Ö12. Uzaktan olması derse olan ilgimi ve konsantrasyonumu azaltıyor. Birde 
artık zamanla uzaktan eğitimde ne öğrenebiliyoruz ki zaten verimli olmuyor 
düşüncesiyle ders çalışma isteğimin kaçtığını hissediyorum. 
Ö14. Derslere olan ilgimi yitirdim, derslere düzenli katılıma isteğimi 
kaybettim ve katıldıklarımdan da gerekli verimi alamadığımı düşünüyorum.  

 

 

Ortam koşulları 

 

 

3 

Ö6. Evde deney yapmaktı tabi ki. Deneyin ortamı ev değil. Çünkü deneyin en 
önemli anında evden birisi gelip farkında olmadan düzeneği bozabiliyor. Ve 
çok daha önemli deneyleri evde yapmak mümkün bile değil.  
Ö7. Deneyler ev ortamına indirgendiği için kısıtlı deneyler yapılabiliyor. Bu 
deneyler de hem o konunun tam anlaşılması açısından yetersizdi. Ayrıca bu 
deneylerin bile sonuçlarını tam olarak tartışamıyorduk, konu havada 
kalıyordu.  

Tablo 2’de öğrencilerin biyoloji laboratuvarları uzaktan eğitim için yaşadıkları en büyük sorunun malzeme 
temini(f=7) olduğunu belirtmişlerdir. Uzaktan eğitim sırasında teknik aksaklık (f=6) yaşadıkları için 
motivasyonlarını (f=4) kaybetmeleri yaşadıkları sıkıntılar olarak belirtmişlerdir. 
Materyal Tasarım dersini nasıl almak istersiniz? sorusuna verilen cevaplar grafik şeklinde verilmiştir (Şekil 2.) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Şekil 2. Materyal Tasarım Dersini Nasıl Almak Isterdiniz? Sorusuna Verilen Cevapların Grafiği 
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Şekil 2’de belirtildiği gibi biyoloji öğretmen adayları materyal tasarım derslerini yüz yüze (f=17) almak 
istediklerini belirtmişlerdir. Uzaktan eğitim (f=1) ve hibrit (f=1) olarak almak isteyen öğretmen adaylarının 
oranları da eşit olarak belirlenmiştir. 

Materyal Tasarım dersini nasıl almak istersiniz? Soruna verdiğiniz cevabı nedenini açıklayınız. Sorusuna yönelik 
cevaplar Tablo 3 de verilmiştir. 

Tablo 3. Materyal Tasarım Dersi Alma Şekillerinin Nedenlerinin Kavramlaştırılması 
Temalar f Örnek öğrenci görüşleri 
 
Aktif öğrenme 

 
6 

Ö5. Şuan materyal tasarımı dersinde bir materyal tasarlayamıyoruz. Kısaca; 
teorik bilgi işliyoruz ama uygulama yapamıyoruz. 
Ö7materyal geliştirme biyoloji öğretimi için çok önemlidir. Tabi ki materyal 
yapılış ve tekniklerini yüz yüze almak isterdim.  

 
İlham 

 
4 

Ö3. Hazırlanan bir çok materyali göremedik. Bu nedenle yüz yüze olsun 
isterdim. 
Ö4. Materyal tasarlamak zor bir süreç. Okul ortamında pek çok materyal 
bulunuyor. Birçok materyal görme ve materyal tasarımımda öğretmenin 
desteğini hissetmek benim için oldukça önemli. 

 
Yetenek 

 
3 

Ö12. El becerimde iyi olduğu için güzel bir ürün ortaya çıkarabilirdim ve bir 
ürünü tasarlarken kapsamlı araştırma yapmam konuyu iyi anlamam ve 
öğrenmek için bana yardımcı olurdu. 

 
Ders süresi 

 
2 

Ö9. Uygulamaya yönelik bir ders olduğu için yüz yüze grup çalışması ile 
gerçekleştirilebilecek bir ders. 
Ö11. Materyal tasarımı için uzun bir süreye ihtiyacım var, düşünmek,  
plânlamak ve gerçekleştirmek için.  

 
Hazırbulunuşluk 

 
2 

Ö13. Online olarak yaptığımız dersin materyalini de yine online sistem 
üzerinden oluşturmaya çalıştık. Bu nedenle öğretmen olduğumuz zaman 
derslerde öğrencilerin ufkuna açacak ilgi çekici materyal oluşturma 
konusunda bir beceri sahibi olabileceğime inanmıyorum. 

İlgi/tutum 2 Ö12. Ben bir ürün tasarlamak bunu ben yaptım diyebilmek istiyordum 
açıkçası. El becerimde iyi olduğu için güzel bir ürün ortaya çıkarabilirdim. 

İş birliği 2 Ö2. Grup çalışması olmadan bireysel bir materyal geliştirmek istemiyorum. 
Ö6. Uygulamaya yönelik bir ders olduğu için yüz yüze grup çalışması ile 
gerçekleştirilebilecek bir ders. 

İmkân 2 Ö15. Sınıf içerisinde materyalleri tasarlamalı ve buna kullanmalıydık. 
Uzaktan eğitim ile youtube dan açıp izleminin katkısı aynı olur.   

 
Tablo 3’de belirtildiği gibi; materyal tasarım derslerinde yüz yüze olmasını istemelerinin nedeni aktif olarak 
öğrenmenin (f=6) sağlanması belirlenmiştir. Materyal tasarım derslerinde yüz yüze olması ile tam ve anlamlı 
öğrenmenin de gerçekleştiğini vurgulamışlardır. 
Pandemi sürecinde uzaktan eğitim olanaklarıyla gerçekleştirdiğiniz materyal tasarım derslerinde yaşadığınız 
problemleri nedenleri ile kısaca açıklayınız. Sorusuna yönelik cevaplar Tablo 4 de verilmiştir. 

Tablo 4. Materyal Tasarım Dersi Uzaktan Eğitimdeki Problemlerin Kavramlaştırılması 

Temalar f Örnek öğrenci görüşleri 

 
 

Beklenti 

 
 
6 

Ö6. Ayrıca materyal derisini daha önce yüz yüze almadığım için kim bilir neler 
kaçırdım haberim yok. Yüz yüze eğitim her zaman daha iyidir.  
Ö12. Okulda üst sınıflardan duyduğum materyal dersindeki aktifliklerini uzaktan 
eğitim nedeniyle bizler gerçekleştiremedik. Artık derslerde sunum yapmaktan 
sıkıldım. 
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Ö14. Beklentim daha çok el becerilerimizi geliştirme konusunda olmuştu ancak 
sadece Dijital ortamda materyal hatırlamaya çalıştık. 

 
Somutlaştırma 

 
5 

Ö3. Çoğu materyalleri görmedik. Bizlerde materyal tasarlayamadık. 
Ö7. Slaytlar üzerinden yüzeysel geçildiği için çoğu ders gibi bu derste havada kaldı. 
Herhangi bir materyal tasarımı öğrenemedim.  

 
 

Teknik aksaklık 

 
 
4 

Ö1. İnternet kopukluğu en büyük sıkıntıydı.  
Ö6. İnternet kesilmesi çok yaşadım. Odaklanma sorunu da yaşadım aynı zamanda 
çünkü ses kesintisi dikkatimi çok fazla dağıttı.  
Ö15. Materyal tasarlayamadık fakat tasarlamış olsaydık bile bunu sunacak 
internetim de olmadı. 

 
İmkân 

 
3 

Ö2. Materyal denince aklıma görsellik geliyor. Ancak uzaktan pek de görsel 
materyal incelemek mümkün değil. 
Ö13.Ders için materyal tasarlamak istediğimde gerekli imkânları sağlayamadım 

 
 

Dersin hedefi 

 
 
3 

Ö4. Derste gerçekleştirmek istediğimiz planları gerçekleştiremedik. Düz anlatımla 
geçen bir ders oldu. 
Ö8. Aktif katılımın olmaması sadece belirli imkânlar dâhilinde araştırmaya yönelik 
çalışmalarımız oluyor. Uygulamalı bir ders olmasına rağmen uzaktan öğretimle 
ancak dijital ortamda bişeyler yapabiliyoruz.  

 
Zaman yönetimi 

 
2 

Ö9. Zamanım dardı ve bir materyal için gerekli olan süreye uzaktan eğitimde yeterli 
olmadı. 
Ö1. Materyal tasarlama için yüz yüze geçireceğimiz süre uzaktan eğitime göre daha 
fazlaydı. Materyal tasarım dersinde tasarım yapamadık. 

 
Tablo 4’e göre; materyal tasarım dersinde en çok yaşanılan problem olarak beklenti(f=6),somutlaştırma(f=5) ve 
teknik aksaklık(f=4) yer almaktadır. Öğretmen adayları materyal tasarım dersinde yeni bir ürün ortaya koyma 
beklentisinde olduklarını ama uzaktan eğitim şartlarında bunu yapamadıklarını vurgulamışlardır. 
Okul Deneyimi dersini nasıl almak istersiniz? sorusuna verilen cevaplar grafik şeklinde verilmiştir (Şekil 3.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 3. Okul Deneyimi Dersini Nasıl Almak Isterdiniz? Sorusuna Verilen Cevapların Grafiği 

Şekil 3.de belirtildiği gibi biyoloji öğretmen adayları okul deneyimi derslerini yüz yüze (f=17) almak istediklerini 
belirtmişlerdir. Uzaktan eğitim(f=1) ve hibrit (f=1) olarak almak isteyen öğretmen adaylarının oranları da eşit 
olarak belirlenmiştir. 

Okul Deneyimi dersini nasıl almak istersiniz? Soruna verdiğiniz cevabı nedenini açıklayınız. Sorusuna yönelik 
cevaplar Tablo 5’de verilmiştir. 

 

90%

5%

5%

YÜZ YÜZE

UZAKTAN EĞİTİM

HİBRİT
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Tablo 5. Okul Deneyimi Dersi Alma Şekillerinin Nedenlerinin Kavramlaştırılması 

Temalar f Örnek öğrenci görüşleri 

 
 
 
Deneyim kazanma 

 
 
 
12 

Ö6. Dersleri dinlerken hocanın ve öğrencilerin o anki hallerini görmeyi çok 
isterdim. Online derste öğrenciler kamera açmadıkları için öğrenciler takip etme 
şansım olmuyor. Hocanın sınıf ortamında sınıfa hâkimiyetini de görmeyi çok 
isterdim.  
Ö8. Staj hocalarımızın gözlemlenmesi lazımdı. Okul ortamını birebir yaşamamız 
gerekirdi. Staj hocalarımızla etkileşim halinde olsaydık daha iyi bir deneyim 
kazanabilirdik. 
Ö11. Deneyim çok önemli.  Bu derste heyecan gerekli, öğrenciler ile göz teması 
çok değerli. 
Ö13. Derste olmayı ve her şeyi yakından tecrübe etmeyi isterdim. 

 
 
 
Sınıf ortamı 

 
 
 
6 

Ö2. Öğrencilerle iletişimim çok az gerçekleşti benimle yüz yüze tanışmadıkları ve 
sınıf ortamında dersler ya da teneffüslerde aramızda paylaşım olmadığı için 
böyle olduğunu düşünüyorum ve kamera açmadan ders anlatmak oldukça 
sınırlıydı. 
Ö4. Lise öğrencileri ve öğretmenleriyle bir etkileşimde bulunamadık. Online 
eğitimde benzer şekilde bir okul ortamı yoktu. 
Ö9. Staj uygulamasının daha etkili oluşu için, öğrencilerle bire bir yüz yüze sınıf 
ortamında gözlemlemek isterdim. 

 
 
Sınıf yönetimi 

 
 
5 

Ö12. Bir öğretmen sınıf görmeden öğretmen olmamalı. Toplumun en önemli 
kademelerinden biri olan öğretmenlik mesleğinin gerektiği değeri görüp, bu 
pandemi şartlarında kritik öneme sahip bölümlerin stajlarını yapmasını 
beklerdim. 
Ö15. Okul deneyimi okulda işlenir. Uzaktan eğitim ile öğrenci dahi olunmakta 
zorlanılırken nasıl oluyor da öğretmenlik becerileri kazanabiliriz. 

 
 
Ders süresi 

 
 
5 

Ö5. Okul deneyimi dersinde normalde tüm gün staj okulunda olacaktık ama 
uzaktan eğitimde ders süresi sınırlı oldu. Çünkü sürekli çakışmalar ve 
üniversitede 1 saat ders gördük. 
Ö9. Ders süresi olarak normal derslerimizden azaldı uzaktan olduğu için bundan 
dolayı yüz yüze olsun isterdim. 

 
Gözlem 

 
4 

Ö1. Öğrencileri okulda bir öğrenci olarak değil de bir öğretmen adayı olarak 
gözlemlemek isterdim.  
Ö9. Staj uygulamasının daha etkili oluşu için, öğrencilerle bire bir yüz yüze sınıf 
ortamında gözlemlemek isterdim. 

Tablo 5’ de, okul deneyimi dersi bir öğretmen adayı olarak sınıf ve öğrencilerle karşılaşılan ilk ders olması 
nedeniyle yüz yüze yapılması gerektiği düşünülmektedir. Yüz yüze yapılmasını isteme nedeni olarak öğretmen 
adaylarının deneyim kazanma(f=12) becerilerini gelişmesi sağlanmış olacaktır. 

Pandemi sürecinde uzaktan eğitim olanaklarıyla gerçekleştirdiğiniz okul deneyimi derslerinde yaşadığınız 
problemleri nedenleri ile kısaca açıklayınız. Sorusuna yönelik cevaplar Tablo 6 da verilmiştir. 

Tablo 6. Okul Deneyimi Dersi Uzaktan Eğitimdeki Problemlerin Kavramlaştırılması 
 

Temalar f Örnek öğrenci görüşleri 

 

 

Etkileşim 

 

 

9 

Ö5. Lise öğrencileri ve öğretmenleriyle bir etkileşimde bulunamadık. Aynı 
şekilde bir okul ortamı yoktu. 
Ö6. Öğrencileri görememek ve daha bir sürü uzaktan kalmanın verdiği 
sorunlar.  
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Ö9. Staj hocamızı yüz yüze görmediğimizden nasıl bir kişiliğe sahip olduğunu 
çok fazla gözlemleyemedik. Dersleri yüz yüze iken nasıl anlattığını, dersi nasıl 
yönettiğini öğrenemedik.  
Ö13. Sınıf ortamı göremedik. Uzaktan eğitimle bize bir şey katmadığını 
düşünüyorum. Öğretmenlik becerilerimizi keşfetmemize ket vurduğunu 
düşünüyorum. 
Ö14. Öğrencilerin ve öğretmenin duygu ve düşüncelerini birebir yaşayıp 
göremedim.  

 

İletişimsizlik 

 

8 

Ö8. Öğrencilerin derse karşı olan tutumlarını ve bir sınıf yönetiminin nasıl 
olması gerektiğini gözlemleyemedik. İletişim kuramadık. 
Ö9. Öğrencilerle ya da dersin öğretmeni ile iletişimin az olması, yeterince 
öğrenciyi, öğretmeni ve sınıf ortamını gözlemleyememek ve yakından 
tanıyamamak 

 

Teknik aksaklık 

 

4 

Ö1. İnternet kopukluğu en sıkıntılı durumlardandı. Aktif olamadım.  
Ö6. İnternet çekmemesi sorunu en çok yaşadığım sorun oldu. 
Ö10.İnternet sıkıntısı yaşadım ayrıca bilgisayarımda bozuldu. 
Ö15. Hepsinde olduğu gibi internet, derse bağlanama ve buna bağlı motivasyon 
kaybı, huzursuzluk. 

 

Derse katılım 

 

4 

Ö7. Uzaktan öğretmenlerin kısa derslerini arada sırada dinliyorum. Vakit 
buldukça ve ders saatleri uydukça onların uzaktan derslerine giriyorum. Tabi 
ki etkili olmuyor, okul deneyimi dahi yaşayamadık. Dersin ismi uzaktan eğitim 
deneyimi olarak değiştirilse pek eleştirmezdim. 
Ö11. Benim yaşadığım sorun bazı derslerimle okul deneyimindeki staj dersi 
çakılıyordu ve aktif olarak katılamıyordum. 

 
Tablo 6’da görüldüğü üzere, uzaktan eğitim sürecinde okul deneyimi dersi kapsamında yaşadıkları sorunlardan en 
önemlisinin etkileşim (f=9) olduğu belirlenmiştir. Bu durum sebebiyle hem staj öğretmenlerinden öğrenecekleri 
çoğu şeyden mahrum kaldıklarını, hem de öğrencilerle bir bağ kuramadıklarını vurgulamışlardır. 
Öğretmenlik Uygulaması dersini nasıl almak istersiniz? sorusuna verilen cevaplar grafik şeklinde verilmiştir (Şekil 
4.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Şekil 4. Öğretmenlik Uygulaması Dersini Nasıl Almak Isterdiniz? Sorusuna Verilen Cevapların Grafiği 

Şekil 4.de belirtildiği gibi biyoloji öğretmen adayları öğretmenlik uygulaması derslerini yüz yüze (f=16) almak 
istediklerini belirtmişlerdir. Uzaktan eğitim (f=1) ve hibrit (f=2) olarak almak isteyen öğretmen adaylarının 
oranları grafikte gösterilmiştir. 

Öğretmenlik Uygulaması dersini nasıl almak istersiniz? Soruna verdiğiniz cevabı nedenini açıklayınız. Sorusuna 
yönelik cevaplar Tablo 7’de verilmiştir. 
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Tablo 7. Öğretmenlik Uygulaması Dersi Alma Şekillerinin Nedenlerinin Kavramlaştırılması 
 

Temalar f Örnek öğrenci görüşleri 

 
 
 

Tecrübe 

 
 
 
12 

Ö7. Öğretmenlik uygulaması öğretmen adaylarının tecrübe kazanması, sınıf 
ortamını yaşamaları, öğrencilere ders anlatma tecrübeleri kazanmaları için çok 
önemli bir derstir. Çoğu dersin olmadığı gibi bu dersin de uzaktan telafisi 
olamaz.  
Ö1. Bu ders öğretmenliğe ilk adım dersi gibi olduğundan yüz yüze olmasını ve 
o heyecanı okulda tatmayı isterdim.  
Ö15. Gerçek bir tecrübe için. Sınıf, öğrenciler, öğretmen ve öğrenme ortamı 
gerekli. Bunun için yüz yüze yapılması gerekiyordu. 

Mesleki yeterlilik 5 Ö2. Öğretmenlik becerilerimi ve deneyimlerimi uzaktan sınırlı 
gerçekleştirebiliyorum. 
Ö15.gerçek bir deneyim için sınıf, öğrenciler, öğretmen ve öğrenme ortamı 
gerekli. Bunun için yüz yüze yapılması gerekiyordu. 

 
Sınıf yönetimi 

 
4 

Ö5. Kendimizi geliştirmek ve mesleğimize hazırlanmak amacıyla daha iyi 
olacağını düşünüyorum. 
Ö6. Sınıf ortamında öğrencileri takip ederek dersimi sunabilmek isterdim.  
Ö8. Kesinlikle yüz yüze. Çünkü o zaman sınıf yönetimi bize ait oluyor. 

Uygulama 3 Ö3. Ders anlatmamızı gerektiren staj dersimiz olduğu için yüz yüze olmalı. 
Ö6. Sınıf ortamında öğrencileri takip ederek dersimi sunabilmek isterdim 

 
İletişim 

 
3 

Ö11. Dersi anlatıyorum ama geç cevap veriyor, acaba gerçekten dinliyor mu? 
Derse olan tutumu nasıl? Acaba sıkıldılar mı? Bilemiyorum. 
Ö12. Öğrencilerimle iletişim içinde olmadığım staj anıları biriktiremediğim bir 
staj dersi hayalim değildi. 

 
Öz güven 

 
2 

Ö4. Öğretmen adayı olduğumu hissetmem için yüz yüze olması gerektiğini 
düşünüyorum. 
Ö14. Öz güven ve heyecan açısından uzaktan olması daha faydalıydı.  

Yöntem ve teknik 
kullanımı 

1 Ö8. Alan bilgisi ve alan eğitimimizin yeterliliği hakkında kendimizi 
değerlendirebilirdik. 

 
Tablo7’de gösterilen Öğretmenlik Uygulaması dersi için öğretmen adaylarının tecrübe (f=12) kazanmalarının 
öğretmenliğe atılan ilk adım için ve adayların mesleki yeterlikleri açısından çok önemli olduğu belirlenmiştir. 
Ayrıca bu durumun öğretmen adaylarının özgüvenlerini de etkilediği vurgulanmıştır. 
Pandemi sürecinde uzaktan eğitim olanaklarıyla gerçekleştirdiğiniz Öğretmenlik Uygulaması derslerinde 
yaşadığınız problemleri nedenleri ile kısaca açıklayınız. Sorusuna yönelik cevaplar Tablo 8 de verilmiştir. 

 
Tablo 8. Öğretmenlik Uygulaması Dersi Uzaktan Eğitimdeki Problemlerin Kavramlaştırılması 
 

Temalar f Örnek öğrenci görüşleri 

 

İletişimsizlik 

 

10 

Ö4. Aktif bir katılım sağlayamadım. Öğrencilerle etkileşimde bulunamadım. 
Ö2. Bunun yanında yine öğrenciyle iletişim çok az gerçekleşiyor. 
Ö6. Soru sorulduğunda öğrencilerin cevap vermekten utanması ve kaçınması. 
Yüz yüze olsa belki sınıfta daha rahat hissedip konuşabilirlerdi.  
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Derse katılım 

 

 

5 

Ö5. Derslere aktif katılım çok zor oluyor. Ders işleniş içeriği bakımından 
uzaktan olması sebebiyle bir kısıtlama yaşanıyor. Öğrencilerin anlayıp 
anlamadığı pek anlaşılmıyor.  
Ö8. Anlatmış olduğumuz staj derslerinde öğrencileri tanımadığımız için sınıf 
hâkimiyetini kuramadık.  Dersi kendimiz anlatıp kendimiz dinledik.  Öğrenci ile 
bizim aramızda yabancı bir durum oluştu.  

 

Teknik aksaklık 

 

4 

Ö2. İnternet sorunu yaşadım. Bunun yanında yine öğrenciyle iletişim çok az 
gerçekleşiyor. 
Ö9. Bazen bağlantı sorunları olabiliyor, katılmamız gereken derslerle kendi 
derslerimiz çakışabiliyor, çoğu kez pasif durumda kalabiliyoruz. 
Ö15. İlk dersimi anlatıyordum. Beş kez dersten düştüm ve tekrar bağlanmaya 
çalıştım. O gün benim bu öğrencilere bunu yasatmaya hakkım yok dedim 

 

Uygulama 

 

4 

Ö3. Sınıf ortamında öğrenciler karşısında ders anlatamadık. 
Ö7. Çoğu deneyimden mahrum kalarak, öğretmenlik tecrübesi yaşayamadan 
mezun oluyorum. Bu başlı başına meslek hayatım için zaten bir problem.  

 

Beklentiyi karşılayamama 

 

3 

Ö16.Öğretmenlik uygulaması dersi için üst sınıflardan duyduklarımdan 
tamamen farklı bir öğretmenlik uygulaması dersi oldu. Çünkü online eğitimde 
yapılabilecekler gerçekten çok sınırlıymış. 
Ö19.Öğrencilerle daha fazla etkileşim kuracağımızı düşünmüştüm. Ayrıca 
beklediğimden daha az ders anlatma şansımız oldu. Daha az etkinlik yaptık. 

 
Tablo 8 incelendiğinde; uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlik mesleğinin bir provası olan Öğretmenlik 
Uygulaması dersi kapsamında iletişimsizliğin (f=10) öğretmen adayları için bir dezavantaj oluşturduğu 
vurgulanmıştır. Öğretmen adaylarının hem öğrencilerle hem de staj eğitimi aldıkları öğretmenle iletişim kurarken 
zorluk çektikleri tespit edilmiştir. 
Biyoloji laboratuvar/Materyal tasarımı/Okul deneyimi/Öğretmenlik uygulaması pandemi sürecinde uzaktan eğitim 
olanaklarıyla gerçekleştirdiğiniz laboratuvar derslerinizde edindiğiniz deneyimlerin öğretmenlik mesleğinize 
yönelik etkilerini (olumlu/olumsuz) nasıl yorumlarsınız? Nedenleri ile kısaca açıklayınız. Sorusuna yönelik 
cevaplar Tablo 9’ da verilmiştir. 
 
Tablo 9. Biyoloji Eğitimi Uygulamalı Uzaktan Eğitimdeki Olumlu/Olumsuz Yönlerin Kavramlaştırılması 
 

Temalar f Örnek öğrenci görüşleri 

Deneyim 6 

Ö7. Olumsuz etkisinin olumlu etkisine ağır bastığını düşünüyorum. 
Deneyime dayalı derslerin uzaktan telafisi olamaz. Hayatta çoğu şey 
deneyimler ile öğrenilir. Kişi, yaparak yaşayarak öğrenmelidir. Sanal ağ 
ortamı değil de daha da yakın örnek verelim. Ne kadar araba videosu 
izlersen izle ve hatta ne kadar biri senin yanında araba kullanırsa kullansın, 
sen o arabayı kullanmadıkça araba sürmeyi öğrenemezsin. Çoğu 
deneyimden mahrum kaldığımız için üzgünüm, umarım meslek hayatıma çok 
ağır yansımaz. 
Ö12. Okulda staj süresinde en azından birçok öğrenci türü ile karşılaşıp 
onlara karşı tutumumuzun nasıl olmasını gözlemleyebilirdik.  
Sınıf ortamı ani gelişmelere açık bir ortam olduğu için sınıfta meydana 
gelecek bir sorunla kendim baş edebileceğimi pek düşünmüyorum. 
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Tablo 9’da belirtildiği gibi, Biyoloji Laboratuvar/Materyal Tasarımı/Okul Deneyimi/Öğretmenlik Uygulaması 
derslerinde deneyim (f=6) kazanmanın bu derslerin esas amacı olduğu tespit edilmiştir. Uygulamalı dersler 
kapsamında, bu derslerin yaparak ve yaşayarak, dersin işlendiği ortamda birebir gerçekleştirilmesi gerektiği 
öğretmen adayları tarafından vurgulanmıştır. 

Teknoloji 5 

Ö1. Olumlu yanı teknolojinin birçok farklı yönünü kullanmayı öğrenmek 
durumunda kaldık. 
Ö4. Olumlu yönü ise ilerde öğretmen olduğumda kullanacağım teknolojiyi 
iyi bir düzeyde öğrenmiş olmamı söyleyebilirim. 

Katkı 5 

Ö4. Bu dersleri uzaktan aldığım için öğretmenlik deneyimime katkıları çok 
az. Uzaktan eğitimde eksikliklerimi bulup bunları düzeltme imkânı yetersiz 
oluyor.  
Ö5. Fakat olumsuz olarak en önemlisi beni mesleğime hazırlarken bazı 
yönlerin eksik kalmasına sebep oldu bunu kendi Çabalarım ile kapatmam ve 
ileride mesleğe başladığımda çözebileceğimi düşünüyorum. 
Ö9. Uygulamalı derslerin uzaktan eğitimle verilmiş olması büyük bir 
eksiklik bizim için. Mesleğimiz açısından önemli olan bu derslerin tam 
anlamıyla etkili uygulanamaması uygulamaya yönelik becerilerin 
sağlanamaması açısından öğrenmeyi olumsuz etkiliyor. 21. yüzyıl 
becerilerini düşündüğümüzde dijital, bilim ve teknoloji yetkinleri becerisini 
kullanma açısından uzaktan eğitimin olumlu yanları da var. 

Verim 4 
Ö2. Teorik dersler açısından daha az sıkıntı yaşadım. Ancak laboratuvar ve 
öğretmenlik uygulaması derslerinden verim alamadım. Uygulamaları yüz 
yüze gerçekleştiremediğimden sıkıntılar yaşayabileceğimi düşünmekteyim. 

 
Motivasyon 

 
 4 

Ö12. İlk iki yıl kendimi laboratuvar derslerinde geliştirmiştim. Laboratuvar 
malzemelerini kullanmaktaki el becerim gayet iyi konuma gelmişti ancak 
yaklaşık iki yıldır bu tip uygulamalardan uzak olduğumuz için eskisi kadar 
becerikli olduğumu düşünmüyorum. Kendim bir deneyi yürütebilir miyim 
bilmiyorum. 

Teorik/uygulama  3 Ö11. Etkili şekilde ders anlatımını, süre kullanımını, slayt hazırlamayı, 
öğrencilere hitabı, okul ortamı dışında da deneyler gerçekleştirebileceğimi 
anladım. Bu acıdan güzel oldu. Fakat alan bilgim eksik kaldı. Tam bir 
öğrenme gerçekleştiremedim. 

Zaman 2 

Ö17.Normal süreçte olsaydık üst sınıfların deneyimlerinden öğrendiğim 
kadarıyla bu dersler için ayrılan ders süresinde dersin amacını ve 
hedeflerini kolaylıkla anlayabildiklerini duymuştum fakat uzaktan eğitime 
geçiş ile ders sürelerinin kısalması dezavantaj olduğunu düşünüyorum. Hem 
de ders süresi dışında ekstra zaman alıyor. 
Ö18.Ders süreleri yüz yüze aldığımızdan çok daha kızsaydı bu nedenle 
verimde düşme oldu. 

 

Aktif olma 

 

2 

Ö1. Olumsuz yönü ise ekran başında olmaktan gözlerim ağrıyor, dersler 
bittikten sonra çalışmam gereken sınavlara evde odaklanamıyorum. Birçok 
caydırıcı etken var. Hareketsizlik en büyük olumsuz yanlarından biri 
bence. Hareket bile bize birçok şey öğretiyormuş meğer. Örneğin 
laboratuvarın içinde olmak orada bulunak bile öğreticiliği sağlıyormuş.   
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Tartışma, Sonuç ve Öneriler  

Yapılan bu çalışma sonucunda öğretmen adayları tarafından yüz yüze eğitimin, uzaktan ve hibrit eğitime göre daha 
fazla tercih edildiği belirlenmiştir. Yüz yüze eğitimde uygulamalı derslerin laboratuvar ortamında yapılmasının 
kalıcı öğrenmeyi sağladığı, uzaktan eğitimde ise kalıcı öğrenmenin sağlanamadığı belirtilmiştir. Ayrıca 
laboratuvar derslerinde ev ortamında gerekli araç ve gereçlerin sağlanmasında yaşanan zorlukların verimliliği 
oldukça düşürdüğü belirtilmiştir. Bu durumun yanı sıra alternatif deney malzemesi olarak günlük hayatta 
kullandığımız malzemelerle deney düzeneği oluşturma konusunda hayal güçlerinin geliştiği saptanmıştır. Materyal 
Tasarımı dersi kapsamında değerlendirildiğinde; uzaktan eğitimde yaşanan sorunlar çerçevesinde derste 
gerçekleştirilmesi düşünülen projelerin yarım kaldığı ve farklı materyal çeşitleri göremedikleri için dersin 
somutlaştırılamadığı belirtilmiştir. Ayrıca ders dönemi boyunca ders içeriğinin teorik bilgi ile sınırlı kalarak 
herhangi bir materyal tasarlayamadıklarını belirtmişlerdir. Okul Deneyimi dersi için; öğretmen adaylarının staj 
gördükleri sınıftaki öğrencilerle etkileşim kuramadıklarını belirtmişlerdir. Ayrıca öğretmen adayları sınıf ortamını, 
tahta kullanımını, dersin işleyişini ve öğrencilerin sınıf öğretmenleriyle iletişimini gözlemleyemediklerine 
değinmişlerdir. Biyoloji öğretmen adayları, uzaktan eğitim ile katıldıkları öğretmenlik uygulaması dersinde 
yeterince deneyim kazanamadıklarını ve bu durumun meslek hayatlarına başladıklarında kendileri için bir 
dezavantaj oluşturacağını belirtmişlerdir. İnternetin yetersizliğinin (yükleme ve indirme hızı, bağlantı sorunları 
vb.) yanı sıra derse katılımda kullandıkları teknolojik araç ve gereçlerin (telefon, tablet, bilgisayar vb.) diğer aile 
bireyleri tarafından da kullanıldığı için sorunlar yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Özer ve Turan (2021), yaptıkları 
çalışmada uzaktan eğitim sürecinin olumsuz yanlarından biri olarak bağlantı sorunları ve internete erişim 
imkânının olmaması olarak belirtmişlerdir. Ayrıca öğretmen adayları tarafından staj ve uygulamalı derslerin 
yapılamaması veya verimsiz olması uzaktan eğitimin olumsuz yanlarından biri olarak değerlendirilmiştir. Yapılan 
çalışmada, öğretmen adaylarının bir kısmı ise uzaktan eğitim ile kaçırdıkları dersleri tekrar dinleyebildikleri için 
olumlu bir tarafın da olduğunu düşünmektedirler. Türküresin (2020)’e göre; öğretmen adayları uzaktan eğitimi, 
yüz yüze eğitimle karşılaştırmış ve dersler anlaşılmadığında tekrar izleyebilmeyi sistemin üstünlüğü olarak 
nitelendirmişlerdir. Ayrıca istedikleri zaman ve mekânda dersleri takip etmeyi yine sistemin olumlu yanlarından 
biri olarak görmektedir. Hem alanyazın incelediğinde hem de araştırma bulgularına bakıldığında yüz yüze eğitimin 
anlamlı ve kalıcı öğrenmenin sağlanmasında etkili olduğu görülmüştür. Genel olarak uzaktan eğitim derslerinde 
internet bağlantısında yaşadıkları bazı teknik yetersizliklerin (yükleme ve indirme hızları, bağlantı sorunları vb.) 
yanı sıra derse katılımda kullandıkları teknolojik araç ve gereçlerin (telefon, tablet, bilgisayar vb.) diğer aile 
bireyleri tarafından da kullanıldığı için sorunlar yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Öğretmen adaylarının bir kısmı ise 
uzaktan eğitim ile öğrenmenin zaman tasarrufu sağladığını düşünmektedirler. Çalışmada elde edilen veriler 
dikkate alındığında diğer çalışmalar için öneri olarak;  

• Uzaktan eğitim sürecinde uygulamalı derslerin, öğretmen adayları için nasıl daha verimli ve 
deneyimlenebilir hale getirilebileceği üzerinde araştırılmalar yapılabilir. 

• Araştırma aynı Ana Bilim Dalının farklı sınıflarında öğrenim gören öğretmen adayları ile de 
yapılabilir. 

• Araştırma, öğretim programında uygulamalı dersler bulunan diğer Ana Bilim Dallarında öğrenim 
gören öğretmen adayları ile yapılabilir. 

• Uzaktan eğitim sürecinde uygulamalı dersleri yürüten öğretim elemanlarının süreç ile ilgili 
düşünceleri alınabilir. 

olarak sunulabilmektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

154 

 

Kaynakça  
 
Bakioğlu, B., & Çevik, M. (2020). COVID-19 Pandemisi Sürecinde Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Uzaktan  
Eğitime İlişkin Görüşleri. Electronic Turkish Studies, 15(4). 

Bıyıklı, C., & Özgür, A . (2021). Öğretmenlerin senkron uzaktan eğitim sürecinde yaşanan sorunlara ilişkin çözüm  
önerileri. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 7(1), 110-147.  
 
Creswell, J. W. (2009). Mapping the field of mixed methods research. 

Moore, M. G., & Kearsley, I. G. (2012). Distance education: A systems view of online learning (3rd ed.). New  
York: Wadsworth Publishing. 

Özer, S., & Turan, E. Z. (2021). Öğretmen adaylarının Covid-19 nedeniyle sunulan uzaktan eğitime ilişkin  
görüşleri. 
 
Türküresin, H. E. (2020). Covid-19 Pandemi Döneminde Yürütülen Uzaktan Eğitim Uygulamalarının Öğretmen  
Adaylarının Görüşleri Bağlamında İncelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 597-618. 

Yuan, M., Yin, W., Tao, Z., Tan, W., & Hu, Y. (2020). Association of radiologic findings with mortality of patients  
infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. PloS one, 15(3),  

Yılmaz, M., Çimen, O., Karakaya, F., & Üçüncü, G. (2018). Okul öncesi öğretmen adaylarının insan anatomisi ve  
fizyoloji dersine yönelik sınav kaygılarına neden olan durumlar ve kaygı durumunu azaltan etkenler. Anadolu  
Öğretmen Dergisi, 2(1), 1-18. 

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları. 
Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, (8. Baskı), Seçkin Yayıncılık,  
Ankara. 

 
© 2021 Published by ITEAC  



 

155 

 

Determining the Competences Expected to Be in an Ideal 
Biology Teaching According to the Biology Teacher Candidates 

 
İzel ASLAN 

 Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye, izelaslan.1996@gmail.com 
 

Sefa Merve KILIÇASLAN 
Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye, smkilicaslan@gmail.com 

 
Mehmet YILMAZ 

Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye, myilmaz@gazi.edu.tr 
 

Ferhat KARAKAYA 
Yozgat Bozok Üniversitesi, Yozgat, Türkiye, ferhat.karakaya@bozok.edu.tr 

 
 

Abstract 

When we look at teacher training policies today, the teacher is not only limited to carrying out 
education and training, but is also seen as a role model for students and society. In this context, in 
this study, it was aimed to determine the opinions of pre-service teachers about the competencies 
they think a teacher should have. A case study, one of the qualitative research designs, was used in 
order to investigate the subject in depth and versatile. The study group of this research was 
determined by purposive sampling method. The study group consists of 30 students studying in the 
Biology Teaching undergraduate program of a state university in Ankara. The data were collected 
using a "structured interview form" prepared by the researchers. Data collection tools and trainings, 
which were planned in accordance with the approaches of the research, were applied to all students 
at the same time. Content analysis was used in the analysis of the data. As a result of the research; 
In the eyes of biology teacher candidates, it was determined that the ideal biology teacher should 
have up-to-date academic knowledge and competencies, especially in field knowledge and field 
education. In addition, it was emphasized that it is necessary to benefit from outstanding visuals that 
will facilitate permanent learning and to have sufficient skills to enable students to learn the basic 
concepts in biology by taking notes. 

Keywords: Biology teacher, teacher competencies, 21st century skills 
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Özet 

Günümüzde öğretmen yetiştirme politikalarına baktığımızda, öğretmen sadece eğitim ve öğretim 
işini gerçekleştirmekle sınırlı kalmayıp öğrencilere ve topluma rol model olarak da görülmektedir. 
Bu bağlamda çalışmada, öğretmen adaylarının, bir öğretmende olması gerektiğini düşündüğü 
yeterliklerine yönelik görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Konunun derinlemesine ve çok 
yönlü araştırılabilmesi için nitel araştırma desenlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Bu 
araştırmanın çalışma grubu amaçsal örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir. Çalışma grubu, 
Ankara’da bir devlet üniversitesinin Biyoloji Öğretmenliği lisans programında öğrenim gören 30 
öğrenciden oluşmaktadır. Veriler, araştırmacılar tarafından hazırlanan “yapılandırılmış görüşme 
formu” kullanılarak toplanmıştır. Araştırmanın yaklaşımlarına uygun olarak planlanan veri toplama 
araçları ve eğitimler, tüm öğrencilere aynı sürede uygulanmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi 
kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; biyoloji öğretmen adaylarının gözünde ideal biyoloji 
öğretmeninin özellikle alan bilgisi ve alan eğitiminde güncel akademik bilgilere ve yeterliklere sahip 
olması gerektiği belirlenmiştir. Ayrıca kalıcı öğrenmeyi kolaylaştıracak seçkin görsellerden 
yararlanmayı ve öğrencilerin biyolojideki temel kavramları not alarak öğrenmelerini sağlayacak 
yeterlilere sahip olunması gerektiği vurgulanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Biyoloji öğretmen adayı, öğretmen yeterlikleri, 21. yüzyıl becerileri 

Giriş  

Bir ülkenin eğitim sisteminin başarılı, kaliteli ve nitelikli olması görev yapan öğretmenlerin yeterlilikleri, niteliği 
ve kalitesi ile doğru orantılıdır. Milli Eğitim Temel Kanunu’nda öğretmenliğin bir uzmanlık mesleği olduğu ve bu 
mesleğe hazırlığın genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon ile sağlanacağı açıkça ifade edilmiştir. 
Bu açıdan öğretmenlik mesleğinin profesyonel bir meslek olarak ele alınması oldukça önemlidir. Bir toplum, 
gelişebilmek için bireylerinin niteliklerini geliştirmek zorundadır. Bu zorunluluk, bireyleri içinde bulundukları 
topluma uyma, kendilerini geliştirme, mesleki yeterliklerini artırma, ileriye doğru gitme ve yükselme gibi çabaların 
gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve alışkanlıkların kazandırılmasını gerektirir. Öğrenme süreci öğretmenler 
arasında, öğrenciler arasında ve öğretmenlerle öğrenciler arasında olmaktadır (Özer, 2005; Dağlı, 2011).Eğitim 
sisteminin üç temel ögesi öğretmen, öğrenci ve öğretim programıdır.  Bu üç temel öge arasındaki ilişki ve uyum, 
eğitimin etkili olabilmesi ve eğitimin hedeflerine ulaşabilmesi açısından önemlidir (Sözer, 1991). Bu ögeler içinde 
sistemin en önemli ögesi “öğretmen” olduğu anlayışı geçerliliğini günümüzde de korumaktadır (Karagözoglu, 
1987; Arslan, 1996; Güven, 2001; Altunoğlu ve Atav, 2005). 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre 
“Öğretmenlik, Devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas 
mesleğidir” (MEB, s. 173). Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği öğretmen genel yeterlik alanlarından “Kişisel 
ve Mesleki Değerler – Mesleki Gelişim”, “Öğrenciyi Tanıma” ve “Öğrenme ve Öğretme Süreci” boyutlarında 
belirlenen özellikleri ile örtüşmektedir. Kazandırılan yeterlikler çerçevesinde eğitim öğretim sistemimizde yer 
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alacak öğretmenlerimiz daha etkin ve verimli olacaklardır. Günümüzde öğretmen yetiştirme politikalarına 
baktığımızda, öğretmen sadece eğitim ve öğretim işini gerçekleştirmekle sınırlı kalmayıp öğrencilere ve topluma 
rol model olarak da görülmektedir. Bu bağlamda çalışmada, öğretmen adaylarının, bir öğretmende olması 
gerektiğini düşündüğü yeterliklerine yönelik görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Yöntem  

Bu çalışmada, nitel araştırma desenlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Durum çalışması, bir sistem içerisinde 
gerçekleşen durum ya da olayların detaylandırılarak açıklanmasını ifade etmektedir (Creswell, 2007). Durum 
çalışmalarının en büyük faydası, araştırılmak istenen konunun çok yönlü ve derinlemesine incelenmesine 
odaklanmasıdır (Yılmaz, Çimen, Karakaya ve Üçüncü, 2018). 
Çalışma Grubu  
Araştırmanın çalışma grubu, amaçsal örnekleme yöntemi ile belirlenen ve Ankara’da bir devlet üniversitesinin 
biyoloji eğitimi ana bilim dalı öğrenim gören 30 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırma 2020-2021 eğitim öğretim 
yılında gerçekleştirilmiştir. 
 
Veri Toplama Aracı  
Veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan “yapılandırılmış görüşme formu” kullanılarak toplanmıştır. Görüşme 
yapılan her kişiye aynı sorular sorulur; bu sorular önceden belirlenmiştir. Görüşme sırasında önceden belirlenen 
soruların dışına çıkmak mümkün değildir. Soruların hangi sırada sorulacağı da aynı şekilde belirlenmiştir 
Öğretmen adaylarına 6 açık uçlu soru yöneltilmiştir. Ayrıca öğretmen adaylarının demografik bilgileri de 
istenmiştir. 

Veri Toplama Süreci  
Araştırmacılar tarafından hazırlanan sorular pandemi nedeniyle online ortamda biyoloji öğretmen adaylarına 
gönderilmiştir. Tüm öğretmen adaylarına aynı sürede uygulama yapılmıştır. 

Verilerin Analizi  
Veriler içerik analizi yapılarak analiz edilmiştir. İçerik analizinde birbirine benzeyen verileri belirli kavramlar ve 
kategoriler çerçevesinde bir araya getirilip ve okuyucunun anlayabileceği bir biçimde düzenlenerek yorumlanır. 
İçerik analizi, dokümanlardan elde edilen nitel araştırma verilerinin işlenmesinde dört aşamada kullanılır: 
(1)Verilerin kodlanması, (2)  Temaların bulunması, (3)  Kodların ve temaların düzenlenmesi ve (4)  Bulguların 
tanımlanması ve yorumlanması olarak belirtilmiştir.(Yıldırım & Şimşek, 2006). 
Araştırma verilerinin geçerliği için; Verilerin kodlanması ve veri analiz süreci detaylı bir şekilde açıklanmıştır. 
Kategorilerin her biri için öğrenci açıklamalarından örnekler verilmiştir. İlgili araştırmalarla tutarlılığı sağlanmaya 
çalışılmıştır. Araştırma verilerinin güvenirliği için; Veriler araştırmacılar tarafından ayrı ayrı kodlanmış, 
oluşturulan kodlar ve kategori listesine son şekli verilmiştir. Güvenirliğin hesaplamasında [(Görüş Birliği) / (Görüş 
Birliği + Görüş Ayrılığı)] x 100 formülü kullanılmıştır. Kodlayıcılar arası güvenirlik %89 bulunmuştur. 
Uzlaşılamayan kodlar tekrar incelenerek görüş birliğine varılmıştır. 

Bulgular  

Yapılan çalışmada biyoloji öğretmenliğinde okuyan 30 öğrencinin sorulan sorulara verdiği cevaplar tablo halinde 
verilmiştir. 
Sizce ideal bir biyoloji öğretmen adayının sahip olması gereken 21. yüzyıl beceri özellikleri nelerdir? Açıklayınız. 
Sorusuna ait cevaplar Tablo 1’de verilmiştir. 
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Tablo 1. İdeal Biyoloji Öğretmeninde Olması Gereken 21. Yüzyıl Becerilerinin Kavramlaştırılması 

Temalar f Örnek öğrenci görüşleri 

Teknoloji bilgisi ve kullanımı 24 

Ö2. Bilimsel gelişmelere karşı ilgili olmalı ve takip 
etmeli. Teknolojiyi derslerinde verimliliği artırmak için 
kullanmalı 
Ö3. Teknolojiyle beraber ders anlatabilmesi 
Ö6. Biyoloji öğretmenlerinin ders sırasında kullanacağı 
teknolojik araç ve gereçleri tanıması, kullanmaya yatkın 
olması ve aktif teknolojik alet kullanması gerekmektedir. 
Ö11.Derslerini gelişen teknolojiyle paralel olarak 
işlemeli 
Ö13. Kesinlikle teknolojik araçları kullanabiliyor olması 
bilgisayar, projeksiyon gerektiğinde tablet. Sunum slayt 
hazırlama gerekli yerlerde animasyon hazırlama, poster 
hazırlama gibi yetkinliklere sahip olması gerekmektedir. 

Güncellik 12 

Ö11. Gelişen bilimsel bilgileri takip etmelidir, alanı 
hakkındaki gelişmeleri yakından takip etmelidir. 
Ö23. Araştıran geliştiren ve yeni gelişmeleri yakından 
takip edip değişikliklere açık olması gerekir.  
Ö26. Gelişen bilimsel bilgileri takip etmelidir, alanı 
hakkındaki gelişmeleri yakından takip etmelidir, 
modellemelerden yararlanarak ve aktif katılım 
sağlanabilecek şekilde dersler planlamalıdır. 

İletişim  9 

Ö6. Öğrenciler farklı öğrenme tarzlarına sahip olacaktır 
bunları anlaması ve bu konuda oluşacak sorunlara 
çözüm bulması için toplum içinde yeterli iletişim 
becerilerine sahip olmalıdır. 
Ö7. Öğrenciler farklı öğrenme tarzlarına sahip olacaktır 
bunları anlaması ve bu konuda oluşacak sorunlara 
çözüm bulması için toplum içinde yeterli iletişim 
becerilerine sahip olmalıdır  

Yaratıcılık 9 

Ö6. Biyoloji öğretmenleri yaratıcı olmalıdır. Derslerde 
farklı teknik ve yöntemler kullanmalı bu yöntem ve 
teknikleri kendi yaratıcı düşüncesi ile geliştirmelidir.  
Ö7. Yaratıcılığı sayesinde soyut olan konuları anlatırken 
somut ve basit modeller üretebilir. Bu sayede anlama 
süreci kolaylaşır ve hızlanır. 
Ö12. İlgiye erişim için farklı yollar kullanabilmeli ve bu 
bilgiyi anlatırken de yaratıcı şekilde anlatmalı.  

Öğretim teknik ve yöntemleri kullanma 8 

Ö20. Öğrenme stratejilerini kullanabilmeli. 
Ö22. Öğrenci merkezli anlatım sergilemesi gerekir. 
Ö30. Öncelikle doğru yöntem ve teknikleri bilmelidir. 
Daha sonra bunları uygulayabilmeli. 

 
 

Eleştirel/analitik düşünme 

 
8 

Ö7. Eleştirel düşünen bir öğretmen öğrencilerini 
sorularla, aralarında geçen diyaloglarla düşünmeye ve 
eleştirmeye sevk edebilir. Eleştiren ve sorgulayan 
bireyler eline verilenden daha fazlasını ister ve doğal bir 
keşif süreci oluşur. 
Ö15.Eleştirel ve analitik düşünme becerisi olmalıdır. 
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Ö28. Eleştirel düşünmeye ve problem çözmeye yatkın 
olmalı 

 
Materyal/proje tasarlama ve kullanımı 

 
8 

Ö13. Poster, materyal ve proje hazırlama gibi 
yetkinliklere sahip olması gerekmektedir. 
Ö20. Biyoloji ile ilgili materyaller kullanabilme ve 
modelleri hazırlaya bilmeli. 
Ö26. Proje yarışmalarını takip etmelidir ve öğrencileri 
projelere teşvik etmelidir  

 
Biyoloji okur-yazar 

 
7 

Ö20. Biyoloji okuryazar olmalı ve biyoloji ile ilgili 
eksiklerini bilmeli ve eksiklerini tamamlamalı. 
Ö29. Biyoloji ve medya okuryazarlığı hakkında yeterli 
kapasiteye sahip olmalı. 

 
Alan hâkimiyeti 

 
7 

Ö20. Biyoloji ile ilgili eksiklerini bilmeli ve eksiklerini 
tamamlamalı. 
Ö28. Alan bilgisi yeterli olmalı, eksikleri olmamalı ki 
anlatabilsin. 

 
Problem çözme becerisi 

 
5 

Ö14. Problem çözebilmeli, öğrencilere de bu yeteneği 
kazandırmalı 
Ö17. Problem çözebilme yeteneğine sahip olmalıdır. 

 

Girişken/liderlik 

 
 
5 

Ö9. Liderlik vasfı bulunmalı. Öğrencilere iyi bir rol 
model olmalı. 
Ö27. Öğrencileri motive edip hayata hazırlamak için 
aktif olarak girişken olunması lazım 
Ö29. Deneylere, yeni görüşlere açık olmalı ve 
öğrencileri motive edip hayata hazırlamak için aktif 
olarak girişken olunması lazım. 

Empati 3 Ö15. Empati yeteneği olmalı. 
 

Tablo 1’de belirtildiği gibi; ideal bir biyoloji öğretmen adayının sahip olması gereken 21. yüzyıl beceri 
özelliklerinden en çok teknoloji bilgisi ve kullanımı (f=24),güncellik (f=12),iletişim (f=9) ve yaratıcılık (f=9) 
temaları vurgulanmıştır. 
Sizce ideal bir biyoloji öğretmen adayının sahip olması gereken alan bilgisi özellikleri nelerdir? Açıklayınız. 
Sorusuna ait cevaplar Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2. İdeal Biyoloji Öğretmeninde Olması Gereken Alan Bilgisi Özellikleri Kavramlaştırılması 

Temalar f Örnek öğrenci görüşleri 
 
 
 

Alan hâkimiyeti 

 
 
 
26 

Ö2. Alanıyla ilgili yeterli bilgiye sahip olmalı ve sürekli 
olarak kendini geliştirmelidir. 
Ö7. Biyoloji eğitimi alanında verilen tüm konulara hâkim 
olmalıdır. Böylece müfredat kapsamında öğrencilere 
verilecek öğretim sürecinde başarılı olabilir.  
Ö11. Alan bilgisini gelişen bilim doğrultusunda 
yenilemeli güncellemeli, yeteri kadar bilgi birikimine 
sahip olmalı, öğrenmeye ve öğretmeye her zaman istekli 
olmalıdır. 
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Ö17. Alanında tüm konulara hâkim olarak disiplinler 
arası bir yaklaşım izlemelidir. Konuları birbirleriyle 
bağdaştırarak öğrencilerin zihin şemasını geliştirmelidir 
ve belki de en önemlisi bilime açık bir ders olduğu için 
güncel bilgilere hâkim olunmalıdır. 

 
 
 

Güncellik 

 
 
 
16 

Ö10. Alanında en iyi ve en güncel kitapları kullanarak 
çalışmalarını gerçekleştirebilmeli. Anlattığı şeylerden 
çok daha fazla şey bilmeli. Alanı ile ilgili güncel olayları 
takip etmeli ve bunları öğrencileri ile paylaşabilmeli. 
Ö27. Alanını en iyi ve doğru şekilde öğrenmelidir. Ayrıca 
tek bir kaynaktan değil birçok dünya kaynaklarından 
faydalanmalıdır. 
Ö37. Biyoloji dersine ait yazılmış olan ulusal düzeyde 
geçerli olan kitaplardan konu takibi yapılmalıdır.  

 
 
 
 

Mesleki yeterlilik 

 
 
 
 
12 

Ö7. Biyoloji eğitimi alanında verilen tüm konulara hâkim 
olmalıdır. Böylece müfredat kapsamında öğrencilere 
verilecek öğretim sürecinde başarılı olabilir.  
Ö24. Alan bilgisi üst düzey olmalı bunu öğrenci 
seviyesine indirgeyebilmelidir. Her yaş grubu için farklı 
bir yöntem geliştirmelidir. 
Ö25. Biyoloji öyle bir ders ki bütün alanları bilmeli. 
Çünkü öğrenciye tümevarım yolunu kullanarak 
biyolojideki konuların birbirlerine bağlı olduğu yerleri 
iyi analiz ettirebilir ve bu şekilde akılda kalıcı yollar 
bulabilir.  

 
 

Biyoloji okur-yazar 

 
 
5 

Ö1. Biyoloji okuryazarlığı özelliğine sahip olmalıdır. 
22. "Biyolojide yer alan temel kavramları bilmeli ve yer 
alan modelleri hipotezleri incelemeli. Öğretim 
programını değerlendirebilmelidir ve biyolojinin diğer 
dallarla ilişkisini kurabilmelidir. 

 
Laboratuvar becerisi 

 
4 

Ö24. Biyoloji konularını bilmeli ve konular arasında 
bağlantı kurabilmeli, gerekli uygulamaları 
yapabilmelidir. 
Ö29.Konuya hâkim olmalı ve konuyla ilgili etkinlikler, 
deneyler yapmalı 

 
Günlük hayatla ilişkilendirme 

 
3 

Ö9Alanı ile ilgili güncel olayları takip edip güncel 
hayattan örnekler bulup ve bunları öğrencileri ile 
paylaşabilmeli. 
Ö13.Güncel dünyayla ülkemizle ilgili çevre sorunları ve 
biyoteknolojide bilmesi gerekmektedir. 

 
Tablo 2’de öğrencilere göre ideal biyoloji öğretmeninde olması gereken alan bilgisi özelliklerine bakıldığında en 
çok frekansa sahip alan hâkimiyeti (f=26),güncellik(f=16) ve mesleki yeterlilik (f=12) olduğu tespit edilmiştir. 
Öğretmen adaylarının alanlarında güçlü ve dünya kaynaklarını takip etmeleri ideal bir biyoloji öğretmeninde 
olması gereken özellik olarak ortaya çıkmıştır. 
Sizce ideal bir biyoloji öğretmen adayının sahip olması gereken alan eğitimi özellikleri nelerdir? Açıklayınız. 
Sorusuna ait cevaplar Tablo 3’de verilmiştir. 
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Tablo 3. İdeal Biyoloji Öğretmeninde Olması Gereken Alan Eğitimi Özellikleri Kavramlaştırılması 
 

Temalar f Örnek öğrenci görüşleri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Öğretim yöntem ve teknikleri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 

Ö9. Öğretim stratejilerini derslerinde iyi şekilde 
uygulayabilmeli. Hatta konusuna göre öğretim 
tekniklerini değiştirebilmeli, farklı öğretim yöntemleri 
denemeli. 
Ö16. Bilgileri düz anlatım ile değil bazı öğretim 
teknikleriyle karşı tarafa aktararak kalıcı öğrenmeyi 
sağlamak 
Ö24. Ders içeriğine göre teknik ve yöntemleri yerinde 
kullanması, planlı programlı bir eğitim vermesi, ders 
anlatımda nelere dikkat etmesi gerektiğini iyi bilmesi, 
gerekir. 
Ö25. Bir öğretmen; öğrenciyi anlayabilmek, dersi 
verimli bir şekilde tamamlamak, farklı öğretim yöntem 
ve tekniklerini uygulayabilmek, sınıfı yönetebilmek, acil 
durumlarda nasıl davranılması gerektiğini bilmek için 
alan eğitimini tamamlamış olmalıdır  
Ö29. Bir öğretmen; biyoloji öğretim yöntem ve 
tekniklerini kullanmada yeterli olmalıdır. 

 
 
 

Laboratuvar becerisi 

 
 
 

8 

Ö13. Teorik dersler paha biçilemez elbette ama 
laboratuvar dersleri uygulama ile kalıcı öğrenme 
açısından oldukça önemlidir.  
Ö22. Alan eğitimi olarak bir biyoloji öğretmeninin 
laboratuvarda nasıl davranacağını araç ve gereçleri 
nasıl kullanacağını çok iyi bilmelidir. 
Ö29. Laboratuvar ve deneysel çalışma becerilerine 
sahip, müfredata hâkim 

 
 

Hazırbulunuşluk farkındalığı 

 
 

7 

Ö24. Öğrencilerin seviyesi ve hazır bulunurluklarını 
tespit edebilmesi gerekir. 
Ö30. Öğretim strateji, yöntem ve tekniklere öğrencilerin 
hazırbulunuşluklarına göre en uygun şekilde 
kullanmalıdır. 

 
 

İletişim 

 
 

6 

Ö3. Öğrencileri kırmadan ve onları derslerden 
soğutmadan konuşabilmesi 
Ö11. Öğrencilerle iletişiminin doğru olması.  
Ö17.Ders anlatırken ne dediği anlaşılan, öğrenciyle 
nasıl iletişim kurmasını bilen öğretmen idealdir. 

 
 

Alan hâkimiyeti 

 
 

5 

Ö8. Öğrencilerin sorularına yanıt verebilecek donanıma 
sahip olmalıdır. 
Ö18.Alanında son derece başarılı, başarılı olduğu kadar 
kendini iyi ifade edebilen ve bunun öğrencileriyle 
birlikte geliştirebilecek nitelikte olması gerekir  

 
 
 
 

Çağdaş eğitim anlayışı 

 
 
 
 

5 

Ö17. Alanındaki konulara hâkim olabilecekleri konular 
öğretilmelidir. Sorunlara çözümler üretilerek konular 
öğretilmelidir. Ezbere dayalı değil öğrenmeye dayalı 
eğitim verilmelidir.  
Ö21. Bildiğini veya öğrenci için avantaj sağlayacak bir 
bilgiyi doğru ir şekilde aktarabilme, bilgiyi kullanma  
Ö22. Geleneksel eğitim anlayışının yanında dersi daha 
etkin ve öğretici kılabilmek adına imkânlar dâhilinde 
konuları deney ve gözlem yoluyla anlatmaya özen 
göstermelidir 
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Günlük hayatla ilişkilendirme 

 
 

4 

Ö27. Alan eğitiminde konuları günlük yaşantımızla 
bağdaştırmalıyız. Konular monoton değil örneklerle 
anlatılmalıdır. 
Ö29. Biyoloji bilgisi ve uygulamalarını günlük hayatta 
kullanabilmeli, bilimsel süreç becerilerini 
kullanabilmelidir. 

 
Güncellik 

 
3 

Ö15. Bilimsel gelişmeleri yakından takip ederek kendini 
sürekli yenilemeli. Öğrenciye nasıl bir anlatım yapması 
hangi tekniklerden faydalanması gerektiğini bilmeli. Bir 
olay karşısında nasıl bir yol izlemesi gerektiğini 
bilmeli. 

 
Müfredat hâkimiyeti 

 
3 

Ö30. Yeni müfredata uygun biyoloji öğretim 
programını dikkate alarak derslerini işlemelidir. 
Öğretim programının ögelerini benimsemelidir. 

 
Tablo 3 incelendiğinde; biyoloji öğretmeninin alan eğitiminde konulara uygun olarak öğretim, yöntem ve 
teknik(f=16) kullanması ideal biyoloji öğretmeninde olması gereken bir özellik olarak vurgulanmıştır. Biyoloji 
dersi kapsamında laboratuvar becerisi (f=8) olan ve derslerde yaparak yaşayarak öğrenciye konuyu aktaran 
öğretmen ideal bir biyoloji öğretmeninin sahip olması gereken alan eğitimi özellikleri arasında belirtilmiştir. 
Daha önceki öğrenme yaşantınızda sizde olumlu yönde iz bırakan biyoloji öğretmeninizin/lerinizin özelliklerini 
belirtiniz. Sorusuna ait cevaplar Tablo 4’de verilmiştir. 
 
Tablo 4. Olumlu İz Bırakan Öğretmen Özelliklerinin Kavramlaştırılması 
 

Temalar f Örnek öğrenci görüşleri 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materyal/görsel ile destekleme 

 
 
 
 
 
 
 
 
14 

Ö9. 9 ve 10. sınıfta dersime giren biyoloji öğretmenim 
bize hep şekil çizerek dersi anlatırdı. Hatta bizim de 
şekilleri defterimize çizmemizi isterdi. Öglena, amip gibi 
protistaları, bakteriyi, balığı çizdiğimi hatırlıyorum. Bu 
şekilde çok daha etkili şekilde öğrenirdim konuyu. 
Ö23. Daha önce bende olumlu yönde iz bırakan biyoloji 
öğretmenim tahtayı çok iyi kullanır ve çok güzel şekiller 
çizerdi. Şekiller üzerinden anlattığı için de bilgiler daha 
kalıcı olurdu 
Ö24. Konuyu çizimleriyle ve görsellerle somutlaştırarak 
anlatması, dersi istekli anlatması ve beden dilini etkili 
kullanması etkili olmuştur. 
Ö26.Ders esnasında aktif şekilde katılım sağlanması için 
model ve maketlerden faydalanması bende çok güzel bir 
izlenim bıraktı ve çok örnek aldım. 

 
 
 

Alan hâkimiyeti 

 
 
 
10 

Ö17. Alanındaki konulara hâkim olması ve sorduğumuz 
her soruya cevap verebilmesi.  
Ö18. Alan bilgisine oldukça hâkim, alanında bilimsel ve 
güncel, ders içi öğretim yöntem ve tekniklerini etkili 
kullanan 
Ö30. İyi bir alan bilgisine sahip olması.  

 
İletişim 

 
7 

Ö6. Bizimle belli zamanlarda görüşmeler sağlayarak 
okula ve derslere motive olmamıza yardımcı oluyordu, 
fikirlerimizi ve düşüncelerimizi önemsiyor derste ve ders 
dışında bizi dinlemekten hiç çekinmiyor, zamanını bizim 
için harcıyordu. 
Ö12. Bizlerle iletişim kurabilen, sevecen ama mesafeyi 
ayarlayabilen, anlattığı konularda sık sık geri dönüşler 
alarak seviyemizi ölçüp eksiğimizi tamamlaması. 
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Ö33. Yeterli alan bilgisine sahip, öğrenciyle iletişim 
kurabilen ve bilgilerini doğru bir biçimde aktarabilen 
bir öğretmendi. 

 
 

Yapılandırmacı 

 
 
6 

Ö17. Dersi ezbere değil öğrenmeye yönelik anlatması. 
Dersine ve öğrencisine değer vermesi. Konuları 
anlatırken görsellere sık başvurması.  
Ö22. Bize konuları ezberletmek değil de mantık 
çerçevesinde öğrenmemizi söylerdi. 

Güler yüz 6 Ö28. Öğrenciyle ilgilenip onların ilgi ve ihtiyaçları 
doğrultusunda hareket eden, dersi öğrenciye sevdiren, 
öğrencide merak uyandıran, güler yüzlü, enerjik, alan 
bilgisi hâkimiyeti üst düzey olan öğretmenler bende 
olumlu bir etki bıraktı. 
Ö30. Esprili, sürekli gülen bir öğretmendi. 

Sistematik anlatma 5 Ö7. Olayları kronolojik anlatma becerisine sahip, 
düzenli anlatan ve düzenli kaynak paylaşan 
Ö11. Biyolojiyi sözel ders değil de sistematik bir ders 
olarak anlatırdı ve anlamamızı isterdi. 
Ö29. Konuyu örneklerle anlaşılır biçimde anlatması, 
sistemli bir ders işleme yolu izlemesi 

Laboratuvar kullanımı 4 Ö14. Lisedeki biyoloji öğretmenim laboratuvarı aktif 
olarak kullanmamıza imkân sağladı ve bu benim için çok 
iyi oldu. Öğrendiğimiz bilgileri becerilere dökebilme 
imkânımız oldu. Deneyleri kendimiz yaparak 
öğrenmemiz kalıcı oldu.  
Ö22. Lise öğrenimim boyunca bir biyoloji öğretmenim 
vardı ve bize konuları ezberletmek değil de mantık 
çerçevesinde öğrenmemizi söylerdi. Bu aşamada çeşitli 
deney ve gözlemlerle öğrendiğimiz bilgiler daha kalıcı 
oluyordu. 

 
 
 

Tahta kullanımı 

 
 
 
3 

Ö6. Derste tahtayı verimli ve anlaşılır şekilde kullanarak 
konunun aklımızda kalıcılığını arttırıyordu. 
Ö9. 9 ve 10. sınıfta dersime giren biyoloji öğretmenim 
bize hep şekil çizerek dersi anlatırdı. Hatta bizim de 
şekilleri defterimize çizmemizi isterdi. Öglena, amip gibi 
protistaları, bakteriyi, balığı çizdiğimi hatırlıyorum. Bu 
şekilde çok daha etkili şekilde öğrenirdim konuyu. 

 
Günlük hayatla ilişkilendirme 

 
3 

Ö27. Dersini en uygun şekilde işleyip öğrencilerin 
motivesini yüksek tutmaya çalışıyordu. Günlük hayatla 
konuları bağdaştırırdı. 

 
Tablo 4’e göre; öğretmen adaylarında olumlu iz bırakan öğretmenlerin ders sırasında materyal/görsel ile 
destekleme (f=14) yapıldığın kalıcı öğrenmeyi sağladığı için olumlu iz bıraktığı vurgulanmıştır. Olumlu iz bırakan 
öğretmenin alan hâkimiyeti (f=10) iyi olduğunda öğrencinin isteyerek ve ilgiyle ders dinlediği belirlenmiştir. 
Ayrıca olumlum iz bırakan bir öğretmenin iletişim (f=8) becerisi olan ve güler yüzlü (f=6) olması da öğretmen 
adaylarının verdiği cevaplardan oluşan temalar arasında belirlenmiştir. 
Biyoloji dersi kapsamında en iyi öğrendiğiniz konuda öğretmeniniz hangi özellikleri (ders içi otorite, alan bilgisi 
vb.) etkili olmuştur? Açıklayınız. Sorusuna ait cevaplar Tablo 5’de verilmiştir. 
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Tablo 5. En Iyi Öğrenilen Konuların Özelliklerinin Kavramlaştırılması 
 

Temalar f Örnek öğrenci görüşleri 

 
 
 

Alan hâkimiyeti 

 
 
 
23 

Ö6. Hocamızın derse hâkimiyeti ve anlatma şekilleri 
benim konuyu çok iyi öğrenmeme neden oldu. 
Ö16. Öğretmenin çok geniş bir alan bilgisine sahip 
olduğunu hissettiğim dersler etkili oldu ve dersin 
sonuna kadar ilgiyle dinledim. 
Ö18. Alan bilgisi öğrenmede daha etkili olmuştu. 
Çünkü konuya hâkim olduğu için kendinden emin bir 
şekilde konuyu anlatmış ve takıldığımız yerlerde hemen 
tekrar yapmıştı. 
Ö24. Alan bilgisi etkili olmuştu. Konuyu özümsediği 
için es vermeden anlatırdı ve bu benim dikkatimi daha 
çok çekerdi. 

 
 

Öğretim yöntem ve teknikleri 

 
 
8 

Ö12. Anlatış tekniği ve motivasyon en önemli faktörler 
arasındaydı  
Ö17.Öğretmenimiz dersin konusuna uygun olarak 
öğretim ve teknik kullanırdı. Böylece daha kalıcı ve iyi 
öğrendik. 

 
Ders içi oterite 

 
8 

Ö14. Kesinlikle ders içi otorite Çünkü düzen olmasaydı 
öğrenemezdim. 
Ö16. Ders dışı şeylerle konuyu dağıtmadan derse 
odaklanmamızı sağlaması. 

 
 
 
 
 

Model/görsel ile destekleme 

 
 
 
 
 
7 

Ö8. En iyi öğrendiğim konu sistemler konusuydu 
burada öğretmenimiz maket bir insan modelinden 
faydalanmıştı. Görsel olarak öğrenim sağlandığı için 
çok kalıcı olmuştu. Hem alan bilgisi bakımından hem 
de ders içi otoritesini iyi kullanmıştı. 
Ö36. Omurgalı hayvanlar dersinde hocamızın 
kullanmış olduğu görseller ve bize hayal ettirme 
gücümüzün arttırmasını sağladı. Hala ders anındaki 
ortam aklımda.  
Ö39.Öğrenci düzeyine göre şekillerle görsel 
materyallerle pekiştirilmesi etkili ve aktif bir öğrenmeyi 
sağlamıştır.  

 
 

İletişim 

 
 
5 

Ö22. Öğrencilerle iletişiminin iyi olması etkili 
olmuştur.  
Ö30.Ders sırasında kullandığı iletişim becerilerinden 
dolayı kendine hayran bırakıp derse odaklanmamızı ve 
iyi öğrenmemizi sağlardı. 

 
 

Örneklendirme 

 
 
3 

Ö15. Ekoloji konusunu iyi öğrenmiştim. Öğretmenimiz 
güncel ve somut örneklerle desteklemişti. 
Ö28.Her konudan sonra mutlaka kalıcı öğrenmemiz 
için örneklere başvurulması öğrenmede iyi oluyor. 

Tablo 5 incelendiğinde öğretmen adaylarının en iyi öğrendiği dersin biyoloji öğretmeninin alan hâkimiyeti (f=24) 
sağlandığında gerçekleşebileceği vurgulanmıştır. Alan hâkimiyetinin yanında ders içi otorite (f=8) sağlanması, 
öğretim yöntem ve teknik kullanımı (f=8) en iyi öğrenme için öğretmen adaylarının verdiği cevaplarla 
belirlenmiştir. 
Biyoloji dersi kapsamında en zor öğrendiğiniz konuda öğretmeniniz hangi özellikleri (ders içi otorite, alan bilgisi 
vb.) etkili olmuştur? Açıklayınız. 
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Tablo 6. En Zor Öğrenilen Konuların Özelliklerinin Kavramlaştırılması 
 

Temalar f Örnek öğrenci görüşleri 
 
 

Ders içi otorite 

 
 
9 

Ö24. Ders sırasında sınıf hâkimiyeti olmadığı için, 
kontrol edilemeyip dersler kaynıyordu. 
Ö27. Ders sırasında ders dışında her şeyin 
konuşulmasına izin verilmesi maalesef öğrenmeyi 
zorlaştırdı. 
Ö29. Sürekli sınıf içinde bir konuşma ortamının olması 
ve otoritenin sağlanmaması zorluk yarattı 

 
 

Düzensiz/tek düze anlatım 

 
 
8 

Ö15.Ders sırasında konuları bizim anlatmamamız ve 
öğretmenimizin sadece bizi dinlemesi maalesef 
arkadaşlarımın anlattığı konuların zor öğrenilmesine 
neden oldu. 
Ö19. Ders sırasında sadece yazıdan oluşan slaytların 
aynı ses tonu ile okunması 

 
Görsel ile desteklememe/soyut 

 
6 

Ö10. Sinir konusu için mesela soyut bir kavram 
öğrenemedim. Materyal ve görsel görmediğim için. 
Ö28. Karmaşık ve soyut kavramlarda maalesef 
somutlaştıramadığım için zorlandım. 

 
Yanlış öğretim yöntem ve teknikleri 

 
3 

Ö1. Konuya uygun öğretim yöntem ve tekniği 
kullanılmıyordu. Deney yapmamız gerekirken gözlem 
yapıyorduk. Bir biri ile alakasız yöntem kullanılması 
zorlaştırdı. 

 
Yetersiz alan bilgisi 

 
3 

Ö22. Alan konusunda çok hâkim olmadığı için 
sorduğumuz sorularda kaçamak cevaplar verirdi. Bu 
nedenle konular arasında bağlantı kuramazdım ve 
öğrenmede zorluk yaşardım. 

 
Tablo 6’ ya göre; öğretmen adaylarının en zor öğrendikleri konunun ders içi otoritenin (f=9) sağlanamadığı bir 
sınıf ortamında gerçekleştiğini belirtmişlerdir. Ayrıca derste tekdüze/düz anlatım (f=8) ile konuların anlatılması 
ve görsel ile desteklememe/soyut (f=6) temaları da en zor öğrenilen konuların özellikleri olarak belirlenmiştir. 
Biyoloji dersinde soyut kavramların somutlaştırılamaması öğrenmeyi zorlaştırmaktadır. 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler  

Öztaş, Özay (2004) ve Hasweh (1987) yaptıkları çalışmalara göre biyoloji öğretmenlerinin anlatacakları dersin 
planlanmasında ve uygulanmasında daha etkili olabilmeleri için alanlarına hâkim olmaları ve mesleki yeterliliğe 
sahip olmaları gerekmektedir. Ancak gerek yeterli alan bilgi birikimi ve deneyime sahip öğretmenlerin gerekse 
sahip olmayan öğretmenlerin, öğrencilerin taleplerini de göz önüne alarak, sadece ders kitaplarına bağlı kalmak 
yerine, öğretimin daha etkili olabilmesi amacıyla, bir kısım yeni kaynak ve metotlardan yararlanma yoluna giderek 
kendilerini güncellemeleri son derece önemlidir (Yeşilyurt ve Gül, 2008). Bu çalışmaya göre; biyoloji öğretmen 
adaylarının gözünde ideal biyoloji öğretmeninin özellikle alan bilgisi ve alan eğitiminde hâkimiyete, güncel 
akademik bilgilere ve yeterliklere sahip olması gerektiği belirlenmiştir. İdeal bir öğretmenin yirmibirinci yüzyılda 
teknoloji kullanımı, problem çözme becerisi, yaratıcılık ve eleştirel düşünme gibi yeterliliklere sahip olması 
gerektiği sonucuna da ulaşılmıştır. 
Çalışmamızda öğretmen adaylarının daha önceki yaşantılarında biyoloji öğretmenleri hakkında olumlu 
görüşlerinde; öğretmenin güler yüzlü olması, iletişimin iyi olması, liderlik ve kendisini güncellemesi gerektiği 
sonucuna ulaşılmıştır. Kara (2020)  yaptığı çalışmaya göre, ideal bir öğretmenin öğrencilerini sevmesi ve 
koruması, öğrencilerine rol model olması, kendini geliştirmesi ve yenilemesi, nesnel ve adil olması ve liderlik 
özellikleri göstermesi gerektiğini göstermektedir sonucuna ulaşmıştır. Burada ki sonuçlar, yapılan çalışmanın 
sonuçları ile benzerlikler göstermiştir.  
Biyoloji öğretmen adaylarının daha önceki yaşantılarında biyoloji öğretmenleri hakkındaki olumlu görüşlerinde; 
ders sırasında materyal ve görsel kullanan öğretmenlerin konuyu somutlaştırarak kalıcı öğrenmeyi sağladıkları 
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için olumlu iz bıraktıkları tespit edilmiştir. Ayrıca olumlu iz bırakan biyoloji öğretmenlerinin alan hâkimiyetlerinin 
güçlü, kendinden emin ve doğru olması gerektiği sonucuna da ulaşılmıştır. Yine araştırma sonuçlarında ideal 
biyoloji öğretmeninin iletişim kurma becerisinin de yüksek olması gerektiğini ve derslerinde yaparak-yaşayarak 
bilginin anlamlı öğrenilmesini sağlaması gerektiğini sonucuna ulaşılmıştır. 
En iyi öğrenilen biyoloji konusun da; kalıcı öğrenmeyi kolaylaştıracak seçkin görsellerden yararlanmayı ve 
öğrencilerin biyolojideki temel kavramları not alarak öğrenmelerini sağlayacak yeterlilere sahip olunması 
gerektiği vurgulanmıştır. En zor öğrenilen derslerin, sınıf ortamında ders içi otoritenin sağlanamaması ve 
kavramların soyut olarak kalıp somutlaştırılamaması etkili olduğu tespit edilmiştir. Ders anlatımı sırasında tek 
düze sadece anlatım yönteminin de kullanılması öğrenmenin zorlaştırdığını göstermiştir. Biyoloji dersini sadece 
ezber bir ders olarak görülmesi, mantık çerçevesinde anlatılmayıp ezbere zorlanması da öğrenmede zorluk 
yaşandığını belirtmiştir. 

 
Çalışmada elde edilen veriler dikkate alındığında diğer çalışmalar için öneri olarak;  

1. Öğretmenlerin güncel akademik bilgilere erişim kaynaklarının ve pandemi sürecinde önemi artan 
teknolojiyi kullanma yeterliklerinin de araştırılması gerektiği önerilmektedir. 

2. Biyoloji öğretmen adaylarının alan bilgisi konusunda yeterliliklerinin belirlenmesi ve alan bilgisi 
yeterliliğini artırmaya yönelik çalışmalar yapılabilir. 

olarak sunulabilmektedir. 
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Abstract 

With this study, it is aimed to determine the opinions of secondary school students about the 
Instagram application and the posts made on the pages related to the same application within the 
scope of the root values that form the basis of the course curriculum prepared by the Ministry of 
National Education. 

The phenomenological approach, one of the qualitative research methods, was used in the study and 
semi-structured interview technique was applied to the participants. The study group of the research 
consists of 35 students attending a state high school in İzmir province. Participating students are 
determined entirely on a voluntary basis. In the research, a form was prepared for a semi-structured 
interview. About the interview form prepared, two teachers and two academicians were consulted, 
corrected the grammatical errors in the questions, the incorrect questions were removed, and the 
form was finalized. The form consists of two parts. In the first part, the participants were asked 
questions about the use of Instagram, in the second part, the participants were asked questions about 
the use of the values in the MEB curriculum in Instagram shares. Responses were collected in writing 
from volunteering participants. The obtained findings were subjected to content analysis, interpreted 
and tabulated. In the study, the names of the participants were kept confidential by giving them 
codes such as K1, K2, K3…. 
As a result, the duration of the participants' use of the Instagram application and the purpose of using 
Instagram were revealed. While the participants expressed a negative opinion on the use of nine of 
the values that determine the purpose of the research, they expressed a positive opinion on the use 
of the value of benevolence in their Instagram posts. 

Keywords: Curriculum, Values education, Social media  
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Özet 

Bu çalışma ile MEB tarafından hazırlanan ders müfredatlarına temel oluşturan kök değerler 
kapsamında İnstagram uygulaması ve aynı uygulama ile bağlantılı sayfalarda yapılan paylaşımlara 
yönelik olarak ortaöğretim öğrencilerinin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 
Çalışmada temel nitel araştırma yaklaşımından yararlanılmış ve bu yönteme bağlı kalarak 
katılımcılara yarı yapılandırılmış görüşme tekniği uygulanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 
İzmir ilindeki bir devlet lisesine devam eden 35 öğrenci oluşturmaktadır. Katılımcı öğrenciler 
tamamen gönüllülük esasına göre belirlenmişlerdir. Araştırmada yarı yapılandırılmış görüşme için 
bir form hazırlanmıştır. Hazırlanan görüşme formu ile ilgili olarak iki öğretmen ve iki 
akademisyenden görüş alınmış sorulardaki dilbilgisi hataları düzeltilerek, hatalı bulunan sorular 
çıkarılmış ve form son halini almıştır. Form iki bölümden oluşur birinci bölümde katılımcılara 
İnstagram kullanımına yönelik sorular sorulmuş, ikinci bölümde katılımcılara MEB müfredatında 
yer alan değerlerin İnstagram paylaşımlarında kullanımına yönelik sorular sorulmuştur.  Yanıtlar 
gönüllü olan katılımcılardan yazılı olarak toplanmıştır. Elde edilen bulgular içerik analizine tabi 
tutularak yorumlanmış ve tablolaştırılmıştır. Araştırmada katılımcılara K1, K2, K3… şeklinde kod 
verilerek isimleri gizli tutulmuştur. 
Sonuç olarak, katılımcıların İnstagram uygulamasını kulanım süreleri, instagramı kullanım amaçları 
ortaya çıkarılmıştır. Katılımcılar, araştırmanın amacını belirleyen değerlerden dokuz tanesinin 
kullanımına yönelik olumsuz görüş belirtirken, yardımseverlik değerinin İnstagram paylaşımlarında 
kullanımına yönelik olumlu görüş belirtmişlerdir. 

Anahtar Kelimeler: Müfredat, Değerler eğitimi, Sosyal Medya 

Giriş 

Sosyal bir varlık olan insanın sosyalleşme biçimlerinin dünden bugüne değişim geçirdiğini söylemek mümkündür. 
Aynı şekilde sosyalleşme biçimleri toplumdan topluma kültürden kültüre de değişiklikler gösterebilmektedir.  
Yetişme ve dolayısıyla kişilik oluşturma süreci içindeki genç bir bireyin sağlıklı sosyal gelişimi açısından 
sosyalleşmenin nasıl olduğu oldukça önemlidir. Bilindiği gibi sosyalleşme sadece aile ortamında gerçekleşen bir 
durum değildir. Çocuğun etkileşimde bulunduğu aile ile birlikte okul, arkadaş çevresi ve medya araçları da sürece 
katkıda bulunmakta bireyin kişiliğinin şekillenmesinde etkili olmaktadırlar. Çocuk doğumdan itibaren öncelikle 
aile içinde yaşadığı toplumun değerlerini öğrenerek toplumla uyum sağlayacağı bir ortamda yetişir. Bu süreç 
içinde yukarıda saydığımız ortamlarda kendisi dışında yaşayan bireylerin farkında olur.  Böylece birey kendi tutum 
ve davranışlarını geliştirir (Çoştu, 2009, Kurt, 2012). Bireyin tutum geliştirmesinde 12-30 yaş arası kritik bir 
öneme sahip bulunmaktadır. Çünkü bahsedilen yaş döneminde bireyin hayat boyu sahip olacağı tutumları gelişip 
şekillenmektedir. Kağıtçıbaşı (2005) tutum gelişiminde özellikle ergenlik döneminin önemi üzerinde durmakta ve 
ergenlik dönemi içinde tutumların gelişmesini “Tutumun Kristalleşmesi” olarak tanımlamaktadır. Kristalleşen 
tutumların ise ömür boyu değişmesinin oldukça zor olduğu belirtilmektedir. Bu nedenle çocukluk ve ergenlik 
döneminde etkileşimde bulunulan ortamlar genç bireyin dünyaya, kendi toplumuna yönelik görüşlerinin 
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oluşmasında etkili olmakta ve bilimsel anlamda öğrencilerin etkileşim içinde bulunduğu ortamların, 
kazandırılması hedeflenen toplumsal değerler üzerindeki etkilerinin bilinmesi önem kazanmaktadır  

Günümüzde bireylerin değer kazanmasında, kazanılan değerlerin içselleştirilmesi ve şahsi dünya görüşünün 
oluşmasında en önemli ortamlardan biri internet ve özellikle onunla bağlantılı sosyal medya uygulamaları 
olmuştur. 1990’lı yıllarda hayatımıza girmeye başlayan internet tüm dünya üzerinde bilgiye ulaşmanın en kolay 
yolu haline gelmiştir. 2000’li yıllardan itibaren internet teknolojilerinin (Dizüstü bilgisayar, tablet bilgisayar ve 
akıllı telefonlar ile taşınabilir hale gelmesiyle dünya neredeyse avuç içine sığacak duruma gelmiştir. 2020 yılı 
itibariyle 7,8 milyar kişi olan dünya nüfusunda yaklaşık 5.4 milyar insanın internet erişimi ve bunun yanında 4,2 
milyar civarında insanın da sosyal medya uygulamalarına erişim imkanı bulunmaktadır (wearesocial.com/digital-
2021). İnternet sayesinde neredeyse bütün dünya tek bir meydanda toplanma imkânı elde etmiştir. Sosyal medya 
kullanıcı sayısının bu kadar yüksek olması genel olarak insanların sosyal ilişkilere ne kadar önem verdiğini de 
açıkça göstermektedir.  Ağ toplumu kuramını oluşturan Manuel Castells’in deyimiyle İnsanlar sosyal ilişkiler 
kurma istekleri ölçüsünde internet kullanmaktadır. Yine Castells’e göre internette sosyal ağlara katılan insanlar ise 
gerçek dünyada olduğundan daha fazla ve geniş bir sosyal iletişim ortamında bulunmaktadırlar (Castells, 2016). 
Bu nedenle içinde yaşadığımız dönem “Dijital çağ, ağ toplumu” gibi farklı isimlerle tanımlanmaktadır.  

Günlük yaşamdaki yerini kısaca açıkladığımız internet kullanım amaçları açısından da evrim geçirmiştir. İnternette 
bireylerin bir araya gelerek sosyalleşmesini sağlayan çeşitli platformlar bulunmaktadır. Bireyler bu sosyal medya 
uygulamalarına çeşitli biçimlerde katılmakta ve gerek ülkemiz gerekse dünyadaki farklı kültürel ortamlarda yer 
alan binlerce farklı kişi ile karşılaşmaktadır. Dünyada ve ülkemizde büyük kullanıcı sayılarına ulaşmakta olan bu 
sosyal medya platformlarından biri de İnstagramdır.  

İnstagram, üye olanların ücretsiz olarak fotoğraf ve video paylaştıkları bir sosyal medya uygulamasıdır. 6 Ekim 
2010 tarihinde piyasaya sürülmüştür (Wikipedi). Bu uygulama ile kullanıcılar çektikleri bir fotoğrafı isterlerse 
uygulama içinde yer alan dijital filtre aracılığıyla düzenleyerek istedikleri sosyal medya ortamında paylaşabilirler. 
İnstagram paylaşımları isteğe bağlı olarak gizli ya da herkese açık hale getirilebilir. 

İnstagram 2012 yılında dünya çapında 30 milyon kullanıcıya ulaşmış ve o tarihte Facebook firması tarafından satın 
alınmıştır. 2020 yılı Ocak ayı itibariyle İnstagramın dünya çapında 928,5 milyon kullanıcısı bulunmaktadır. Bu 
kullanıcıların %50,9’unu kadınlar, %49,1’ini ise erkekler oluşturmaktadır. Türkiye’de ise İnstagram 
uygulamasının 38 milyon kullanıcısı bulunmaktadır. Bu sayı ile instagram kullanımında ülkemiz dünyada altıncı 
sırada yer almaktadır Ülkemizde Youtube’dan sonra en çok kullanılan ikinci sosyal medya platformudur.(We are 
social-Digital 2020) 

Önceki paragraflarda bahsettiğimiz gibi bireyler sosyal medya uygulamalarına girdikleri anda farklı kültürlerden 
gelen binlerce kişi ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu kişilerin paylaştığı resim, video, yazılar ile farklı inanç ve 
değerlerin karşılıklı etkileşimi söz konusu olmaktadır. Yetişme çağındaki genç birey eğer kendi kültürel ve ahlaki 
değerlerini özümsemeden bu ortamlardaki paylaşımlara maruz kalırsa bu durumun kültürel ve toplumsal açıdan 
olumsuz etkilerinin ortaya çıkması kaçınılmazdır. Bireyin evrensel ve toplumsal değerleri kazanmasında aile 
birlikte okul büyük öneme sahiptir. Türkiye’de değerlerin kazandırılmasında MEB1 tarafından hazırlanan 
müfredatlarda yer alan kök değerler 1- Adalet, 2- Dostluk, 3- Dürüstlük, 4- Öz denetim, 5- Sabır, 6- Saygı, 7- 
Sevgi, 8- Sorumluluk, 9- Vatanseverlik, 10- Yardımseverlik olarak belirlenmiştir (MEB, 2018). Sonuç olarak 
ergenlik döneminin sonlarına yaklaşmış olan lise öğrencilerinin (11 ve 12. sınıflar) müfredat ile kazandırılması 
hedeflenen değerleri içselleştirdiği varsayılarak sosyal medya uygulamaları özelinde İnstagram’da yapılan 
paylaşımlarda müfredat içinde yer alan değerlerin kullanımını nasıl algıladıkları sorusundan yola çıkılmış ve konu 
araştırılarak, öğrencilerin görüşleri değerlendirilmiştir. 

Araştırma Problemi: 

Ortaöğretim öğrencileri Sosyal Medya alanlarından biri olan İnstagram’da yapılan paylaşımları ve sayfaları MEB 
müfredatında yer alan kök değerler açısından nasıl değerlendirmektedir? 

 

 
1 MEB: Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı 
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Yöntem: 

Çalışmada nitel araştırmadan yararlanılmış ve yarı yapılandırılmış görüşme uygulanmıştır. 

Araştırmanın Amacı:  

Bu çalışma ile sosyal medya alanlarından biri olan İnstagram uygulaması ve aynı uygulama ile bağlantılı sayfalarda 
yapılan paylaşımlara yönelik MEB Sosyal Bilgiler müfredatında yer alan temel değerler açısından ortaöğretim 
öğrencilerinin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Çalışma Grubu: 

Araştırmanın çalışma grubunu İzmir ilindeki bir devlet lisesine devam eden 35 öğrenci oluşturmaktadır. Katılımcı 
öğrenciler tamamen gönüllülük esasına göre belirlenmişlerdir. 

Veri Toplama Aracı 

Çalışmada yarı yapılandırılmış görüşme için bir form hazırlanmıştır. Hazırlanan görüşme formu ile ilgili olarak 
iki öğretmen ve iki akademisyenden görüş alınmış sorulardaki dilbilgisi hataları düzeltilerek, hatalı bulunan sorular 
çıkarılmış ve form son halini almıştır. Yanıtlar gönüllü olan katılımcılardan yazılı olarak toplanmıştır. Elde edilen 
bulgular içerik analizine tabi tutularak yorumlanmış ve tablolaştırılmıştır. Tablolarda yer alan n: kişi sayısını ifade 
ederken, f: belirlenen bir temanın tekrar sayısını belirtmektedir.  Araştırmada katılımcıların isimleri gizli tutulacağı 
için isim yerine kod verilmiş K1, K2, K3… şeklinde kodlama yapılmıştır. 

Bulgular 

Araştırmanın çalışma grubunda İzmir’de bir lisede 11 ve 12. sınıflara devam eden 35 öğrenci yer almıştır. 
Katılımcıların 17’si kız, 18’i erkek öğrencilerden oluşmaktadır. 

A. İnstagram Kullanımına İlişkin Bulgular 

İnstagram kullanımına ilişkin birinci soru “İnstagram kullanım sıklığınız nedir?” 

Görüşme formundan elde edilen bilgiler doğrultusunda öğrencilerin instagram kullanım sıklığına ilişkin veriler 
tablo 1’de görülebilir. 

Tablo 1. İnstagram Kullanım Süresi 

 

 

 

 

 

Bu bilgilere göre çalışmaya katılan 35 öğrenciden 1’i instagramı günde 1 saatten az kullandığını belirtirken, 19 
öğrenci 1 ile 2 saat arası, 11 öğrenci 2-3 saat arası, 1 öğrenci 4-5 saat arası 3 öğrenci ise 5 saatten fazla kullanım 
süresi belirtmiştir. 
Öğrencilerin İnstagram kullanımına ilişkin ikinci soru: “İnstagram’ı kullanım amacınız nedir?” öğrencilerin bu 
soruya verdikleri cevaplar sonunda temalar oluşturulmuştur (tablo 2). Bu temalar ve frekansları ise şöyledir: 1- 
Bilgilenme (18), 2- Yakın çevre (10) (akraba, arkadaş, komşu vb.), 3- Haber (12), 4- Aktüel (12), 5- Eğlence (27). 

Tablo 2. İnstagram Kullanım Amacınız Nedir? 

Tema f 
Eğlence  27 
Bilgilenme  18 

Kullanım süresi (saat) n Oran (%) 
0- 1 1 3 
1-2 19 54 
2-3 11 31 
4-5 1 3 

5 saatten fazla 3 9 
Toplam  35 100 
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Haber 12 
Aktüel 12 
Yakın çevre 10 

Üçüncü soru: “Genel olarak İnstagram Paylaşımlarını nasıl değerlendiriyorsunuz?” bu soruya ilişkin olarak 
öğrencilerin verdikleri yanıt cümlelerini incelediğimizde;  bu cümlelere göre iki ana tema ortaya çıkmıştır: 
paylaşımları “olumlu” bulanlar ve instagram paylaşımlarını olumsuz bulanlar. Buna göre 5 öğrenci instagram 
paylaşımlarını olumlu bulurken, bu grup katılımcıların yaklaşık %14’dür, 20 öğrenci paylaşımları olumsuz 
bulmuştur. Bu da tüm katılımcıların yaklaşık %57’sidir. 10 öğrenci ise instagram paylaşımlarını hem olumlu hem 
de olumsuz bulduğunu ifade eden cümleler kurmuştur. Bu sayı da çalışmamızın birinci bölüm üçüncü sorusundaki 
tüm katılımcıların yaklaşık % 29’udur (tablo 3). 

Tablo 3. Birinci Bölüm Üçüncü Soruya Ilişkin Bulgular 

Tema n % 
Olumlu 5 14 
Olumsuz  20 57 
Hem olumlu hem de olumsuz 10 29 
Toplam  35 100 

Katılımcılardan K26, “bence zaman geçirmek için güzel” şeklinde İnstagram paylaşımlarını olumlu bulduğunu 
belirtirken K27’de “çok az bir paylaşım kitlesi rahatsız edici olabilir fakat genel olarak bir problem yok” diyerek 
olumlu görüş belirtmiştir. olumsuz görüş belirtenlerden K9 instagram paylaşımlarını ”Gençlere hitap eden 
sayfalar genelde cinsel içerikli ve kültürel yozlaşmaya yol açacak paylaşımlar içeriyor” biçiminde olumsuz görüş 
belirtmiştir. K32 “Bazıları bu kavramları tamamen yok sayıyor aslında tamamen ünlü olma peşinde. Çünkü bu 
kişiler tepki çekiyor insanlarda tepki çeken şeyi merak edip daha çok sayfasına bakıyorlar” cümlesi ile paylaşım 
yapanların değerleri görmezden geldiği anlamına gelecek bir cümle ile olumsuz görüşünü belirtmiştir. K33 ise 
“sahte bir güzellik, sahte bir mutluluk oluşturuyor” cümlesi ile sahtelik durumu oluştuğunu ifade etmektedir. 
Olumsuz görüş belirten katılımcı cümlelerini incelediğimizde “gösteriş, görgüsüzlük, reklam amaçlı, sahtelik, 
saçma, samimiyetsiz” gibi ifadeler kullanmışlardır. Paylaşımları hem olumlu hem de olumsuz bulanlar daha çok 
takip edilen sayfaların özelliğine göre değişiklik olabileceğini vurgulayacak açıklamalarda bulunmuşlardır. 

B. Sosyal Bilgiler Müfredatındaki Değerlere İlişkin Bulgular 

Görüşmenin ikinci bölümünde MEB (2018) müfredatında yer alan on adet değer ana tema olarak alınmış ve 
İnstagramda nasıl kullanıldığına ilişkin öğrencilerin görüşleri sorulmuştur. Bu temalar (değerler) 1- Adalet, 2- 
Dostluk, 3- Dürüstlük, 4- Öz denetim, 5- Sabır, 6- Saygı, 7- Sevgi, 8- Sorumluluk, 9- Vatanseverlik, 10- 
Yardımseverlik. 

İnstagram’da değerlerin kullanımına ilişkin olarak sorulan sorulardan birincisi: “Size göre adalet kavramı 
İnstagramda nasıl kullanılıyor?”  Öğrencilerin kurdukları cümlelerden yola adalet temasıyla ilgili olarak tablo 
4’de görülebileceği gibi üç alt tema belirlenmiştir: 

Tablo 4. İnstagram’da Adalet Kavramı Nasıl Kullanılıyor? 

 

 

 

 

Alt tema n % 
Var  8 25 
Yok 18 60 
Ara sıra 5 15 
Toplam  31 100 
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Çalışmaya katılan 35 öğrenciden dördünün cümleleri değerlendirmeye alınmamıştır. Kalan 31 öğrencinin 8’i yani 
yanıtı geçerli olan öğrencilerin %25’i İnstagramda adalet kavramının var olduğunu belirtirken, 18 öğrenci (%60) 
İnstagramda adalet kavramının olmadığını belirtmiştir. 5 öğrenci ise (%15) adalet kavramının ara sıra olduğunu 
belirtmiştir. İnstagram’da adalet kavramının olduğunu belirten katılımcılardan K10 bu durumu “İnstagram 
kullanıcıları haksızlıklara tepkisiz kalmıyor. Adaletin üzerinde büyük bir etkisi var.” diyerek ifade etmiştir. 
İnstagram’da adaletin olmadığını düşünen K2 ise düşüncesini şöyle ifade etmiştir. “İnstagramda adalet kavramı 
olduğunu düşünmüyorum. Çünkü insanlar İnstagramda kendilerinin olduğundan daha özgüvenli davranıyorlar ve 
günlük hayatta konuşamayacakları konular hakkında çok sert eleştiriler yapabiliyorlar.” Benzer bir görüşü de K7 
açıklamaktadır. “Adalet kavramı bence yok. Çünkü çoğu kişi bir kimseyi herhangi bir konuda ismine ya da profil 
fotoğrafına göre yargılayabiliyor.  

İkinci soru “Size göre dostluk kavramı İnstagram’da nasıl kullanılıyor?”.  Öğrencilerin soruya verdikleri yanıt 
cümlelerinden dostluk temasıyla ilgili iki alt tema belirlenmiştir. Bu alt temalar sahte ve gerçek olarak 
belirlenmiştir. Alt temalara ilişkin bilgiler tablo 5’de görülebilir. 

Tablo 5. İnstagramda Dostluk Kavramı Nasıl Kullanılıyor? 

 

 

 

Çalışmaya katılan 35 öğrencinin %69’unu oluşturan 24 kişi İnstagramda dostluk kavramının sahte veya yapmacık 
bir şekilde kullanıldığını belirtirken, katılımcıların %31’ine karşılık gelen 11 kişi ise dostluk kavramının gerçek 
anlamıyla kullanıldığını düşünmektedir.  Katılımcılardan K7 İnstagram’da dostluk kavramının sahte olduğunu 
şöyle açıklamaktadır. “Dostluk kavramı arkadaşların birbirleri ile fotoğraf paylaşması ve birbirlerini gönderilerin 
altlarında etiketlemekten ibaret”, bunun aksine instagramda dostluğun gerçek anlamı ile kullanıldığını belirten K8 
konuyu kendi kendine tartışarak; “İnstagram’da edinilen çoğu dostluğun en az gerçek hayatta olduğu kadar 
samimi ve gerçek olduğunu düşünüyorum. Fakat bu mecrada da çıkar ilişkileri ve sahte dostluklara rastlamak 
mümkün…yine de benim şahsi olarak 3-4 senedir iletişimde kaldığım, özel meselelerimi anlattığım, yeri geldiğinde 
danıştığım bir çok arkadaşım var.”    

Üçüncü soru, “Size göre dürüstlük kavramı İnstagram’da nasıl kullanılıyor?”  Katılımcıların soruya verdikleri 
yanıt cümlelerini incelediğimizde 35 katılımcının tamamı (%100) instagramda dürüstlük değerinin olmadığını 
belirtmişlerdir. Örneğin katılımcı K9 bu durumu şöyle açıklamakta “Dürüstlük İnstagram algoritmasına ters 
düşen bir olgu. Sonuç olarak herkes mutluluk pozu veriyor, herkes çok zengin, kimsenin derdi yok, herkes harcıyor, 
yiyor. Bu örnekler İnstagram’ın dürüstlük mottosunu özetliyor diye düşünüyorum.”  

Dördüncü soru, “Size göre öz denetim kavramı İnstagram’da nasıl kullanılıyor?” Öğrencilerin kurdukları 
cümlelerden yola adalet temasıyla ilgili olarak tablo 6’da görülebileceği gibi üç alt tema belirlenmiştir: 

Tablo 6. İnstagramda Özdenetim Kavramı Nasıl Kullanılıyor? 

 

 

 

 

Çalışmaya katılan 35 öğrencinin %23’ünü oluşturan 8 kişi İnstagram’da öz denetim kavramının var olduğunu 
kendilerini denetleyebildiklerini ya da kişilerin kendini denetlemeyi bu ortamda öğrenebileceğini belirtirken, 
katılımcıların %69’una karşılık gelen 24 kişi İnstagram’da öz denetim kavramının olmadığını belirtmiştir. 
Katılımcıların %8’ine karşılık gelen 3 kişi ise öz denetimin hem olduğunu hem de olmayabileceğinin bunun 
kişilerin durumuyla ilgili bir durum olduğunu belirtmişlerdir. İnstagram’da öz denetim temasının var olduğunu 

Alt tema n % 
Sahte 24 69 
Gerçek 11 31 
Toplam  35 100 

Alt tema n % 
Var  8 23 
Yok 24 69 
Hem var hem yok 3 8 
Toplam  35 100 
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belirten katılımcılar genel de konuyu kendilerini denetleyip kontrol edebildikleri üzerinden açıklama yolunu tercih 
etmişlerdir. Örneğin K19 “bu konu kişiden kişiye değişir…” dedikten sonra konuyu kendisine bağlayarak, “Ancak 
kendi adıma öz denetim yapabiliyorum.” cümlesi ile durumu açıklamıştır. İnstagram’da öz denetimin olmadığını 
belirten K14 “İnstagram’da bitmek bilmeyen bir paylaşım hülyasında kendimiz denetleyebilmek ve olabildiğince 
soyutlamak pek mümkün olmamaktadır. İnsanlar bir nehirde akıp gitmekte, hiç kimse kendini denetlememektedir.” 

Beşinci soru, “Size göre sabır kavramı İnstagram’da nasıl kullanılıyor?” Öğrencilerin kurdukları cümlelerden 
yola çıkarak sabır temasıyla ilgili olarak tablo 7’de görülebileceği gibi iki alt tema belirlenmiştir: 

Tablo 7. İnstagramda Sabır Kavramı Nasıl Kullanılıyor? 

 

 

 

Çalışmaya katılan 35 öğrencinin %86’sına karşılık gelen 30 kişi İnstagram’da sabır kavramının olmadığını 
belirtirken, %14’lük bir dilim oluşturan 5 kişi konuyla ilgili fikrinin olmadığını belirtmiştir. K1 İnstagram’da sabır 
temasının kullanılmamasını açıklarken “Bilgiye ulaşmanın, iletişim kurmanın, takılacak insan bulmanın bu kadar 
kolaylaştığı bir dönemde İnstagram’da da bir bekleyemezlik oluyor.” K6’da günümüzde her şeyin hızına atıf 
yaparak “Her şeyin hızlı bir şekilde gelişmesi sabır kavramını biraz zedeliyor.”  

Altıncı soru “Size göre saygı kavramı İnstagram’da nasıl kullanılıyor?” Öğrencilerin kurdukları cümlelerden yola 
saygı temasıyla ilgili olarak tablo 8’de görülebileceği gibi iki alt tema belirlenmiştir: 

Tablo 8. İnstagramda Saygı Kavramı Nasıl Kullanılıyor? 

 

 

 

Çalışmaya katılan 35 öğrencinin %86’sına karşılık gelen 30 kişi İnstagram’da sabır kavramının olmadığını 
belirtirken, %14’lük bir dilim oluşturan 5 kişi saygı temasının seyrek olarak kullanıldığını belirtmiştir. Bu konuda 
K3 “İnstagram’da saygı olduğunu düşünmüyorum. Farklı görüşlere hakaret ve küfürle yanıt geliyor.” şeklinde 
saygının olmadığı yönünde görüşünü belirtirken K10’da benzer bir yaklaşımla “kimse kimseye saygılı değil. Sanal 
ortamın getirdiği rahatlıktan dolayı herkes birbirine hakaret edebiliyor.” demiştir.  
Yedinci soru, “Size göre sevgi kavramı İnstagram’da nasıl kullanılıyor?” Öğrencilerin soruya verdikleri yanıt 
cümlelerinden sevgi temasıyla ilgili üç alt tema belirlenmiştir. Bu alt temalar sahte, gerçek ve ilişkili değil olarak 
belirlenmiştir. Alt temalara ilişkin bilgiler tablo 9’da görülebilir.  

Tablo 9. İnstagramda Sevgi Kavramı Nasıl Kullanılıyor? 

Alt tema n % 
Sahte 24 69 
Gerçek 7 20 
İlişkili değil 4 11 
Toplam  35 100 

Çalışmaya katılan 35 öğrencinin %69’una karşılık gelen 24 kişi İnstagram’da sevgi kavramının sahte bir şekilde 
kullanıldığını belirtirken, %20’lik bir dilim oluşturan 7 kişi sevgi temasının gerçek anlamıyla kullanıldığı 

Alt tema n % 
Yok 30 86 
Fikri yok 5 14 
Toplam 35 100 

Alt tema n % 
Yok 30 86 
Seyrek 5 14 
Toplam 35 100 
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görüşündedir. Katılımcıların %11’ine karşılık gelen 4 kişi ise sevgi temasının instagram gibi sanal bir ortamla 
ilişkili olamayacağını düşünmektedir. Katılımcılardan K9 İnstagram’da sevgi temasının sahtelik kavramı ile 
ilişkisini şöyle açıklıyor. “instagram’da sahte bir sevgi akımı var. Bu sevgi akımı özellikle hayvanlar üzerinden 
yapılıyor.” Aynı temanın gerçekliğiyle ilintili olarak K16 “İnstagram, insanların sevgilerini göstermesi için de 
oldukça kullanışlı bir yer. Mesela bir ünlüye hayranlık duyan bir insan bu kişiyle ilgili bir fan sayfası açıp, 
başkalarının da aynı kişiyi sevip sevmemesine olanak sağlıyor.” şeklinde bir cümle ile görüşünü belirtmiştir.  

Sekizinci soru, “Size göre sorumluluk kavramı İnstagram’da nasıl kullanılıyor?” Katılımcıların soruya verdikleri 
yanıt cümleleri incelendiğinde üç katılımcının cümlesi konuyla ilgili olmadığı için çıkarılmıştır kalan 32 
katılımcının cümleleri ile ilgili olarak tablo 10’da da görülebileceği gibi üç alt tema belirlenmiştir bunlar: olumlu 
etkiliyor, olumsuz etkiliyor, kararsızdır. 

Tablo 10. İnstagramda Sorumluluk Kavramı Nasıl Kullanılıyor? 

Alt Tema n % 
Olumlu etkiliyor 10 31 
Olumsuz etkiliyor 18 56 
Kararsız  4 13 
Toplam  32 100 

Çalışmada cümleleri geçerli ifade içeren 32 öğrencinin %31’ini oluşturan 10 kişi İnstagram’da sorumluluk 
kavramının olumlu etkisinin olduğunu belirtirken, katılımcıların %56’sına karşılık gelen 18 kişi İnstagram’ın 
sorumluluk kavramını olumuz etkisi olduğunu belirtmiştir. Katılımcıların %13’üne karşılık gelen 4 kişi ise kararsız 
olduğunu belirtmişlerdir. Konunun olumlu etkileri olduğuna dair K8 şöyle bir görüş belirtmiştir. “İnstagram, 
insanların vicdani değerlerine oldukça dokunabilen bir ortam. Eğer dünyanın şu anda olduğu duruma yönelik 
‘gerçek’ şeyler paylaşırsan, insanlar vicdani olarak ona yardım etmek gibi bir sorumlulukları olduğunu düşünüyor 
ve bilinçleniyorlar da. Özellikle hayvanlar, yardıma ihtiyacı olan kimseler ve dünyadaki küresel ısınma ile ilgili 
paylaşımlar, en az yolunu kesip gözlerine baka baka yardım isteyen insanlar kadar geçerli.” K15 ise olumsuz 
etkisi olduğuna ilişkin görüşünü şöyle ifade etmektedir. “İnsanların vaktini harcayıp, günlük işlerini ertelemeye 
sebep olabiliyor. Hayatımızdaki sorumlulukları unutmamızda çok etkili olduğunu düşünüyorum.”   

Dokuzuncu soru, “Size göre vatanseverlik kavramı İnstagram’da nasıl kullanılıyor?” Katılımcıların soruya 
verdikleri yanıt cümleleri incelendiğinde dört katılımcının cümlesi konuyla ilgili olmadığı için çıkarılmıştır kalan 
31 katılımcının cümleleri ile ilgili olarak tablo 11’de de görülebileceği gibi dört alt tema belirlenmiştir bunlar: işe 
1- Sahte, 2- Abartılı, 3- Etkili, 4- Etkisiz. 

Tablo 11. İnstagramda Vatanseverlik Kavramı Nasıl Kullanılıyor? 

Alt Tema n % 
Sözde  15 48 
Abartılı 6 17 
Etkili  5 16 
Etkisiz 5 16 
Toplam  31 100 

Çalışmada cümleleri geçerli ifade içeren 31 öğrencinin %48’ini oluşturan 15 kişi İnstagram’da vatanseverlik 
temasının sahte bir biçimde kullanıldığını belirtirken, katılımcıların %17’sine karşılık gelen 6 kişi İnstagram’da 
vatanseverlik temasının abartılı bir şekilde kullanıldığını belirtmiştir. katılımcıların %6’sına karşılık gelen 5 kişi 
temanın kullanımını etkili bulurken,  yine  %16’lık dilimde yer alan 5 kişi vatanseverlik temasının kullanımını 
etkisiz olarak değerlendirmiştir. Alt temaları katılımcıların cümleleri ile örneklersek katılımcı K15 vatanseverlik 
temasının sözde olmasıyla ilgili olarak, “Sosyal medyaya bakıldığında herkes vatanı için her şeyini yapar gibi 
görünüyor. Yazılı olduğu için herkes cesur ve vatan aşkıyla dolu görünüyor. Fakat bu insanların geneli gerçek 
hayatta hiçbir şey yapmıyor.” derken, kavramın abartılı kullanıldığını düşünen K29 “Ben vatanseverlik 
kavramının İnstagram’da gereksiz abartıldığını düşünüyorum. Takipçi kazanmak için gereksiz hallere bürünen 
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insanların varlığından herkesin haberi var” şeklinde görüş belirtmiştir. konunun etkili olarak kullanıldığını 
düşünen K23 “Bence vatanseverlik baya aktif kullanılıyor. Bir sürü paylaşım yapılıyor” derken, K2 
ise“vatanseverlik adına açılan profiller var fakat bir şeye katkı sağladığını düşünmüyorum.” cümlesi ile 
vatanseverlik kavramının etkisiz olduğunu düşünmektedir    

Onuncu soru, “Size göre yardımseverlik kavramı İnstagram’da nasıl kullanılıyor?” Katılımcıların soruya 
verdikleri yanıt cümleleri incelendiğinde iki katılımcının cümlesi konuyla ilgili olmadığı için çıkarılmıştır kalan 
33 katılımcının cümleleri ile ilgili olarak tablo 12’de de görülebileceği gibi iki alt tema belirlenmiştir bunlar: 1- 
İşe yararlık 2- Çıkar için kullanım. 

Tablo 12. İnstagramda Yardımseverlik Kavramı Nasıl Kullanılıyor? 

 

 

 

Çalışmada cümleleri geçerli ifade içeren 33 öğrencinin %88’ini oluşturan 29 kişi İnstagram’da yardımseverlik 
temasının işe yarar bir etkisinin olduğunu belirtirken, katılımcıların %12’sine karşılık gelen 4 kişi İnstagram’da 
yardımseverlik temasının çıkar için kullanıldığını belirtmiştir. Katılımcı öğrenciler yardımseverlik teması ile ilgili 
olarak kurdukları cümlelerde özellikle instagram gibi sosyal medya platformlarının kısa sürede çok kişiye ulaşarak 
ilgili konulardan haberdar olmaya yaptığı katkıya vurgu yapmışlardır. Örneğin K5 görüşünü “Yardımseverlik ile 
alakalı kampanyalardan çok rahat haberim oluyor. Bu tür yardım kampanyaları çok hızlı yayılıyor.” şeklinde 
ifade etmiştir. 

Sonuç ve Tartışma 

İnstagram uygulaması ve aynı uygulama ile bağlantılı sayfalarda yapılan paylaşımlara yönelik MEB müfredatında 
yer alan kök değerler açısından ortaöğretim öğrencilerinin görüşlerinin belirlenmesinin amaçlandığı bu 
araştırmanın sonucunda; 

Çalışmaya katılan öğrencilerin %85’i İnstagram’a gün içinde 1-3 saat arası zaman ayırdıklarını belirtmiştir. Dünya 
çapında internet kullanımın günlük ortalama 6 saat 43 dakika (We are social. Digital2020) olduğu ve internet 
kullanıcılarının sosyal medya için ayırdıkları zaman 2 saat 24 dakika olduğu belirtilmektedir (statista,2020). Bu 
bağlamda katılımcı öğrencilerin %31’inin sosyal medyaya ayırdıkları zaman diliminin (2-3 saat arası) dünya 
ortalamasında olduğunu söyleyebiliriz. 

İnstagramın kullanım amacı olarak katılımcılar ilk sırada eğlence amacını belirtmiş bunu bilgilenme (araştırma, 
ders çalışma gibi), haber takibi izlemiştir. Daha sonra aktüel konuların takibi ve yakın çevredeki (akraba, arkadaş 
çevresi) paylaşımların izlenmesi kullanım amaçlarındaki diğer maddeleri oluşturmaktadır. Önder (2018), ortaokul 
öğrencilerinin Facebook’ta değerleri nasıl kullandığına ilişkin araştırmasında, Facebook kullanım amaçlarını 
“sosyalleşme, bilgi alma, iletişim, derslerle ilgili paylaşımda bulunma ve eğlence” olarak sıraladıklarını tespit 
etmiştir. Bizim araştırmamızda da 11-12. sınıf öğrencilerinin instagram kullanım amaçlarına yönelik eğlence, 
bilgilenme ve yakın çevre (akraba, arkadaş takibi) gibi maddeler benzerlik göstermektedir. Farklılık olan haber 
takibi ve aktüel konular gibi maddeler lise çağındaki 16-18 yaş arası bireylerin Türkiye ve Dünya’daki gelişmelerle 
daha fazla ilgilenmeye başlamış olmaları ile açıklanabilir. 

Katılımcılar İnstagram paylaşımlarını değerlendirirken genel anlamda olumlu ve olumsuz olarak değerlendirenler 
şeklinde ayrılmışlardır. Olumlu değerlendiren öğrenciler kullandıkları ifadelerde genel olarak bir önceki bulguda 
bahsettiğimiz temalara (eğlence, bilgi edinme, yakın çevre vb…) benzer kavramlar ile olumlu görüşlerini 
açıklarken, olumsuz görüş belirten öğrenciler sahte, yapmacık, abartılı, beğeni toplama, reklam amaçlı, cinsel 
içerikli… gibi kavramlarla olumsuz görüşlerini belirtmişlerdir. Bu bağlamda çalışmamıza katılan öğrencilerin 
%59’u İnstagram paylaşımlarını genel anlamda olumsuz bulurken, %14’lük kesim paylaşımları olumlu bulduğunu, 
%29 ise hem olumlu hem olumsuz bulduğunu ifade etmiştir. Paylaşımları hem olumlu hem de olumsuz bulanları 
eşit olarak iki gruba dağıtırsak İnsatgram paylaşımlarını olumsuz bulanların oranı %70 bulmaktadır. Bu da sahip 
olunan ve kazandırılması hedeflenen değerler açısından konuya yaklaşıldığında dikkat edilmesi gereken bir durum 
olduğunu ifade etmektedir.  

Alt tema n % 
İşe yarar 29 88 
Çıkar için  4 12 
Toplam 33 100 
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Araştırmamıza katılan öğrencilerin İnstagram’da MEB müfredatında yer alan ve çalışmamızda ana temaları 
oluşturan on adet değerin kullanımına ilişkin görüşlerine ilişkin alt temaların yüzdelik dağılımlarını 
incelediğimizde dokuz değere ilişkin olarak öğrencilerin olumsuz görüşe sahip oldukları ortaya çıkmıştır. 
Katılımcıların İnstagramdaki paylaşımlara ilişkin olarak olumsuz görüşe sahip oldukları bu değerler çalışmada ele 
aldığımız sırayla: Adalet (%60), Dostluk (%69), Dürüstlük (%100), Öz denetim (%69), Sabır (%86), Saygı (%86), 
Sevgi (%69), Sorumluluk (%56), Vatanseverlik (%48) değerleridir.  

Çalışmaya katılan öğrencilerin en olumsuz görüşe sahip oldukları değer Dürüstlük olmuştur. Bu değerin 
İnstagramda kullanımına yönelik olarak katılımcıların tamamı (%100) olumsuz yönde görüş belirtmişlerdir. 
İnstagramdaki kullanımlarına ilişkin olumsuz görüş oranlarının en yüksek olduğu diğer değerler Sabır (%86) ve 
Saygı (%86) değerleridir. Katılımcı öğrenciler olumsuz görüşlerinde daha önce instagram paylaşımlarını genel 
olarak değerlendirmelerinde belirttiğimiz kavramlarla (sahte, yapmacık, abartılı, beğeni toplama, reklam amaçlı 
gibi…) açıklamaya çalışmışlardır. Amaçlayan kişi konusunda olumsuz görüş oranının en düşük olduğu değerler 
Vatanseverlik (%48) ve Sorumluluktur (%56). Vatanseverlik değeriyle ilgili cümleleri incelerken öğrencilerde en 
çok farklı fikirlerin olduğu değer olduğu ve zaman zaman siyasete ilişkin yorumlarda bulundukları görülmüştür. 
Öz denetim ve sorumluluk değerlerine ilişkin olarak bazı öğrencilerin kavram yanılgıları olduğu da görülmüştür.  

Katılımcıların çalışmamızın temalarını oluşturan değerlere yönelik olarak İnstagramdaki paylaşımları özellikle 
reklam, beğeni toplama ve kazanç amaçlı olarak değerlendirmelerinin çalışmamızın ana konusunu oluşturan 
değerlerin kullanımına yönelik olumsuz görüşe sahip olmalarını açıklamada etkili olacağını düşünebiliriz. 
Kağıtçıbaşı’na (2005:186) göre iletişim aracılığıyla herhangi bir konuda bireyleri etkilemeyi amaçlayan ve o 
konunun uzmanı olan bir kişinin iletişimdeki amacı dinleyiciyi (sosyal medyada takipçi) kandırmak olarak 
algılanıyorsa güvenilirlik açısından iletişim kurulan bireyler üzerinde fazla bir etkisi olmayacaktır. Bizce bu durum 
özellikle dürüstlük değerinin İnstagramdaki kullanımına yönelik katılımcıların tamamının olumsuz görüşe sahip 
olmalarını da açıklamaktadır.   

Çalışmaya katılan öğrencilerin tek olumlu görüş belirttikleri değer %88’lik çoğunlukla yardımseverlik olmuştur. 
Öğrenciler yardımseverlik konusunun kullanımında İnstagramın etkisinin diğer değerlere göre daha yüksek 
olduğunu düşünmektedirler. Bu düşüncelerinde temel dayanak noktası da yardımseverlik değerine ilişkin genelde 
toplumu etkileyebilecek somut bir durumun oluştuğunu düşünmeleridir.  

Konunun daha sonraki araştırmalara ışık tutabilmesi için yapabileceğimiz önerilerden birisi daha küçük sınıflarla 
benzer çalışmaların yapılarak karşılaştırmalarda bulunulmasıdır. 

Diğer bir öneri sosyal bilimlerin ilgili derslerinde sosyal medyada değerlerin kullanılması ve işlenmesine yönelik 
üniteler bazında ders içi etkinliklerle öğrencilerin sosyal medyanın etkili ve bilinçli kullanılması konusunda 
eğitilmesi ve bilgilendirilmesidir. 
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Özet 

Bu çalışmanın temel amacı, Nijer öğretmen yetiştirme sistemini incelemektir. Bu bağlamda çalışma 
nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi ile yürütülmüştür. Araştırmanın veri 
kaynaklarını Nijer öğretmen yetiştirme sistemine ilişkin olarak; Nijer Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı 
resmi raporları ve web sayfaları, ilgili resmi kuruluşların rapor ve web sayfaları, literatürde konuya 
yönelik yapılan bilimsel ve akademik çalışmalar araştırmanın dokümanlarını oluşturmaktadır. 
Doküman incelemesi yoluyla toplanan verilerin çözümlenmesinde içerik analizi tekniği 
kullanılmıştır. Verilerin analizi sonucunda Nijer öğretmen yetiştirme sistemine ilişkin dört farklı ana 
temaya ulaşılmıştır. Söz konusu bu temalar; öğretmen adaylarının seçimi, hizmet öncesi eğitim, 
mesleğe giriş ve mesleki gelişim şeklinde sıralanabilir.  

Anahtar Kelimeler: Nijer, Öğretmen, Öğretmen Eğitimi.  

Geniş Özet 

Günümüz öğrenci profilleri, ilgi ve ihtiyaçları önemli değişiklikler göstermektedir. Öğretmenlerin bu değişim ve 
dönüşümler karşısında etkili ve yaratıcı olabilmeleri için iyi bir öğretmen eğitiminden geçmeleri gerekmektedir. 
Tüm bu gelişmeler ışığında, küreselleşen dünyada öğretmen eğitimi uluslararası bir boyut kazanmakta, toplumlar 
arası ilişkiler giderek artmaktadır. Bu durumun doğal bir sonucu olarak, herhangi bir ülkenin öğretmen eğitim 
sistemindeki olumlu gelişmeler başka bir ülkenin öğretmen eğitim sistemini de etkilemektedir. Böylece öğretmen 
yetiştirme meselesi ülkelerin gündeminde önemli bir yer teşkil etmekte (Aras ve Sözen, 2012) ve onları başka 
ülkelerin öğretmen eğitim sistemlerini incelemeye teşvik ederek konuya ilişkin merak uyandırmaktadır. Bu 
bağlamda çalışmanın amacı Nijer öğretmen yetiştirme sistemini incelemektir. Nijer etnik ve kültürel zenginlik ve 
farklılıkları bünyesinde bulunduran, gelişmekte olan bir ülkedir. 

Yöntem: Bu çalışma, nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi ile yürütülmüştür. Doküman incelemesi, 
araştırılması amaçlanan olgu ve olaylara ilişkin bilgileri içeren yazılı ya da görsel malzemelerin incelenmesine 
imkan sağlayan bir yöntemdir (Yıldırım & Şimşek, 2013). 

Çalışılan Dokümanlar: Araştırmanın veri kaynaklarını Nijer öğretmen yetiştirme sistemine ilişkin; Nijer 
Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı resmi raporları ve web sayfaları, ilgili resmi kuruluşların rapor ve web sayfaları, 
literatürde konuya yönelik yapılan bilimsel ve akademik çalışmalar araştırmanın dokümanlarını oluşturmaktadır. 

Verilerin Toplanması ve Analizi: Nitel araştırma yönteminin uygulandığı bu çalışmada veriler doküman 
incelemesi yoluyla toplanmıştır. Bu kapsamda araştırmada Nijer öğretmen yetiştirme sistemine ilişkin 
dokümanlara ulaşılmıştır. Doküman incelemesi yoluyla toplanan verilerin çözümlenmesinde içerik analizi tekniği 
kullanılmıştır. 

Bulgular: Araştırma verilerinin analizi sonucunda Nijer öğretmen yetiştirme sistemine ilişkin dört farklı ana 
temaya ulaşılmıştır. Söz konusu bu temalar; öğretmen adaylarının seçimi, hizmet öncesi eğitim, mesleğe giriş ve 
mesleki gelişim şeklindedir. 

Sonuç ve Öneriler: Araştırma bulgularından yola çıkarak şu sonuçlara ulaşılmıştır. Nijer öğretmen yetiştirme 
sisteminde öğretmenlik eğitimi almak isteyen öğretmen adaylarının belirli kriterler taşıması gerektiği sonucuna 
ulaşılmıştır. Söz konusu kriterler arasında ortaokul ve lise mezuniyet durumu ile ilgili bakanlık tarafından yapılan 
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yerleştirme sınavında başarılı olma durumu yer almaktadır. Öğretmen adaylarının hizmet öncesi eğitimleri “Ecoles 
Normales d’Instituteurs” ve “Ecole Normale Superieur” adındaki öğretmen yetiştirme okullarında yapılmaktadır. 
“Ecoles Normales d’Instituteurs” okullarında ilköğretim branşını tercih eden öğrencilere eğitim verilirken, “Ecole 
Normale Superieur” okullarında ise ortaöğretim branşlarını tercih eden öğretmen adaylarına eğitim verilmektedir. 
Bu okullarda öğretmenlik eğitimini tamamlayan ve atama sınavında başarılı olan öğretmen adayları, Milli Eğitim 
Bakanlığına bağlı öğretmenler ve sözleşmeli öğretmenler olmak üzere iki tür atamaya tabi olurlar. Yeterli 
öğretmen olmadığı durumlarda sınavsız atama yapılabilmektedir. Ayrıca öğretmenler mesleki gelişimleri için 
birtakım eğitim faaliyetlerine katılım sağlamaktadır.  
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Abstract 

The main purpose of this study is to examine the Niger teacher training system. In this context, the 
study was carried out with document analysis, one of the qualitative research methods. Regarding 
the Niger teacher training system, the data sources of the research are; Official reports and web pages 
of the Ministry of Education of the Republic of Niger, reports and web pages of relevant official 
institutions, scientific and academic studies on the subject in the literature constitute the documents 
of the research. Content analysis technique was used to analyze the data collected through document 
review. As a result of the analysis of the data, four different main themes related to the Niger teacher 
training system were reached. These themes are; The selection of teacher candidates can be listed as 
pre-service training, entry to the profession and professional development. 

Keywords: Niger, Teacher, Teacher Education. 

Introduction 

One of the most important elements of the education system is the teacher. The development of the system and the 
desired success are closely related to the characteristics of the teacher. Teachers, who are a part of the education 
system, undertake important missions and responsibilities. The basic element that implements, directs, develops 
and contributes to educational activities is the teacher (Kavcar, 2002; Gürkan, 1987; cited in Abazoğlu, 2014). For 
this reason, the education received by the teacher and the professional equipment he/she possesses affect both the 
quality of educational activities and the students, who are another element of the education system. In this context, 
the training of teachers gains importance. Because of this importance, many countries around the world approach 
teacher education meticulously and make radical reforms in teacher education. The teacher, who passes through 
an effective education filter, uses the opportunities offered by the system efficiently, organizes the educational 
situation in the best way, knows the students and creates new learning environments by taking into account their 
individual needs. In addition, it can increase the quality of education by adopting the innovations required by the 
age and integrating educational technologies and materials into its lessons. Because in the rapidly changing world, 
the teaching profession is undergoing significant transformations and this is inevitable due to the conditions of the 
age. Accordingly, important developments are experienced both in teacher education and in the classroom 
practices of the teacher. For this reason, countries should renew their teacher training policies and bring them to 
high standards (Özoğlu, 2011). 
Today, student profiles, interests and needs also change. In order for teachers to be effective and creative in the 
face of these changes and transformations, they need to go through a good teacher training. In the light of all these 
developments, teacher education gains an international dimension in the globalizing world and inter-communal 
relations are gradually increasing. As a natural consequence of this situation, positive developments in the teacher 
education system of any country also affect the teacher education system of another country. Thus, the issue of 
teacher training has an important place in the agenda of countries (Aras & Sözen, 2012) and encourages them to 
examine the teacher education systems of other countries and arouses curiosity about the subject. In this context, 
the aim of the study is to examine the Niger teacher training system. Among the reasons for examining the Niger 
teacher training system in the research; Factors such as the fact that Niger is a country that embodies various ethnic 
and cultural riches and differences, and that there are few studies on the teacher training system of Niger, which 
is in the developing country class, can be cited. In this direction, in order to give the right meanings to the findings, 
first of all, general information about the Republic of Niger will be given, and then important points about the 
Niger education system will be mentioned.  
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Republic of Niger 

Officially the Republic of Niger, the country takes its name from the Niger River, a large African river. Niger is a 
former French colony and declared its independence on 3 August 1960. Its capital is Niamey and it has a surface 
area of 1,267.000 km². Deserts of the Great Sahara constitute 2/3 of the country's land. Located in West Africa, 
Niger borders Libya and Algeria in the north, Benin, Burkina Faso and Nigeria in the south, Tchad in the east and 
Mali in the west. The Republic of Niger is divided into eight administrative regions. These regions are Agadez, 
Diffa, Dosso, Maradi, Niamey, Tahoua, Tillabery, Zinder. There are also nine different ethnic groups in Niger, 
namely Arab, Boudouma, Gourmantche, Haoussa, Kanuri, Peul, Touareg, Toubou and Zarma. Therefore, Niger 
has a rich cultural diversity. Although each group has its own language, the official language of the country is 
French. In Niger, which has a total population of 23,196,002 in the country, 98% of the people belong to the 
religion of Islam. Niger, which is among the developing countries, has natural underground resources such as 
uranium, oil, coal, gold and iron as well as being an agricultural society (Niger Embassy in Turkey, 2019). 

Niger Education System 

The Niger education system is organized as shown in the table below. 

Table 1. Teaching Levels in the Niger Education System 

Pre-school Primary Education Secondary Education High Education 
Kindergarten Elementary School General High School Degree 

 Secondary School Technical and 
Professional High School 

Master's Degree 

   Doctorate 

As seen in Table 1, the Niger education system consists of pre-school, primary, secondary and higher education 
levels. Pre-school education period is 2 or 3 years. This period is determined according to the developmental 
characteristics of the children. The education period at primary school level is 6 years, and at secondary school 
level it is 4 years. The period of compulsory education in Niger covers this ten years. At the end of secondary 
school, students attend general or technical and profetional high schools according to their preferences and interests 
by taking the exam they are subjected to. For both types of high schools, the education period is 3 years (Ministere 
de l'Education Nationale, 2021). Students are placed in higher education institutions with an exam at the end of 
high school. Universities constitute the said higher education institutions and these institutions provide 
undergraduate education for 3 years, graduate education for 2 years and doctorate education for at least 3 years. 
Students are awarded a diploma if they successfully complete each level of education from primary school to 
doctorate. 
The language of instruction in Niger is French and education is free at all levels of public schools. Primary, 
secondary and general high schools are affiliated to the Ministry of National Education. Technical and vocational 
high schools are affiliated to the Ministry of Technology, and universities to the Ministry of Higher Education and 
Research. 

Research Method 

This study, which was carried out with the aim of examining the Niger teacher training system, was carried out 
with document analysis, one of the qualitative research methods. Document analysis is a method that allows the 
examination of written or visual materials containing information about the facts and events that are aimed to be 
investigated (Yıldırım & Şimşek, 2013). 

Worked Documents: Regarding the Niger teacher training system, the data sources of this research are; The official 
reports and web pages of the Ministry of Education of the Republic of Niger, the reports and web pages of the 
relevant official institutions, scientific and academic studies on the subject in the literature constitute the 
documents of the research. 
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Data Collection and Analysis: In this study, in which the qualitative research method was applied, data were 
collected through document analysis. In this context, documents related to the Niger teacher training system were 
reached in the research. Content analysis technique was used to analyze the data collected through document 
review. Content analysis requires an in-depth analysis of the obtained data and allows the uncovering of previously 
undetected themes. In the content analysis process of the research, the steps regarding collecting and reading the 
data, categorizing the data into codes and categories, finding the relevant themes and organizing the themes were 
followed (Yıldırım & Şimşek, 2013). 

Findings 

As a result of the analysis of the data in this research, four different main themes related to the Niger teacher 
training system were reached. These themes are; The selection of teacher candidates is in the form of pre-service 
training, entry to the profession and professional development. Below, detailed information about these themes is 
presented under each theme. 
Selection of Teacher Candidates 
In the Niger education system, teachers work in primary education teaching and secondary education teaching 
branches. Teacher candidates must be secondary and high school graduates in order to be able to settle in teacher 
training schools and receive education in the primary education teaching branch within this school. In the primary 
education branch, teachers are divided into two as classroom teacher and classroom teacher assistant. Pre-service 
teachers who want to receive education in the field of classroom teaching must have a high school diploma, while 
prospective teachers who want to receive education in the field of classroom teaching assistant must have a 
secondary school diploma. Teacher candidates must have a bachelor's or master's degree in order to be a teacher 
in one of the secondary education branches. 
In order for teacher candidates to be placed in the teacher training school, they must be successful in the exam held 
by the relevant ministry if they meet the conditions required by the branches to be preferred. Students who are 
successful in teacher training schools can receive education with state scholarships, while students who cannot 
show the desired success can receive education for a certain fee (Daghe et al., 2017; cited in Yahaya, 2018). 
Pre-Service Training 
In Niger, teacher candidates receive education in different schools in the field of primary and secondary education. 
Teacher candidates who want to receive education in the field of primary education, namely in the field of 
classroom teaching and assistant classroom teachers, receive their education in teacher schools called "Ecoles 
Normales d'Instituteurs" affiliated to the Ministry of Education. In these schools, teacher candidates receive 
training for 1 year as classroom teacher and 2 years for assistant classroom teacher. Teacher candidates who want 
to receive education in secondary education branches receive education in higher teacher schools called “Ecole 
Normale Superieur” within universities. Teacher candidates receive a teaching diploma if they complete their 
education. 
For primary education level in teacher training schools; for the secondary education level in the classroom teaching 
branch; Mathematics-biology, French-English, history-geography and physics-chemistry branches are provided. 
Teacher candidates generally take the following courses: Educational psychology, educational sociology, special 
and practical pedagogy within the scope of Professional Knowledge; Educational sociology, professional ethics 
and legislation within the scope of General Culture; Within the scope of Field Education, national languages, 
French, Arabic, mathematics, physical education and sports lessons are given. Along with these courses, pre-
service teachers also take more specific courses related to their branches (Coulibaly, 2010). 
Academic staff of teacher training schools; It consists of individuals with undergraduate or graduate degrees in 
pedagogy, psychology, sociology and educational sciences, inspectors and assistant inspectors, and experienced 
teachers (PDDE:2002-2012; cited in Yahaya, 2018). 
The pre-service training ends by completing the specified period, completing the teaching internship and 
succeeding in the final exams. Teacher candidates graduate from teacher training schools with diplomas 
(Coulibaly, 2010). 
Introduction to the Profession 
Teacher candidates who have completed their teacher education and are successful in the assignment exam are 
subject to two types of appointments: teachers affiliated to the Ministry of National Education and contracted 
teachers. In cases where there are not enough teachers, appointments can be made without examination. Teachers 
affiliated to the Ministry of National Education are subject to the public personnel law and the special teaching 
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law. Teachers who are appointed as contract teachers work for 4 years and teachers who are successful in the exam 
held at the end of this period are included in the state staff (Yahaya, 2018). Contract teachers are employed for a 
lower salary than state-employed teachers. Activities such as appointment, relocation and in-service training of 
teachers are carried out by the Ministry of National Education. 

Professional Development 
A number of trainings are organized by the Ministry of Education and the Continuing Professional Development 
Directorate to support the professional development of teachers. These trainings are organized under the name of 
“Pedagogy Days”. Participation in the trainings is optional and a certificate of participation is given to the teachers 
at the end of the training. Another practice for the professional development of teachers is to contribute to the 
development of teachers by making inspections at schools by inspectors and their assistants. In addition, school 
principals visit teachers at least once a month and support their development (Daghe et al., 2017; cited in Yahaya, 
2018). 

Discussion and Conclusion 

In this section, the results obtained from the findings of the study and the similarities and differences of these 
results with the studies in the literature are given. 
Within the scope of the selection of teacher candidates, which is the first theme of the research, it was concluded 
that teacher candidates who want to receive teacher education in the Niger teacher training system should meet 
certain criteria. Among the criteria in question are secondary school and high school graduation status and being 
successful in the placement exam made by the ministry. Atanur-Baskan et al. (2006) examined various dimensions 
of the teacher training system in Turkey by making comparisons with the teacher training systems of countries 
such as the USA, Germany and Japan. In the said study, the selection of teacher candidates from countries such as 
Turkey, USA, Germany and Japan was included. In Turkey, an exam is applied to identify teacher candidates, as 
in Niger, in Germany and the USA, students are not subjected to any exams for teacher candidacy, they only apply 
to universities, and in Japan, an academic ability test for students to receive teacher training, They found that they 
were subjected to an entrance exam consisting of a test for measuring achievement in special fields and an 
examination of school files. 
Within the scope of pre-service training, which is the second theme of the research, pre-service training of teacher 
candidates in the Niger teacher training system is carried out in teacher training schools called "Ecoles Normales 
d'Instituteurs" and "Ecole Normale Superieur". In the "Ecoles Normales d'Instituteurs" schools, students who 
prefer the primary education branch are given education, while in the "Ecole Normale Superieur" schools, 
education is given to the teacher candidates who prefer the secondary education branches. For teacher candidates 
in teacher training schools for primary education level; for the secondary education level in the classroom teaching 
branch; Mathematics-biology, French-English, history-geography and physics-chemistry branches are provided. 
In Özoğlu (2011) study, it was emphasized that pre-service education is one of the most important processes of 
the teacher training system, that pre-service education provides pre-service teachers with both field knowledge 
and teaching profession knowledge, and that practical knowledge is gained before starting the teaching profession 
thanks to the practice courses offered in this process. draws attention. 
Within the scope of the entrance to the profession, which is the third theme of the research, teacher candidates who 
have completed their teacher training in the Niger teacher training system and are successful in the assignment 
exam are subject to two types of appointments: teachers affiliated to the Ministry of National Education and 
contracted teachers. In cases where there are not enough teachers, appointments can be made without examination. 
Within the scope of professional development, which is the fourth theme of the research, teachers participate in 
some training activities for their professional development in the Niger teacher training system. In Abazoğlu's 
(2014) research, it is necessary to constantly monitor teachers' professional development within a specific plan and 
program, to identify teachers' professional development needs and to provide current in-service training to meet 
these needs before it is too late, and that education faculties of universities should play an active role in in-service 
training. means necessary. 
Along with these results regarding the Niger teacher training system, Coulibaly (2010) states that the authorities 
in the country prepared development plans on behalf of teacher training, measures were taken regarding teacher 
training and teaching staff contracts, which is one of the crucial problems of the Niger state, schools were 
established for teachers in the inner regions of the country and new indicates the emergence of universities. With 
all these developments in the Niger teacher training system, it is thought that it would be beneficial for the country, 
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which has different cultural richness and diversity, to follow the countries that set an example in the field of teacher 
training in the world. 

Acknowledgements 
We would like to thank PhD Student M. Bachirou Djibril for his exraordinary support in this process. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

186 

 

References 

Abazaoğlu, İ. (2014). Dünyada öğretmen yetiştirme programları ve öğretmenlere yönelik mesleki gelişim  
uygulamaları. Electronic Turkish Studies, 9(5), 1-46.  

Aeby Daghe, S., Leopoldoff Martin, I., Sales Cordeiro, G., Schneuwly, B.,Thevenaz-Christen,T. & Toulou,S.  
(2017). Teaching and learning to read in a multilingual context. Ways forward for three sub-Saharan African  
countries (BurkinaFaso, Niger, Senegal). Geneva: International Bureau of Education (IBE-UNESCO).  

Aras, S. & Sözen, S. (2012). Türkiye, Finlandiya ve Güney Kore’de öğretmen yetiştirme programlarının  
incelenmesi. X.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde. 
 
Coulibaly, M. (2010). Impact des TIC sur le sentiment d’auto-efficacité des enseignants du secondaire au Niger et  
leur processus d’adoption d’une innovation, Université de Montréal. 

Gürkan, T. (1987). Ortaöğretim kurumlarında öğretime ilişkin sorunlar. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 20 (1- 
2), 305-322. 

Kavcar, C. (2002). Cumhuriyet döneminde dal öğretmeni yetiştirme. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri  
Fakültesi Dergisi, 35 (1-2), 114. 
 
Özoğlu, M. (2011). Türkiye’nin öğretmen “Yetiştirme” politikası. 21. Yüzyılda Türkiye’nin Eğitim ve Bilim  
Politikaları Sempozyumu. Ankara. 

Programme Décennal de Développement de l'Education (PDDE), (2002-2012) République du Niger. Document  
de stratégie. 

Yahaya, M. (2018). Bazı gelişmiş ülkeler ile Nijer’de sınıf öğretmenlerinin eğitimi ve istihdamı konusunda  
karşılaştırmalı bir analiz. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.  
Ankara.  

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (9. Baskı). Seçkin Yayıncılık. 
http://www.tr.ambaniger-tr.org/nijer/    adresinden 15.05.2021 tarihinde erişildi.  
http://www.education.gouv.ne/   adresinden 20.05.2021 tarihinde erişildi. 
 

© 2021 Published by ITEAC 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.tr.ambaniger-tr.org/nijer/
http://www.education.gouv.ne/


 

187 

 

National and Cross-Border Quality Assurance: IAAR’s Decade 
of Success 

Dr. Timur Kanapyanov,  
Independent Agency for Accreditation and Rating (IAAR), Nur Sultan City, Kazakhstan, timur@iaar.kz 

Dr. Aikyz Bauyrzhankyzy 
Independent Agency for Accreditation and Rating (IAAR), Nur Sultan City, Kazakhstan, aikyz@iaar.kz 

 
 

Abstract 

The article studies the successful transformation of the Independent Agency for Accreditation and 
Rating (IAAR) from a national body to a recognised cross-border quality assurance agency and 
illustrates IAAR's decade-old professional practice and experience in quality assurance of higher 
education. 
The article aims to demonstrate the Agency's approaches to efficient management in the way to 
become recognised and leading quality assurance body in the field of medical and non-medical 
accreditation of the higher education institutions and education programmes within the region. The 
methodology of the study is based on a case study of IAAR practice and performance in education 
quality assurance to trace and evaluate developments and transformations within the Agency from 
the time of its establishment.  
The study reveals that adherence to the defined mission and strategic goals, constant learning from 
international counterparts and quality assurance networks, introduction and maintaining of the 
internal quality assurance system based on constant feedback from various stakeholders can 
contribute to the formation of stable and productive quality assurance procedures and adapt agencies 
to “new normal” in times of pandemic and the post-pandemic period. 
The findings of this article may serve for valuable exchange of ideas and experiences for the 
audience of quality assurance professionals, reviewers, and evaluators, and the management of 
higher education institutions. 
 
Keywords: IAAR, Quality Assurance, Accreditation, Cross-Border Quality Assurance 

Introduction 

Quality assurance in education is considered a key factor for stability and social development, as an important 
direction for progress and sustainable state growth. Higher education institutions and society will benefit from the 
constant enhancement of educational programmes and improvement of the competitiveness of educational 
services. 
The development of education is a priority of the state policy of the Republic of Kazakhstan (RK). Since 
Kazakhstan joined the Bologna Process in 2010, the higher education system has developed following the 
parameters and the basic tendencies for the development of education within the EHEA. There have been 
significant changes in the field of quality assurance, internationalisation of education, the development of students 
and staff mobility, improving the national system of qualifications. Despite the short term of professional activity, 
accreditation agencies and overall accreditation of tertiary education in Kazakhstan have achieved remarkable 
results.  
Kazakhstan's accession to the Bologna Process in 2010, the introduction of amendments and supplements to the 
Law of the Republic of Kazakhstan "On Education" dated July 27, 2007, № 319-III LRK in 2011 and the 
Presidential Decree of the Republic of Kazakhstan "On approval of the State Program on Education Development 
of the Republic of Kazakhstan on 2011 - 2020" dated 7 December 2010 № 1118 served as the impetus for the 
creation of the Independent Agency for Accreditation and Rating (IAAR). 
The non-profit institution “Independent Agency for Accreditation and Rating” (IAAR) was established in 2011 to 
increase the competitiveness of educational organisations at the national and international levels via the 
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implementation of institutional and programme accreditation procedures. The IAAR conducts national and 
international institutional and specialised (programme) accreditation of higher education institutions, postgraduate 
education, organisations of additional, technical and professional education. 
During the decade of its activity, IAAR underwent great transformations and achieved significant results in 
education quality assurance. With its membership in European, Asian-Pacific and American quality assurance 
networks and registries (ENQA, EQAR, IREG, CEENQA, INQAAHE, WFME, APQN, APQR, CIQC CHEA, 
and IQA)(‘IAAR Membership in QA Networks’, n.d.), IAAR received international recognition and upgraded its 
professional performance.   
Responding to the new challenges of the time, the IAAR through its accreditation activities, standards and 
procedures as well as extensive use of international experience, modern educational and digital technologies, 
directs educational organisations to meet the diverse interests and abilities of students and to increase responsibility 
for the quality of services provided. This paper discusses the achievements of IAAR over one decade of 
development through a case study of its reports, publications, and overall indicators. 

Higher Education System in the Republic of Kazakhstan 

The Republic of Kazakhstan has established a national quality assurance system for higher education, which 
includes various monitoring and evaluation procedures that meet the Standards and Guidelines for Quality 
Assurance in the European Higher Education Area(Standards and Guidelines for Quality Assurance in the 
European Higher Education Area (ESG), 2015). The goal of the national system of quality assurance in education 
is to achieve the quality of education that ensures the competitiveness of educational services on the national and 
international markets. 
Accreditation is recognised in the RK as an effective tool for evaluation of the university activities and 
implemented programmes, as well as regulation of the market for educational services. The legislation of the RK 
in education establishes the status and power of accreditation bodies, the voluntary nature of accreditation, and the 
independence of the educational organisations in selecting the accreditation body. The authorised body - the 
Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan (hereinafter - the MES RK) defined the 
requirements and procedures for recognition of accreditation agencies(‘On approval of the Rules for recognition 
of accreditation bodies, including foreign bodies, and formation of registers of recognized accreditation bodies, 
accredited educational organizations and educational programs - “Adilet” ILS’, n.d.). The status of a non-profit 
organisation is a prerequisite for the recognition of the accreditation body.  The legislation on education also 
stipulates provisions aimed at motivating higher education institutions to pass the accreditation. HEIs that have 
been accredited by agencies and are included in the register of accreditation bodies are exempted from state 
attestation during the accreditation period; non-accredited higher education institutions are not entitled to receive 
State grants. Within the framework of the Bologna process the following changes in the national system of higher 
education were introduced: 

• The introduction of a three-level model of education (BA-MA-PhD); 
• The use of credit system and the Diploma Supplement of the European Standard (Diploma 

Supplement); 
• The development of national and sector qualifications frameworks; 
• The student-centered education; 
• The use of learning outcomes in educational programmes design; 
• Development of the concept for lifelong education; 
• Implementation of the ESG recommendations into the national system of quality assurance(IAAR Self-

Assessment Report for the External Review for Confirmation of Full Membership of ENQA, 2016). 
Reform of the education system in these areas reflects not only the features of the Bologna process but also global 
trends towards the development of the national education system. The implementation tools of the Bologna process 
contribute to the internationalisation of higher education, improves the quality and accessibility of education, 
integration of science, education, and industry, promote the autonomy of HEIs. Kazakhstan has effectively 
implemented its HEIs development strategy. Innovative activities of the country's HEIs are carried out within the 
framework of state grant support for science, innovation, and the commercialisation of research. 
The main ways to advance to higher education, as stipulated in the State Programme for the Development of 
Education and Science for 2016-2019, were characterised by a serious restructuration of approaches to quality 
management in HEIs, covering the key moments such as empowerment of their academic, managerial and financial 
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autonomy. For the first time, the number of Kazakhstan's HEIs in the QS World University Rankings increased to 
10. In 2018, Kazakhstan HEIs debuted in the Times Higher Education rating publication(‘State Programme for the 
Development of Education and Science of the Republic of Kazakhstan for 2020-2025’, n.d.). These achievements 
indicate the international recognition of Kazakhstan’s higher education. The new State Programme for the 
Development of Education and Science for 2020-2025 address the issues of education quality, its measurement, 
improvement, and monitoring as well as the objectives of further effective HEIs response to the labor market 
needs, the competitiveness of education and science at the national and international levels.  
At the beginning of the academic year 2020/2021, there were 129 institutions of higher education in Kazakhstan, 
of which 41 were public, 84 private, and 4 with foreign participation. Training is carried out according to 
programmes of higher and postgraduate education (Bachelor's, Master's, and Ph.D.) on a full-time basis. The 
duration of bachelor's programmes is 4 years, master's studies are carried out based on an educational programme 
in the following directions: scientific and pedagogical training for a minimum of 2 years and minimum 1 year for 
specialised training; duration of doctoral (Ph.D.) studies are least 3 years. In 2018, according to the LRK "On 
Introducing Amendments and Addenda to Some Legislative Acts of the RK on the Expansion of Academic and 
Managerial Independence of Higher Educational Institutions" dated July 4, 2018, No. 171-VI, Kazakhstan's HEIs 
have gained academic freedom and financial independence. The main innovation associated with the expansion of 
the academic independence of higher educational institutions is the introduction of student-centered learning, 
which is aimed at developing the active role of students in the educational process, transferring the content of the 
educational programme to a practice-oriented focus. The universities of the Republic are actively introducing the 
principles of student-centered education. Students participate in the development of an educational programme, 
design an individual trajectory of education, and are involved in the quality assurance system through student self-
government and collegial management bodies. The Republic of Kazakhstan has moved from a qualification model 
to a competency model of student education. Higher and postgraduate education programmes are developed 
independently by educational organisations following the Dublin Descriptors agreed with the European 
Qualifications Framework. Independent accreditation of higher education institutions is developing widely in 
Kazakhstan. IAAR, as the leading international agency for accreditation in the country, actively implements the 
policy of quality assurance in the educational organisations of the RK(IAAR Self-Assessment Report 2020 for 
Renewal of ENQA Membership and Registration with EQAR, 2020). 
Following the Regulations in the field of education in Kazakhstan and in compliance with international standards 
and best practices, IAAR transformed and upgraded its accreditation procedures to a cross-border level in a short 
period. The following section describes the process of this transformation. 

IAAR – Transformation from National to Cross-Border Quality Assurance Agency 

To achieve a balance between national and international content, accreditation agencies have created quality 
models based on the principles of independence, objectivity, and transparency in all procedures, standards, and 
criteria, mandatory participation of students and employers in accreditation procedures to improve the performance 
of HEIs.  
The development of Kazakhstan's national education quality assurance system is inextricably linked to the 
activities of IAAR in upgrading the quality of educational programmes, internationalisation of Kazakhstan's 
educational institutions, and broader integration into the world educational area. 
In all spheres of its activity, IAAR acts following its Development Strategy for 2019-2023, taking into account the 
legislation in the field of education and educational policy of Kazakhstan and the European Higher Education Area 
(EHEA). In one decade, IAAR became a member of European, Asia-Pacific, and American QA Networks, 
including the European Quality Assurance Register (EQAR), the European Association for Quality Assurance in 
Higher Education (ENQA). IAAR is the first organisation from the Commonwealth of Independent States (CIS) 
countries to be recognised by the World Federation of Medical Education (WFME), which enables the agency to 
conduct international accreditation of medical organisations and educational programmes(IAAR Self-Assessment 
Report 2020 for Renewal of ENQA Membership and Registration with EQAR, 2020). If at the inception of its 
development the IAAR learned more from its experienced foreign partners and adopted the best international 
practices, in the subsequent period it has transformed into a transnational quality assurance body and became able 
to share its experience in building and developing a national quality assurance system. Three main stages in the 
IAAR's development path are illustrated in Figure 1. 

 



 

190 

 

. 
Figure 1. IAAR Development Stages 

IAAR follows major principles of cross-border accreditation, which are in line with ENQA Toolkit for Quality 
Assurance Agencies (Cooperation in Cross Border Higher Education: A Toolkit for Quality Assurance Agencies, 
2015) and WFME statements on cross-border accreditation(‘WFME Statement on Cross-Border Accreditation’, 
2020). The next pillar of IAAR principles relies on the recognition by the authorised body of the country where 
IAAR conducts its accreditation procedures. At the moment, eleven countries have recognised the activities of 
IAAR within their national border: Kazakhstan, Russia, Kyrgyzstan, Belarus, Tajikistan, Uzbekistan, Ukraine, 
Romania, Armenia, Azerbaijan, and Moldova. Enlargement of professional activity scope increased the volume of 
experts database. To date, IAAR experts are coming from 31 countries all over the world and reach number of 
more than 3500 persons(IAAR Self-Assessment Report 2020 for Renewal of ENQA Membership and Registration 
with EQAR, 2020). 
One of the key objectives in implementing IAAR's mission and vision, outlined in the IAAR Development Strategy 
for 2019-2023, is recognition of IAAR as a reliable quality assurance partner at the national, European, and 
international spaces. This strategic goal is fulfilled through the proactive standing of IAAR on the international 
platform, adherence to European quality standards, as well as learning and implementation of best foreign 
practices. In this way, IAAR strives to become a reliable quality assurance body and gain the trust of key 
stakeholders. 
On December 14, 2018, the IAAR opened a representative office in the European Union in Riga (Latvia) with an 
aim of strategic development and strengthening of international profile, and intensive work in the European 
educational area; as well as expanding the circle of partners in innovative projects; and increasing the export 
potential of the educational sector. In this turn, the IAAR representatives take part in forums, conferences, and 
workshops organised by foreign partners and international networks in the field of quality assurance. Figure 2 
shows IAAR's membership in the main international and regional quality assurance networks.   
A reliable and competitive quality assurance body relies on its internal quality assurance system (hereinafter - 
IQAS) on an equal basis with its external professional activity. The IQAS component of IAAR is given in the 
following section. 
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Figure 2. IAAR Membership in International and Regional QA Networks 

IAAR’s Internal Quality Assurance System (IQAS) 

IAAR’s Development Strategy for 2019-2023 defines its mission statement, vision, and place in the national 
system of education quality assurance and the international educational area. The strategic goals serve as the basis 
for the preparation of annual implementation plans under the IAAR strategy. The Agency’s quality policy is 
focused on continuous improvement and provision of customer quality services at all levels: the state, society, 
public organisations, employers, students, and public organisations. Work with stakeholders is based on the 
principles of customer satisfaction, feedback, mutual partnership, and maximum responsibility for commitments. 
IAAR Internal Quality Assurance System has been introduced, developed, and maintained, and is continuously 
being improved in correspondence with the Quality Policy and Development Strategy. The Internal Quality 
Assurance System is formalised via IQAS Manual(‘Internal Quality Assurance System Manual’, 2020).  
Following the IQAS Manual, IAAR conducts internal audits of the quality assurance system to assess its 
effectiveness, efficiency, and compliance with IAAR requirements as well as consumer requirements and external 
regulations. An internal audit is carried out annually on the main processes - accreditation and post-accreditation 
monitoring of public organisations and (or) educational programmes and other areas.  The results of internal audits, 
surveys and analyses are duly accounted for operational activities, in Annual Action Plans, Strategy 
Implementation Plans, other Quality Assessment improvement procedures. 
To ensure quality and professional behavior, IAAR strives to improve the skills of its employees following the 
"ENQA Quality Assurance Competency Framework"(‘ENQA Quality Assurance Professional Competencies 
Framework’, 2016). IAAR staff is involved in the process of continuous IQAS improvement through participation 
in management, discussions, complaint and appeal procedures, corrective actions, risk management and overall 
operational activities.  
IQAS is further developed via analysis of the Agency activities, outcomes of external and internal audit reviews, 
including results of the educational organisations and expert’ surveys, as well as the review reports analysis. IAAR 
constantly strives to improve its professional performance and to maintain a status that meets the requirements of 
the recognition bodies. 
Periodic external assessments of IAAR's activity have played a crucial role in the development of IQAS and paved 
the path for further enhancement according to the international standards. IAAR's periodic external assessments 
are given in the next section. 

IAAR External Assessment as a Driving Force behind the Agency's Continuous Development 

Periodic External Assessment of the IAAR activities both at the national and international levels is stipulated in 
IAAR Development Strategy for 2019-2023. IAAR has undergone a multi-stage evaluation of its activities 
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conducted by leading Quality Assurance Associations and Networks(‘IAAR External Quality Assessment’, n.d.). 
To review its quality assurance policies and activities for ESG compliance, the IAAR passed the first ENQA 
verification procedure in 2016 and applied for ENQA re-assessment and inclusion in EQAR in 2020. Registration 
of IAAR on EQAR in 2017 meant that the agency demonstrated substantial compliance with Standards and 
Guidelines for Quality Assurance in the EHEA (ESG). As a requirement of EQAR after the inclusion, IAAR was 
requested to inform changes to its legal form and status, amendments to its statutes and substantial changes in its 
process or methodology.  
An external evaluation of the IAAR’s activities makes it possible to guarantee high-quality service delivery to key 
stakeholders. Following the recommendations of ENQA experts, IAAR created and revised its IQAS, made 
investigations on the improvement of methodologies and thematic analysis tools, appeals and complaints 
commission, reporting and student representation within the Council.  
Recognition of the IAAR at the national scale is confirmed every five years. Requirements for recognition of 
accreditation bodies of the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan are defined in the 
applicable Rules for Recognition of Accreditation Bodies, including Foreign Bodies, and Formation of Registers 
of Recognised Accreditation Bodies, Accredited Educational Organisations and Educational Programmes (Order 
of MES of RK as of November 1, 2016, No. 629). The first procedure of IAAR recognition by the Ministry of 
Education and Science of the Republic of Kazakhstan occurred in 2012 and in March 2017 the IAAR was re-listed 
on the National Register No. 1 for 5 years. The IAAR was included in the Register of Ministry of Education and 
Science of the Kyrgyz Republic on April 6, 2017, and is recognised as a transnational accreditation body in the 
Kyrgyz Republic.  
IAAR underwent a WFME audit in 2017 and was recognised for 10 years period. WFME experts observed the 
IAAR site visit medical school and accepted IAAR methodology, standards, and overall activity as suitable for 
international accreditation of medical schools. Following the recommendations, IAAR reviewed its guidelines, 
public notification timelines, and plan of its site visit. Status of recognition applies to all types of medical 
accreditation by IAAR in Kazakhstan, the Russian Federation, Belarus, Kyrgyz Republic, Romania, Moldova, 
Tajikistan, and Ukraine. The IAAR accreditation procedure in these countries is officially recognised at the 
governmental level. 
IAAR passed an independent assessment for inclusion in the Asia-Pacific Quality Register (APQR) in 2020. 
Acceptance on the Register was based on an external assessment against 11 APQR criteria, incorporating the Chiba 
Principles and desk review to IAAR. Recommendations on public information, staff training, and other 
documentation have been implemented successfully. 
IAAR passed an international audit of the IREG Observatory in 2020. IAAR became the first and only organisation 
in Central Asia that was awarded the “IREG Approved” Seal. Following the recommendations of IREG, IAAR 
clarified its data sources and collection, formulation of the target groups, and product positioning. 
With the outbreak of the COVID - 19 pandemic, IAAR has developed its Guidelines to adapt its internal and 
external activities as well as periodic external assessment to new online conditions(IAAR Self-Assessment Report 
2020 for Renewal of ENQA Membership and Registration with EQAR, 2020). The next section describes the 
scenarios implemented by IAAR during the pandemic. 

IAAR’s Activities during the Pandemic 

In the context of the COVID-19 pandemic, the education system has faced new challenges. The profound changes 
taking place in education associated with COVID-19 have a significant impact on the quality of education services. 
Despite the current situation, it is in the interest of the world community that the quality of education not only 
remains at the same level but also constantly improves and becomes competitive in the international educational 
area. 
From March to April 2020, many countries imposed a state of emergency and restrictive measures due to the 
COVID-19 pandemic. This was also a new challenge for IAAR and affected its activities at national and 
international levels. 
In the first place, all of the accreditation procedures scheduled for March-April 2020 have been postponed. Starting 
from mid-March 2020, IAAR has studied international experience, followed closely the research of colleagues 
from international quality assurance networks, and developed various operational scenarios in the context of the 
COVID-19 pandemic. (Figure 3). 



 

193 

 

 

Figure 3. Scenarios During the Pandemic 

As demonstrated by the experience of distance work under restrictive conditions and the long-term impact of the 
pandemic (COVID-19) on the activities of accreditation bodies, it became clear that priority should be given to 
identifying new approaches, forms, and methods of improving the quality of educational services. It was therefore 
decided to launch a new external review procedure through an online site visit. 
Taking into account the ENQA Statement on COVID-19 Pandemic(‘ENQA statement on COVID-19 pandemic’, 
2020) and the main recommendations on flexibility and accessibility of transition to online processes as well as 
the postponement of accreditation of educational organisations, IAAR “Guidelines for the on-line site-visits”  has 
been prepared (‘Guidelines on organisation and conduct of an on-line visit of an external expert panel for the 
duration of restrictive measures due to the COVID-19 pandemic outbreak’, 2020) following IAAR requirements 
on external evaluation and quality assurance processes in all procedures, regardless of the type of accreditation. 
IAAR Guidelines require all stakeholders to comply with the standards of conduct defined in the accreditation 
guidelines and the regulations of the review panel on online external assessment procedure and takes into account 
the stakeholder interests to ensure the quality of external assessment, equivalent to a (physical) face-to-face visit 
of the panel to an educational organisation.  
Meanwhile, all the best practices related to a face-to-face visit remain relevant for online IAAR’s external panel 
visits: 

• external review is carried out by external experts, including representatives of the student community and 
employers; 

• independent and unbiased assessment of the quality of the institutions and programmes; 
• high culture of expert activity by external experts; 
• privacy and security; 
• comprehensive training and instruction of the external expert panel’s members; 
• interviews with various stakeholders, etc. 

According to the Guidelines, IAAR has the right to apply a hybrid model of an experts site visit, which means that 
the institution is visited by the IAAR Coordinator and the Chairman of the Expert Panel, whereas the members of 
the Panel continue to work remotely(‘Guidelines on organisation and conduct of an on-line visit of an external 
expert panel for the duration of restrictive measures due to the COVID-19 pandemic outbreak’, 2020). This model 
of online visits is applied, in particular, to the accreditation of institutions and (or) programmes in medicine, as 
well as institutions that conduct laboratory and clinical training. Some of the adapted features of the online site 
visit are shown in Figure 4. 
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Figure4. Some On-line Site Visit Peculiarities  

The “Guidelines for an online site-visit” are used in the external assessment of IAAR for the period of the 
restrictive measures due to the COVID-19 pandemic until the situation in the world normalises and it becomes 
possible to directly communicate and conduct an expert visit to educational organisations. IAAR plans to return 
to on-site visits to educational organisations as soon as it becomes possible to do so, inasmuch as IAAR is 
convinced that in-person visits have many advantages and opportunities for sharing experiences among 
stakeholders, which may not happen in the online environment. 

Conclusion 

In this article, the authors studied the path of IAAR in becoming a well-recognised and leading international quality 
assurance body in the field of medical and non-medical accreditation of the higher education institutions and 
education programmes in less than one decade. The study revealed that adherence to the defined mission and 
strategic goals, constant learning from international counterparts and quality assurance networks, introduction and 
maintaining of the internal quality assurance system based on constant feedback from various stakeholders would 
inevitably contribute to the formation of stable and productive quality assurance procedures and adapt agencies to 
emergencies in times of pandemic. 
The case study shows that IAAR is the only quality assurance agency, which is concurrently included in EQAR, 
APQR and recognised by the WFME. This proves that in a balanced management system involving continuous 
improvement of internal quality assurance system and external evaluation procedures, one can follow and benefit 
from ESG, WFME Recognition Criteria(WFME Recognition Criteria, 2019), APQN Membership Criteria and 
Chiba Principles (Higher Education Quality Assurance Principles for the Asia Pacific Region, 2009)in parallel.  
In this case, all the above-mentioned external agents are well contributing to the IAAR mission aimed at providing 
continuous support and promotion of quality culture in the field of education to increase the competitiveness of 
educational services at the national and international levels. 
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Özet 

Bu araştırma farklı illerde görev yapan Türkçe öğretmenlerinin lisans eğitimlerinde aldıkları ders 
içeriklerine ilişkin değerlendirmelerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Araştırma durum çalışması 
yöntemiyle planlanmış ve yürütülmüştür. Araştırma verileri araştırmacılar tarafından uzman görüşü 
ile geliştirilen anket formu ile toplanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunda araştırmaya gönüllü 
olarak katılan 94 Türkçe öğretmeni bulunmaktadır. Çalışma grubundaki Türkçe öğretmenleri farklı 
meslek kıdemlerine sahiptir ve Türkiye’nin farklı illerinde görev yapmaktadırlar. Araştırma 
sonuçları Türkçe öğretmenlerinin lisans eğitimlerinde aldıkları ders gruplarından en çok alan bilgisi 
ve öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin öğretmenlik becerilerine katkı sağladığını düşündüklerini 
göstermektedir. Ayrıca öğretmenlik mesleğine ilişkin ilk saha tecrübesinin kazanılmasını sağlayan 
Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması derslerinin uygulama süresinin yetersizliği ve 
uygulama çalışmalarının içeriğinin zenginleştirilmesine ilişkin değerlendirmelerin öne çıktığı 
sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Yükseköğretim, Öğretmen eğitimi, Türkçe eğitimi, Türkçe öğretmeni, Türkçe 
öğretmenliği lisans programı. 

Geniş Özet 

Giriş 

Eğitim sadece bireyleri değil bireylerin mensup oldukları milletlerin gelişimi ve varlıklarının devamlılığı için de 
önemlidir. Eğitim sürecinin vazgeçilmez unsurlarından olan öğretmenlerin eğitim süreci hassasiyetle üzerinde 
durulması gereken unsurlardandır. Türkiye’de 1996 yılında Yükseköğretim Kurulunun Eğitim Fakültelerinin 
yeniden yapılandırılması kapsamında başlattığı çalışmalar sonucunda öğretmen yetiştirme lisans programları 
1998, 2006 ve 2018 yıllarında ülkenin tamamında uygulanan standart programlar şeklinde düzenlenmiştir. 2020 
yılında alınan karar doğrultusunda ise lisans programlarının belirlenen ilkeler çerçevesinde üniversiteler tarafından 
düzenlenmesi ilkesi benimsenmiştir. Bu gelişmeler ışığında bu araştırmanın amacı Türkçe öğretmenlerinin 
aldıkları lisans eğitiminin ders içeriklerine ilişkin değerlendirmelerini tespit etmek olarak belirlenmiştir. 

Yöntem 

Belirlenen amaç doğrultusunda araştırma durum çalışması deseninde planlanmış ve yürütülmüştür. Maksimum 
çeşitlilik örneklem ilkesi uyarınca araştırmanın çalışma grubu Türkiye’nin farklı illerinde görev yapan ve 
araştırmaya gönüllü olarak katılan 94 Türkçe öğretmeni ile yürütülmüştür. Araştırma verileri 2021 yılı Mayıs 
ayında araştırmacılar tarafından geliştirilen anket formu ile toplanmıştır. Araştırma bulguları betimsel istatistik ile 
gruplandırılmıştır. 

Bulgular 

Araştırma sonucunda çalışma grubunda yer alan Türkçe öğretmenlerinin lisans eğitimleri süresince aldıkları ders 
içeriklerinin öğretmenlik meslek becerilerine katkısına ilişkin özellikle alan bilgisi ve meslek bilgisi derslerini öne 
çıkardıkları sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca özellikle yan alan derslerinin ve bazı ders içeriklerinin yeniden 
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düzenlenmesine ilişkin tespitlerde bulundukları da anlaşılmaktadır. Öğretmenlik meslek tecrübesinin ilk adımı 
olan staj çalışmalarının (Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması dersleri) süresinin arttırılması ve içeriğinin 
güncellenmesi de öne çıkan görüşlerdir. 
 
Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

2021 yılından itibaren Türkiye’de üniversiteler tarafından güncellenecek öğretmen yetiştirme lisans 
programlarında alan bilgisi, meslek bilgisi ve staj uygulamaları arasında eşgüdüm ve uyumun sağlanması önemli 
görülmektedir. Bu kapsamda Türkçe öğretmeni yetiştiren kurumların öğretim programları da aynı titizlikle 
sürdürülmelidir.  
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Abstract 

This research aims to determine the evaluations of Turkish teachers working in different provinces 
regarding the course content they took in their undergraduate education. The research was planned 
and conducted with the case study method. The research data were collected by the questionnaire 
form developed by the researchers with expert opinion. There are 94 Turkish teachers participating 
in the study voluntarily in the research group of the research. The Turkish teachers in the research 
group have different professional seniority and work in different provinces of Turkey. The results 
of the research show that Turkish teachers think that the content knowledge and teaching profession 
courses contribute to their teaching skills the most among the course groups they take in their 
undergraduate education. In addition, it was concluded that the evaluations regarding the inadequacy 
of the application period of the School Experience and Teaching Practice courses, which provide 
the first field experience with the teaching profession, and the enrichment of the content of the 
application studies, came to the fore. 

Keywords: Higher Education, Teacher education, Turkish education, Turkish teacher, Turkish 
teaching, undergraduate program. 

Introduction 

Raising young generations, who represent the future for nations, equipped with the right knowledge/skills required 
by the age, is considered as one of the important elements of existence and continuity as a nation. This important 
process can only be completed with education. Especially since the 18th and 19th centuries, the idea that the 
education process should be planned and compulsory without leaving it to chance and personal initiatives has 
gained strength. Increasing the quality of the education provided is as important as seeing education as compulsory 
and a right for everyone. It is known that a qualified education process emerges with the combination of many 
components such as teaching program, teaching methods and techniques, measurement-evaluation, family 
participation, especially teachers and students. The quality of teachers, one of the indispensable elements of the 
education and training process, directly affects the quality of education. The increase in the quality of teachers is 
directly related to the teacher training policies of the countries and the undergraduate education programs they 
have determined as a result of these policies. It is important for the faculties that train teachers to update the course 
content of the undergraduate curriculum from time to time and make them respond to the needs of the period. 
Undoubtedly, such updates can have important results for all fields, but they are especially felt in mother tongue 
lessons, which are carried out with a focus on "skills training" and aim to improve individuals' mental skills and 
cultural qualities as well as their language skills. Every move to increase the quality of mother tongue teachers' 
training directly affects the language skills of students, which are the most important learning tools, the thinking 
skills that need to be developed in line with the expectations of the age, and accordingly the general academic 
performance. The process of training language teachers of a country has meanings beyond just fulfilling one of 
the basic independence indicators. For Turkey, raising a Turkish teacher means raising a skills teacher, a thinking 
teacher. Individuals with rich communication skills and well-educated in every field for themselves and their 
country will be able to be brought into society with qualified language teaching. In this sense, it is important to 
increase the quality of Turkish teachers who will carry out this task in the education process on behalf of the 
society. 
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The training of Turkish teachers, who are the main practitioners of the Turkish teaching process in Turkey, started 
with the Gazi Education Institute in the first years of the Republic, and in the following periods, the "Higher 
Teachers' School", the programs of which were mainly organized to train high school teachers, were continued in 
different education institutes with three years of education. In the following periods, Turkish teachers were 
appointed among the teacher candidates who graduated from the Turkish Language and Literature Departments 
within the faculties (Kavak, Aydın & Akbaba Altun, 2007: 31-32; Uçgun, 2014). The Restructuring of Education 
Faculties Project, initiated by the Presidency of the Council of Higher Education in 1996, with the partners of the 
World Bank and the Ministry of National Education, was concluded in 1998 and the undergraduate programs of 
Education Faculties were brought to a certain standard. With this arrangement, it was primarily aimed to meet the 
need for adequate and equipped classroom teachers and branch teachers for the eight-year compulsory primary 
education process that started to be implemented in Turkey in the 1997-1998 academic year (Higher Education 
Council [YÖK], 1998:3-9). One of the most important differences of this undergraduate program is that the Social 
Studies Teaching program was also applied to the students in Turkish Language Teaching departments as a 
secondary field. Courses in this program; field, subfield (social studies), teaching formation and general culture 
courses. With the update made in 2006, the Social Studies Teaching practice was abandoned and the course 
contents were changed. The last change in undergraduate programs in Education Faculties was made in 2018. 
Within the scope of this update, the content of Turkish Language Teaching undergraduate courses has been 
adjusted to 30-35% vocational knowledge, 45-50% field education and 30-35% general culture courses (YÖK, 
2018).  
A new decision was taken by the Council of Higher Education on 10.08.2020 regarding the implementation of the 
nationwide joint degree program in teacher training in Education Faculties. In line with the determined criteria, “it 
has been decided to authorize the relevant boards of higher education institutions in determining the courses, 
curricula and credits in the teaching programs” (YÖK, 2020). In the statement made, it was requested that attention 
should be paid to the preservation of the ratios especially in the field education, teaching profession knowledge 
and general culture course categories. In this direction, curriculum development studies are carried out in different 
universities to start implementation in the 2021-2022 academic year. 
It is important to take the opinions of different stakeholders in the formation of undergraduate level education 
programs of institutions that train teachers, and in particular Turkish teachers. One of the important elements of 
the stakeholders is the Turkish teachers working in the field. In particular, the determination of courses and course 
contents is closely related to both the basic competencies of the field and the skills, materials, content and curricula 
needed in the field of practice. They are primarily practitioners who observe many changes and problems on the 
spot, such as the level that students should reach at the relevant level, developments in the education system, 
changes in classroom structures, and try to cope with the problems. In addition, the teachers who are currently on 
duty are teachers who have been trained in different teacher training programs (1998 and 2006), including 
programs with minor branch applications, and are in a position to give information directly about the functionality 
of these programs. Being able to benefit from the experiences of on-the-job teachers in determining the courses 
and course contents of Turkish Language Teaching undergraduate programs that have started to be updated in 
different universities will mean considering the best feedback that can be reached. Because those who know the 
needs and expectations in the field best are the teachers who are on duty. Based on this information, the aim of 
this research was to determine the evaluations of Turkish teachers working in different provinces regarding the 
course content of the undergraduate education they received. 

Method 

The aim of this research is to determine the evaluations of Turkish teachers working in different provinces 
regarding the course content of their undergraduate education. For this purpose, the research was planned and 
conducted in a case study pattern. A case study is “an in-depth examination of a constrained system (e.g. activity, 
event, process or people) based on extensive data collection” (Creswell, 2019:604). In this way, it is possible to 
describe and interpret the situation that is aimed to be investigated. 

Participants 

In accordance with the purpose of the research, the maximum diversity sampling method used in qualitative 
research (Fraenkel, Wallen & Hyun, 2012) was adopted in determining the teachers to participate in the study. In 
order to ensure diversity, it was decided to reach teachers of different genders and different professional seniority, 
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working in different provinces and different school types. Four of the 98 teachers who voluntarily participated in 
the research process at the first stage were excluded from the study group because their undergraduate degree was 
Turkish Language Literature/Turkish Language and Literature Teaching. 47.9% of the participants are female 
(f=45) and 52.1% are male (f=49) teachers. In terms of professional experience, 34% of the teachers are 1-5 years 
(f=32), 30.9% are 6-10 years (f=29), 21.3% are 11-15 years (f=20) and 13.9% are 16 years or more (f=17). 
When the distribution of the university graduates of the teachers in the study group is examined, it has been 
determined that the most crowded group is composed of Gazi University graduates with 7.44% (f=7). This group 
is followed by Hatay Mustafa Kemal University graduates with 6.38%. Teachers who graduated from Dokuz Eylül, 
Gaziantep and Ondokuz Mayıs Universities each have a 5.31% distribution (f=5). 4 teachers from Muğla Sıtkı 
Koçman University, 3 teachers each from Bolu Abant İzzet Baysal, Kırşehir Ahi Evran and Mersin Universities 
participated in the study. Two teachers each from Afyon Kocatepe, Atatürk, Giresun, Istanbul, Karadeniz Teknik, 
Niğde Ömer Halisdemir and Pamukkale Universities took part in the study. One teacher each from Burdur Mehmet 
Akif Ersoy, Çukurova, Ege, Erciyes, Istanbul Aydın, Kafkas, Marmara, Necmettin Erbakan, Sivas Cumhuriyet 
and Zonguldak Bülent Ecevit Universities participated in the research. 21.27% of these teachers are in Hatay 
(f=20), 17.02% in Gaziantep (f=16), 7.44% in Şanlıurfa (f=7), 6.38% works in Kırşehir (f=6). 5 teachers from 
Istanbul, 4 from Ankara, 2 each from Afyonkarahisar, Hakkari, Konya, Mersin and Zonguldak, and 1 each from 
Adana, Antalya, Bolu, Kars, Kocaeli, Muş, Rize and Şırnak have participated to the research. 

Data Collection Tool 

A questionnaire form was used as a data collection tool to achieve the research purpose. The questions in the 
questionnaire were determined by the researchers and given their final form after expert opinion. 

Data Collection 

In accordance with the purpose of the research, the interview questions, which were determined by the researchers 
by taking expert opinion, were delivered to the participants on a web-based basis due to the Covid-19 pandemic 
conditions. Research data were collected in May 2021 on the basis of volunteerism of the participants. 

Data Analysis 
Descriptive statistics (frequency and percentage) were used in the analysis of the data. In the evaluation of the 
qualitative data collected with open-ended questions, attention was paid to ensure a consensus among the 
researchers. 

Findings 

In this research, which aims to determine the contribution of the courses taken by Turkish teachers in their 
undergraduate education to their professional life and teaching skills, it was first tried to determine which of the 
course groups had a higher contribution rate. The undergraduate program courses of Turkish Language Teaching 
departments are grouped as field/field education, vocational knowledge and general culture/sub-branch. First of 
all, Turkish teachers were asked the question of which of these courses contributed more to their teaching skills. 

Table 1. The Contribution of Turkish Teaching Undergraduate Course Groups to Teaching Skills 

Contribution to profession Frequency (f) Percentage (%) 

Field/Field Education Courses 41 43,61 
Field/Field Education and Vocational 
Knowledge 

30 31,91 

All Courses 10 10,63 
Vocational Knowledge Courses 9 9,57 
Field/Field Education and General Culture/Sub-
Branch 

2 2,12 

General Culture/Sub-Branch 1 1,06 
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Vocational Knowledge General Culture/Sub-
Branch 

1 1,06 

Total 94 100 
   
 
When the results in the table are examined, it is understood that the courses in the field knowledge and vocational 
knowledge group are preferred by the teachers. In this group, field knowledge/field education courses have the 
highest rate (f=41, 43.61%). The emphasis on vocational knowledge and field courses in the group with the second 
highest rate (31.96%), shows that Turkish teachers primarily focus on the courses in this group. The teacher's 
sentences presented below as examples reflect their perspective on both this topic in general and the lessons under 
this heading:  
“I think the biggest contribution to my teaching skills is the Field Education courses (…). I do not think that the 
Turkish course can be taught without understanding and assimilating the four basic language skills. In other 
words, I think that the haphazardly processed texts do not reach the goal and the activities are done unconsciously 
and forgotten. In my opinion, permanent learning requires the teacher to have a good command of the text 
processing process. For this reason, I can say that the biggest contribution to my teaching skills is the field 
education courses.” 
“Oral expression and Turkish grammar lessons. As for the reason, these lessons were very productive and 
meaningful in terms of expressive power in Turkish education and grammar, which is a necessity of the lesson.” 
“Reading education, listening education, speaking education, writing education courses contributed to the 
development of my teaching skills more than other courses. Because when we look at the education system, the 
primary aim of Turkish education is to develop the four basic language skills of the student. In addition, looking 
at the new regulations, reading comprehension is measured rather than grammar knowledge in the Turkish section 
of high school entrance exams.” 
“Turkish Grammar because it is the subject we cover most in the curriculum.” 
Until 2020, standard programs determined by the Council of Higher Education were used in all Turkish Language 
Teaching undergraduate programs. However, as of September 2021, in line with the decision of the Council of 
Higher Education, the courses taught in undergraduate programs in some universities in Turkey will be determined 
by the relevant departments. The teachers in the research group were also asked about the areas that they think 
contribute to the training of qualified Turkish teachers in the Turkish Teaching undergraduate programs to be 
renewed and that they should definitely be in the program. The results of the answers given to this question are 
presented in Table 2: 

Table 2. Opinions on Which Areas Should be Prioritized in Turkish Teaching Undergraduate Programs to be 
Renewed 

 Frequency (f) 

Field/Field Education Courses 37 
Field/Field Education and Vocational 
Knowledge 

24 

All Courses 20 
Vocational Knowledge Courses 8 
Field/Field Education and General Culture/Sub-
Branch 

3 

General Culture/Sub-Branch 1 
Vocational Knowledge General Culture/Sub-
Branch 

1 

   
 
As in the previous table, it is possible to see that field knowledge and vocational knowledge are highlighted here 
as well. These titles have a significant ratio both individually (f=37, b=8) and together (f=24). This is also seen in 
the statements made by the teachers:  
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“Field education courses should be a must. While processing the texts, the range of topics is so wide that it is 
possible to meet with words, content, many things that I do not know. In the reading lesson, our teacher used to 
say that you first know how to summarize and find the themes, then you can teach the students. Indeed, before I 
start the text, I always answer myself first so that I will not have trouble finding it during the lesson or answer the 
questions that may come. In this sense, it is necessary to examine the textbooks and to have information on how to 
develop basic skills. I still have difficulty in figuring out how to improve children in listening and writing, 
especially in writing.” 
“Vocational knowledge is very important for a new teacher. Other subjects are learned on the desk, but the 
teacher, who is deficient in terms of vocational knowledge, may have difficulty in communicating with the students 
in the first place.” 
However, the necessity of courses in different fields for a good teacher (f=20) was also emphasized by the teachers:  
“I consider them all necessary and have taken all the lessons in the table. As teachers, we must be equipped. In 
various texts, topics related to many different branches of science appear. To be able to talk about these issues, 
you need to have knowledge. These courses also give us the opportunity to accumulate knowledge.” 
Teachers in the study group were asked about the courses in these course groups as well as the course groups of 
Turkish teaching undergraduate programs. The answers given by the teachers to the question of which of the 
courses they think contribute less to their teaching skills during their undergraduate education are as follows: 

Table 3. Lessons Considered to Contribute Less to Teaching Skills 

 Frequency (f) 
 

Ottoman Turkish 18 
Living Turkish Dicalects 11 
Sub-Branch Courses 10 
Countries Geography 9 
Foreign Language 8 
Old Turkish Literature 7 
Turkeys Geography and Jeopolitics 6 
General Linguistics 6 
General Culture 7 
Citizenship Knowledge 5 
Civilization History 5 
Writing Techniques 5 
Literature Courses 5 
Community Service Practices 4 
Content Reduction of Scientific Research Methods, Turkish Grammar, 
Turkish Folk Literature, Literature Lessons 

3 

Introduction to Geography, Atatürk's Principles and History of 
Revolution, Turkey Turkish, Text Information, Teaching Turkish to 
Turkish Nobles, Children's Literature, Introduction to Educational 
Science, Turkish Education System and School Administration 

2 

   
 
This question, which was asked to the teachers in the study group, does not question the existence of any course 
due to its nature. The question aims to get opinions about the lessons in terms of practices for the classroom and 
teaching skills. When the table is examined, the Ottoman Turkish course (f=18) is in the first place, the Living 
Turkish Dialects (f=11), which is not in the current teacher training program, and the minor field courses that are 
not included in the current curriculum (f=10) are in the second place. In the justifications for the courses stated by 
the teachers, it is understood that they emphasize the evaluations of the content rather than the course itself, only 
the criterion of contribution to teaching skills, or personal interest/indifference:  
“I think that Scientific Research Methods course should not be included. It is a very abstract and difficult lesson 
to understand.” 
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“Countries Geography, Turkey Geography and Politics, History of Civilization courses may not be included if we 
consider the criteria of improving teaching skills. However, there should also be lessons that will contribute to the 
development of a teacher's general culture. I don’t think that the courses should not be included, but should be 
developed as content. It should be prepared considering the teacher's field of practice.” 
“I don't think the Writing Techniques course is very necessary. Because handwriting is no longer functional.” 
“Literature courses other than Ottoman Turkish and Children's Literature. It is not required for secondary school 
Turkish teaching. There is no information about these courses in the secondary school curriculum” 
At the time of the research, Turkish teachers working in public schools were asked about the internship process 
(School Experience and Teaching Practice), which is an integral part of undergraduate programs and is important 
in the preparation process for the teaching profession. First of all, Turkish teachers were asked the question in 
which ways these lessons contributed to their teaching skills:  

Table 4. Contribution of School Experience and Teaching Practice Courses to Teaching Skills 

School Experience and Teaching Practice courses Frequency (f) 

Seeing theoretical knowledge in the field of application and gaining teaching 
experience 

36 

Developing classroom management and communication with students skills  29 
Getting to know the profession and seeing the work environment 16 
Those who think that it does not contribute because it is not suitable for the 
purpose 

15 

Gaining self-confidence and overcoming the excitement of lecturing 9 
   
 
When the results are examined, it is seen that Turkish teachers evaluate their internships especially by emphasizing 
the concepts of gaining professional experience (f=36) and classroom management (f=29). Considering that this 
is the purpose of these courses, the results are as intended. However, the evaluations of some of the teachers that 
these lessons are not taught in accordance with the requirements also have an important share (f=15). This 
shortcoming was also pointed out in the statements made:  
“In the internship courses, we have the opportunity to apply and analyze the theoretical knowledge we received 
at the university in the field. These lessons can be considered important as they improve our practice and the way 
we observe the situation in the field.” 
“Internship practice is very important. It was very effective in gaining experience in the practical part of teaching. 
But I'm in favor of going to school with smaller groups. For each teacher, a maximum of 3 teacher candidates 
should be taken for internship. In this way, pre-service teachers can communicate more with teachers and students, 
and have a chance to practice more. I remember the most exciting moments of my 4-year faculty life while I was 
in my internship classes.” 
“I used the approach of some of the teachers we saw in the internship course to their students in my own life, I 
took care not to do the wrong behaviors according to my opinion because I still look at them from a student's 
perspective and communicate with the students a lot.” 
The answers given to the question about increasing the quality of the studies conducted within the scope of the 
School Experience and Teaching Practice course are grouped and presented in Table 5: 

Table 5. Opinions on Increasing the Quality of School Experience and Teaching Practice Course 

 Frequency (f) 

Insufficient application time and the need to extend the period 62 
Highlighting practice rather than observation 9 
Giving more responsibilities to pre-service teachers 7 
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More meticulous follow-up of the application process by the faculty 
members 

5 

Selection of practice schools from different socioeconomic environments 3 
Adding the titles of work and operation at school (EBA, official documents, 
etc.) to the internship content 

3 

Internship application is not in the last year (due to KPSS) 3 
Realization of application studies at a time other than school and lesson 
anxiety 

2 

Reducing the number of novice teachers in the classroom 2 
Encouraging pre-service teachers to participate in practice with different 
teachers 

2 

I have no knowledge / No need (Teaching is learned in the field) 2 
   
As in every profession, teaching can of course be improved by increasing the on-the-job and practical work. The 
School Experience and Teaching Practice course, which is applied within the scope of internship studies during 
the undergraduate education process, is very important in this sense. The Turkish teachers participating in the 
research also highlight the inadequacy of the application period (f=62) in their internship studies. Allocating more 
time to practice rather than observation (f=9) can also be evaluated in this context. Giving more responsibilities to 
the novice teachers during the implementation process (f=7) and requesting that internships be followed more 
carefully by the faculty members (f=5) are also important for the healthy functioning of the application. There are 
also teachers who expressed opinion that the internship application is not applied in senior year due to the anxiety 
of the Public Personnel Selection Examination (KPSS). These views were reflected in the explanation sentences 
of the teachers as follows: 
“First of all, the teacher candidates should be given School Experience and Teacher Practice courses from the 
first grade to the last grade, by providing a suitable environment and suitable conditions in terms of time. I think 
that the competencies of teacher candidates, which remain in theory, that is, only at the level of knowledge, should 
be reinforced in the classroom. In terms of content, it should be associated with real life, that is, with the classroom 
environment, and should be freed from information that will not be used in the field (I think this for all courses). 
The content of the courses should be arranged by considering the classroom environment and the conditions in 
general.” 
“Schools with internships should have lower qualifications both academically and socioeconomically. Because in 
the first years of their professional life, most teachers start their jobs in rural areas. Internships in schools with 
good facilities have the opportunity to deny future difficulties. On the other hand, the internship application must 
be in both the 1st and 4th grades. In this way, students have the chance to compare the levels they started and 
finished while the university.” 
“Since the student starts university education, he/she should be trained in a different school every year in such a 
way that he/she gets internship in the morning and university education in the afternoon.” 
“One or two course units should be left entirely to the trainee teacher, and the counselor should not interfere. The 
trainee teacher should measure and evaluate at the end of the units to find out how much he/she has been able to 
teach and definitely be mentioned about the paperwork and meetings in the teaching (…) to avoid disappointment 
later.”  

Discussion, Conclusion and Recommendations 

In this study, which aims to evaluate the content of the undergraduate programs that train Turkish teachers with 
the opinions of the teachers, it is understood that the teachers primarily emphasize the field knowledge and 
professional knowledge regarding the course contents. Considering that branch teachers working in secondary 
schools focus a significant part of their in-class practice time on teaching their fields/improving students' skills in 
their own fields, it is understandable that priority is given to the courses and course contents of the field knowledge. 
However, when it is considered that the teaching profession and professional competencies in general have features 
independent of content knowledge (Ministry of National Education, 2017), it is understood that content knowledge 
and professional knowledge are of importance that cannot be sacrificed for each other. The benefits of teaching 
profession knowledge courses in terms of positive perspective on the teaching profession (Şahin Taşkın & 
Hacıömeroğlu, 2010) and attitude development (Çetin, 2009) are also known. 
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In the light of this information, it is seen that in the course contents prepared by the Council of Higher Education 
in order to train Turkish teachers in Turkey since 1998, content knowledge and vocational knowledge courses have 
been emphasized and these topics have been supported by general culture/sub-field courses. It is important to make 
arrangements in line with the needs of teachers in undergraduate programs that will be updated by the relevant 
boards of universities instead of central and standardized programs as of 2021. In this context, undergraduate 
content should be arranged by considering the competencies required by the field, rather than the current faculty 
member expertise of the universities. In this context, according to the results of this research, awareness training 
should be given importance in the undergraduate education process in order to eliminate the negative point of view 
regarding the basic courses of field knowledge and professional knowledge, which is partially seen in working 
teachers. 
The findings regarding the inadequacy of the internship applications, where the first experience of the teaching 
profession is obtained, and the necessity of enriching the content, have similar results with previous studies in this 
study (Eraslan, 2009; Görgen, ÇokÇalışkan & Korkut, 2012; Aslan & Sağlam, 2018). It is important to organize 
these courses, which are important in terms of both increasing the professional attitude towards the teaching 
profession and recognizing the quality of teaching, by giving the necessary care and attention.  
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Abstract 

The aim of this study was to determine the effect of Scratch integration into the lesson plans of pre-
service physics teachers on their computational thinking skills. The application was carried out for 
a total of 12 weeks. During the first eight week duration, general programming was taught and 
Scratch block based programming language was taught in the next 4 weeks. At the end of the 
process, the pre-service phsics teachers were expected to integrate Scratch into their lesson plans. 
They were asked not only to learn programming but also to integrate Scratch programming into their 
own instructional designs. The research was modeled as a single group pretest-posttest experimental 
design without control groups. Computational Thinking Skills Scale was administered as pre-and 
post-test. When the findings were examined, it was seen that there was a significant difference in 
the sub-dimensions of computational thinking such as creativity and algorithmic thinking after the 
integration. 

Keywords: STEM, Computational Thinking, Pre-service Teachers 
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Scratch Entegrasyonun Fizik Öğretmen Adaylarının Bilgi 
İşlemsel Düşünme Becerilerine Etkisi 
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Özet 

Öğretmen adaylarının bilgi işlemsel düşünme becerilerinin gelişimini belirlemeye yönelik 
çalışmalara ihtiyaç olduğu düşünüldüğünden bu çalışmanın amacı, fizik öğretmen adaylarının 
programlama öğrenmelerinin ve ders tasarımına Scratch entegrasyonu yapmalarının bilgi işlemsel 
düşünme becerilerine etkisini belirlemektir. Uygulama toplam 12 hafta devam etmiş ve ilk sekiz 
hafta genel programlama öğretimi, sonraki dört hafta ise Scratch blok tabanlı programlama dilinin 
öğretimi yapılmıştır. Sürecin sonunda fizik öğretmen adaylarından Scratch'ı ders planlarına entegre 
etmeleri beklenmiştir. Fizik öğretmen adaylarından sadece programlamayı öğrenmeleri değil, aynı 
zamanda kendi öğretim tasarımlarına Scratch metin tabanlı programlamayı entegre etmeleri 
istenmiştir. Araştırma, kontrol grupsuz tek grup ön test-son test deneysel deseninde modellenmiştir. 
Araştırmada kullanılan veri toplama aracı olan Bilgisayarca Düşünme Becerileri ölçeği ön-test ve 
son-test olarak uygulanmıştır. Bulgulara bakıldığında entegrasyon sonrasında öğretmen adaylarının 
yaratıcılık ve algoritmik düşünme gibi bilgi işlemsel düşünmenin alt boyutlarında anlamlı bir 
farklılık olduğu görülmüştür.  

           Anahtar Kelimeler: STEM, Bilgi İşlemsel Düşünme, Öğretmen Adayları 

Geniş Özet 

Araştırmanın Amacı: Araştırmanın amacı, fizik öğretmen adaylarının ders planlarına Scratch entegrasyonu 
yapmalarının bilgi işlemsel düşünme becerilerine etkisini belirlemektir. 

Yöntem: Araştırma kontrol grupsuz tek grup öntest-son test deney deseninde modellenmiştir. Araştırmanın 
çalışma grubunu 2019-2020 öğretim yılında Fizik öğretmenliği bölümünde öğrenim gören 15 öğretmen adayı 
oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Bilgisayarca Düşünme Becerileri ölçeği kullanılmıştır. 
Bilgisayarca Düşünme Becerileri ölçeği lisans öğrencileri için Korkmaz, Çakır ve Özden (2017) tarafından 
geliştirilmiş olup bu ölçek 5’li Likert tipindedir. Uygulama 12 hafta sürmüş olup, sürecin başında ve sonunda 
öğretmen adaylarına Bilgisayarca Düşünme Beceri ölçeği uygulanmıştır. Ayrıca uygulama sürecinde ilk sekiz 
hafta bilgi işlemsel düşünme ve alt boyutlarına ilişkin bir öğretim gerçekleştirilmiştir. Öğretmen adayları 
algoritma, akış şeması, döngü kontrolleri gibi kilit noktaları öğrenmiştir. Diğer bir deyişle, öğretmen adaylarının 
programlamanın mantığını en basit şekilde anlamasına odaklanılmıştır. Son dört hafta ise blok tabanlı 
programlama olan Scratch’in kullanımına geçilmiş ve öğretmen adayları fizik ders planlarına Scratch’i entegre 
etmiştir. 

Veri Analizi: Fizik öğretmen adaylarının ön test ve son test puanları arasında anlamlı bir fark olup olmadığını 
belirlemek için Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi yapılmıştır.  

Bulgular: Bilgisayarca düşünme ölçeği toplam puanları ile alt boyutlarından yaratıcılık ve algoritmik düşünme ön 
ve son test puanları arasında istatiksel olarak anlamlı bir farklılık vardır (p< 0,05). 
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Giriş  

Günümüzde fazlasıyla popüler olan eğitim yaklaşımlarından biri STEM eğitimidir. STEM eğitimi, STEM (fen, 
teknoloji, mühendislik ve matematik) ile ilgili becerilere artan bir talep olması ve küresel rekabet ortamında 
bireylerin geri kalma endişesini gidermek için önerilmiş bir eğitim yaklaşımıdır (Vasquez, 2015). Diğer taraftan 
iş dünyası da özellikle teknoloji ve inovasyonun dünyada öne çıkmasıyla bu yarışta kalabilmek için STEM  
becerilerine sahip iş gücüne ihtiyaç duymaktadır (Pwc Türkiye ve TÜSİAD, 2017). STEM eğitimi de bu ihtiyacın 
giderilmesini ve beklenen işgücünün hazırlanmasını sağlayacaktır (Kelley ve Knowles, 2016). Türkiye için de aynı 
durum geçerlidir, küresel rekabetin içinde yer alabilmek için yeterli miktarda kalifiye işgücüne ihtiyaç 
bulunmaktadır (Aydeniz ve ark., 2015; TÜSİAD, 2014; Pwc Türkiye ve TÜSİAD, 2017). Bu durumun farkında 
olarak STEM eğitiminin her öğretim kademesinde desteklenmesi gerekmektedir. Çünkü STEM eğitimi, 
öğrencilerin daha iyi problem çözmesini, yenilikçi, mucit, kendine güvenen, akılcı düşünen bireyler olmasını 
hedefleyen bir yaklaşımdır (Morrison, 2006).Daha önce sadece STEM ile ilgili olduğu düşünülen Bilgi İşlemsel 
Düşünme artık birçok alanda zorunlu bir beceri olarak görülmektedir (Kalelioğlu, Gülbahar ve Kukul, 2016).  

Wing (2006) bilgi işlemsel düşünmeyi, bilgisayar biliminin temel kavramlarını kullanarak problem çözme, 
problem çözme esnasında sistemler tasarlama ve bu süreçte insan davranışlarını anlama yolu olarak 
tanımlamaktadır.21. yüzyıl becerilerinin içerisinde bilgi işlemsel düşünme becerisini alanyazında “computational 
thinking” olarak görmekteyiz. Ulusal alanyazında ise bilgisayarca düşünme (Korkmaz, Çakır ve Özden, 2017; 
Oluk ve Korkmaz, 2016), bilgi işlemsel düşünme (Kalelioğlu ve Gülbahar, 2015) şeklinde adlandırılmıştır. Bu 
çalışmada bilgi işlemsel düşünme becerisi olarak kullanılacaktır. Bu beceri sadece bilgisayar uzmanları tarafından 
kullanılan bir beceri değil, aynı zamanda bilgisayar biliminde yol almak isteyen öğrencilerin de tüm derslerde 
kullanabileceği bir beceridir (ISTE; 2015) 
Ayrıca ISTE (2015), bilgi işlemsel düşünmenin, algoritmik düşünmenin, eleştirel düşünmenin, problem çözmenin, 
işbirlikli öğrenmenin ve yaratıcılığın bir ifadesi olduğunu ifade etmekte ve bu beceriler kapsamında 
tanımlanabileceğini belirtmektedir. Bilgi işlemsel düşünmeyi daha iyi anlamak için becerileri kısaca tanımlamak 
yerinde olacaktır. 
Yaratıcılık, bireylerin faydalı ve yeni bir bilgiyi edinmek için beceriler, süreçler ve çevre ile etkileşimi şeklinde 
tanımlanmaktadır (Plucker, Beghetto & Dow, 2004). Bilgisayar bilimi de yaratıcılık ile yakından ilişkilidir ve 
bilgisayar biliminde motivasyon ve ilgiyi geliştirmede merkezi bir role sahiptir (Hershkovitz, Sitman, Fishelson, 
Equiluz, Garaizar &Guenaga, 2019). Algoritmik Düşünme ise bilgisayar biliminin ve bilgi işlemsel düşünmenin 
önemli bileşenlerinden biridir ve özellikle veri işleyerek problem çözmeyi sağlar (Basu, 2016).Eleştirel düşünme, 
kişinin ne yapacağına ve neye inanacağına dair karar vermesi ve değerlendirmeye ilişkin bilinçli yargılarda 
bulunmasıdır ( Evancho, 2000). Bilgi işlemsel düşünme, eleştirel düşünmeyi de içine alan bir düşünme becerisidir 
(Barr, Harrison & Conery, 2011). İşbirliği ya da diğer adıyla işbirlikli öğrenme, bir grup öğrencinin ortak bir amacı 
gerçekleştirmek için beraberce çalışmasını ve birbirleriyle etkileşimini içeren bir yöntemdir (Siegel, 2005). 
Öğrenciler bu sayede birbirlerinin öğrenmelerine yardımcı olmaktadır (Slavin, 1983). Bilgi işlemsel düşünmenin 
en önemli bileşeni ise problem çözmedir. Çünkü yaşadığımız dünyada birçok problemle karşılaşmaktayız ve bu 
problemlerin çözümü için öğrencilerin farklı disiplinlere ait bilgi ve becerileri disiplinlerarası bakış açısıyla ele 
alması gerekmektedir (Wang, Moore, Roehrig & Park, 2011). Bilgi işlemsel düşünme, problem çözme süreci 
olarak öğrenme ortamlarında kullanılabilir ve gerektiğinde disiplinlerarası ve sorgulamaya dayalı öğrenme 
yaklaşımı ile bu süreci destekleyebilmektedir ( Sarı ve Karaşahin, 2020). Kalelioğlu, Gülbahar ve Kukul (2016) 
yaptıkları çalışmada ise bilgi işlemsel düşünmenin alt boyutlarını  

• Soyutlama, ayrıştırma, 
• Veri toplama, veri analizi, örüntü tanıma, kavramsallaştırma, veri sunma, 
• Matematiksel sorgulama, algoritma ve süreçleri oluşturma, eş zamanlı çalışma, 
• Otomasyon, modelleme ve simülasyon, 
• Test etme, hata ayıklama, genelleme olarak belirlemiştir. Bilgi işlemsel düşünmenin bu alt boyutları 

problem çözme sürecini anlamlandırmada destekleyicidir.  
Curzon, McOwan, Plant ve Meagher (2014) çalışmasında bilgisayarsız kodlama ile öğrencilere bilgi işlemsel 
düşünme becerisi kazandırmayı hedeflemiş ve ögretmenlerin yapılan etkinlikleri olumlu karşıladığını, bu sayede 
bilgi işlemsel düşünme becerisi kavramlarını daha iyi anlamlandırdıklarını belirtmiştir. Ayrıca çalışmaya katılan 
öğretmenler uygulamalı olarak da bilgisayarsız kodlama etkinliklerini nasıl öğreteceklerini öğrenmişlerdir.  
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Korkmaz, Çakır, Özden, Oluk ve Sarıoğlu (2015) STEM öğrenme ortamında bilgi işlemsel düşünme konusunda 
sınırlı araştırma olduğunu vurgulamaktadır. Öğretmen adaylarının bilgi işlemsel düşünme becerilerinin gelişimini 
belirlemeye yönelik çalışmalara ihtiyaç olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmada, Scratch blok tabanlı programlama 
dilinin fizik öğretmen adaylarının bilgi işlemsel düşünme becerileri üzerindeki etkileri araştırılmıştır. 
Grover ve arkadaşları (2015) ise çalışmalarında önemli bir konu olan bilgi işlemsel düşünmenin nasıl 
değerlendirileceğine değinmiş ve değerlendirmeler sistemini önermiştir. Bu yaklaşım, bilişsel ve bilişsel olmayan 
öğrenmeler, çoktan seçmeli testler, açık uçlu olan programlama görevleri ve ürün değerlendirmeyi içermektedir. 
Bilgi işlemsel düşünmenin nasıl öğretileceği ve değerlendirileceği de yapılacak bu tarz çalışmalar ile netlik 
kazanılacağı düşünülmektedir. 

Yöntem  

Araştırma kontrol grupsuz tek grup grup öntest-son test deney deseninde modellenmiştir. Seçkisiz ve eşleştirme 
olmayan bu desende seçilen gruba bağımsız değişken uygulanmaktadır (Büyüköztürk vd., 2017).   

Araştırma Grubu (Evren-Örneklem/Çalışma Grubu)  
Araştırmanın çalışma grubunu 2019-2020 öğretim yılında Fizik öğretmenliği bölümünde öğrenim gören 15 
öğretmen adayı oluşturmaktadır. Öğretmen adaylarının programla ile ilgili herhangi bir tecrübesi 
bulunmamaktadır.  

Veri Toplama Aracı  
Çalışmada Bilgisayarca Düşünme Becerileri ölçeği veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Bilgisayarca Düşünme 
Becerileri ölçeği lisans öğrencileri için Korkmaz, Çakır ve Özden (2017) tarafından geliştirilmiş olup bu ölçek 5’li 
Likert tipindedir. Ölçek Hemen Hemen Her Zaman (5), Sık Sık (4), Zaman Zaman (3), Nadiren (2), Hemen Hemen 
Hiçbir Zaman (1) şeklindedir. 29 maddeden oluşan bu ölçek, beş alt boyuttan oluşmaktadır. Sekiz maddeden 
oluşan yaratıcılık alt boyutunun iç tutarlılık katsayısı 0,843’dür. Algoritmik Düşünme alt boyutu altı madde 
içermektedir ve iç tutarlılık katsayısı 0,869’dır. Dört maddeden oluşan işbirliği alt boyutunun iç tutarlılık katsayısı 
0,865’dir. Eleştirel Düşünme alt boyutu beş maddeden oluşmaktadır ve iç tutarlılık katsayısı 0,784’dür. Altı 
maddeden oluşan problem çözme alt boyutunun iç tutarlılık katsayısı 0,727’dir. Ölçeğin toplamına bakıldığında iç 
tutarlılık katsayısı 0,822 olarak bulunmuştur.   

Veri Toplama Süreci  

Uygulama 12 hafta sürmüş olup sürecin başında öğrencilere Bilgisayarca Düşünme Beceri ölçeği uygulanmıştır. 
Ayrıca uygulama sürecinde ilk sekiz hafta bilgi işlemsel düşünme ve alt boyutlarına ilişkin bir öğretim 
gerçekleştirilmiştir. Öğretmen adayları algoritma, akış şeması, döngü kontrolleri gibi noktalara değinilmiş ve 
öğretmen adaylarının programlamanın mantığını en basit şekilde anlamasına odaklanılmıştır. Son dört hafta ise 
blok tabanlı programlama olan Scratch’in kullanımına değinilmiştir.  Fizik öğretmen adayları, elektrik devreleri 
üzerine bir çalışma hazırlamış ve hazırladıkları çalışmaları sunmuştur. Çalışmanın son kısmında ise öğretmen 
adayları bu içerikleri fizik ders planlarına yerleştirmiş ve kendi öğretim tasarımlarını oluşturmuştur. 12 haftalık bu 
süreç sonunda öğretmen adaylarına başlangıçta uygulanan ölçek son test olarak yeniden uygulanmıştır.  
Verilerin Analizi  
Fizik öğretmen adaylarının ön test ve son test puanları arasında anlamlı bir fark olup olmadığını belirlemek için 
Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi yapılmıştır.  

Bulgular  

İlk olarak, bilgisayarca düşünme beceri ölçeğinin güvenilirliğini test etmek için ölçek, Cronbach Alpha içsel 
tutarlılık testine tabi tutulmuştur. Tablo 1’de görülmektedir. Cronbach (1951)’ın geliştirmiş olduğu alpha katsayı 
yöntemi, anket maddelerinin iç tutarlılıklarının tahmini yöntemidir. Alpha katsayısı, ölçekte yer alan belirli 
maddelerin toplam varyanslarının genel varyansa oranı ile bulunan ağırlıklı standart değişimin ortalaması olarak 
tanımlanmaktadır (Ercan ve Kan, 2004).  Tablo 1 incelendiğinde ön ve son test olarak kullanılan ölçeğin kabul 
edilebilir ve yüksek güvenirlikte olduğu görülmektedir. 
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Tablo 1. Bilgisayarca Düşünme Beceri Ölçeğine İlişkin Güvenirlik Analizi  

 
Cronbach's Alpha  

Bilgisayarca Düşünme Ön test 0,798 
Bilgisayarca Düşünme Son test 0,928 

Öğretmen adaylarının bilgisayarca düşünme ölçeği toplam puanı ile algoritmik düşünme, işbirliği, eleştirel 
düşünme, problem çözme ve yaratıcılık alt boyutları açısından ön ve son test puanları arasında fark olup olmadığı 
Wilcoxon testi ile belirlenmeye çalışılmıştır. Analiz sonuçları Tablo 2’de gösterilmiştir.   

Tablo 2. Bilgisayarca Düşünme Ölçeği ve Alt Boyutları Ön Test ve Son Test Puanlarının Karşılaştırılmasına 
İlişkin Bulgular 

Bilgisayarca düşünme ölçeği toplam puanları ile alt boyutlarından yaratıcılık ve algoritmik düşünme ön ve son test 
puanları arasında istatiksel olarak anlamlı bir farklılık vardır (p< 0,05). Medyan değerlerine de bakıldığında 
bilgisayarca düşünme ölçeği toplam puanı ile alt boyutlarından yaratıcılık ve algoritmik düşünme son test 
puanlarının ön test puanlarından daha yüksek olduğu görülmektedir.  Bilgisayarca düşünme ölçeği alt 
boyutlarından işbirliği, eleştirel düşünme ve problem çözme ön test-son test puanları arasında istatistiksel olarak 
anlamlı bir farklılık yoktur (p<0,05). 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler  

Çalışmada ilk olarak Scratch öğretiminin ve fizik dersine entegrasyonunun yaratıcılık üzerine etkisi olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. Benzer şekilde ISTE (2015), yaratıcılığın bilgi işlemsel düşünmenin bir göstergesi olduğunu 
vurgulamaktadır. Çalışmada ikinci olarak ise Scratch öğretiminin ve fizik dersine entegrasyonunun bilgi işlemsel 
düşünmenin alt boyutlarından biri olan algoritmik düşünme üzerinde de etkisi olduğu sonucuna varılmıştır. 
Algoritmik düşünme programlama ile doğrudan ilişkilidir (Angeli,2021). Benzer şekilde hem ISTE (Uluslararası 
Eğitim Teknolojileri Topluluğu) hem de CSTA (Bilgisayar Bilimi Öğretmenleri Derneği) bilgi işlemsel 
düşünmenin algoritmik düşünme çerçevesinde bir problem çözme süreci olduğuna vurgu yapmaktadır. Yadav, A., 
Zhou, N., Mayfield, C., Hambrusch, S., & Korb, J. (2011) yaptığı çalışmada bilgisayar biliminin bilgi işlemsel 
düşünme becerisini arttırdığını belirtmektedir. Grover ve Pea (2013) çalışmalarında Scratch’in bireylerin 
algoritmik düşünme becerilerine katkısı olduğunu belirtmektedir. Yapılan bu çalışma da bu görüşleri 
desteklemektedir. Buradan hareketle Scratch programlama öğretiminin ve derse entegrasyonunun yaratıclık ve 
algoritmik düşünme becerisinin gelişiminde kullanılabileceğini söylemek mümkündür.  

Çalışma kapsamında fizik öğretmen adaylarının ön ve son test puanları arasında eleştirel düşünme, işbirliği ve 
problem çözme açısından fark olmadığı sonucuna da ulaşılmıştır. Alanyazında bu konu ile ilgili öğretmen adayları 
ile ilgili yapılan az sayıda çalışma bulunmakta ve bu çalışmaların sonuçları ile örtüşmektedir. Bu durum, 

  Ön Test 
Medyan (Ç1-Ç3) 

Son Test 
Medyan (Ç1-Ç3) z p 

Yaratıcılık 36 (35-37) 38 (36-39) -2,167 0,03 

Algoritmik 
Düşünme 22 (20-25) 26 (22-28) -2,328 0,02 

İşbirliği 19 (18-20) 18 (16-20) -1,223 0,22 

Eleştirel Düşünme 21 (19-23) 22 (19-25) -1,446 0,15 

Problem Çözme 25 (23-28) 27 (24-30) -1,297 0,19 

Toplam  123 (113-126) 130 (116-140) -2,389 0,02 
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örneklemden, uygulama sürecinden kaynaklanmış olabilir. Öğretmen adayları için hazırlanan içerik ve özellikle 
Scratch için ayrılan süre genişletilebilir. Benzer şekilde alanyazına bakıldığında Kalelioğlu ve Gülbahar (2014) 
tarafından yapılan çalışmada da programlama öğretiminin problem çözme üzerine etkisi olmadığı görülmüştür. 
Özellikle bu çalışmada Scratch programlama öğretiminde kullanılan yaklaşımların ve kullanılan ortamın yeniden 
düzenlenmesi sağlanabilir. Eleştirel düşünme açısından da ele alındığında benzer bulgulara varılmaktadır. Solmaz 
(2019)’da yaptığı çalışmada programlamanın öğretmen adaylarının eleştirel düşünme ve problem çözme 
becerisine etkisi olmadığı bulunmuştur. Scratch programlama öğretiminin ve fizik dersine entegre edilmesinin 
bilgi işlemsel düşünmenin üç alt boyutu olan eleştirel düşünme, iş birliği ve problem çözmeye etkisinin ayrıntılı 
olarak incelendiği nitel çalışmalar yapılabilir.  

Elde edilen bulgular ışığında şu önerilere yer verilmiştir. 

• Scratch öğretiminin içeriği genişletilip öğretmen adaylarının programlama becerisinin geliştirilmesi 
sağlanabilir. 

• Öğretmen adaylarının sadece blok tabanlı programlama üzerine değil, aynı zamanda metin tabanlı 
programlama üzerine de eğitim almaları sağlanabilir.  

• Programlama eğitimlerinin farklılıklarını ortaya koymak adına deneysel çalışmalar yapılabilir 
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Turkey's Participation in the European Higher Education Area 
and Accreditation  

Prof. Dr. Sacide VURAL 
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Abstract 

Turkey's participation in the European Higher Education Area requires cooperation and coordination 
with the higher education systems of other participating countries. Therefore, it is considered 
important and necessary for countries to establish and operate a quality assurance system in terms 
of harmonization of higher education systems. Therefore, independent accreditation institutions in 
Turkey accredit higher education institutions and programs. In this study, the factors that have a 
positive/negative effect on the access and development of the quality standards of the programs are 
discussed. Within the framework of the discussion, every step of the program evaluation process is 
questioned with the content analysis method. It is discussed whether the practices comply with the 
project's quality assurance policy 

From the questioning; The steps taken in the structuring process of the programs, from the 
determination of the objectives, to the creation of the curriculum, to the definition of the credits, to 
the determination of the programme outcomes, negatively/positively affect the development of the 
quality standard of the programs. Moreover, it is understood that raising the quality standard of the 
programs in the subunits of the universities depends on the institutional care, willingness to increase 
the quality and the success of the implementation.  

Keywords: Turkey, European Higher Education Area, Accreditation, Quality Assurance System. 
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Türkiye’nin Avrupa Yükseköğretim Alanına Katılımı ve 
Akreditasyon 

Prof. Dr. Sacide VURAL 
Gelişim Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, svural@gelisim.edu.tr 

Özet 

Türkiye’nin Avrupa Yükseköğretim Alanına katılımı, diğer katılımcı ülkelerin yükseköğretim 
sistemleriyle işbirliği ve eşgüdümlü çalışmasını gerektirmektedir. Bunun için ülkelerin kalite 
güvence sistemini kurması ve işletmesi yükseköğretim sistemlerinin uyumlaşması açısından önemli 
ve gerekli görülmektedir. Bu nedenle, Türkiye’de bağımsız akreditasyon kuruluşları yükseköğretim 
kurum ve programlarının akreditasyonunu gerçekleştirmektedir. Bu çalışmada, programların kalite 
standartlarına erişim ve geliştirilmesinde olumlu/olumsuz etkisi olan faktörler tartışılmaktadır. 
Tartışma çerçevesinde, içerik analizi yöntemiyle program değerlendirme sürecinin her adımı 
sorgulanmaktadır.  Projenin öngördüğü kalite güvence politikasını ve hedeflerini programlara 
uygulama  çalışmaları tartışılmaktadır.  
Yapılan sorgulamalardan, programların yapılanma sürecinde, amaçların belirlenmesinden, öğretim 
programının oluşturulması, kredilerin tanımlanması, kazanımların belirlenmesine değin atılan 
adımlar  programların kalite standardının gelişmesini olumsuz/olumlu yönde etkilemektedir. Dahası, 
üniversitelerin alt birimlerinde yer alan programların kalite standardının yükseltilmesi, kurumsal  
olarak kaliteyi önemseme, arttırma istekliliğine ve uygulama  başarısına  bağlı olduğu 
anlaşılmaktadır. 

Anahtar kelimeler: Türkiye, Avrupa Yükseköğretim Alanı, Akreditasyon, Kalite Güvence Sistemi. 

Giriş 

Küreselleşme politikalarının bir uzantısı olarak, rekabet gücü yüksek, birbiriyle karşılaştırılabilir bir Avrupa 
Yükseköğretim Alanı (AYA) oluşturmak amacıyla bir araya gelen ülkeler, kendi aralarında uyumlaşmayı 
sağlamak için  yükseköğretimde kalite standartlarını geliştirmeye yönelik,   Avrupa genelinde kalite güvencesi 
çalışmalarının eşgüdümünden sorumlu  şemsiye örgüt olan Yükseköğretimde Avrupa Kalite Güvencesi Birliğini 
oluşturmuşlardır (ENQA).  

Türkiye’nin de dahil olduğu bu projeye katılan ülkeler, kendi kurum ve kuruluşlarını oluşturmak suretiyle  
yükseköğretim kurumlarının ve programlarının, projenin önerilen kalite güvence politikasına uyumlu  kurallar ve 
ölçütler çerçevesinde akreditasyon işlemlerini yürütmeye başlamışlardır. Ancak,  akreditasyon için başvuran 
programların değerlendirme süreçlerinde,  Birliğin kalite güvence politikasını ve hedeflerini belirleyen  
yönergesinde  esas alınan  standartların  programlara uygulanması ve geliştirilmesi süreçlerinde  farklı 
yaklaşımlarla karşılaşılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Birliğin yönergesinde belirlenen kalite standartlarının  
programlara uygulanması  ve  geliştirilmesi süreçlerinde   olumlu/olumsuz etkisi olan faktörleri tartışmaktır.  
Tartışma  çerçevesinde, konu  bütünden parçalara doğru akan  içerik analizi yöntemiyle program değerlendirme 
sürecinin her adımı sorgulanmaktadır. Projenin kalite güvence politikasını ve hedeflerini programlara  uygulama 
çalışmaları  tartışılmaktadır. Ancak  bu tartışma ve sorgulamalara  geçmeden evvel, konuyu tümden gelim 
yaklaşımıyla ele almak için  Avrupa Yükseköğretim Alanının oluşumu ve Türkiye’nin bu sürece katılımı üzerinde 
kısaca  durmakta yarar vardır. 

Avrupa Yükseköğretim Alanının Oluşumu 

Avrupa Yükseköğretim Alanı (AYA) oluşturma süreci, Avrupa’nın  ilk üniversitesinin bulunduğu    Bologna 
şehrinde   yapılan kutlamalara 430 üniversite rektörü ve öğretim üyesinin daveti ile başlar. 1988 yılında yapılan 
bu toplantıda “Magna Charta” sözleşmesi imzalanır. Sözleşmenin amacı, Avrupa Üniversiteleri arasında işbirliğini 
teşvik etmek, ilişkileri geliştirmek için  ortak bir Avrupa Yükseköğretim Alanı  oluşturmaktır. Daha sonra dört 
Avrupa Birliği üyesi ülke olan Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere Milli Eğitim Bakanları  bir araya gelerek 
1998’de “Sorbon Deklerasyonu’nu” imzalarlar (YÖK, 2010: 3). Böylece “Avrupa Yükseköğretim Sistemini 
Uyumlaştırma Projesi” olarak, imzaladıkları bu  belgeyi yayımlarlar (Gümrükçü, 2011:14). 
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Bu sözleşmeye,  toplantıda yer almamış olan  bazı Avrupa ülkelerinden itirazlar  gelir (Vural, 2018: 343). Konuya 
ilişkin müzakereler sürdürülür.  Sonunda Avrupa ülkelerinin  Eğitim bakanları projenin ilk ortaya atıldığı İtalya’nın  
Bologna şehrinde tekrar bir araya gelerek anlaşmazlık konularını tartışırlar ve bu tartışmalar sonunda   anlaşma  
sağlanır.  Böylece 19 Haziran 1999’da “Avrupa Yükseköğretim Alanı” oluşturma projesi  geniş bir katılımla 
imzalanır.  Bu anlaşmaya göre, alınan kararlar  özetle şöyledir: Projeye katılımcı ülkelerin Yükseköğretim 
sistemlerinin birbirine uyumlu hale gelmesi, rekabet güçlerinin arttırılması, lisans ve yükseksek lisans derecelerinin 
katılımcı ülkeler tarafından tanınmasıdır(YÖK, 2010: 3). 
 
Bu hedeflere ulaşmak için   Avrupa Kredi Transfer Sistemi’nin (AKTS) Avrupa genelinde kabul edilmesi, Lisans ve 
lisansüstü eğitimin gerçekleştirilmesi, Bologna sürecine katılan ülkeler tarafından kalite güvence sisteminin 
oluşturulması, katılımcı ülkeler arasında hareketliliğin sağlanmasına yönelik esaslar belirlenir (YÖK, 2010: 3). 
 
“Burada,  11 Nisan 1997’de  imzalanan  önemli bir gelişme olarak görülen, sürecin başlatılmasının  gerekliliğini 
ortaya koyan, Lizbon Anlaşmasını da hatırlamak gerekir (Vural, 2018 : 343)”. Bu anlaşma, Avrupa’da 
Yükseköğretime ilişkin Belgelerin Tanınması konusundaki bir sözleşmedir (AK, 1997: ETS-165).  Avrupa 
Bölgesinin herhangi bir ülkesinden alınmış olan derecelerin  ve öğrenim sürelerinin tanınmasını düzenleyen  bu 
sözleşme, yükseköğretimde  yeterliklerin tanınması ve üniversitelerarası hareketliliğin sağlanmasını amaçlayan   
önemli bir gelişmedir (Vural, 2018: 344). Lizbon anlaşmasında alınan kararlara bakıldığında, AYA projesinin 
esasını oluşturan maddeler içerdiği görülmektedir.  Bu toplantıları ardışık olarak daha başka toplantılar izler ve 
anlaşmalar yapılır, Projenin ayrıntıları netleştirilir. 

Türkiye’nin Katılımı 

Türkiye bu projeye, 2001 yılında  katılmıştır.  Projeye dahil olan Türkiye, katıldığı tarihten itibaren Türk 
Yükseköğretim Sisteminde,  projenin gereklerine uygun  yeniden yapılanma sürecini başlatmıştır.  Çünkü proje 
gereği 2010 yılına kadar değişikliklerin gerçekleştirilmesi istenmektedir. Katılımcı ülkeler,  bir yandan 
Avrupa’da rekabet gücü yüksek bir Yükseköğretim Alanı yaratmaya, ülke sayılarını arttırmaya  çalışırken, öte 
yandan yükseköğretimde kalite standartlarının geliştirilmesi, prosüdürlerin oluşturulması, yönergelerin 
geliştirilmesi konusunda kararlar alır ve alınan  kararları uygulamaya koymak için  gerekli çabayı  
göstermektedirler.   

Bu kararlar, Avrupa Birliği Konseyi’nin ( ABK) Kopenhag Zirvesi sonuç bildirgesinde yer alan  ölçütlerin  bir 
uzantısı olan ve Avrupa değerlerini esas alan kararlardır ( ABK, 1993). 19 Eylül 2003 tarihinde Berlin’de yapılan 
toplantıda Bologna sürecini imzalayan devletlerin temsilcileri “Berlin bildirisi”ni yayımlarlar (YÖK, 2003).  Bu 
bildiriyi imzalayan devletlerin bakanları, Yükseköğretimde Avrupa Kalite Güvencesi Birliğini [European 
Network for Quality Assurance in Higher Education (ENQA)], Avrupa Yükseköğretim Kurumları Birliği 
(EURASHE), Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) ve Avrupa Ulusal Öğrenci Birliği (ESIB) ile   işbirliği yaparak, 
kalite güvencesine ilişkin uzlaşılan standartlar, prosüdürler ve yönergeleri düzenlemesini isterler. Söz konusu 
Birlikten kalite güvencesi ve akreditasyon kurumları için değerlendirmede ölçüt teşkil edecek  bir sistem 
oluşturulmasını ve oluşturulan sistemin  2005 yılında Bologna sürecini izleme grubu aracılığı ile bakanlara rapor 
edilmesini  istemiştir. 

Bu görevi memnuniyetle karşılayan ENQA, taslak hazırlama sürecinde, kalite güvence  örgütleri ve  birlikleriyle  
işbirliği yapmak  suretiyle  onların katkılarını sağlamıştır. Son olarak, ENQA  bireysel uluslararası temaslarından 
ve onların  deneyimlerinden  yararlanmış,  ilgili uluslararası bakış açılarının sürece dahil edilmesini sağlamıştır 
(ENQA, 2020). 

Böylece Avrupa kalite güvencesi için Avrupa Standartları ve Yönergeleri (ESG) güçlü bir paydaş katılımıyla 
ortaya çıkmış ve 2005 yılında Bologna sürecine katılan bakanlar tarafından kabul edilmiştir. Bu gün 2015’de revize 
edilen versiyonu çerçevesinde  hazırlanan  standartların ve bu standartlara erişim için hazırlanan yönergelerin yol 
göstericiliğinde ülkeler,  kurumsal ve program akreditasyon çalışmalarını yürütmektedir (ENQA, 2020)..Sonuç 
olarak ENQA,  AYA projesine katılan  ülkelerin, kalite kuruluşlarını şemsiyesi altında toplayan, aralarında işbirliği 
ve eşgüdümü sağlayan,  onların kalite güvencesini temsil eden bir kuruluş haline gelmiştir. Yükseköğretim sistemi 
genelinde, iletişim programları akreditasyonu özelinde, Türkiye’de bu sürecin nasıl işletildiğine   yakından 
bakalım. 
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Program Akreditasyonu 

Alınan kararlar gereğince, belirlenen hedef; ulusal ve kurumsal düzeyde yükseköğretimde kaliteyi garanti etme ve 
geliştirme sisteminin kurulması, yükseköğretim programlarının  kurulmuş ya da kurulacak olan akreditasyon 
kuruluşlarınca akreditasyonunun yapılmasıdır. Her ülke kendi içinde kalite kurullarını oluşturmuş, gerek kurumsal, 
gerekse program akreditasyonlarını yapmaya başlamışlardır. 

Türkiye Yükseköğretim Alanı AYA projesine katılmasından hemen sonra Yükseköğretim Kalite Kurulunu YÖK 
içinde bir birim olarak kurmuş ve süreci yönetmeye başlamıştır. Yükseköğretim   Kalite Kurulu (YÖKAK) ulusal 
bir çatı örgüt olarak 2015 yılında YÖK’den ayrılarak bağımsız bir kurum haline gelmiştir. Bu gün YÖKAK 
şemsiyesi altında Türkiye’de yetkili yaklaşık 20’ ye yakın program akreditasyon kuruluşu vardır.  İletişim 
Programlarının akreditasyonunu yapmak üzere 2018 yılında İletişim Araştırmaları Derneği (İLAD), İletişim 
Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon  Kurulu (İLEDAK)   olarak YÖKAK tarafından yetkilendirilmiş ve o 
günden bu yana kısa süre içinde sayıları azımsanmayacak iletişim programı akreditasyonu yapmıştır ve 
çalışmalarına devam etmektedir. 

Program Değerlendirme Süreci: Program Akreditasyonu değerlendirme çalışmaları, bilindiği üzere kurumun 
kendisini gönüllü olarak değerlendirilmesini isteme talebi ile başlamaktadır. Kuşkusuz sürecin başlaması için 
kurumun kendisini değerlendirdiği bir özdeğerlendirme raporu hazırlaması gerekmektedir.  Bu raporun 
hazırlanmasına ilişkin  ayrıntılı, yol gösterici  ve  açıklamalı bilgi,  akreditasyon derneklerinin  web sayfasında 
kamuya açık olarak verilmektedir. 

Ancak, programın özdeğerlendirme raporunun incelenmesine geçmeden evvel, kurumun bütün birimlerinin, 
ilgimiz gereği programın kalite standardı üzerinde etkili olan,  kurumun kalite politikasının incelenmesi 
gerekmektedir. Bu konuda ENQA’nın yönergesinde kalite güvence politikası, standartlar ve yönerge şeklinde 
şöyle ifade edilmektedir: 

Standartlar; “Kurumlar kamuya açık stratejik yönetimin bir parçasını oluşturan, kalite güvence  politikasına sahip 
olması gerekir. İç paydaşlar uygun yapı ve süreçlerle dış paydaşları dahil ederek bu politikayı geliştirmesi ve 
uygulaması gerekir” (ESG, 2015: 3). Böyle bir politikanın geliştirilmesi için evvela kurumun bir kalite birimi  
kurulmuş ve çalışıyor olmalıdır. Çünkü bu politika bir kere belirlenip ondan sonra izlenmesi gereken yol değildir. 
Sürekliliği olan, geleceğin öngörülerini kuruma yansıtan, paydaşları ile işbirliğini dinamik tutan, sürdürülebilir 
kılan bir anlayış ile güncelliğinin  sağlanmasını gerektirir. Kurumların  böyle bir birimi yönetmelik gereği vardır. 
Ancak, kurumlarda böyle bir birimin varlığı yeterli değildir.   Kurumun dinamik bir kurumsal kalite politikasının   
olması, o kurumun alt birimlerinde yer alan program uygulamalarının her ayrıntısında kalite güvence  standardına 
erişimin sağlandığının  hissedilmesini gerektirir. 

Yükseköğretim kurumları yukarıda panoraması çizilen sürdürülebilir bir kalite güvence politikası izlemeleri, 
programların da kendi içinde ayni politikanın izlenmesini ve sürdürülebilir kılınmasına yol açar. Bu durum 
program değerlendirme sürecinin genel ve özel ölçütlerinde gözlenebilir hale gelir.  
Kurumun eğitim ve öğretimin ESG standardına erişim konusunda kaliteye verdiği önemin, programın kalitesine 
yansıması söz konusu olduğu dikkate alındığında, programın kalite standardını, kurumun kalite standardı 
belirlediğini duraksamadan söyleyebiliriz. Kurumların söz konusu politikayı uygulamaya aktarmaları açısından 
yol gösterici uygulama yönergesi de şöyle belirlenmektedir; 
 
Yönerge; Kurumun etkili bir kalite güvence politikası oluşturması için,  kalite politikaları ve süreçlerini sürekli 
iyileştirmesi, kalite ile ilişkili tüm paydaşlarını sürece dahil ederek bir kalite kültürünü oluşturması, yapılan 
çalışmalarının kamuya açık olması,  araştırma ile öğrenme arasındaki ilişkiyi doğru bir şekilde kurmak suretiyle   
gerçekleştirilebileceği ifade edilmektedir (ESG, 2015:3). 
 
Yönergede  kurumun sürdürülebilir bir kalite güvence politikasının olmasının  hem kurum kültürünün oluşması, 
hem de programın kalite standardı  açısından ne denli önemli olduğunun vurgulandığı bu açıklamalar,  program 
değerlendirme sürecinde  değerlendiricilerin    kurumun kalite güvence politikasını incelemelerinin gereklilikten 
öte zorunlu olduğunu ortaya koymaktadır. Çünkü söz konusu politika program her öğesinde kendisine yer 
bulmakta ve sonuçta program kazanımlarını etkilemektedir. 
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Lisans Yönetmeliği: Her ne kadar kurumlar aynı yasaya tabi olsa da, yönetmeliklerin dayanağını aynı yasa 
oluştursa da, kurumlar yasaya ters düşmeyen kendilerine özgü uygulama yönetmeliklerini düzenleyebilmektedir. 
Kuşkusuz, bu yönetmeliklerde kurumsal olarak benimsenen kalite güvence politikalarına uygun olarak farklı 
kurallar koyabilir ve uygulayabilir. Konulan kurallar ve yapılan uygulamalar kurumsal kalite politikasının 
programlara yansıması olarak düşünülmesi, program değerlendirme sürecinin bir parçası olarak dikkate alınması  
kaçınılmaz olmaktadır. Böyle bir değerlendirme sürecinin izlenmesinin programa ve kuruma yansıması  pozitif 
olacaktır. 
  
Kurumun Stratejik Planı : Kurumlar açısından stratejik planlama, kendi özgörevini ve vizyonunu  uygulaması, 
kendisinin güçlü ve zayıf yönlerini belirlemesi ve önlemler alması, sektördeki   rakipleriyle rekabet edebilmesi, 
yenilikleri yönetebilmesi için önemli ve gereklidir (Bryson, 1995). Ayrıca stratejik planlama kamu yönetiminde 
bir reform aracı olarak nitelendirilmektedir (Eren, 1990; Volkan, 2008). Özellikle rekabet gücü yüksek bir Avrupa 
Yükseköğretim Alanı oluşturmak amacını güden bir yükseköğretim kalite güvence politikası  açısından stratejik 
planlama daha bir önem kazandığı ortadadır. Bütün kurumlarda ve  yükseköğretim kurumlarında değişen koşullara 
uyum sağlama açısından bu planlama yapılmaktadır ve yapılması zorunluluğu vardır (Gürer, 2006). Ancak 
program değerlendirmesi açısından incelemeye alınmasını gerektiren  nokta, bu planların sürdürülebilirliği ve 
programa olan yansımalarıdır. Fakülteler ve programlar kurumsal stratejik planın bir parçası, uzantısı ya da alt 
sistemi, kurumun stratejik planı fakülte ve programların üst sistemidir. 
Bu anlayıştan yola çıkarak, programın kalite güvence standardına erişim açısından önemi dikkate alınarak, 
değerlendirme süreçlerinde konunun bir bütünlük içinde algılanması ve değerlendirilmesi kaçınılmaz olmaktadır. 
 
Kurumun Akademisyen Değerlendirme Politikası: Kuruma akademisyenlerin istihdam edilmesinde 
belirlenmiş kaliteye dayalı ölçütlerin olup olmadığı program kalite güvencesi açısından oldukça önemlidir. 
Akademisyenler iç paydaş olarak kurumun performansını ve kalite standartlarını oluşturan ve geliştiren, 
sürdürülebilir kılan en önemli ögelerden biridir. Ayrıca akademisyenlerin kurumda çalışma süreleri, hem 
akademisyenlerin iş memnuniyetinin belirleyicisi, hem de kurum kültürü ve standardının oluşması açısından 
önemlidir.  
Deneyimli akademisyen sayıları ile genç akademisyen sayıları arasında oransal bir dengenin olması, yenilikler ile 
deneyimlerin harman edilmesi ortamını yaratacak (Sohn ve diğerleri, 1999), kurum kültürünü dolayısı ile 
kurumsallaşmayı sağlayacaktır.   Böyle bir yaklaşımın döngüsü kurumun ESG’nin öngördüğü kalite güvence 
politikası standartlarına erişim ve gelişmesini, bu gelişmenin sürdürülebilir bir gelişme göstermesi sonucunu 
doğuracaktır.  
Akademisyenlerin akademik çalışmalarını yürütmeleri açısından zaman verme ve ortam yaratma, iş yüklerini 
belirlemede akademik üretimi esas almanın döngüsel sonucu, araştırma ile öğrenme  arasındaki ilişkiyi kurmayı 
sağlayacak  kalite güvence politikası  açısından   en yüksek etkiyi yaratacaktır. Böylece, akademisyenler hem 
çalıştıkları kurumun ulusal bağlamını, hem de kurumsal bağlamını ve stratejik yaklaşımını dikkate almak suretiyle 
kurumumun   kalite kültürünü oluşturacaklardır. 
 
Özdeğerlendirme Raporu: Buraya değin yapılan açıklamaların uygulamadaki yansımaları olarak 
değerlendirebileceğimiz ve değerlendirme sürecinde sorgulanan ölçütlerin cevabını bulduğu özdeğerlendirme 
raporu, programın çekilmiş bir fotoğrafıdır. Özdeğerlendirme raporunda yer alan öğretim programının, kalite 
standartlarına uygun nitelikte bir program olabilmesi için amaç ya da amaçlarının doğru biçimde ortaya 
konulmasının yanı sıra, bir eğitim felsefesine de sahip olması gerekir. Bu felsefe, öğretim programının “Nasıl bir 
birey yetiştirmeliyiz?” sorusuna verilen cevapta gizlidir. Eğitim felsefesinin  programın her öğesinde yer alması,  
öğretim elemanlarının ortak anlayış  içerisinde  olmasını sağlar. 
  
 Programın Amacı: Yetiştirmek istediğimiz bireyin niteliğinin belirlenmesi, öğretim programı tasarımı, 
amacımızın ne olduğunu yazmakla başlar. Amaç yazarken, Bloom’un üzerinde çalıştığı bireysel farklılıkları 
kontrol altına alarak, her öğrencinin verilmesi gereken bilgi, beceri ve yetkinliğe ulaşmasını sağlamaya yönelik 
olma hassasiyetine sahip olmayı gerektirir. O zaman öğrenci merkezli bir öğrenmeyi esas alan bir yaklaşımla yola 
çıkılmış olur.  Programın amacı, öğrencinin öğrenme kazanımlarını ölçülebilir şekilde ifade eden  açıklamalardır. 
Başka bir anlatımla bu amaç, öğretim süreci sonunda mezuniyet aşamasına gelmiş olan öğrencilerin ya da 
mezunların  gerçekleştirmeleri beklenen davranışlardır. Örneğin,…….nitelik, bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip 
bireyler yetiştirmektir gibi. 
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 Programın Hedefi. Programın hedefi, öğrencilere kazandırmak istenilen özelliklerdir. Başka bir anlatımla, 
öğrenciden ya da mezunlardan öğretim süreci sonunda kazanması beklenen davranışlardır. Aslında bu hedef 
programın özgörevi, yani vizyonudur ve kurumun vizyonu/özgörevi ile tutarlı olmasını gerektirir. 
Özdeğerlendirme raporları hazırlanırken bu bağın kurulması gerekmektedir.  

Program kazanımları.  Program kazanımları, öğrencilerin öğretim süreci boyunca kazanmaları gereken bilgi, 
beceri ve yetkinlikleri tanımlayan ifadelerdir. Öğrenciler mezun olduğunda bilmesi, yapması ve yetkin olması 
beklenenler, program kazanımları ile açıklanır. Bu kazanımlar; Paydaş görüşleri + TYYÇ + Program eğitim 
amaçları = Program Kazanımları formülü ile belirlenmesi gerekir. Program kazanımlarını belirlerken ana sorumuz 
şöyledir: ……….programından mezun olan bir öğrencinin  hangi bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olması 
gerekir?   Bu soruya vereceğimiz cevap bizim program kazanımlarımızı belirlemekte yardımcı olacaktır. 

Özdeğerlendirme raporları düzenlenirken ve program bilgi paketleri hazırlanırken konuya ilişkin gerekli 
hassasiyetin gösterilmemesi, program uygulayıcılarının, başka bir ifade ile iç paydaşların anlayış birlik ve 
bütünlüğünü olumsuz etkiler. Program kalitesine olan yansımaları da negatif olur.   

Öğretim Programı Bileşenleri.  Bilindiği üzere öğretim programı dört bileşenden oluşmaktadır. Bu bileşenler; 
Temel öğretim % 60, alana uygun öğretim % 90, programı bütünleyen % 25 seçimlik dersler, YÖK dersleri olarak 
program değerlendirme raporu formunda tanımlanmaktadır. 

Bu konuda, programda görevli akademisyenlerin hangi derslerin temel ders, hangi derslerin alan dersi ve hangi 
derslerin seçmeli ders olması gerektiğine ilişkin farklı anlayışlara sahip olması, öğretim programının amacında ve 
felsefesinde önemli kaymalara, dahası karmaşalara neden olmaktadır. Aslında bu sorunun kaynağı amaç analizi  
yapılmamasından kaynaklandığı söylenebilir. Çünkü öğretim programının belirleyicisi amaç analizidir. Bu analiz 
yapıldığı zaman öğrencinin hangi bilgiye, hangi beceriye ve hangi yetkinliğe sahip olması gerektiği belirlenmesi 
halinde, bunların sorgulanmasından derslerin neler olacağı ortaya konulabilir. 

Temel dersler denilen dersler, alan derslerinin temelini oluşturan onları destekleyen arka plan dersleridir. Bu 
dersler ilk yıllarda verilmesi gereken derslerdir. Çünkü alan dersleri, yani uzmanlaşmayı sağlayan dersler bu 
derslerin üzerine inşa edilecek ya da onların üzerinde yükselecek olan  derslerdir. 

Seçimlik dersler ise, alanı destekleyen, güçlendiren dersler olarak düşünülmesi gerekir. Bu anlayıştan hareketle 
dersler planlanabilir. Ancak öğretim programı, mesleğin gereklerine uygun iç ve dış paydaş görüşlerini katarak 
yapılması ve  güncellenmesi, kalite güvence politikasının bir gereğidir. Eğitimcinin kurumsal ve ulusal bağlantıyı 
kurmasını sağlar. Çünkü program mezunları sektörde görev alacaklarından, kurumun sektör ile işbirliği içinde 
çalışması gerekmektedir. 

Krediler. Bir öğrencinin lisans öğrenimini tamamlayıp mezun olabilmesi için 240 Avrupa Kredi Transfer Sistemi 
(AKTS) kredisini doldurmuş olması gerekmektedir. Lisans öğrencisi yönetmeliğinde de bu koşul belirtilmiştir. 
Ancak, öğrencilerin bir ders için harcaması gereken zaman hesabının yapılarak iş yükünün ne olacağının 
sorgulanması ve iyi bir hesabın yapılarak dersin AKTS kredisinin belirlenmesi gerekmektedir. Uygulamada bu 
hesapların 240 AKTS kredisini tamamlamak adına derslere oransız kredi belirlemesi yapıldığı gözlenmektedir. 
Kuşkusuz bu konudaki hataların program kalite standardına erişimini olumsuz yönde etkilemektedir. 

Ölçme Değerlendirme. Öğrencilere, öğretim programında yer alan derslerin her birinin öğrenme kazanımlarının 
ölçülmesini esas alan bir sınav sisteminin uygulanabilmesi için ilk yapılması gereken iş, öğrenme alanlarının 
belirlenmesidir. Öğrenme alanları belirlendikten sonra, dersin amaçlarının ve bu amaçların gerçekleşmesi 
sonucunda belirlenen  kazanımları ölçecek soruların oluşturulmasıdır. Sorular oluşturulurken dersin programa olan 
katkı düzeyleri dikkate alınmalıdır. Şekil 1’de görüldüğü üzere öğrenme kazanımlarının düzeylerini gösteren 
hiyerarşi Bloom taksonomisinde verilmektedir. 

Değerlendirme hatalarının olmadığı, öğrencilere sınav hakkında geri besleme mesajlarının verildiği ve iyi 
yönetilen bir sınav olmasına özen gösterilmesi, program kalitesi açısından önemli ve değerlidir. 

Öğrenci Memnuniyet Anketleri. Üzerinde durulması gereken önemli konulardan birisi de öğrenci memnuniyet 
anketleridir. Bu konuda açıklığa kavuşturulması gereken nokta bu anketlerin nasıl hazırlanacağı sorusudur. 
Öğrenci memnuniyet anketlerinin programın yeterliliği konusunu ölçen, öğrenci görüşlerini kapsaması 
gerekmektedir. Anketin, programın öğrencide kazandırılmasını beklediğimiz bilgi, beceri ve yetkinlikleri 
karşılama durumu konusunda öğrenci görüşlerini yansıtması önceliği olan  bir anket olmalıdır. 
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Şekil 1. Yenilenmiş Bloom Taksonomisi (Krathwohl, 2002) 

Sonuç 

Yapılan analiz, değerlendirme, tartışma ve sorgulamalara dayalı olarak,  programın yapılanma sürecinde ve 
sürdürülebilir geliştirme süreçlerinde,  akreditasyon için yapılan değerlendirme ölçütlerine esas olan program 
amacının belirlenmesinden, amaç analizine dayalı öğretim programının oluşturulmasına, kredilerin 
belirlenmesine, ders içeriklerinin oluşturulmasına, kazanımların ölçülmesi ve değerlendirilmesi esaslarına değin 
izlenen adımların, programın kalite güvence sistemini olumsuz/olumlu  yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.   

Üniversiteye bir sistem olarak bakıldığında program ya da programlar o sistemin en altında yer alan bir alt 
sistemdir. Kurumun kalite politikası, stratejik plan yaklaşımı ve akademisyen istihdam ve değerlendirme 
politikası,fakültelere ve fakültede yer alan programlara yansımakta, başka bir anlatımla,  programların kalite 
güvence standardını, kalite kültürünü  belirlemektedir. Bu nedenle, yapılan analiz, değerlendirme ve sentezler 
sonucu elde edilen bulgulardan, yapılan tartışma ve yorumlardan, yola çıkarak, sistemin alt sistemini oluşturan   
programın kalite standardına erişimini belirlemek için akreditasyona esas olan değerlendirme sürecine, bütünlükçü 
bir yaklaşımla, kurumun kalite politikasını, stratejik planını ve akademisyen istihdam ve değerlendirme 
politikasını, yönetmeliklerini incelemekle başlanması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.  

Özdeğerlendirme raporunda verilen bilgi ve belgelerin kanıtlar çerçevesinde ve  hassasiyetle karşılaştırmalı olarak 
incelenmesi,  değerlendirici raporunun genel ve program ölçütlerinde yer alan öğelerin karşılıkları,  programın 
uygulama  ayrıntılarından çekip çıkarılarak, gerekli ve önemli olduğu bilinen program paydaşlarından elde edilen 
bilgilerin   değerlendirilmesi, süreçte izlenen adımların rasyonelitesini, kurumlara olan güvenirliği arttıracak, 
taraflarda adil  ve hesap verebilir olma duygusunu yaratacaktır. Bu sonuçlara yaslanarak, üniversitelerin alt 
birimlerinde yer alan programların kalite standardının yükseltilmesi, kurum kalite kültürünün oluşması, kurumsal  
olarak kaliteyi önemseme, geliştirme istekliliğine ve  başarısına  bağlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sentez/yaratma

Değerlendirme

Analiz

Uygulama

Hatırlama



 

222 

 

Kaynaklar 

Avrupa Birliği Konseyi (1993). Kopenhag Zirvesi Sonuç Bildirgesi. 

Avrupa Konseyi (1997). Convention on the Recognition of Qualifications concerning Higher Education in the 
European Region, ETS No. 165. 
 
Bryson, John, M. (1995).  Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations, San Francisco: Jossey-Bass 
Publishers.  
 
ENQUA (2020) Web sayfası Bilgi Sistemi 
ENQA, Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG). (2015). 
Brussels, Belgium 

Eren,Erol  ( 1990).  İşletmelerde Stratejik Planlama ve Yönetim, 3. Baskı , Cilt 1, İstanbul : Ġ.Ü. İşletme Fakültesi 
Yayınları.  

Erkan, Volkan (2008). Kamu Kuruluşlarında Stratejik Planlama: Türkiye Uygulaması ve Kuruluşlarda Başarıyı 
Etkileyen Faktörler, Ankara: Devlet Planlama Teşkilatı. 

Gürer, Harun (2006). “Stratejik Planlamanın Temelleri ve Türk Kamu Yönetiminde  Uygulanmasına Yönelik 
Öneriler”, Sayıştay Dergisi, Sayı, 63, 90-105. 

Krethwohl, D. R. (2002). A Revision of Bloom’s Taxonomy: An Overview, Avrupa'da Yükseköğretimden 
sorumlu Bakanlar Bildirgesi Prag, 19 Mayıs 2001. Theory into Practice, 41(4), 212-218. 

Sohn, Ardyth A. ve diğerleri (1999), Media Management A Casebook Approach, Second Edition, London: 
Lawrence Erlbaum Associates  

Vural, Sacide (2018). “Dijital Çağda Türkiye’nin İletişim Eğitiminde Kalite Sorunu,”Uluslararası Dijital Çağda 
İletişim Sempozyumu, Mersin: Bildiri E-Kitabı, 341-350. 
 
YÖK (2003). Berlin Bildirgesi 

YÖK (2010). Yükseköğretimde yeniden Yapılanma, 66 Soruda Bologna Uygulamaları Süreci, Ed. Armağan 
Erdoğan, Ankara. Web: www.yok.gov.tr 
 

© 2021 Published by ITEAC 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

223 

 

Accreditation Experiences Regarding Some Programs in a State 
University of Turkey: Focus Group Interview 

Prof. Dr. Çetin SEMERCİ 
Bartın University, Bartın, Turkey, ctnsem@gmail.com 

 

Abstract 

The purpose of the research is to determine the accreditation experiences (Focus group meeting) 
related to some programs in a state university of Turkey. A qualitative research method was used in 
the research and in this context, case study design was used. The study group of the study consisted 
of 6 faculty members, accredited Turkish Language Teaching, Social Studies Teaching, Primary 
Education Mathematics Teaching, Guidance and Psychological Counseling program heads, and 
Faculty coordinator at a state university. One of the findings of the research is as follows: With the 
belief, effort, support and guidance of the faculty management in quality and accreditation, it was 
decided to apply to EPDAD for accreditation. Accreditation appears to make an important 
contribution to faculty programs in terms of accountability. In particular, program chairs should be 
passed through the accreditation harmonization program. 

Keywords: Program accreditation, accreditation experience, focus group interview. 
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Türkiye’nin Bir Devlet Üniversitesinde Bazı Programlarla İlgili 
Akreditasyon Deneyimleri: Odak Grup Görüşmesi 

Prof. Dr. Çetin SEMERCİ 
Bartın Üniversitesi, Bartın, Türkiye, ctnsem@gmail.com 

Özet 

Araştırmanın amacı, Türkiye’nin bir devlet üniversitesinde bazı programlarla ilgili akreditasyon 
deneyimlerinin odak grup görüşmesiyle belirlenmesidir. Araştırmada nitel bir araştırma yöntemi 
kullanılmış olup bu çerçevede durum çalışması deseninden yararlanılmıştır. Araştırmanın çalışma 
grubunu bir devlet üniversitesinin Eğitim Fakültesi’nde bulunan ve akredite edilmiş Türkçe 
Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, İlköğretim Matematik 
Öğretmenliği ile Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık program başkanları ve Fakülte koordinatörü 
olmak üzere toplam 6 öğretim üyesi oluşturmuştur. Araştırma bulgularından biri şu şekildedir:  
Fakülte yönetimin kalite ve akreditasyona inancı, gayreti, desteği ve yönlendirmesiyle akreditasyon 
için EPDAD’a başvuru kararı alınmıştır. Akreditasyonun fakülte programlarına hesap verebilirlik 
anlamında önemli bir katkı sağladığı görülmektedir. Özellikle program başkanları akreditasyon 
uyum programından geçirilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Program akreditasyonu, akreditasyon deneyimi, odak grup görüşmesi. 
 

Giriş 

Akreditasyon, bir metafor olarak “bir bardakta ihtiyaç duyulan asgari düzeydeki su (can suyu)”, temel standartlarla 
kalite güvencesi, şeffaflık ve hesap verme sorumluluğunun bir ölçme ve değerlendirme aracı, rekabetin ve eğitim 
mükemmelliğinin başlangıç noktasıdır (Semerci, 2019). Türk Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği’nde 
program akreditasyonu şu şekilde tanımlanmıştır: “Program akreditasyonu, bağımsız dış değerlendirme ve 
akreditasyon kuruluşları tarafından belirli bir alanda önceden belirlenmiş akademik ve alana özgü standartların bir 
yükseköğretim programı tarafından karşılanıp karşılanmadığını ölçen dış değerlendirme ve kalite güvence 
sürecidir.” (Resmi Gazete, 2018). Bu tanım bir başka deyişle şu şekilde ifade edilebilir. Akreditasyon, ilgili 
standartlardan geçirilerek onay verme ve o programı yetkili kılma işlemidir (Kavak, 1999). Bu işlemle 
akreditasyon, güvenilir olmayı ve inanılmayı beraberinde getirmektedir (Doğan, 1999, 511).  
Programların akreditasyonu kapsamında genel olarak eğitim-öğretimin ve değerlendirilmesinden başlayarak 
yönetim süreçleri, kalite güvencesi, öğrenci, akademik personel, tesisler, kütüphane ve okul-sanayi işbirliği gibi 
alanlarda standart, gösterge ve kanıtlar bulunmaktadır. Türkiye’de ilgili kaynaklarda eğitim fakültelerinde 790 
civarı program bulunduğu söylenebilir (ÖSYM, 2019). Türkiye’de eğitim fakülteleri için yapılan akreditasyon 
çalışmalarında 7 alanda 40 standart ve 164 göstergeye bağlı 253 civarı kanıt istenmektedir (EPDAD, 2016). 
Eğitim fakülteleri daha kaliteli öğrenci çekebilmek ve daha iyi eğitim verebilmek için bir yarış içersine 
girmişlerdir. Bunu göstermenin en iyi yolu dış değerlendirmecilerin gelip programları bağımsız bir gözle inceleyip 
ölçüp değerlendirmelerine dayanmaktadır. Akreditasyon bu yarışın başlangıç çizgisidir. Program kalitelerinde 
sürekli iyileşme yapmak için büyük bir çaba ve sonsuz bir enerji gereklidir. Bu çabaların teorisinde eğitim-
öğretimin mükemmel hale getirilmesi yatmaktadır. Mükemmellik sadece kelime olarak yakalanabilen bir kavram 
da olsa hedef budur. 
Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere birçok ülkede yükseköğretimde kaliteyi artırabilmek için önce 
akreditasyon çalışmalarına yer verilmektedir. Amerika Birleşik Devletleri’nde akreditasyon çalışmaları 1787’li 
yıllara kadar gitmektedir (Harcleroad, 1980). Türkiye’de Doğan (1999) tarafından akreditasyon kavramının 1996 
yılında ortaya çıktığı belirtilmiş ancak YÖK’ün (1999) Türkiye'de öğretmen eğitiminde standartlar ve akreditasyon 
kitabında, akreditasyonların nasıl, hangi standartlar ve göstergelerle yapılacağı açıklanmıştır. Yükseköğretimde 
akreditasyonun hizmet ettiği amaçlar şu şekilde belirtilmiştir: (1) Eğitimde nitelik arttırma ve sistematik bir 
yaklaşımla sürekli geliştirme, (2) Eğitimde niteliği güvence altına alma ve (3) Yükseköğretimde belli standartlara 
dayalı kalite güvencesini sağlamadır.” (YÖK, 1999). 
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Aktan ve Gencel (2010, 142-143) yükseköğretimde akreditasyonun yararlarını açıklarken önce saydamlık ve hesap 
verebilirlik olarak belirtmiş ve diğer yararlarından bazıları da aşağıda verilmiştir: 

“•Akreditasyonun sağladığı tanınma (recognition) imkanıyla, öğrenciler ve tüm paydaşlar eğitim 
kurumlarının mükemmeliyet standartlarını sağlayıp sağlamadığı konusunda bilgi sahibi olurlar, 

•Akreditasyon, özel sektöre kaliteli insangücü istihdamı yönünden kolaylıklar ve dahası güven 
sağlar…. 

• Akreditasyon, kaliteyi güvence altına alır… 
• Yükseköğretim kurumlarının saygın bir kuruluş tarafından akredite edilmesi, veli ve öğretmenlerin 

okula yönelik güvenini arttırır, 
• Akreditasyon, yükseköğretim kurumlarında çalışanlara sorunları ortaya koyma ve çözüm üretme 

olanağını verir ve çalışanların süreçlere katılımını teşvik eder, 
• Akreditasyon, yükseköğretim kurumlarında kurum içi iletişimi geliştirir, 
• Akreditasyon, kuruma dışarıdan detaylı, tarafsız bir değerlendirme olanağını sağlar, 
• Akreditasyon, kuruma, gelecekle ilgili planlama olanağı sağlar, 
• Akreditasyon, üst yönetime ve idarecilere önceliklerin tespitinde yol gösterir, 
• Akreditasyon, uluslararası derece ve diplomalar arasında uyum sağlar; derece ve diplomaların 

kalitesini ve geçerliğini karşılaştırmayı kolaylaştırır; … 
• Akreditasyon, yükseköğretimin uluslararasılaşmasını ve kültürlerarası işbirliğini sağlar…” (Ss. 142-

143). 
 

Türkiye’de, yükseköğretimde akreditasyon çerçevesinde teorik ve uygulamalı birçok çalışma bulunmaktadır 
(Semerci, Semerci ve Yavuz 2018; Adıgüzel ve Kayan, 2017; Semerci, Ünal ve Semerci, 2017; Sağlam ve Özçelik, 
2017; Yılmaz (2016; Kahramanoğlu, 2014; Turan, 2013, Avşar, 2012, Yeşilyurt 2010; Adıgüzel ve Sağlam, 2009; 
Yanpar-Yelken, 2009; Adıgüzel, 2008; Arslan, 2008; Yanpar, Çelikkaleli ve Çapri, 2007; Can; 2005; Arsal, 2004; 
Erişti, 2004; Tuncer, 2003; Erişen, 2001; Ok, 1991).  Türkiye’de 1996 yılından sonra kalite ve akreditasyonla ilgili 
yapılan yayınlarda artış göründüğünü belirtmektedir (Yılmaz, 2016). Türkiye yükseköğretiminde son 20 yılda 
giderek artan ve bir ivme kazanan kalite ve akreditasyon çalışmalarının ağırlığı hissedilmektedir.  
Eğitimde akreditasyon, kalite için bir başlangıç noktası olarak kabul edilebilir. Akreditasyonu anlatmada bir 
metafor olarak “geri vitesi olmayan bir araba” kullanılmıştır (Semerci, 2019). Türkiye’de yükseköğretimde 
başlanan akreditasyon çalışmalarıyla “Geri vitesi olmayan bir araba” gibi bir yola girilmiştir. Akreditasyondan 
geri dönüş yoktur ve gelecekte de geri dönüşü mümkün görünmemektedir. Bu durumda akreditasyon deneyimleri 
çok daha önem kazanmaktadır. 
Araştırmanın Amacı 
Araştırmanın amacı, Türkiye’nin bir devlet üniversitesinde bazı programlarla ilgili akreditasyon deneyimlerinin 
odak grup görüşmesi yoluyla belirlenmesidir. Bu amaç çerçevesinde şu sorulara cevap aranmıştır: 

1. Akreditasyon başvuru ve hazırlık sürecine ilişkin görüşler nelerdir? 
1.1. Akreditasyon başvuru kararı nasıl verilmiştir ve üst yönetimin tutumu nasıldı? 
1.2. Akreditasyon sürecine hazırlanma ve bu sürecin fakültenin gelişimine katkıları nelerdir? 
1.3. Hazırlık sürecinde karşılaştığınız güçlükler ve bunları çözme yolları nelerdir? 
1.4. Bu süreçte akreditasyon sürecinde Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon 

Derneği’nin (EPDAD) desteği ve tutumu nasıldı? 
2. Akreditasyon sürecinin fakülteye faydaları nelerdir? 
3. Akreditasyonla ilgili metaforlar ve akreditasyonun geleceğine ilişkin görüşler nelerdir?  

Yöntem  

Araştırmada nitel bir araştırma yöntemi kullanılmış olup bu çerçevede durum çalışması deseninden 
yararlanılmıştır. Bu çalışmada, katılımcıların akreditasyon deneyimlerine ilişkin olarak derinlemesine bir durum 
tespiti yapılmıştır. 

Çalışma Grubu 
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Araştırmanın çalışma grubunu bir devlet üniversitesinin Eğitim Fakültesi’nde bulunan ve akredite edilmiş Türkçe 
Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği,  İlköğretim Matematik Öğretmenliği ile Rehberlik 
ve Psikolojik Danışmanlık program başkanları ve Fakülte koordinatörü olmak üzere toplam 6 öğretim üyesi 
oluşturmuştur. Çalışma grubunu oluşturan 6 öğretim üyesi, akredite edilen program başkanları ve fakülte 
koordinatörü olarak seçildiğinden ölçüt örnekleme kullanılmıştır.  Katılımcılara ilişkin kod bilgileri aşağıda 
verilmiştir. Katılımcıların yaklaşık %67’si (4 kişi) kadın ve %33’ü (2 kişi) erkek katılımcıdır.  
Tablo 1. Katılımcı (K) Kod Bilgileri 

Kod Katılımcı (K) kod ve bilgileri 
K1 Kadın, Doç.Dr. Fakülte Kalite Koordinatörü 
K2 Erkek, Dr.Öğr.Üyesi, Türkçe Öğretmenliği ABD Başkanı 
K3 Erkek, Dr.Öğr.Üyesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ABD Başkanı 
K4 Kadın, Doç.Dr. Sınıf Öğretmenliği ABD Başkanı 
K5 Kadın, Doç.Dr.  İlköğretim Matematik Öğretmenliği ABD Başkanı 
K6 Kadın, Doç.Dr. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD Başkanı 

 
Veri Toplama Aracı 

Katılımcılarla yarı yapılandırılmış sorular çerçevesinde görüşmeler planlanmış olup elde edilen veriler üzerinde 
betimleme analizi yapılmıştır. Katılımcıların ilgili konuya ilişkin görüşlerinden bazıları söylediği ifadeyle 
verilmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşme soruları şunlardır: 

1. Akreditasyon için EPDAD'a başvuruya nasıl karar verdiniz? Üst yönetim ve fakültenizin tutumu nasıldı? 
Destek buldunuz mu? 

2. Nasıl hazırlandınız? Hazırlık süreci fakültenin gelişimine olumlu katkı yaptı mı?  
3. Hazırlık sürecinde karşılaştığınız güçlükler nelerdi? Bunları nasıl aştınız? 
4. Bu süreçte EPDAD’ın desteğine başvurdunuz mu? Bu konuda EPDAD’ın tutumunu nasıl  

   değerlendirirsiniz? 
5. EPDAD akreditasyon süreci fakülteniz için faydalı oldu mu? Fakültenize neler kattığını 

düşünüyorsunuz? 
6.Akreditasyonu tanımlayacak/anlatacak bir metafor söyleyiniz (Akreditasyon ….benzer, çünkü……). 
7. Akreditasyonun geleceği ile ilgili ne düşünüyorsunuz? 

Yukarıdaki sorulardan ilk dördü araştırmanın amaç sorularından 1. sorunun, 5. soru 2.i alt maç sorusu ve 6 ile 7. 
Sorular 3. alt amaç sorularının karşılığı olarak ele alınmıştır. Bu bildiri kongrenin panelinde sunulmuş olup 
beklentilerine ilişkin sorular EPDAD tarafından gönderilmiş ve bu sorular üzerinde uzman görüşlerine göre 
düzenlemeler yapılmıştır. Bu sorulara 1 (bir) profesör ve 1 (bir) doçent ve 1(bir) doktora öğrencisinin görüşleriyle 
son hali verilmiştir. 

Veri Toplama Süreci ve Analizi 

Araştırmada, odak grup görüşmesi yapılmıştır. Yıldırım ve Şimşek’e (2005, 152) göre odak grup görüşmesi, 
sınırları belli bir konuya odaklanmış ve grupla yapılan bir görüşme tekniğidir. Bu çerçevede, Krueger ve Casey’e 
(2000) göre, becerikli bir yöneticinin 6-8 katılımcının belli bir konuda ne düşündüğüne bağlı olarak ortak 
deneyimlerini ortaya çıkarmak için özgürce ifade etmelerini sağlamasıdır (Akt. Yıldırım ve Şimşek, 2005, 152). 
Bu çalışmada odak grup görüşmesi, 5’i anabilim dalı başkanı (program başkanı) ve 1’i fakülte koordinatörü olmak 
üzere 6 öğretim üyesiyle gerçekleştirilmiştir. Türkçe öğretmenliği programı 2018 yılında akredite edilmiş ve ara 
değerlendirmeyle birlikte toplam 5 yıllık akreditasyon belgesine sahiptir (28.03.2019 - 28.03.2024). Sınıf 
Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ve İlköğretim Matematik Öğretmenliği 3’er yıllık (15.05.2020 - 
15.05.2023) ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (RPD) Programı 2021 yılından itibaren 3 yıllık akredite 
edilmiştir (24.04.2021-24.04.2024). 

 

 



 

227 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Araştırmanın çevrim içi odak grup görüşmesinde akış şemasına bağlı olarak beş aşamada gerçekleşmiştir. Sorular 
aşamasında, amaca uygun sorular belirlenmiş, mantıksal sıraya konulmuş ve uzman görüşlerine göre yukarıda 
belirtildiği gibi yedi soru şeklinde yarı yapılandırılmış olarak uygulanmıştır. Hazırlıklı gelme aşamasında, 
katılımcılara görüşmeden bir gün önce sorular gönderilmiş ve görüşmeye hazırlıklı gelmeleri sağlanmıştır. 
Hazırlık cevapları da görüşmeden bir saat önce istenmiş ve görüşmeye odak olarak yön verilmeye çalışılmıştır. 
Yönetici aşamasında görüşmeyi yapan yönetici, katılımcılara gerekli açıklamaları yapmıştır. Yönetici genel 
açıklamalardan sonra 1. soruyla ilgili açıklama yapmış ve sırayla K1, K2, K3, K4, K5 ve K6 kodlu katılımcılara 
söz hakkı vermiştir. Daha sonra aynı şekilde 2., 3. ve benzeri sorularla ilgili görüşmeler devam etmiştir. 
Katılımcılar sıra bittikten sonra aynı soruyla ilgili söz hakkı alabilmişlerdir. Yönetici yardımcısı desteğiyle 
görüşmeler kayıt altına alınmıştır. Bu odak grup görüşmesinin yöneticisi Fakülte Dekanı, yardımcısı da Fakülte 
Sekreteridir. Çevrim içi görüşme aşamasında akredite edilen programların başkanları ve kalite koordinatörü 
görüşmeye katılmış ve 1 saat 56 dakika sürmüştür. Verilerin analizi aşamasında, verilerin yazılması, düzeni ve 
analizin yapılması sağlanmıştır. Analizlerde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Çalışmada deneyimlerle ilgili 
betimlemelere ve sıkça doğrudan alıntılara yer verilmiştir. 

Bulgular 

Araştırma, akreditasyon başvuru ve hazırlık sürecine ilişkin bulgular,  akreditasyon sürecinin fakülteye faydalarına 
ilişkin bulgular ile akreditasyonla ilgili metaforlar ve akreditasyonun geleceğine ilişkin bulgular olmak üzere üç 
kısımda ele alınmıştır. Akredite edilmiş program başkanları ve kalite koordinatörü olarak 6 katılımcıdan 4’ü ilk 
defa bir deneyim yaşamışlardır. Biri (K5) EPDAD’ın değerlendirmecisi ve diğer bir tanesi (K1) de YÖKAK’ın 
dış değerlendirmecisi olarak görev yapmaktadır.  

Akreditasyon Başvuru ve Hazırlık Sürecine İlişkin Bulgular  

Bu kısım, akreditasyon başvuru ve üst yönetimin tutumu, akreditasyon sürecine hazırlanma ve bu sürecin 
fakültenin gelişimine katkısı, hazırlık sürecinde karşılaştığınız güçlükler ve bunları çözme yolları ile akreditasyon 
sürecinde EPDAD’ın desteği ve tutumu olmak üzere dört (4) başlık altında incelenmiştir. 

Akreditasyon Başvuru ve Üst Yönetimin Tutumu 

Üst yönetim olarak Rektörlük ve Dekanlığın konuya ilişkin inancı, gayreti ve yönlendirmesiyle desteğinin olması 
sonucunda akreditasyon için EPDAD’a başvuru kararı alınmıştır.  Bu anlamda K1, K2, K3, K4, K5 ve K6 kodlu 
katılımcıların görüşleri aşağıda verilmiştir. 

“Fakülte Dekanımızın akreditasyona yönelik inancı ve gayreti…” K1 
“Üst yönetim ve Fakülte yönetiminin bu konudaki inancı ve desteği…” K2 
“Olumlu ve yönlendirici… “K3 
“Üst yönetimin tutumu oldukça yüksekti….” K4 
“Üst yönetimde dekan hocamızın yönlendirmesi ile oldu.” K5 
“Yöneticilerimizin talebi ve yönlendirmesi neticesinde başvurduk.  Rektörlüğümüz ve dekanlığımız 

akreditasyonu  çok önemli görmekte ve akreditasyonu teşvik etmektedir…” K6 

   1.Sorular 

2. Hazırlıklı 
Gelme 

3. Yönetici 

5.Verilerin 
Analizi 

4. Çevrim İçi 
Görüşme 
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Akreditasyon Sürecine Hazırlanma ve Bu Sürecin Fakültenin Gelişimine Katkısı 

Fakültede ilk akredite edilen Türkçe Öğretmenliği programının olduğu görülmektedir. Bunun örnek teşkil 
etmesinin diğer programların hazırlık aşamalarını kolaylaştırdığı söylenebilir.  Bir başka deyişle deneyimlerden 
yararlanmak akreditasyon sürecini kolaylaştırmaktadır. Akreditasyon hazırlık sürecinin fakültenin gelişimine 
katkıları şunlardır: 

1. Kadro takviyesi yapıldı (K2, K3, K4, K6).  
“Değerlendirme aşamasında eksik görülen noktaların iyileştirilmesinde sürecin olumlu etkisi olduğunu 
söyleyebiliriz. Özellikle kadro taleplerinde akreditasyon sürecinde olmanın veya akredite edilmiş olmanın 
programların elini güçlendirdiğini düşünüyorum.” K2 

2. Öğrenci kulübü kuruldu (K4, K5). 
“Hazırlık sürecinde bölümün kadrosu takviye edildi. Hazırlık sürecinin bölüm adına katkıları olduğu söylenebilir. 
En azından bölümde yapılanların farkındalığının oluşması sağlandı.” K4 

3. Eksiklikler görülüp nitelik olarak iyileşme ve gelişme sağlandı (K1, K2, K6). 
“Bu süreçte kendi eksikliklerimizi, daha iyi yapabileceklerimizi görmemiz hazırlık sürecinde iken nitelik olarak 
iyileşmeyi ve gelişmeyi de beraberinde getirdi. Hazırlık sürecimizin uzun olması aynı zamanda özellikle mevcut 
programın öğrenme-öğretme sürecini iyileştirmeye, yeni uygulamalar yapmaya da bir fırsat oluşturdu.” K1 

Hazırlık Sürecinde Karşılaşılan Güçlükler ve Bunları Çözme Yolları 

Akreditasyonla ilgili hazırlık sürecinde karşılaşılan güçlükler ve çözüm yolları aşağıda tablo halinde verilmiştir: 

Tablo 2. Hazırlık Sürecinde Karşılaşılan Güçlükler ve Çözüm Yolları 

No Güçlükler Çözümler 
1. Ne yapılacağının bilinmemesi (K2) 

“Fakülteden akreditasyona ilk başvuru yapan ve hatta tüm eğitim 
fakülteleri içinde program bazlı ilk başvuru yapanlardan biri 
olduğumuz için önümüzdeki örneklerin az olması ilk başlarda bizi 
sıkıntıya düşürdü. Ancak gerek EPDAD, gerek daha önce başvuru 
yapan programların desteği ve gerekse Fakülte yönetiminin desteği 
ile bu zorluklar aşıldı.” K2 

Dekanlık yönetimin tecrübesi, 
EPDAD uzmanlarının desteği ve 
akreditasyon kılavuzu,  
Prof.Dr. Cemil Öztürk’ün sunumu 
ve cesaretlendirmesi, 
Akredite olmuş programların 
deneyimlerinden yararlanma. 

2. Akreditasyonun öğretim elemanları tarafından benimsenmemesi 
(K1). 
“Hazırlık sürecinde en önemli güçlük bana göre akreditasyon ve 
kalite süreçlerinin herkes tarafından benimsenmemesidir. Bu 
güçlüğü kimi zaman bireysel ve grup toplantılarında ikna süreçleri 
ile kimi zaman kabul edilmesi gereken bir gerçek yaklaşımıyla 
aşmaya çalıştık” K1 

Üst yönetimin bilgili, kararlı ve bu 
konuda inançlı olması, 
İkna yolunun kullanılması, 

3.  Kanıt toplama ve dosyalamada bilgi eksikliği (K3, K4, K5, K6). 
“En çok zorlanılan konular sürece ilişkin kanıt toplama ve 
dosyalama aşamasıydı. Kanıtların daha önceden pek az tutulmuş 
olması,” K3 
 

İşbirliğiyle ve fakülte 
koordinatörünün desteği. 

4. Öğretim elemanlarından yeterli kanıt alınamaması (K3, K4, K5). 
“Akreditasyon sürecinde yaşadığım en büyük zorluklardan birisi 
de programda tüm hocalarımın akreditasyona aynı hassasiyeti 
göstermemesi oldu. Bazı hocalarımızdan zengin veri elde 
edemediğimiz için…” K5 

Üst yönetimin desteği, 
Bilgilendirme toplantıları, fikir 
alışverişleri ve örnek doküman 
paylaşımları. 

5 PUKÖ (Planla, uygula, kontrol et, Önlem al) döngüsünün tam olarak 
yerleşmemesi (K1). 

Fakülte PUKÖ modeli 
çerçevesinde basit örneklerle 
sürekli gündem yapılarak 
anlatılmaya çalışılması. 

6 RPD alanının öğretmenlik programlarıyla gösterge açısından bazı 
farklılıklar göstermesi (K6) 

Üst yönetim ve EPDAD desteği. 



 

229 

 

Akreditasyon Sürecinde EPDAD’ın Desteği ve Tutumu 

Bu süreçte EPDAD’ın desteğine zaman zaman başvuru yapıldı ve teknik destek alındı. Her zaman iletişime ve 
işbirliğine açık, saygılı, yardımsever tutum sergiledikleri söylenebilir. 
“EPDAD’dan başvuru sürecindeki resmi süreçler ve son başvurumuzda teknik destek aldık. EPDAD görevlileri 
her zaman iletişime açık, saygılı, yardımsever ve iş birliğine açık bir tutum sergilediler.” K1 
Ayrıca, yazışmalarda yapıcı dil ve ılımlı dil kullanmaları motivasyonun artmasını sağlamıştır (K2). 
“Anlaşılmayan ve kafaya takılan noktalarda EPDAD’ın son derece yapıcı bir şekilde bize destek olduğunu 
düşünüyorum. Özellikle yazışmalarda kullanılan ılımlı dilin motivasyonumuzu artırdığı kanaatindeyim.” K2 

Akreditasyon Sürecinin Fakülteye Faydalarına İlişkin Bulgular 

Akreditasyon sürecinin fakülteye faydaları aşağıda verilmiştir: 
1. Kalite ve akreditasyon kültürünün oluşmaya başlamasında bir kıvılcım ve bir farkındalık olması (K1), 

“Fakültemizde nitelik ve standart oluşturma anlamında özellikle de öğrenme-öğretme süreçlerine yönelik bir 
iyileşmeyi sağladığını, en azında kalite ve akreditasyon kültürünün oluşmaya başlamasında bir kıvılcım olduğunu 
düşünüyorum. Öğretim elemanlarında akreditasyona yönelik bir farkındalık ve kültür oluşmaya başladığını 
söylemek de mümkündür.” K1 

2. Öğretim elemanlarının programların akredite olmasından memnun kalmaları (K4), 
3. Çift ana dal ve yan dal programlarına ağırlık verilmesi (K5), 

“Örneğin çift anadal/yan dal uygulamaların başlaması, fiziksel imkânların iyileştirilmesi, seçmeli derslerin 
artması, proje sayılarının artması, öğretim üyelerinin kullandıkları öğretim yöntem ve tekniklerin, ölçme 
araçlarının zenginleşmesi, eğiticilerin eğitimi ve öğrencilerin gelişimine yönelik seminerlerin artmasını 
verebilirim.  Bu konuda, öğretim elemanları ve öğrencilerin bilinçli olduğunu düşünüyorum ancak velilerin bu 
konu hakkında detaylı bilgiye sahip olduklarını düşünmüyorum. Velilerin akreditasyon kavramını bile bildiklerini 
düşünmüyorum açıkçası.” 

4. Fiziksel imkanların iyileştirilmesi (K5), 
5. Öğretim elemanı ve öğrenciler bilinçlendi (K5), 
6. Eğitim-öğretim faaliyetlerinde standartların yükselmesine katkı sağlaması (K6, K5), 
7. Anabilim dallarının kendi içinde değerlendirme yapmalarına ve standartlaşmasına yardımcı olması (K6). 

“Akreditasyon hazırlıkları her bölümün/ anabilim dalının kendi içinde bir değerlendirme yapmasına ve 
standartlaşmaya neden olmaktadır. Yeterli ve geliştirilmesi gereken yönlerin tespitini sağlaması açısından 
yararlıdır.” K6 

8. Hesap verebilirlik anlamında katkı sağlaması (K1, K2, K3, K4, K5, K6), 
9. Dosyalama ve belgeleme bilincinin gelişmesi (K1, K2, K3, K4, K5, K6), 
10. Her platformda takdir edildi (K1, K2, K3, K4, K5, K6). 
11. Paydaş görüşlerinin değerinin farkedilmesi (K1, K2, K3, K4, K5, K6). 

 
Akreditasyon sürecinin fakülteye faydaları/katkılarıyla ilgili olarak 8., 9., 10. ve 11. Maddeler odak grup 
görüşmesinde oylamayla belirlenmiştir. 

 
Akreditasyonla İlgili Metaforlar ve Akreditasyonun Geleceğine İlişkin Bulgular 

Bu kısımda akreditasyonla ilgili metaforlar ile akreditasyonun geleceğine ilişkin elde edilen bulguların 
betimlenmesine yer verilmiştir. 

Akreditasyonla İlgili Metaforlar 

Akreditasyonla ilgili ayna (K5, K6), maraton yarışının başlangıç çizgisi (K1), pusula (K2), durgun ve berrak bir 
göl (K3) ve kalite belgesi (K4) metaforları elde edilmiştir. Bu metaforlara ilişkin katılımcı alıntıları şunlardır: 
“Akreditasyon aynaya benzer, nasıl davranırsan onu yansıtır.” K6 
“Akreditasyon bir maraton yarışının başlangıç çizgisine benzer. Çünkü asıl rekabet bu giriş çizgisinden sonra 
başlar.” K1 
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Akreditasyonun Geleceği 

Akreditasyonun geleceğine ilişkin görüşler aşağıda verilmiştir: 
1. Kalite ve akreditasyon kültürünün yaygınlaştırılmasında yasal bazı düzenlemeler (K1), 
2. Öğrenci ve öğretim üyesi için somut çıktılar ve sonuçların görülmesi (K1), 
3. Akreditasyonu benimseyen üst yönetim giderse bu iş yarıda kalır düşüncesi (K1), 

“Akreditasyon ve kalite kültürünün yaygınlaştırılmasında özellikle de yasal bazı düzenlemelerin yapılması 
gerektiğini, somut çıktıların öğrenci ve öğretim elemanları için de daha dişe dokunur olması gerektiğini 
düşünüyorum. Diğer türlü üst yönetim akreditasyonu benimser ve bu iş üzerinde ısrarcı olursa devam edecek, 
Osmanlı 17. ve 18. yüzyıl ıslahatları gibi padişah tahtdan indiğinde kesintiye uğrayacak bir süreç olarak 
ilerliyor.” K1 

4. Akreditasyon süreci iyi yönetilmezse ve “EPDAD bu işi maddi amaçlarla yapıyor ve parayı veren 
akreditasyonu alıyor” algısı kırılmaz ise akreditasyonun geleceği olmaz düşüncesi (K3, K5). 

“Nitelik ve olanak olarak farklı üniversitelerin farklı değerlendirme sonuçlarını elde etmeleri sürecin doğru 
yönetilip yönetilmediği adına soru işaretleri bırakıyor. Sanırım insanlar, EPDAD’ın maddi amaçlarla bu işi 
yaptığını ve başvuran ve ücretini veren hemen her kurumu akredite ettiğine yönelik bir inanca sahip.” K3  

5. Göreve başlayan tüm personelin kalite ve akreditasyonla ilgili bir uyum sürecinden geçirilmesi (K6). 
“Göreve yeni başlayanlar genel adaptasyonla birlikte akreditasyon uyum sürecinden geçmektedir. İki araştırma 
görevlimize ilk iş olarak akreditasyon dosyalarını okumalarını söyledik..” K6 
Akreditasyon EBDAD ve gönüllü savunucular tarafından özellikle ayna, maraton yarışının başlangıç çizgisi ve 
pusula metaforlarından da yararlanılarak iyi anlatılmalıdır. Eğer iyi anlatılamaz ise akreditasyonun geleceği 
hususunda endişelerin başlaması kaçınılmazdır. Bu endişeler beraberinde akreditasyonla ilgili “gelip geçici bir 
heves” ve “popüler kültür” gibi metaforların (K6) oluşmasına sebep olacak ve bu kadar çaba sonrasında geriye 
dönüş ihtimali belirecektir. 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler  

Bu araştırmada, Türkiye’nin bir devlet üniversitesinde bazı programlarla ilgili akreditasyon deneyimleri üzerinde 
betimlemeler yapılmıştır. Fakülte programlarında üst yönetimin kalite ve akreditasyona inancı, gayreti, desteği ve 
yönlendirmesiyle akreditasyon için EPDAD’a başvuru kararı alınmıştır. Bu sonuç Semerci’nin (2019) ve Akal’ın 
(1995) çalışmasıyla örtüşmekte olup EPDAD Başkanı Prof.Dr. Cemil Öztürk’ün 2017 yılında dekanlık yönetimini 
akreditasyona başvuru yapmaları hususunda cesaretlendirmiş olmalarının (Semerci, 2019, 94) da etkisi olduğu 
söylenebilir. 
Bu araştırmada, deneyimlerden yararlanmak akreditasyon sürecini kolaylaştırmıştır. Önce bir program, sonraki yıl 
üç program, bir sonraki yıl bir program başvurusu yapılmıştır. 2021 yılı iki program başvurusu yapılmış ve süreci 
devam etmektedir. Programların aşama aşama akredite edilmesi deneyimlerden yararlanma açısından fayda 
sağladığı görülmektedir. Akreditasyon hazırlık sürecinin fakültenin gelişimine önemli katkıları olduğu 
söylenebilir. Bunlar, kadro takviyesi yapılması, öğrenci kulüplerinin kurulması ve eksiklikler görülüp nitelik 
olarak iyileşmelerin sağlanmasıdır. 
Akreditasyonda hazırlık sürecinde karşılaşılan güçlükler şunlardır: (1) Ne yapılacağının bilinmemesi, (2) 
Akreditasyonun öğretim elemanları tarafından benimsenmemesi, (3) Kanıt toplama ve dosyalamada bilgi eksikliği, 
(4) Öğretim elemanlarından yeterli kanıt alınamaması, (5) PUKÖ (Planla, uygula, kontrol et, Önlem al) 
döngüsünün tam olarak yerleşmemesi ve (6) RPD alanının öğretmenlik programlarıyla gösterge açısından bazı 
farklılıklar göstermesidir. Bu güçlükler üst yönetimin bilgili, kararlı ve bu konuda inançlı olmasıyla, ikna 
yöntemiyle, işbirliğiyle, bilgilendirme toplantılarıyla, EPDAD’ın teknik desteğiyle, fikir alışverişleri ve örnek 
doküman paylaşımlarıyla aşılmıştır. 
Semerci’nin (2019, 95) çalışmasıyla PUKÖ döngüsüyle ilgili sonuç örtüşmektedir. RPD öğretmenlik 
programlarından ayrılmakta ve bazı standart ve göstergelerdeki farklılıklardan dolayı zorluk çekilmiştir. Benzer 
durum diğer çalışmalarla örtüşmektedir (Aras-Kemer; Bilgili ve Ergene, 2019). (Bilgili; Aras-Kemer ve Ergene, 
2019). 
Akreditasyonun sürecinde EPDAD’ın desteğine zaman zaman başvuru yapıldığı ve teknik destek alındığı 
görülmektedir. Bu süreçte iletişime ve işbirliğine açık, saygılı, yardımsever tutum sergiledikleri söylenebilir. 
Ayrıca, yazışmalarda yapıcı dil ve ılımlı dil kullanmaları çalışanların motivasyonunun artmasını sağlamıştır. 
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Semerci’nin (2019) çalışmasında da EPDAD ekibinin profesyonel çalışma sergilemesi önemli bir bulgudur. 
Paydaşlarla ve değerlendirmeci ekiple çift yönlü olumlu bir iletişim olduğu görülmektedir. 
Akreditasyon sürecinin fakülteye faydaları/katkıları şunlardır: (1) Kalite ve akreditasyon kültürünün oluşmaya 
başlamasında bir kıvılcım ve bir farkındalık olması, (2) Öğretim elemanlarının programların akredite olmasından 
memnun kalmaları, (3) Çift ana dal ve yan dal programlarına ağırlık verilmesi, (4) Fiziksel imkanların 
iyileştirilmesi, (5) Öğretim elemanı ve öğrenciler bilinçlendi, (6) Eğitim-öğretim faaliyetlerinde standartların 
yükselmesine katkı sağlaması, (7) Anabilim dallarının kendi içinde değerlendirme yapmalarına ve 
standartlaşmasına yardımcı olması, (8) Hesap verebilirlik anlamında katkı sağlaması, (9) Dosyalama ve belgeleme 
bilincinin gelişmesi, (10) Her platformda takdir edildi ve (11) Paydaş görüşlerinin değerinin farkedilmesidir. 
Yükseköğretimde hesap verebilirlik önemli bir kuraldır  (Aktan ve Gencel, 2010; Gedikoğlu, 2012).  Yönetimlerin kurul 
kararları ve öğretim elemanlarının girdikleri derslere ilişkin belge ve kanıtlar hesap verebilmenin bir 
göstergesidir. Eğitimde öğrenim çıktıları hesap verebilirlikte önemli bir göstergedir. Akreditasyonun fakülte 
programlarına hesap verebilirlik anlamında önemli bir katkı sağladığı görülmektedir. Diğer taraftan, dosyalama 
ve belgeleme bilincinin gelişmesi, her platformda takdir edilmesi, paydaş görüşlerinin değerinin farkedildiği 
görülmüştür.  Bu faydalar, Semerci’nin (2019) çalışmasıyla örtüşmektedir. 
Akreditasyonla ilgili ayna, maraton yarışının başlangıç çizgisi, pusula, durgun ve berrak bir göl ve kalite belgesi 
metaforları elde edilmiştir. Akreditasyon EBDAD ve gönüllü savunucular tarafından özellikle ayna, maraton 
yarışının başlangıç çizgisi ve pusula metaforlarından da yararlanılarak iyi anlatılmalıdır. Eğer iyi anlatılamaz ise 
akreditasyonun geleceği hususunda endişelerin başlaması kaçınılmazdır. Bu endişeler beraberinde akreditasyonla 
ilgili “gelip geçici bir heves” ve “popüler kültür” gibi metaforların oluşmasına sebep olacak ve bu kadar çaba 
sonrasında geriye dönüş ihtimali belirecektir. 
Araştırmada akreditasyonun geleceğine ilişkin sonuçlar şunlardır: (1) Kalite ve akreditasyon kültürünün 
yaygınlaştırılmasında yasal bazı düzenlemeler, (2) Öğrenci ve öğretim üyesi için somut çıktılar ve sonuçların 
görülmesi, (3) Akreditasyonu benimseyen üst yönetim giderse bu iş yarıda kalır düşüncesi, (4) Akreditasyon süreci 
iyi yönetilmezse ve “EPDAD bu işi maddi amaçlarla yapıyor ve parayı veren akreditasyonu alıyor” algısı kırılmaz 
ise akreditasyonun geleceği olmaz düşüncesi ve (5) Göreve başlayan tüm personelin kalite ve akreditasyonla ilgili 
bir uyum sürecinden geçirilmesi gerekir. 
Göreve başlayan akademik ve idari tüm personelin kalite ve akreditasyonla ilgili bir uyum sürecinden geçirilmesi 
gerekir. Bunu destekleyen çalışmalar bulunmaktadır (Semerci, 2019; Buyuran, 2019; Erkuş, 2003). 
Akreditasyonun geleceğine ilişkin sonuçlarda akredite olan programlarda geleceğe dönük endişelerin olduğu 
söylenebilir. 

 
“hesap  verme  sorumluluğ 
Araştırma sonuçlarına dönük öneriler şunlardır: 

1. Akreditasyona başvuru yapacak fakültelerin aynı anda tüm programlarıyla başvurmak yerine önce bir-iki 
programla başvuru yapıp o süreci bizzat yaşamaları gerekir. 

2. Akreditasyona başvurusu yapacak ve/veya akreditasyon belgesi olan tüm programlar PUKÖ döngüsünü 
tüm işlerinde kullanmasını öğrenmesi gerekir. 

3. Program açılırken ve öğretim elemanlarının atamaları yapılırken ilk şart akreditasyon deneyimi veya 
eğitiminden geçme şartı konulmalıdır. Akademik ve idari tüm personelin kalite ve akreditasyonla ilgili 
bir adaptasyon eğitimi zorunlu olmalıdır. 

4. Öğretim elemanları düzenli olarak kanıt ve belge toplamayı alışkınlık hale getirmelidir. Bu durum aynı 
zamanda hesap verebilmenin bir göstergesidir. 

5. Öğrenci ve öğretim üyesi için somut çıktıların ve sonuçların görüleceği adımlar atılmalıdır. 

Araştırma konularına dönük öneriler şunlardır: 

1. Öğrenci ve aileler üzerinde akreditasyon ve sürecine ilişkin yeterli veriye ulaşılamadığı için bu çalışmada 
yer verilmemiştir. Bu nedenle konuyla ilgili öğrenci ve veliler üzerinde araştırmalar yapılabilir.    

2. Kalite ve akreditasyonla ilgili geleceğine dönük endişeler olduğu için akreditasyonun Türkiye ve 
dünyadaki geleceğine ilişkin çalışmalar yapılabilir.     
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Abstract 

The Association for Evaluation and Accreditation of Agricultural Faculties Education Programs 
(ZIDEK) is an independent organization operating to contribute to the improvement of the quality 
of Agricultural Engineering education by carrying out accreditation, evaluation and information 
studies for Agricultural Faculties education programs in various disciplines. 

As a National External Evaluation and Accreditation Agency, ZIDEK was given a "Quality 
Evaluation and Registration Certificate" by the Higher Education Quality Council (YÖKAK) on 08 
July 2020. Faculties of Agriculture started to evaluate and accredit the Education Programs as of 
2021. 

The accreditation decisions of the programs evaluated at ZIDEK are taken by the Faculty of 
Agriculture Education Programs Accreditation Board (ZAK), which is an independent body of the 
association. Except for the administrative staff of ZIDEK, all persons who take part in the ZIDEK 
boards, committees, working groups and accreditation evaluation teams work on a voluntary basis 
without any remuneration. 

Accreditation is one of the most important elements that support quality assurance processes in 
higher education and encourage their continuous improvement. Agricultural Faculties Education 
Programs Evaluation and Accreditation Association (ZIDEK), in line with its purpose and mission 
defined in its charter, is determined to provide this service primarily to the Agricultural Engineering 
Education programs in our country and then to the international dimension. 

In this context, the motivation of our Agricultural Faculties Education Programs Evaluation and 
Accreditation Association (ZIDEK) and all of our members involved in accreditation is at the highest 
level and fulfills this authority given by YÖKAK (The Higher Education Quality Council) in the 
best way possible. 
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Özet 

Ziraat Fakülteleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (ZİDEK), çeşitli 
disiplinlerdeki Ziraat Fakülteleri eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve 
bilgilendirme çalışmaları yaparak Ziraat Mühendisliği eğitiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda 
bulunmak amacıyla faaliyet gösteren bağımsız bir kuruluştur.  

ZİDEK’e bir Ulusal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kuruluşu olarak Yükseköğretim Kalite 
Kurulu (YÖKAK) tarafından 08 Temmuz 2020 tarihinde “Kalite Değerlendirme ve Tescil Belgesi  
verilmiştir. Ziraat Fakülteleri Eğitim Programlarını değerlendirme ve akreditasyon çalışmalarına 
2021 yılı itibarıyla başlamıştır.  

ZİDEK’te değerlendirilen programların akreditasyon kararları derneğin bağımsız bir organı olan 
Ziraat Fakülteleri Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu (ZAK) tarafından alınır. ZİDEK idari 
personeli dışında, ZİDEK kurulları, komiteleri, çalışma grupları ve akreditasyon değerlendirme 
takımlarında görev alan tüm kişiler herhangi bir ücret almadan gönüllülük esasına göre görev 
yapmaktadırlar. 

Akreditasyon, yükseköğretimde kalite güvence süreçlerini destekleyen ve sürekli geliştirilmesini 
teşvik eden en önemli unsurların başında gelmektedir. Ziraat Fakülteleri Eğitim Programları 
Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (ZİDEK), Tüzüğünde tanımlanan amacı ve misyonu 
doğrultusunda, bu hizmeti öncelikle ülkemizdeki Ziraat Mühendisliği Eğitim programlarına, daha 
sonra da uluslararası boyutta gerçekleştirme kararlılığındadır.  

Ziraat Fakülteleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneğimizin (ZİDEK) ve 
akreditasyon konusunda görev alan tüm üyelerimizin bu bağlamda motivasyonu en üst düzeyde olup 
YÖKAK tarafından verilmiş olan bu yetkiyi en iyi şekilde yerine getirmektetir.  

Anahtar Kelimeler: Eğitim, Akreditasyon, Ziraat 
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Giriş 

Türkiye'de tarımsal öğretim yaklaşık 175 yıl önce başlamıştır. 1846 yılında İstanbul Ayamama’da “Ziraat 
Talimhanesi” adı ile başlayan tarımsal yükseköğretim, Halkalı Ziraat Mekteb-i Ali’si, Ankara Yüksek Ziraat 
Mekteb-i, Yüksek Ziraat Enstitüsü Ziraat Fakültesi, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak devam etmiştir. 
1955 yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 1957 yılında Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve değişik 
isimlerle sayıları bugün 2021 yılı itibarıyla üçü pasif, altısı yarı pasif toplam 49 Fakülteye ulaşmıştır (YÖK 
İstatistikleri 2021). Ziraat Fakülteleri bünyesindeki mevut programlar eğitim-öğretim bilimsel etkinliklerini Bahçe 
Bitkileri, Bitki Koruma, Gıda Mühendisliği, Tarım Ekonomisi, Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği, 
Tarımsal Yapılar ve Sulama, Tarla Bitkileri, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Zootekni, Biyosistem Mühendisliği, 
Süt Teknolojisi, Tarımsal Biyoteknoloji, Tarımsal Genetik Mühendisliği ve Ziraat Mühendisliği gibi bölümler 
altında faaliyetlerini sürdürmektedirler. Türkiye'de 2021 yılı YÖK verilerine göre Ziraat Fakülteleri bünyesinde 
338 program bulunmakta olup, bu programlardan 2020 yılında 201’inin öğrenci alabildiği görülmüştür. 
Tarımsal Eğitimde özellikle 1980 yılından sonra fakülte ve program sayılarının hızlı artışı, Ziraat Fakültesine 
yerleşen öğrencilerin akademik niteliğinin düşmesine ve yetkinlikleri sorgulanan çok sayıda mezun verilmesine 
neden olmuştur. Bunun doğal bir sonucu olarak Ziraat Fakültesi mezunlarının istihdamlarında da diğer meslek 
gruplarında olduğu gibi sorunlar yaşanmaya başlanmıştır. Mezunların yetkinliklerinin istihdam alanlarında 
beklenen düzeyde olmaması, Türkiye'de Tarımsal Yüksek öğretimin sorgulanmasına yol açmıştır. Bu gelişmelerle 
birlikte çağın gereksinimlerini karşılayacak, modern tarım eğitiminin ülkemiz tarımını geliştirecek, rekabet gücü 
yüksek, analitik düşünebilen, girişimci, teorik bilgilerini pratikle pekiştirmiş Ziraat Mühendisleri yetiştirilmesini 
sağlamak amacıyla son 20 yıl içerisinde üç kez eğitim ve öğretim program değişikliğine gidilmiştir. İyi niyetli bu 
çabalar, program çıktıları ve eğitim modellerinin sonuçlarının görülmesi için gerekeli olan süreler beklenmeden 
ve yeterince analiz edilmeden yeni eğitim modellerine geçişler gerçekleştirilmiş ve denenmiştir. Bu 
düzenlemelerin de hedeflenen nitelikli mezun yetiştirmede yetersiz kaldığı görülmüştür.  
Ziraat Fakültelerinde, sıklıkla değiştirilen ve başarılı olunamayan eğitim ve öğretim sistemlerinde 2009 Eğitim-
Öğretim yılından itibaren Ziraat Fakültelerinde yürütülmekte olan “Ziraat Mühendisliği” şeklindeki tek program 
uygulamasına son verilmesine ve  diğer fakülte ve bölümlerde halen uygulanmakta olduğu gibi üniversitelerin 
mevcut yapılarını ve “Zirat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzük” kapsamı ile Avrupa Birliği ve 
Dünyadaki gelişmeleri de dikkate alarak, üniversitelerin yetkili kurullarında belirleyecekleri program tekliflerini 
Yüksek Öğretim Kurumuna sunacakları program adı altında bölüm esaslı sisteme dönülmesine karar verilmiştir. 
YÖK, bu dönüşüm süreçlerinde özellikle temel bilim ve temel mühendislik ve alanla ilgili mühendislik derslerinin 
kredi/saat olarak alt sınırlarını belirleyerek Ziraat Fakültelerinde diğer mühendislik fakültelerinde olduğu gibi 
mühendislik formasyonunun arttırılmasına yönelik çalışmaları önemsediğini göstermiştir. 
Diğer taraftan, YÖK bilindiği üzere, 1990'lı ve özellikle 2000'li yılların başlarında Türkiye'deki üniversitelerin 
Dünya'daki eğitim öğretim programlarına uyumluluğunu arttırmaya yönelik süreçleri başlatmıştır. YÖK'ün talebi 
daha çok eğitim ve öğretimde kalite ve uluslararasılaşma odaklı olmuş, üniversitelerin dünyadaki teknoloji, sosyal 
ve kültürel gelişmelere ve dinamiklere uyum sağlamasını amaç edinmiştir. Bunun en önemli ayağı Türkiye'nin 
2001 yılında Bologna sürecine dahil edilmiş olmasıdır.  
Bu süreçlerin Türkiye'de Üniversiteler içindeki en önemli sonuçlarından bir tanesi, eğitim ve öğretim 
programlarının akreditasyon çalışmalarına hız verilmiş olmasıdır. Türkiye akreditasyon çalışmalarında önde gelen 
üniversitelerin Mühendislik Fakültelerinde 1990’lı  yıllardan sonra ABD Mühendislik ve Teknoloji Akreditasyon 
Kurulu (ABET) tarafından eşdeğerlikleri ve akreditasyonu başlamıştır. ABET'in 1997 yılında benimsediği 
Mühendislik Ölçütleri 2000 (Engineering Criteria 2000 – EC2000) akreditasyonda ne öğretildiğine dayalı girdi 
temelli yaklaşım yerine öğrenme kazanımlarına odaklanan çıktı temelli bir felsefeyi benimsemiştir (Ersolmaz, İTÜ 
vakfı Dergisi). Yükseköğretim kurumlarında kalite güvencesi çalışmaları son yıllarda bağımsız bir kurum olan 
Yüksek Öğretim Kalite Kurulu’nun kurulmasıyla birlikte oldukça hız kazanmıştır. Yüksek Öğretim Kalite Kurulu 
kısaca YÖKAK, aynı zamanda eğitim programlarının akreditasyon süreçlerinin de düzenlenmesinden ve 
akreditasyon kuruluşlarının yetkilendirilmesinden sorumludur.  YÖKAK yüksek öğretim kurumlarında kalite iç 
güvence sisteminin oluşmasına yönelik olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Yüksek öğretim kurumlarımızda 
Kalite İç Güvence sisteminin varlığı zaten akreditasyon koşullarının da sağlanmasına zemin oluşturmaktadır. 

ZİDEK’in Kuruluş Süreci 

İletişim Teknolojileri çağının gereği olarak Dünya bilim ve teknoloji alanındaki değişimlerin hızı o kadar büyük 
ki, 21. yüzyılda Türkiye olarak beklentilerimizi, hedeflerimizi gerçekleştirebilmek için eğitim kurumlarının bu 
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değişimlere kendilerini adapte etme zorunluluğu kaçınılmaz olmaktadır. Dünya'daki eğitim-öğretim, teknolojik, 
sosyal ve kültürel gelişmelere uyumlu eğitim programlarının kurgulanması ve işletiliyor olması her alan için 
kuşkusuz çok önemlidir. Bu gelişmelerin sonucunda, Türkiye'de ilk kez 2002 yılında Mühendislik Programlarını 
Değerlendirme ve Akreditasyonu için "MÜDEK" kurulmuştur. MÜDEK'in kurulmasından sonra birçok alanda 
akreditasyon dernekleri kurulmaya başlamıştır. Bu gelişimler paralelinde, Türkiye'de Tarımsal Yükseköğretimde 
Ziraat Mühendisliği Eğitiminde Kalite Güvencesini sağlamak ve mezunlarının çağın yetkinliklerini 
kazanması/geliştirmesi amacıyla, ZİDEK (Ziraat Fakülteleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon 
Derneği), Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Ziraat Mühendisliği eğitimi veren fakültelerin 
bünyelerindeki farklı lisans programlarının akreditasyonunun gerçekleştirilmesi amacıyla 2011 yılında 7 kurucu 
üye ile kurulmuştur. Derneğin 2021 yılı itibariyle üye sayısı 44’tür. 
ZİDEK Örgüt Yapısından da görüleceği üzere (Şekil 1), bünyesinde değerlendirme ve akreditasyon süreçlerini en 
iyi şekilde yürütebilmek amacıyla kurullar, komisyonlar, komiteler ve çalışma grupları oluşturulmuş, 
değerlendirme ve akreditasyon süreçleri kapsamındaki işlemlerle ilgili olarak tüzük, yönetmenlik ve yönergelerini 
hazırlamıştır. Bu hazırlıklardan sonra, Yükseköğretim Kalite Kurulu’na (YÖKAK) başvuru yapılmış, YÖKAK, 
ZİDEK’e bir "Ulusal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kuruluşu" olarak 08 Temmuz 2020 tarihinde “Kalite 
Değerlendirme ve Tescil Belgesi" vermiştir. ZİDEK, Ziraat Fakülteleri Eğitim Programlarını değerlendirme ve 
akreditasyon çalışmalarına 2021 yılı itibarıyla başlamıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. ZİDEK Örgüt Yapısı 

 
ZİDEK’in Misyonu ve Kalite Politikası 

ZİDEK'in misyon ve kalite politikası farklı disiplinlerdeki Ziraat Mühendisliği eğitim programları için 
değerlendirme, akreditasyon ve bilgilendirme çalışmaları yapmak suretiyle Ülkemiz Ziraat Mühendisliği 
Eğitiminin kalitesinin yükseltilmesine katkı sağlamak; analitik düşünebilen, çözüm odaklı, girişimci, güncel ve 
gelişmekte olan bilim ve teknolojileri kavrayan, daha donanımlı olarak eğitilmiş ve daha nitelikli Mühendisler 
yetiştirerek toplumun refahının arzu edilen seviyeye ulaştırılmasını sağlamaktır (Şekil 2). 
Türkiye’de Ziraat Mühendisliği eğitiminin kalitesinin yükseltilmesini amaç edinen Ziraat Fakülteleri Eğitim 
Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (ZİDEK), çalışmalarını sürekli iyileştirmeyi ve toplam kalite 
felsefesi doğrultusunda yürütmeyi ve Ziraat Mühendisliği eğitimi veren yükseköğretim kurumlarında sosyal 
sorumlulukları çerçevesinde sürekli değerlendirme, öğrenme ve gelişme kültürüne katkıda bulunmayı ve 
beklentilerini sürekli karşılamayı temel ilke edinmiştir. 

ZİDEK ÖRGÜT 
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ZİDEK’in Faaliyetleri 

ZİDEK’in temel özellikleri ve çalışma esasları ile ilgili ana ilkeleri; bağımsız bir sivil toplum kuruluşu (dernek) 
yapısında olması, tüm ZİDEK kurullarının üyeleri ve ZİDEK program değerlendiricilerinin gönüllülük esasına 
göre görev yapması, görevdeki Rektör ve Rektör Yardımcılarının ZİDEK kurullarının üyesi olamaması, üyeliği 
sırasında bu görevlerden birine getirilenlerin üyeliklerinin görevleri süresince dondurulması olarak belirlenmiştir.  
Sunulan hizmetlerin kalitesini en üst seviyede tutmak amacıyla ZİDEK, "Güvence Verme", "Sürekli Öğrenme 
ve Gelişim Hizmet Odaklılık", "Değer Yaratma Katılımcılık ve İşbirliği Geliştirme", "Şeffaflık", "Hesap 
Verebilme ve "Sosyal Sorumluluk ile "Etik Yaklaşım" gibi değerlere sıkı sıkıya bağlı kalmayı taahhüt eder.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2. ZİDEK Program Çıktıları ve Mezunların Kazanımları 
 
 
 
 

ZİDEK Program Çiktilari/Mezun Kazanimlari 

Gelişmeleri izleme, 
kendini yenileme 

Gerekli teknik araçları  

Yenilikçilik ve girişimcilik 

Etkin yazılı ve sözlü 
iletişim 

Çok disiplinli takımlarda 
çalışabilme 

Deney tasarlama ve yapma 

Matematik, fen, mühendislik 
bilgisi, bu bilgileri uygulama 

becerisi 

Karmaşık problem 
saptama ve çözme 

Karmaşık ürün, süreç, 
sistem tasarımı 

Proje ve risk yönetimi 

Gerçekleştirilecek çözümün 
-Etik, çevre, sürdürülebilirlik, 

sağlık güvenlik 
- Çağın sorunları, hukuksal 

sonuçlar 
Açısından etkilerini 

tartabilme 
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ZİDEK Değerlendirme Ölçütleri 

ZİDEK Faaliyetleri kapsamında; başvuru yapan lisans programlarını değerlendirmek ve akreditasyon işlemlerini 
sonuçlandırmak (Şekil 3), değerlendirme takımlarının oluşturulması ve eğitimi, kurum eğitimi ve ziraat 
mühendisliği ilgili paydaşlarla bir araya gelerek bilgilendirme ve değerlendirme toplantıları yapmak gibi görev ve 
sorumlulukları bulunmaktadır. YÖKAK'tan yetki tarihini aldığı Temmuz 2020'den sonra, farklı Ziraat 
Fakültelerinde eğitim ve öğretime devam eden 21 lisans programı "İlk Kez Genel Değerlendirme ve Akreditasyon”  
için ZİDEK'e 31 Ocak 2021 tarihinde başvurularını yapmışlardır (Şekil 4). Başvurusu yapılan programlarla süreç 
devam etmektedir.   

ZİDEK Değerlendirme Ölçütleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3. ZİDEK Değerlendirme Ölçütleri 

1. Başvuru dönemi olan 1-31 Ocak 2021 tarihleri arasında ZİDEK’e başvuran lisans programları 

 

PROGRAM 

 ÖLÇÜT 1 – Öğrenciler 
 ÖLÇÜT 5 – Eğitim planı 
 ÖLÇÜT 6 – Öğretim kadrosu 
 ÖLÇÜT 7 – Altyapı 
 ÖLÇÜT 8 – Kurum desteği ve parasal 

kaynaklar 
 ÖLÇÜT 9 – Organizasyon ve karar 

alma süreçleri 
 ÖLÇÜT 10 – Disipline özgü ölçütler 

ÖLÇÜT 3 Program Çıktıları 

ÖLÇÜT 2 
Program eğitim amaçları 

ÖLÇÜT 4 
Sürekli iyileştirme 
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Şekil 4. 1-31 Ocak 2021 Tarihleri Arasında ZİDEK’e Başvuran Lisans Program Ad ve Sayıları 

ZİDEK'in önemli faaliyet alanlarında bir başkası da değerlendirme takımlarında görev alacak değerlendiricilerin 
eğitimidir. ZİDEK, değerlendirici takımları için eğitime YÖKAK'tan yetki belgesi almadan önce başlamış, 18 
Mayıs 2019 – 11 Nisan 2021 tarihine kadar yapılan her biri ikişer günlük 8 Program Değerlendiricisi Eğitim 
Çalıştay(lar)ı (MÜDEK Eğiticilerinden ZİDEK Yönetim Kurulu ve ZAK Üyelerine, Tekirdağ Namık Kemal 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Erciyes 
Üniversitesi Seyrani Ziraat Fakültesi, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi) çoğu Üniversite (öğretim üye öğretim görevlisi 
ve  öğrenciler), özel sektör, kamu, sivil toplum kuruluşu (STK) ve meslek odası ve derneklerden toplam 350 
katılımcıya eğitim verilmiştir. ZİDEK Program Değerlendiricisi eğitimi alan katılımcılardan 221 kişi ZİDEK 
değerlendirme takımlarında yer almak ve ZİDEK değerlendiricisi olmak üzere başvurmuştur.  

ZİDEK Program değerlendiricisi adaylarını;    

• ZİDEK ve değerlendirme sürecini daha yakından tanıma,  
• Değerlendirme becerisini geliştirme,  
• Değerlendirici davranışını geliştirme,  
• Değerlendirmeler arası tutarlılığı sağlama,  
• Değerlendirme raporu yazma becerisini geliştirme  

konularında bilgilendirmek ve eğitmek amaçlı çalıştaylar gerçekleştirmektedir. Bu çalıştayların gerçekleştirildiği 
üniversitelerde aynı zamanda birer günlük kurum eğitimleri de planlanmış ve tamamlanmıştır.  
ZİDEK 2020 yılı içerisinde bir çok kuruma alanıyla ilgili bilgilendirme toplantı ve çalışmalar gerçekleştirmiş olup, 
25 Kasım 2020 Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Fakülte Kurulu üyelerine “ZİDEK Değerlendirme ve 
Akreditasyon Süreçleri” ile ilgili çevrimiçi bilgilendirme toplantısı, 20 Kasım 2020 Tasarım Planlama 
Akreditasyon Derneği (TAPLAK) “Yükseköğretimde Akreditasyon ve YÖKAK Süreçleri” ile ilgili çevrimiçi 
bilgilendirme toplantısı, 14 Ekim 2020 TMMOB ZMO Genel Merkez Yönetim Kurulu’na “ZİDEK Değerlendirme 
ve Akreditasyon Süreçleri” ile ilgili bilgilendirme toplantısı, 11 Ağustos 2020 Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi’ne 
“ZİDEK Akreditasyon Süreçleriyle” ilgili bilgilendirme toplantısı” ve  10 Ocak 2020 Atatürk Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi “174. Yılında Ülkemizde Tarımsal Öğretimde Akreditasyon ve ZİDEK Değerlendirme ve Akreditasyon 
Süreçleri”ile ilgili bilgilendirme sunumu gibi etkinlikler yapılmıştır. 
ZİDEK faaliyetleri içinde en önemli paydaşlardan biri olan T.C. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Ziraat, Orman 
ve Su Ürünleri Dekanlar Konseyi’nin Ziraat Fakülteleri Dekanlarının katıldığı, 21.02.2020 tarihli toplantıda 
“ZİDEK Değerlendirme ve Akreditasyon Süreçleri ve Müfredatın Akreditasyon Süreçlerine göre 
Değerlendirilmesi” konusunda sunum tabanlı bilgilendirme yapılmıştır. Sunum sonrası katılımcılardan 
“Akreditasyon Süreçleri” ile ilgili sorular yanıtlanmış ve konu hakkında ayrıntılı bilgi verilmiştir. Diğer bir ulusal 
faaliyet olarak ZİDEK, YÖKAK’tan 8 Temmuz 2020 tarihinde Kalite Değerlendirme ve Tescil Belgesi alır almaz, 
23 Temmuz 2020’de T.C. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Eğitim Konseyi’nin 
Ziraat Fakülteleri Dekanlarının katıldığı “ZİDEK Akreditasyon Süreçleri ile ilgili olarak Dekanlar Konseyi 
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Başkanı ve 36 Fakülte Dekanı ile Çevrimiçi bir toplantı gerçekleştirmiş ve  2021 yılı Ocak ayından itibaren 
Değerlendirme ve Akreditasyon başvurularının kabul edileceğini bildirilmiş, ve ilgililerden gelen sorular 
yanıtlanmıştır.  
Benzer bir toplantı, T.C. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Eğitim Konseyi’nin 
Ziraat Fakülteleri Dekanlarıyla birlikte toplam 51 kişinin katılımıyla 11 Aralık 2020 tarihinde çevrimiçi 
gerçekleştirilen toplantıda ZİDEK Değerlendirme ve Akreditasyon Süreçlerine yönelik ve değerlendirme ve 
akreditasyon sürecine başvuracak olan programlar için minimum gereklilikler, Mühendislikte Tasarım dersi 
(Ders/Uygulama), Matematik ve Temel Bilim Dersleri (32 kredi saat/60 AKTS), Temel Mühendislik ve ilgili 
programa uygun mühendislik meslek eğitimi (48 kredi saat (90 AKTS) ile ilgili olarak ve Ziraat Mühendisi 
unvanıyla Ziraat Fakültelerinde farklı programlardan mezun verdiği için söz konusu Matematik ve Temel Bilim 
Dersleri ile Temel Mühendislik Derslerinin alımında programlar arasında (Farklı Fakültelerdeki aynı 
programlarda, aynı fakülte içerisindeki farklı programlar arasında) fark olup olmaması veya bu konuda nasıl bir 
yol izleneceğiyle ilgili  toplantıda görüşülmüş ve karara bağlanmıştır. 
ZİDEK öncelikli olarak, Ziraat Fakültelerindeki Lisans Programlarının Değerlendirme ve Akreditasyonunu 
kurgulamasına karşılık, T.C. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Eğitim Konseyi’nin 
önemli bir paydaşı olan Su Ürünleri Fakülte Dekanlarına yönelik çevrimiçi online ZİDEK Değerlendirme ve 
Akreditasyon Süreçleri’ne yönelik olarak 7 Aralık 2020 tarihinde bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir. 
Su Ürünleri müfredatının ZİDEK değerlendirme ve akreditasyon süreçlerine yönelik olarak değerlendirilmesi 
yapılmıştır.  
ZİDEK’in farklı kurumlara gerçekleştirdiği eğitim, bilgilendirme faaliyetleri yanı sıra, ulusal düzeydeki diğer 
akreditasyon kurumlarıyla işbirliği yaparak kendini sorgulama, değerlendirme, güçlü ve zayıf yönlerini görme 
çabaları olmuştur. Bunlara ilave olarak edindiği birikimleri başka derneklerle paylaşarak Türkiye Yüksek 
Öğretiminin kalite süreçlerine destek vermeyi ilke edinmiştir. Bu bağlamda MÜDEK, TAPLAK (Tasarım ve 
Planlama Akreditasyon Derneği) gibi diğer akreditasyon kuruluşları ile bilgi ve deneyim paylaşımı toplantıları 
gerçekleştirmiştir.  
ZİDEK, ulusal faaliyetleri yanında uluslararası eğitim ve öğretim programlarının çatı örgütleriyle yakın işbirliği 
içerisinde olmayı benimsemiştir. Özellikle Ziraat Mühendisliği alanında Dünya'da akreditasyon yapan kurumların 
sayısının yok denecek kadar az olması bu hedefin önemini daha da arttırmaktadır. ZİDEK, "Matematik ve Temel 
Bilim", "Temel Mühendislik ve Alanla İlgili Mühendislik" derslerinin eğitim ve öğretim planında yer almasını 
kurgulayarak, Ziraat Mühendisliği Eğitiminin dünyadaki tüm mühendislik alanlarıyla uyumlu hale getirilmesini 
sağlamıştır. Bu bağlamda, ZİDEK’in bu kurgusu dünyadaki ilk örneklerden biri olmuştur. 
ZİDEK, tüzüğünde tanımlanan amacı ve misyonu doğrultusunda, edindiği deneyim ve kazanımlarını öncelikle 
ülkemizdeki Ziraat Mühendisliği Eğitim programlarında, daha sonra da uluslararası boyutta akreditasyon 
faaliyetlerini gerçekleştirme kararlılığındadır. ZİDEK, Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı (ENAEE – 
European Network for Accreditation of Engineering Education) ve International Engineering Alliance (IEA) 
şemsiyesi altındaki çok taraflı akreditasyon tanıma anlaşması Washington Accord‘un imzacısı (tam üyesi) olmak 
için 2022 yılının ilk yarısından itibaren çalışmalarına ve girişimlere başlayacaktır. 
Ziraat Fakülteleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (ZİDEK), misyonu ve kalite 
politikalarının temel unsurlarından biri olan kendi içerisinde sürekli iyileştirmeyi sağlamak üzere iç ve dış geri 
besleme mekanizmaları geliştirmiştir. Bunu da devam ettirme kararlılığındadır. "Sürdürülebilirlik" ve "Sürekli 
İyileştirmeye" yönelik olarak ZİDEK, program akreditasyonu faaliyetlerini önceden tanımlanmış süreçlere uygun 
ve düzenli olarak yürütmek üzere, bütün belge ve dökümanlarını hazırlamış ve paydaşlar ile web sayfası üzerinden 
paylaşıma sunmuştur. ZİDEK faaliyetleri, Yükseköğretim kurumlarının özgünlüğünü dikkate alacak ve iç kalite 
güvence sistemlerini destekleyecek nitelikte kurgulanmıştır. Ayrıca yürütülecek faaliyetlerde; toplumun ve 
öğrencilerin değişen ihtiyaçlarına, beklentilerine ve memnuniyetine uygun olarak sürekli değişimi ve yeniliği 
benimsemiştir. Bu konuya yönelik olarak küresel salgın (pandemi) süreci nedeniyle, uzaktan değerlendirme 
kılavuzu hazırlanarak ZİDEK web sayfasında yayınlanmıştır. 

 
Sonuç 

Tarım sektörünün karşı karşıya kaldığı sorunlar günümüzde çok karmaşık bir hal almıştır. İklim değişikliği, 
ekonomik şoklar, enerji krizi, özellikle toprak ve su olmak üzere doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı, kırsal 
alanda demografik değişiklikler ve tarımın geleceği gibi birçok sorunlar mevcuttur. Bunun yanı sıra, teknolojide 
de önemli ve hızlı gelişmeler söz konusudur. İçinde bulunduğumuz salgın koşullarında Tarım ve Gıda ürünlerinin 

http://www.enaee.eu/
http://www.ieagreements.org/
http://www.ieagreements.org/accords/washington/
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üretiminden tüketimine kadar tedarik zincirinde yeni iş modellerinin uygulandığını görmekteyiz. Çağın koşullarına 
uygun olarak tarım eğitiminin gıda güvencesi ve güvenliği başta olmak üzere sürdürülebilir tarım için tarım 
eğitiminin önemi son kovid-19 salgını ile daha iyi anlaşılır hale gelmiştir. Bu süreç mezunlarımıza 21 yüzyılın 
yetkinliklerinin kazandırılmasının kaçınılmaz olduğunu göstermiştir.. 
Türkiye tarım eğitimi konusunda son yıllarda özellikle mezunların eğitim kazanımları ve  istihdamı konusunda 
diğer meslek gruplarında olduğu gibi sorun yaşamaktadır. Sorunun temelinde ülkenin ihtiyacına uygun, aranan 
nitelikte ve donanım amacına yönelik mezunlar yetiştirememiş olmasıdır. Mezunların kaliteli eğitim talebinin 
karşılanması için sistematik bir değerlendirme ve akreditasyona ihtiyaç olduğu görülmektedir. Bu bağlamda 
ZİDEK, Türkiye'de Ziraat Mühendisliği eğitimi ve öğretiminin kalitesinin sürdürülebilir şekilde arttırılması 
amacıyla mezun kazanımlarına öncelik vererek Türkiye ve Dünyadaki gelişimleri takip eden, analitik düşünebilen, 
girişimci, aldığı teorik bilgileri uygulamayla pekiştiren,  yabancı dil bilen, iletişim becerileri gelişmiş, Ziraat 
mühendislerin yetiştirilmesini son derece önemsemektedir. ZİDEK olarak, Matematik ve temel bilim, temel 
Mühendislik ve alanla ilgili mühendislik konularında donanmış, alanında tasarım becerisi kazanmış, analitik 
düşünen, sorgulayan, etik değerlere bağlı, çevre ve insan sağlığına duyarlı mezunların yetiştirilmesini  
hedeflemektedir. Bu kazanımları fakülte programlarını tekdüzeleştirerek değil, yerel ve özgünlükleri eğitim-
öğretim planına adapte ederek zenginleştirmeyi benimsemektedir. ZİDEK aynı zamanda, eğitim ve öğretim 
planlarının zenginleştirme ve iyileştirme süreçlerinin nasıl işletildiğini ve sağlandığını sorgular ve 
gerçekleştirilmesi için çalışmalar yürütür.  
ZİDEK, yakın bir zaman içinde Avrupa Mühendislik Eğitim Akreditasyon Ağı'nın bir üyesi olarak Dünyadaki 
Tarım Eğitimine entegre olmayı planlamaktadır.  
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