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V. ULUSLARARASI ÖĞRETMEN 

EĞİTİMİ VE AKREDİTASYON KONGRESİ 
 

V. INTERNATIONAL TEACHER 
EDUCATION AND ACCREDITATION 

CONGRESS 
 

 
1. Gün | 4 Haziran 2021 - Day 1 | 4 June 2021 

 
Açılış Konuşmaları 
 
09:30-12:40 
Sunucu: Senanur ÇINAR 
Moderatör: Prof. Dr. Dinçay KÖKSAL| EFAK 
Başkanı 
 
09:30‐09:40 
Prof. Dr. Cemil ÖZTÜRK EPDAD Yönetim Kurulu 
Başkanı 
 
09:40‐09:50 
Prof. Dr. Mahmut SELVİ 
Gazi     Üniversitesi   Gazi Eğitim  Fakültesi  Dekanı 
 
09:50‐10:00 
Prof. Dr. Selahiddin     ÖĞÜLMÜŞ | EFDEK Başkanı 
 
10:00‐10:10 
Prof. Dr. Musa YILDIZ Gazi 
Üniversitesi Rektörü 

Opening Speeches 

09:30-12:40 
Presenter: Öğr. Gör. Senanur ÇINAR 
Modarator:   Prof.  Dr. Dinçay KÖKSAL Head of 
EFAK 
 
09:30‐09:40 
Prof. Dr. Cemil    ÖZTÜRK  Head   of  the Board 
EPDAD 
 
09:40‐09:50 
Prof. Dr. Mahmut SELVİ 
Dean of Gazi University Faculty of Education 
 
09:50‐10:00 
Prof. Dr. Selahiddin ÖĞÜLMÜŞ Head of EFDEK 
 
10:00‐10:10 
Prof. Dr. Musa YILDIZ 
Gazi University Rector 



Çağrılı Konuşmacılar 
 
10:10:10:40 
Prof. Dr. Adnan BOYACI 
MEB Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürü 
 
10:40‐11:10 
Prof. Dr. Burhanettin DÖNMEZ 
MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı 
 
 
11:10‐11:40 
Prof. Dr. Muzaffer ELMAS 
Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı 
 
11:40:12:10 
Prof. Dr. Mehmet ŞİŞMAN 
Yükseköğretim Kurulu Üyesi 
 
12:10‐12:40 
Prof. Dr. Mustafa SAFRAN 
MEB Bakan Yardımcısı 
 
 
 
       
 
 
Uluslararası Akreditasyon Kuruluşlarının 
Pandemi Deneyimleri 
 
14:00:18:00 
Moderatör: Prof. Dr. Alipaşa AYAS 
İhsan Doğramacı Vakfı Bilkent Üniversitesi Dekanı 
 
14:00:14:30 
Dr. Timur KANAPYANOV 
Kazakistan‐ IAAR Uluslararası İş birliği Müdür 
Yardımcısı 
“Ulusal ve Sınır ötesi Kalite Güvencesi: IAAR’ın On 
Yılı” 
 
14:30‐15:00 
Prof. Dr. Manasbek BABAKULOV 
Kırgızistan ‐El Baasy Ajansının Müdürü 
Pandemi Döneminde Yükseköğretim Akreditasyon 
Kurumu "El Baasy" Örneği 

15:00‐15:30 
Prof. Dr. Andrei CHİCİUC & Stela GUVİR 
“Pandemi döneminde dış değerlendirme sıradaki 
ne?”Eğitim ve Araştırma Ulusal Kalite Güvencesi 
Ajansı Başkanı ve Halkla İlişkiler ve Uluslararası İş 
birliği Ofisi Başkanı‐ANACEC 

Keynote Speakers 
 
10:10‐10:40 
Prof. Dr. Adnan BOYACI 
Teacher Training Development General Directorate 
 
10:40‐11‐10 
Prof. Dr. Burhanettin DÖNMEZ 
Republic of Turkey MoNE, President of the Board of 
Education 

11:10‐11:40 
Prof. Dr. Muzaffer ELMAS 
President of the Higher Education Quality Board 
 
11:40‐12:10 
Prof. Dr. Mehmet ŞİŞMAN 
Higher Education Council Member 
 
12:10‐12:40 
Prof. Dr. Mustafa SAFRAN 
MEB Deputy Minister of MoNE 
 
 
 
 
 

Experience Sharing of National Accreditation 
Organisations 

14:00:18:00 
Modarator: Prof. Dr. Alipaşa AYAS 
İhsan Dogramacı Foundation Bilkent University of 
Dean 

14:00:14:30 
Dr:Timur KANAPYANOV 
Kazakhstan‐IAAR Deputy Director of International 
Cooperation “National and Cross‐Border Quality 
Assurance:10 years of IAAR “ 
 
14:30‐15:00 
Prof. Dr. Manasbek BABAKULOV 
The Example of Higher Education Accreditation 
Agency Director of El Baasy 
"El Baasy" During the Pandemic Period Kyrgyz 
Republic 

15:00‐15:30 
Prof. Dr. Andrei CHICIUC & Stela GUVIR 
ANACEC National President Agency for Quality 
Assurance in Education and Research Head of the 
Public Relations and International Cooperation 
Office “The external evaluation during the pandemic. 
What's next.” 

Ara: 12:40-14:00                                              Break: 12:30-14:00 



15:30‐16:00 
Prof. Dr. Biljana VOJVODİC &Duska 
RADMONAVIC Sırp Cumhuriyeti 
Yükseöğrenim Ajansı “Yükseköğretim 
Kurumlarının Kalite Güvence Mekanizması 
Olarak Sıralanması” 
 
16:00‐16:30 
Naim GASHİ 
Kosova Akreditasyon Ajansı Müdürü‐KAA 
“Kosova Cumhuriyetinde Pandemi Döneminde Dış 
Değerlendirme Zorlukları” 
 
16:30‐17:00 
Lala ABASOVA 
“Azerbaycan'da yüksek öğretimde kalite güvencesi 
için pandeminin katalize ettiği olumlu etkiler ve 
yarattığı zorluklar” Azerbeycan‐ Eğitimde 
Kalite Güvence Departmanı 
 
17:00‐17:30 
Lasha Margishvili 
LEPL Ulusal Eğitimde Kalite Geliştirme 
Merkezi 
 
Tartışma 17:30‐18:00 

15:30‐16:00 
Prof. Dr. Biljna VOJVODİC &Duska 
RADMONAVIC Agency for Higher Education of 
The Republic of Srpska “Rankıng Of Hıgher 
Educatıon Instıtutıons As Qualıty Assurance 
Mechanısm” 
 
16:00‐16:30 
Naim GASHİ 
Director Kosovo Accreditation Agency‐KAA 
Challenges of the external evaluation process in HEI’s 
during the pandemic time in the Republic of Kosovo 
 
16:30‐17:00 
Lala ABASOVA 
Positive effects and challenges catalysed by the pandemic 
for quality assurance in higher education in Azerbaijan‐ 
Department of Quality Assurance in Education 
 
 
17:00‐17:30 
Lasha Margishvili 
LEPL National Center for Educational Quality Enhancement 
 
 
Discussion 17:30‐18:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Gün | 5 Haziran 2021 - Day 2 | 5 June 2021 
 
Ulusal Akreditasyon Kuruluşlarının Pandemi 
Deneyimleri 
 
10:00‐12:00 
Moderatör: Prof. Dr. Mahmut SELVİ 
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dekanı 
 
10:00‐10:30 
Prof. Dr. Rıfkı HAZIROĞLU 
VEDEK Yönetim Kurulu Başkanı 
“Pandemi Süreci 2021 Etkinlikleri” 

10:30‐11:00 
Prof. Dr. Meryem Seçkin ÖZDEN 
ECZAKDER Yönetim Kurulu Başkanı 
“Covid‐19 Salgını Gölgesinde Eczacılık 
Eğitiminde Akreditasyon” 

11:00‐11:30 
Doç Dr. Dilek ÖZMEN 
HEPDAK Genel Sekreteri 
“HEPDAK 2020‐2021 Yılı Program Değerlendirme ve 
Akreditasyon Deneyimleri” 
 
11:30‐12:00 
Prof. Dr. Halis AYDEMİR İAA 
Yönetim Kurulu Başkanı 
“Pandemi Dönemi İAA Uygulamaları” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pandemic Experiences Of National Accreditation Bodies 

 
10:00‐12:00 
Modarator: Prof. Dr. Mahmut SELVİ 
Dean of Gazi University Faculty of Education 
 
10:00‐10:30 
Prof. Dr. Rıfkı HAZIROĞLU 
Head of  the Board VEDEK 
“2021 Activities during the Pandemic Period” 
 
10:30‐11:00 
Prof. Dr. Meryem SEÇKİN ÖZDEN 
Head of the Board ECZAKDER 
“Accreditation in Pharmacy Education in the 
Shadow of the Covid‐19 Outbreak” 

11:00‐11:30 
Doç. Dr. Dilek ÖZMEN 
Secretary General of HEPDAK 
“HEPDAK 2020‐2021 Program Evaluation and 
Accreditation Experiences” 
 
11:30‐12:00 
Prof.Dr. Halis AYDEMİR 
Head of the BOARD İAA “Pandemic Period İAA Activities”



 
 
 
13:00‐13:30 
Prof. Dr. İsmail KARACA 
ZAK Başkanı 
“Tarımsal  Öğretimin 175. Yılında  Akreditasyon” 
 
13:30‐14:00 
Prof. Dr. Sacide VURAL 
İLEDAK Yönetim Kurulu Başkanı 
“Türkiye’nin Avrupa Yükseköğretim 
Projesi Alanına Katılımı ve Program Akreditasyonu” 
 
Öğretmen Yetiştirme Programlarının 
Akreditasyonunda Kurumsal Deneyimler 

14:00‐17:00 
Moderatör: Prof. Dr. Ayhan YILMAZ Hacettepe 
Üniversitesi 
EPDAD Mevzuat Komisyonu Başkanı 
 
14:00‐14:30 
Prof. Dr. Jazlin EBENEZER 
Wayne State Üniversitesi’nde Fen Bilimleri Eğitimi ve 
Müfredat Çalışmaları Profesörü 
“Öğretmen Kalite Güvencesi Gücünüzde: Bilim, Ruh 
ve Hikaye” 
 
14:30‐15:00 
Prof. Dr. Ufuk ŞİMŞEK 
Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim 
Fakültesi Dekanı 
 
15:00‐15:30 
Prof. Dr. Çetin SEMERCİ 
Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı 
“Türkiye’nin Bir Devlet Üniversitesinde Bazı 
Programlarla İlgili Akreditasyon Deneyimleri: Odak Grup 
Görüşmesi” 
 
15:30‐16:00 
Prof. Dr. Sadegül AKBABA‐ALTUN 
Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı 
 
16:00‐16:30 
Prof. Dr. Sedat UÇAR 
Dean of  Çukurova University Faculty of Education 

 
 
 
13:00‐13:30 
Prof.  Dr.  İsmail KARACA Head of ZAK 
“Accrediıtation on the 175th Year Of Agricultural Education” 

 
13:30‐14:00 
Prof. Dr. Sacide VURAL Head 
of the Board İLEDAK 
“Turkey's Participation in the European Higher Education 
Project Area and Program Accreditation 

The Institutional Experiences in The 
Accreditation of Teacher Education 

14:00‐17:00 
Modarator: Prof. Dr. Ayhan YILMAZ Hacettepe 
University 
EPDAD Legislation Commission President 
 
14:00‐14:30 
Prof. Dr. Jazlin EBENEZER 
Professor of Science Education and Curriculum Studies 
at Wayne State University 
“Teacher Quality Assurance is within Your Power: 
Science, Spirit, and Story 

14:30‐15:00 
Prof. Dr. Ufuk Şimşek 
Dean of Atatürk University Kazım Karabekir 
Faculty of Education 
 
15:00‐15:30 
Prof. Dr. Çetin SEMERCİ 
Dean of Bartın University Faculty of Education 
“Accreditation Experiences Regarding Some 
Programs in a State University of Turkey: Focus Group 
Interview” 
 
15:30‐16:00 
Prof. Dr. Sadegül AKBABA ALTUN 
Dean of Başkent University Faculty of Education 
 
16:00‐16:30 
Prof. Dr. Sedat UÇAR 
Çukurova      Üniversitesi  Eğitim  Fakültesi   Dekan “Turkey's 
Participation in the European Higher 

 Ara 12:00-13:00                                              Break 12:00-13:00 



16:30‐17:00 
Prof. Dr. Yılmaz GEÇİT 
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi Dekanı 
 
Ulusal Akreditasyon Kuruluşlarının 
Pandemi Deneyimleri 
17:00‐17:30 
Prof. Dr. Muharrem TUNA 
TURAK Yönetim Kurulu Başkanı  
“Turizm Eğitiminde Akreditasyon” 

16:30‐17:00 
Prof. Dr. Yılmaz GEÇİT 
Dean of Recep Tayyip Erdoğan Faculty of 
Education 
 
Pandemic Experiences Of National Accreditation 
Bodies 

17:00‐17:30 
Prof. Dr. Muharrem TUNA Head 
of the Board TURAK 
“Accreditation in Tourism Education 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Gün | 6  Haziran 2021 - Day 3 | 6 June 2021 
 
 
 
 
 
Birinci Oda | 1. Oturum 14:00‐16:30 
Oturum Başkanı: Emine Özlem YİĞİT 

ITEAC Bildiri Programı 
 
 
                            İkinci Oda | 2. Oturum 14:00‐16:30 
                            Oturum Başkanı: Hayati AKYOL

14:00‐14:30 
Sosyal Bilgiler Öğretmen ve Öğretmen Adaylarının 
Eğitim Kalitesiyle İlgili Beklentileri 
Seval NACİ‐ Tuğba KAFADAR 
 
14:30‐15:00 
Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Dergiye Karşı Bakış 
Açısı ve Derslerde Dergi Kullanma Durumları 
Gülden AKSU, Ayşenur TEMEL 
 
15:00‐15:30 
Social Information Course Book Subject, 
Achievement and Evaluation of Visuals in Terms of 
Financial Literacy 
Büşra ELÇİÇEĞİ, Veysi AKTAŞ, Ahmet TOKMAK 
 
15:30‐16:00 
Evaluation of Media Literacy Textbook in Terms of 
Financial Literacy 
Büşra ELÇİÇEĞİ, Veysi AKTAŞ, Ahmet TOKMAK 
 
16:00‐16:30 
Examination of the 4th Grade Social Studies Text 
Book according to Alternative Assessment and 
Evaluation Methods 
Kübra KOÇ, Ayşegül ÇELİK 

14:00‐14:30 
Tarih Öğretmenliği Programı Lisansüstü Eğitim Süreçlerinin 
İncelenmesi 
Necmettin GÖK 
 
14:30‐15:00 
Overview Of History Teaching Through Last three 
Undergraduate Programs 
Ahmet VURGUN 
 
15:00‐15:30 
Eğitim Fakültelerinde Kalite Güvence Sistemlerinin 
Yaklaşımlar Açısından Ülkeler Arası Karşılaştırması Gülizar 
GÜZEL, Ramazan SAĞ 
 
 
15:30‐16:00 
Mekteb‐i Nüvvab ve Köy Enstitülerin Ortak Kaderi Yar ALİ, 
Erhan VATANSEVER 
 
 
16:00‐16:30 
Pandemi Sürecinde Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Uzaktan 
Eğitim Süreci Deneyimlerine Dair Fenomenolojik Bir 
Çalışma 
Yasemin SAĞLIK, Filiz Yılmaz 



Üçüncü Oda | 3. Oturum 14:00‐16:30 
Oturum Başkanı: Ahmet AKKAYA 
 
14:00‐14:30 
Göçmen Öğrencilerin Bulunduğu Sınıflardan Fakülte 
Sıralarına... Nitelikli Türkçe Eğitiminin Gereklilikleri 
Yusuf UYAR 
 
14:30‐15:00 
Göçmen Öğrenciler ve Öğretmen Yetiştirme 
Programları: Türkçe Öğretmenlerinin Değerlendirme 
ve Önerileri 
Ahmet BALCI, Kadir Kaan BÜYÜKİKİZ, Yusuf 
UYAR 
 
15:00‐15:30 
Mentoring Matters: Exploring the Needs Pre‐ service 
Language Teacher Education 
Gizem Mutlu GÜLBAK, Sumru AKCAN 
 
15:30‐16:00 
Using Jigsaw Teaching Strategy to Improve 
Communication Skills 
Hülya AKDEMİR 
 
16:00‐16:30 
Nitelikli Program, Nitelikli Öğretmen: Türkçe 
Öğretmenlerinin Öğretmen Yetiştirme Programlarına 
İlişkin Değerlendirme ve Önerileri Kadir Kaan 
BÜYÜKİKİZ, Ahmet BALCI 

 
Beşinci Oda | 5. Oturum 14:00‐16:00 
Oturum Başkanı: Muhlise ÇOŞGUN ÖGEYİK 
 
14:00‐14:30 
RPD ve İngilizce Öğretmenliği Program Çıktılarının 
İzlenmesi: Yeditepe Üniversitesi Örneği 
Burcu DOK, Yelkin DİKER, Zeynep KOÇOĞLU, Naz 
PAÇALI 
 
14:30‐15:00 
Pre‐Service EFL Teachers' Perceptions and Reflections 
Regarding their Teaching Dispositions Gülten Genç, 
Dinçay Köksal 
 
15:00‐15:30 
Paradigms in Education and the Teaching Profession 
and Their Reflections on the Teacher Training 
Programs 
Dinçay KÖKSAL, Nurcihan Yürük 
 
15:30‐16:00 
Reflective Practices on Teacher Education: A 
Workshop on Multiculturalism for Inclusive 
Instruction 
Tuba ARABACI ATLAMAZ 
 

Dördüncü Oda | 4. Oturum 
Oturum Başkanı: Neslihan AVCI 

14:00‐14:30 
Examination of The Teaching Practice Program for Pre‐
Service Primary School Teachers in Germany Hülya 
AKDEMİR, Birsel AYBEK 
 
14:30‐15:00 
Türkiye'deki Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans 
Programlarının Öğretim Elemanları Açısından İncelenmesi 
Musa BARDAK, Nihat TOPAÇ 
 
 
 
15:00‐15:30 
Reflections of Pre‐service Preschool Teachers Related to the 
Practicum Experience During Pandemic 
Şeyda KARAN 
 
15:30‐16:00 
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıflarında Çocuklara 
Okumayı Tercih Ettikleri Masal Kitaplarındaki İletişim 
Engelleri 
Bengü TÜRKOĞLU 
 
16:00‐16:30 
Kanıt Temelli Öğrenme Modeliyle Uyarlanmış Bir 
Mikroöğretim Uygulaması ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının 
Görüşleri 
Tugay KAÇAK 

Altıncı Oda| 6. Oturum 14:00‐16:30 
Oturum Başkanı: Necdet KARASU 
 
14:00‐14:30 
Özel Yetenekli Öğrencilerin İdeal Öğretmen Algısı Seval 
TOPCU, Cemil ÖZTÜRK 
 

14:30‐15:00 
Özel Eğitim Öğretmen Adayları Yetkinlik Envanteri 
Geliştirme Çalışması 
Zuhar RENDE BERMAN 
 
15:00‐15:30 
Özel Eğitim Öğretmenliği Programında “Tasarım Odaklı 
Düşünme” Uygulaması: Duyusal/Duyuşsal Çözümleme 
Zuhar RENDE BERMAN 
 
 
15:30‐16:00 
MEB Müfredatında Yer Alan Değerler Kapsamında 
Ortaöğretim Öğrencilerinin İnstagram Paylaşımlarına İlişkin 
Görüşleri 
Aykut UZUN, Ahmet KATILMIŞ 
 
16:00‐16:30 
Teacher Candidates' Turkish Sign Language (TSL) Education 
Experiences in Covid‐19 Process 
Necla IŞIKDOĞAN UĞURLU, Pelin PİŞTAV AKMEŞE, 
Nilay Kayhan



Yedinci Oda | 7. Oturum 
14:00‐16:00 
Oturum Başkanı: Feral OGAN BEKİROĞLU 
 
14:00‐14:30 
Biyoloji Öğretmen Adaylarına Göre İdeal Bir Biyoloji 
Öğretmeninde Olması Beklenen Yeterliklerin 
Belirlenmesi 
İzel ASLAN, Sefa Merve KILIÇASLAN, Mehmet 
YILMAZ, Ferhat KARAKAYA 
 
14:30‐15:00 
Biyoloji Öğretmen Adaylarının Pandemi Sürecinde 
Uygulamalı Derslere Yönelik Görüşlerinin 
Belirlenmesi 
İzel ASLAN, Ayça TÜRKSAL, Zeynep YILMAZ, 
Ferhat KARAKAYA, Meryem SELVİ, Mehmet 
YILMAZ 
 
15:00‐15:30 
The Effects of Scratch Integration on Pre‐service 
Physics Teachers' Computational Thinking Skills 
Fatma CANER, Feral OGAN BEKİROĞLU, 
 
15:30‐16:00 
What is a Teacher Doing in Mathematics Lessons in 
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Prof. Dr. Cemil ÖZTÜRK 
Chairman of EPDAD Administrator Board, Turkey  

EPDAD Yönetim Kurulu Başkanı 

 

 

SUNUŞ 

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 arındırılması -ki bu yakın gelecekte mümkün görünmüyor- kaydıyla bu 
yönelim, kalite kuruluşları tarafından da benimsenmiştir. 
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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 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, 
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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 
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 

 

1975 yılında Mersin’in Silifke ilçesinde doğdu. İlkokulu Silifke’de, ortaokul ve liseyi 
Manisa’nın Salihli ilçesinde tamamladı. 1993 yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi 
Biyoloji Eğitimi Bölümünü kazandı. 1997 yılında mezun oldu. 1998 yılında Kırıkkale iline 
öğretmen olarak atandı. Kırıkkale’de yaklaşık olarak 1,5 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra 1999 
yılında Gazi Eğitim Fakültesi Biyoloji Anabilim Dalı’na araştırma görevlisi olarak atandı. 2000 
yılında “Kadmiyum Klorür (CdCl2.H2O) Metal Tuzunun Su Kurbağaları (Rana ridibunda 
Pallas, 1771) Üzerindeki Akut Toksik Etkisinin Araştırılması ve Davranış Değişimlerinin 
İncelenmesi” başlıklı yüksek lisans tezini tamamladı. 2005 yılında ise “Ağıza Uygulanan 
Yabancı Maddelerin Kan ve Kalp Dokusuna Etkilerinin İncelenmesi” isimli doktora 
çalışmasını tamamladı. 2008 yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi 
Eğitimi A.B.D’na Yardımcı Doçent olarak atandı. 2009 yılında “Hayvan Fizyolojisi ve 
Ekofizyoloji” alanında Doçentlik unvanını aldı. 2014 yılı kasım ayında profesör ünvanı aldı. 
2016-2017 yılları arasında Gazi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı olarak görev yaptı. 17 
Ağustos 2020 tarihinden itibaren Gazi Eğitim Fakültesi Dekanı olarak görev yapmaktadır. Evli 
ve iki çocuk babasıdır. 
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Prof. Dr. Selahaddin ÖĞÜLMÜŞ, Türkiye 
Head of EFDEK 
EFDEK Başkanı 

 

1961 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 
Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümünden mezun oldu (1983). Ankara Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalında Yüksek Lisans (1986) ve 
Doktora (1991) yaptı. 1985-1990 yılları arasında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde Araştırma 
Görevlisi olarak çalıştı. 1990 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitimde 
Psikolojik Hizmetler Bölümünde Araştırma görevlisi olarak göreve başladı. Aynı bölümde 
1992’de Yardımcı Doçent, 1996’da Doçent, 2002 yılında Profesör oldu. 1998 yılında 
TÜBİTAK Bursu ile Ohio State Universitesinde (ABD) misafir öğretim elemanı olarak 
bulundu, 2002-2003 öğretim yılında Türkiye-Kırgızistan Manas Üniversitesi Fen-Edebiyat 
Fakültesinde öğretim üyesi ve Dekan Yardımcısı olarak görev yaptı. 2006-2012 yılları arasında 
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevinde bulundu. Ulusal 
ve Uluslararası birçok toplantıda Düzenleme Kurulu Üyesi ve Danışma Kurulu Üyesi; Ulusal 
ve Uluslar arası bilimsel dergilerde alan editörü ve hakem olarak görev yaptı. Vandalizm 
(Tahripçilik) ve Önlenmesi, Okullarda Şiddet ve Önlenmesi, Kişilerarası Sorun Çözme 
Becerileri ve Eğitimi, Çatışma Çözme Eğitimi, Eğitimde Güdülenme (Motivasyon), 21. 
Yüzyılda Eğitim konularında araştırma ve yayınları vardır. Ankara Üniversitesi Politik 
Psikoloji Araştırma ve Uygulama merkezi Danışma Kurulu Üyesi ve Ankara Üniversitesi 
Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Kurulu Üyesidir. Türk Eğitim 
Derneği, Kariyer Danışmanlığı ve İnsan Kaynaklarını Geliştirme Derneği, Aü-EBF Mezunlar 
Derneği üyesidir. Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümü Başkanlığı ve Farabi Programı 
Fakülte Koordinatörlüğünün yanı sıra, Ankara Üniversitesi Üniversite Yaşamına Uyum 
Programı (UYUM101 Programı) Koordinatörlüğü görevini yürütmektedir.  
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Prof. Dr. Musa YILDIZ, Türkiye 
Rector of Gazi University  
Gazi Üniversitesi Rektörü 

 

20 Temmuz 1967, Samsun doğumlu. Samsun Merkez İmam-Hatip Lisesi (1984), Gazi 
Eğitim Fakültesi Arap Dili Eğimi Anabilim Dalı (1988) mezunu. 1988-94 yılları arasında 
Emniyet Genel Müdürlüğünde çalıştı. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde “Necîb 
Mahfûz’un Hayatı, Eserleri ve Kısa Hikâyeleri” adlı teziyle (1992) yüksek lisansını tamamladı. 
1994’te Gazi Eğitim Fakültesi Arap Dili Eğitimi Anabilim Dalında araştırma görevlisi oldu. 
1996 yılında Kahire Üniversitesinde araştırmalarda bulundu. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsünde “Necîb Mahfûz’un Sembolik Romanları” başlıklı teziyle (1998) doktora 
programını tamamladı ve aynı yıl öğretim görevlisi kadrosuna atandı. GÜ’de 2001 yılında 
yardımcı doçent, 2002 yılında doçent oldu. 2007 yılında profesörlük unvanını aldı. Nisan 2010-
Kasım 2011 tarihleri arasında Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdür 
Yardımcılığı, Ağustos 2012-Eylül 2013 arasında Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü 
görevlerinde bulundu. Eylül 2013-Eylül 2014 arasında Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-
Kazak Üniversitesi Türkiye tarafının Rektörlüğü görevine atandı. Ocak 2015-Mayıs 2015 
arasında Amerika’da bilimsel araştırmalarda bulundu. Prof. Dr. Musa Yıldız, 2015-2020 yılları 
arasında Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı görevini yürütmüştür. 
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Prof. Dr. Burhanettin DÖNMEZ, Turkey 
Republic of Turkey MoNE, President of The Board of Education 

MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanı 

 

1959 yılında Tokat’ta doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Tokat’ta okudu. Lisans (1983) 
ve yüksek lisans (1986) eğitimini Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim 
Yönetimi Teftişi ve Planlaması bölümünde, doktora (1992) eğitimini ise İnönü Üniversitesinde 
aynı alanda tamamladı. Memuriyete 1978 yılında başladı. 10 yıl kadar Millî Eğitim Bakanlığı 
merkez ve taşra teşkilatında memur, öğretmen ve yönetici olarak çalıştı. 1987 yılında öğretim 
elemanı olarak üniversiteye intisap etti. 30 yılı aşkın bir süredir öğretim üyesi olarak İnönü 
Üniversitesinde çalışmaktadır. Bu süre içinde anabilim dalı başkanlığı, bölüm başkanlığı, dekan 
yardımcılığı, enstitü müdürlüğü, fakülte dekanlığı gibi çeşitli idari görevlerde bulundu. Eğitim 
Fakültesi Dekanlar Konseyinde (EFDEK) iki dönem üye, bir dönem Başkanlık görevlerini 
yürüttü. Yükseköğretim Kurulu Öğretmen Yetiştirme Çalışma Grubunda görev yaptı. Eğitimle 
ilgili çeşitli sempozyumlara ve panellere katılmış, çok çeşitli konferanslar vermiştir. Ortak 
yazarı ve/veya editörü olduğu sekiz kitabı olan Prof. Dr. Burhanettin DÖNMEZ ’in ulusal ve 
uluslararası dergilerde çok sayıda makalesi bulunmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır. 
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Prof. Dr. Muzaffer ELMAS, Turkey 
President of Turkish Higher Education Quality Council  

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı 
 
 

 
 
1956 yılında Giresun’da doğdu. 1980 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İnşaat 

Fakültesini bitirdi. Aynı üniversitede, 1983 yılında Yüksek Lisans ve 1988 yılında Doktora 
eğitimini tamamladı. 1980 yılında Sakarya Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi’nde 
Asistan olarak göreve başladı.1988 yılında İTÜ Sakarya Mühendislik Fakültesi İnşaat 
Mühendisliği Bölümü’nde Yardımcı Doçent, 1994 yılında Doçent ve 2000 yılında Profesör 
unvanını aldı. 2002 yılında başladığı Rektör Yardımcılığı görevinde “üniversitede stratejik 
planlama, kalite, eğitim öğretim ve yatırımlar” alanında çalışmalar yaptı. 2010 yılında aynı 
üniversiteye rektör olarak atandı. Bu süre içinde Yükseköğretimde Kalite, Üniversitelerde 
Kurumsal Değerlendirme ve Akreditasyon süreçlerini ulusal ve uluslararası alanda 
kolaylaştıracak Üniversite Yönetim Sistemi kurulmasına öncülük etti. Bu sürede çalıştığı 
kurumda Türkiye mükemmellik ödülü, EFQM Excellence Award, Global Excellence Award 
ödül süreçlerini, EUA IEP ve YÖKAK’ın dış değerlendirme süreçlerini ve ulusal/uluslararası 
akreditasyon ajansları ile 50’ye yakın program akreditasyon süreçlerini yönetti. Ayrıca AFAD 
Deprem Danışma Kurul Üyesi, YÖK Mesleki Yeterlilikler Kurumu Üyesi, Üniversitelerarası 
Kurul Eğitim Komisyonu Başkanı ve Türkiye Bilimsel Akademisi Asil Üyesidir. 
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Prof. Dr. Mehmet ŞİŞMAN, Turkey 
Turkish Council of Higher Education, Executive Board Member  

YÖK Yürütme Kurulu Üyesi 

 
He was born in Sivrihisar, Eskişehir in 1951. He completed his elementary education in 

Günyüzü/Gecek village and his secondary and high school education in Eskişehir. 
He received his B.A. from the department of Turkish Language and Literature, Faculty of 
Literature at Atatürk University in 1976. He received his M.A. in educational sciences at 
Anadolu University in 1986 and his Ph.D. at Hacettepe University in 1993. He became an 
assistant professor in 1993, associate professor in 1997 and professor in 2003 in the Division 
of Educational Administration, Supervision, Planning and Economics. 
He worked as a teacher at Eskişehir Training Institute and some high schools between 1976 and 
1986. After working in the Open Education Faculty at Anadolu University between 1986 and 
1995 and in the Faculty of Science and Literature and Faculty of Education at Eskişehir 
Osmangazi University between 1995 and 2003, he worked at Manas University between 2003 
and 2005. Upon his return, he began his duty in the Faculty of Education at Eskişehir 
Osmangazi University. He was assigned as a CoHE member from the Inter-university Council 
on 13 February, 2012 and as an Executive Council member on 6 March, 2016. Then, he was 
reassigned as a CoHe member by Recep Tayyip Erdoğan on 27 February, 2016 and was ed as 
an Executive Council member on 17 March, 2016. 
Besides being an academic member, he has also served as a board member, senator, head of a 
department, vice dean, dean and vice rector. He took part in various projects in the state 
institutions and organizations, notably Ministry of National Education, and private institutions 
along with the in-service trainings and seminars. 
He took part as an editor, member of editors board member, member of editorial board and 
member of arbitration committee for numerous academic journals. He wrote articles published 
in national and foreign journals, declarations presented in various national and international 
scientific meetings, various books and articles published in popular magazines. Some of the 
books he wrote, coauthored and became an editor of are; Introduction to Teaching, Introduction 
to Teaching Profession, Organization Culture, Organizations and Cultures, Leadership of 
Education, Looking for Excellence in Education, Turkish Education System and School 
Management, Education Economy and Planning, Classroom Management, Total Quality 
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Management in Education, School Ceremonies, Headmaster as a Person, History of Education. 
Prof. ŞİŞMAN is married and has four children. 
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Prof. Dr. Mustafa SAFRAN, Turkey 
MEB Deputy Minister of MoNE, MEB Bakan Yardımcısı 

 

1958 yılında Kastamonu'da doğmuştur. 1979 yılında Atatürk Üniversitesi, Edebiyat 
Fakültesi, Tarih Bölümünden mezun olmuştur. 1985 Yılında Ankara Üniversitesi, Sosyal 
Bilimler Enstitüsünde yüksek lisansını tamamlamıştır. 1989 Yılında Ankara Üniversitesi, 
Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktorasını vermiştir. 
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Dr. Timur KANAPYANOV 
Kazakhstan‐IAAR Deputy Director of International Cooperation 

Kazakistan‐ IAAR Uluslararası İş birliği Müdür Yardımcısı 

 

His major fields of interest are quality assurance of higher education institutions, 
parliamentary development in new democracies, post-communist and post-Soviet legislative 
studies, and democratisation. His published articles have appeared in the international journals 
Cinq Continents, Man in India, Mediterranean Journal of Social Sciences and other Kazakh 
scientific journals. He has more than 15 publications related to the education and QA. He has 
exclusive copyrights to accreditation standards. 
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Prof. Dr. Manasbek BABAKULOV 
Kyrgyz Republic -Director of El Baasy 

Kırgızistan -El Baasy Ajansının Müdürü 

 
 

Professional Skills: 

• 22 years of experience in educational organizations: Director of zoo-veterinary 
technical college and professor on the subject of "Parasitology" - 8 years, Head of the 
Department in university - 6 years, Dean of the faculty - 4 years, Head of educational 
and inspection department - 4 years.   

• 17 years of experience in public service of which 2 years head of veterinary section in 
regional station struggling against animal diseases, 3 years senior veterinarian in the 
station on struggle against animal diseases, 4 years director of the regional veterinary 
laboratory,  1 year director of the regional breeding station and 7 years main specialist 
in State Inspection working with licensing and accreditation of educational 
organizations under Ministry of Education and Science of Kyrgyz Republic.  

•  Skills in organization of private veterinary services and attraction of private 
veterinarians to implement government programs with purpose to fight against 
infectious animal diseases. 

• Participated in the elaboration of Sustainable Development Strategy of Kyrgyz 
Republic. Experience in the development of state educational standards of training areas 
and specialties at the level of bachelor, secondary and primary professional educations 
including retraining and advanced training of specialists.  

• 5 years of experience in international projects: Helvetas -2 years, Department for the 
implementation of agricultural projects, Ministry of agriculture and melioration of the 
Kyrgyz Republic - 2 years, International Fund for Agricultural Development (project 
for livestock and it’s market development) - 1 year.  

• Experience in the working up of techniques and order in licensing and accreditation of 
educational programs and organizations.  

• Experience in writing books, guidelines, educational modules. 
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Prof. Dr. Andrei CHICIUC 
President ANACEC National Agency for Quality Assurance in Education 

Ulusal Kalite Güvencesi Ajansı Başkanı 

 

 

 

 

Stela GUVIR 
Research Head of the Public Relations and International Cooperation Office 

Halkla İlişkiler ve Uluslararası İş Birliği Ofisi Başkanı-ANACEC 
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Prof. Dr. Biljana VOJVODIC 
Director of the Agency for Higher Education of The Republic of Srpska 

Sırp Cumhuriyeti Yükseköğrenim Ajansı Müdürü 

 

 

 

 

Duska RADMANOVIC 
Agency for Higher Education of The Republic of Srpska 

Sırp Cumhuriyeti Yükseköğrenim Ajansı 
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Naim GASHI 
Director General of Kosovo Accreditation Agency-KAA  

Kosova Akreditasyon Kurumu Yöneticisi-KAA 

 

Kosovo Accreditation Agency (KAA), was established in March 2008 as the Agency 
that guarantees the quality of work educational and scientific research at the Institution of 
Higher Education in Kosovo. The Kosovo Accreditation Agency is an independent authority, 
which accredits and re-accredits public and private educational institutions for a limited period 
of time. 
Mr. Gashi is expert in those fields: 
Higher Education System;  
Vocational Education Sector;  
Public Finance; 
Media and Public Relations. 
Gashi has worked as assistant professor of economics in several institutions of higher education 
in Kosovo, has been a member of the Board of Public Broadcasting (RTK) in Kosovo and 
Chairman of the Audit Committee, also has worked on dozens of local and international 
projects, etc. 

 

 

 

 



 

37 

 

 

Dr. Lala ABASOVA 
Head of Quality Assurance Department in Education Azerbeijan The Education QA 

Agency 
Azerbeycan- Eğitimde Kalite Güvence Departmanı Başkanı TKTA 

 

 

Summary of Professional Qualifications 

• Professional expertise in quality assurance issues in education and trained senior 
specialist on accreditation of higher education institutions in accordance to Bologna 
process and requirements of European Higher Education Area (EHEA) and European 
Standards and Guidelines (ESG). 

• Professional expertise as a national monitor on result-oriented monitoring of EU funded 
projects’ (TACIS, Twinning) implementation/management in terms of relevancy and 
quality of project design, efficiency/effectiveness of its implementation, 
impact/sustainability of project results; and developing the recommendations for project 
management to ensure the effective project implementation; 

• Extensive expertise in management of international and local project and units, 
including EU funded project cordinating the entire EU technical support and assistance 
projects implementation in Azerbaijani public administration institutions; and 
supervision of reforms and institutional development of humanitites and social science 
area in higher education institution as an adviser to vice-rector and head of department 
(more than 50 faculty members). 

• Good evaluation expertise of EU funded program on democratization in South 
Caucasus; OSI gender program applications; and international donors’ activities on 
supporting human rights defenders; 

• Long-term comprehensive research experience in local and international academic 
institutes, and teaching expertise of interdisciplinary courses in the fields of Law, 
Political philosophy and theory, Human Rights and Democratization, Religion and 
Politics, Social Anthropology, in local universities; 

• Substantial skills in interviewing, briefing, report writing; presentation and conduct of 
training; 
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• Valid knowledge of and extensive up-to-date experience in analyzing political 
developments, economic-social reforms and democracy records in Azerbaijan, and the 
geopolitical situation in the region of Middle East, Caspian /Black / Baltic Seas, CIS 
and GUAM countries in the light of energy security issues; 

• Extensive expertise in daily reviewing of local/regional and subject related information 
sources and substantial skills in writing short and comprehensive news digests and 
analytical reports and notes; 

• Very good experience of communication/discussions via interviews/briefings the EU 
project managers and local beneficiaries - state officials including deputy ministers, 
high rank ministry, court, prosecutor, and presidential office officials, parliament MPs; 
civil society and media representatives on project related issues. 

• Substantial knowledge of functioning of government structures; 
• Excellent management skills in organizing/scheduling events (trainings, conferences); 

recruiting technical specialists upon the project needs; 
• Valuable experience of OSCE Short Term Observer on local elections in Albania, 

February 2007. 
• Membership in extensive worldwide networks of various professional programs. 
• Extensive expertise of working and long-term well-established relations with 

Azerbaijani civil society (NGOs, political parties, independent experts, academia and 
university faculty) and international donors (OSI, CoE, OSCE, IREX, ACCELS, US 
and EU MS embassies); 

Education 

1. PhD candidate, The History of Philosophy; 20 century Islamic Philosophy on Reforming the 
Religious Thought and Law, BSU, Azerbaijan 
2. MA on the Theory and Practice of Human Rights- 2001-2002, Human Rights Center, The 
University of Essex, UK. 
3. Bachelor/ Master degrees in Law- 1993-1998, Law department, Baku State University Baku, 
Azerbaijan 
4. Honor Bachelor/Master Degrees in Oriental Studies- 1986-1991, Oriental Studies 
department, Baku State University. 
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Lasha Margishvili 
LEPL National Center for Educational Quality Enhancement 

LEPL Ulusal Eğitimde Kalite Geliştirme Merkezi 
 

 
 

Lasha Margishvili- holds BA and MA degree in Law from LEPL Ivane Javakhishvili 
Tbilisi State University, is a doctoral student of the law department at the University.  Under 
the Doctoral Educational Programs Grant of LEPL Shota Rustaveli National Science 
Foundation, he was sent to the Great Britain at Queen Mary University of London to conduct a 
scientific research. 

Lasha Margishvili has many years of experience in the field of quality assurance in 
higher education. In particular, since 2011 he has been working on various positions at the 
LEPL- National Center for Educational Quality Enhancement.  Also, since 2012 he has been 
engaged in academic activities with the status of an invited lecturer. 

Lasha Margishvili has participated in local and international conferences on quality 
assurance in higher education. Mr. Margishvili has been a speaker and a session moderator 
at several conferences and fora.  He is an author of several scientific publications. Mr. 
Margishvili has been awarded with the medal of Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, 
also the diploma of Georgian National Academy of Sciences and certificate from International 
Association for Medical Education (AMEE). 

Lasha Margishvili currently holds the position of Deputy Director of the Center and his 
scope of activity includes the following services: Higher Education Quality Assurance 
Department, Qualifications Development Department, Educational services development 
department, Legal Department. 
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Prof. Dr. Rıfkı HAZIROĞLU, Türkiye 
Head of the Board VEDEK 

VEDEK Yönetim Kurulu Başkanı 

 
 
Akademik Unvanları (Üniversitesi-Fakültesi ve Tarih) 
Yüksek lisans: Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 1981 
Doktora: Patoloji Anabilim Dalı Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 1987         
Doçentlik: Patoloji Anabilim Dalı Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 1989 
Profesörlük: Patoloji Anabilim Dalı Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 1995  
Halen: Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Başkanı 2005                          

Kazanılan Ödüller 
1. 1992 yılı WYETH NUTRITIONAL V. BİLİMSEL ARAŞTIRMA YARIŞMASI " 
Farelerde Aflatoksin B1'in Kwashiorkor Patogenezi Üzerine Etkisi "  

Akademik ve İdari Görevleri-Tarihleri 
1. Ankara Üniversiteli Öğretim Üyeleri Derneği, Sayman Üyeliği 1989 
2. Veteriner Fakültesi Dergisi Başeditörlüğü 2002- 2010  
3. Veteriner Patoloji Derneği Başkanı 2005  
4. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi Sahipliği 2009-2015 
5. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakütesi Dekanlığı 2009-2015  

Üyesi Olduğu ve Görev Üstlendiği Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar:  
1. Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon 

Derneği (VEDEK)-Yönetim Kurulu Başkanı 
2. European Association of Establishments for Veterinary Education (EAEVE), Avrupa 

Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları Birliği -Yönetim Kurulu Üyesi 2009-2015 
3. Veteriner Patoloji Derneği, Dernek başkanı 

http://www.moveonnet.eu/directory/network?id=EAEVE
http://www.moveonnet.eu/directory/network?id=EAEVE
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Prof. Dr. Seçkin ÖZDEN, Türkiye 
Head of the Board ECZAKDER 

ECZAKDER Başkanı 

 

1946 yılında Yozgat-Akdağmadeni’nde doğdu. 1967 yılında Ankara Üniversitesi 
Eczacılık Fakültesinden mezun oldu, aynı yıl asistan olarak göreve başladı. 1972’de Farmasötik 
Kimya kürsüsünden doktora derecesini, 1978 yılında doçent unvanını aldı. 1986 yılında 
Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümüne Profesör olarak 
atandı. 1990-1993 K.T.Ü Fatih Eğitim Fakültesi Dekanlığı görevini yürüttü. 1994 yılında 
Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde tekrar göreve başladı. 1996-2008 yılları arasında 
aynı fakültenin Dekanlık görevini yürüttü. 2000-2008 yıllarında Üniversitelerarası Kurul Tıp 
Sağlık Eğitim Konseyi Eczacılık Fakülteleri Dekanlar Sözcüsü olarak çalıştı. 2001 yılında Türk 
Kodeksi komisyon üyeliğine atandı. 2011 yılında Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon 
Kurulu (ECZAK)’nda çalışmaya başladı. Kasım 2013’de emekli oldu. Halen Eczacılık Eğitimi 
Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (ECZAKDER) Başkan Yardımcısı ve 
ECZAK Başkanı olarak görev yapmakta ve Lokman Hekim Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
Farmasötik Kimya AD öğretim üyeliği görevini sürdürmektedir. Ulusal ve uluslararası 
dergilerde yayımlanmış makale ve bildirileri bulunan Özden’in Bioorganic and Madicinal 
Chemistry (2005)’de yayınlanan bir makalesi ELSEVIER tarafından 2005-2008 yılları arasında 
en fazla atıf alan makale ödülüne layık görülmüştür. 
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Doç. Dr. Dilek ÖZMEN, Türkiye 
Secretary General of HEPDAK 

HEPDAK Genel Sekreteri 

 
Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulundan mezun oldu. Mesleki yaşamına 

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde hemşire olarak başladı. Daha sonra Dokuz Eylül 
Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulunda Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi olarak 
çalıştı. 2000 yılından beri de Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Hemşirelik Bölümü Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev 
yapmaktadır. 2010 yılında Doç. Dr. unvanı alan Özmen HEPDAK Yönetim Kurulu Genel 
Sekreteri, değerlendiricisi ve YÖKAK değerlendiricisi görevlerini yürütmektedir. 
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Prof. Dr. Halis AYDEMİR 
Head of the BOARD İAA 

İAA Yönetim Kurulu Başkanı 

 

1974 yılında Erzurum’da doğdu. 1995 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektrik 
Elektronik Fakültesi Elektrik Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1998 yılında Bursa 
Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Hadis dalında yüksek lisansını, 2004 senesinde 
doktorasını verdi. 2008 yılında Doçent olan Aydemir, 2014 yılında Dumlupınar Üniversitesi, 
İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalına profesör olarak atandı. 2015-2020 yılları arasında 
DPÜ İslami İlimler Fakültesinin Dekanlığını yürüttü. Bu süre zarfında Rektör Yardımcılığı 
görevini de ifa etti. 5 Ekim 2020 tarihinde Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliği görevine başladı. 
İlmi çalışmalarını; olasılık merkezli rivâyet sistemi analizleri, şarkiyatçılık, Kur’ân-ı Kerim 
araştırmaları ve tahkik konularında sürdürmektedir. Evli ve üç çocuk babası olan Aydemir, 
Hafız olup, Arapça ve İngilizce bilmektedir. 
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Prof. Dr. İsmail KARACA 
Head of ZİDEK-ZAK 
ZİDEK-ZAK Başkanı 

 

Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Sağlığı Bölümü’nden 1981’de Lisans, 1982’de 
Yüksek Lisans derecesini almıştır. 1990 yılında Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki 
Boruma Bölümünde Doktora çalışmalarını tamamlamıştır. Aynı üniversitede 1992 yılında 
Entomoloji Anabilim Dalı’nda Yardımcı Doçent, 1993 yılında Doçent ve 1999 yılında Profesör 
unvanlarını almıştır. 2000 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi’ne “Dekan” 
olarak, 2004 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi’ne Rektör Yardımcısı olarak atanmıştır. 
Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümünde 2008-2012 yılları 
arasında Bölüm Başkanlığı, 2012-2015 yılları arasında Entomoloji Ana Bilim Dalı Başkanlığı 
görevini yürütmüştür. 2018 yılında Kadroların Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Tarım 
Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü’ne aktarılması sonucu bu Bölümde 
çalışmaya devam etmektedir. Yayınlanmış 7 kitabı ile birlikte verdiği bilimsel eser sayısı 
306’dır. 2011 yılında başlayan ilk ZİDEK kuruluş aşamasından itibaren gerek kurucu üyelik 
gerekse yönetim kurulu üyeliği görevini yürütmüştür. 2016 yılından itibaren ZİDEK ZAK 
başkanı olarak görev yürütmektedir. 
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Prof. Dr. Sacide VURAL 
Head of the Board İLEDAK 

İLEDAK Yönetim Kurulu Başkanı 

 

Prof. Dr. Sacide Vural, Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışma ve 
Rehberlik bölümünü bitirdikten sonra aynı Fakülte’nin Eğitim Psikolojisi alanında yüksek 
lisansını tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Siyaset Bilimi ve Kamu 
Yönetimi alanında doktora derecesini alan Vural, Yüksek lisans ve doktora eğitimi sürecinde 
Televizyon program yapımcısı ve yönetmeni olarak Film-Radyo-Televizyon ile Eğitim 
Merkezinde çalışmasını sürdürmüş ve sayılarca televizyon programı üretmiş, 1984 yılından 
itibaren de Anadolu Üniversitesi’ne bağlı o zamanki adıyla Açıköğretim Fakültesi, şimdiki 
adıyla İletişim Bilimleri Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Eğitim Fakültesi’nde 
öğretim görevlisi ve öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam etti. 

1993 yılında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünde 
doçent, sonra profesör olarak akademik çalışmalarını sürdüren Prof. Dr. Sacide Vural iletişim 
alanında yazdığı ve yayımladığı kitaplarının yanı sıra çeşitli akademik dergilerde yayımlanmış 
makaleleri, bildiri kitabında yayımlanmış bildirileri vardır. Prof. Dr. Sacide Vural, akademik 
çalışmalarını İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde sürdürmektedir. 
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Prof. Dr. Muharrem TUNA 
Head of the Board TURAK 

TURAK Yönetim Kurulu Başkanı 

 

1972 yılında Kilis’te doğdu. 1994 yılında Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim 
Fakültesi Turizm İşletmeciliği Eğitimi Bölümünü bitirdi ve bir yıl sonra aynı fakülteye 
araştırma görevlisi olarak atandı. Yüksek lisans ve Doktora derecelerini Gazi Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalında tamamladıktan sonra, 
çalıştığı fakültede Yardımcı Doçentliğe yükseldi. 2002-2008 yılları arasında Gazi Üniversitesi 
Sungurlu Meslek Yüksek Okulu’nun müdürlüğünü yaptı ve üniversite senato üyeliğini yürüttü. 
Bu süre zarfında ABD’de Michigan State Üniversitesinde altı ay süreyle doktora sonrası 
çalışmalarda bulundu ve 2008 yılında yine aynı üniversitede Doçentlik unvanını kazandı. Bu 
kurumda öğretim üyeliğinin yanında dekan yardımcılığı, anabilim dalı başkanlığı ve çeşitli 
akademik görevleri de yürüten Dr. Tuna, 2014 yılında Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi 
Turizm İşletmeciliği Bölümüne Profesör olarak atandı.  

Prof. Dr. Muharrem TUNA, 2015 yılında kuruluşu gerçekleştirilen Turizm 
Akademisyenleri Derneği'nin (TUADER) yönetim kurulu başkanlığı görevini 
yürütmektedir. TUADER, Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu (TURAK), 
yükseköğretim turizm programlarının akreditasyonu konusunda YÖK tarafından 
yetkilendirilmiştir. 

Prof. Dr. Muharrem TUNA, turizm işletmeciliği, yönetim, strateji, örgütsel davranış, 
kalite gibi konularda bilimsel çalışmalar yürütmekte olup İngilizce bilmektedir. 
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Prof. Dr. Jazlin EBENEZER 
Professor of Science Education and Curriculum Studies at Wayne State University 

Wayne State Üniversitesi’nde Fen Bilimleri Eğitimi ve Müfredat Çalışmaları Profesörü 

 

Degrees and Certifications 

• The University of British Columbia, Canada, Doctorate in Science Education, 1991 
Dissertation:  Students' conceptions of solubility:  A teacher-researcher collaborative 
study Dissertation supervised by Dr. Gaalen L. Erickson, Professor of Science 
Education 

• Western Washington University, U.S.A., Master's in Education (Physical Science), 
1981 Master’s Thesis:  Science curriculum-decision making in British Columbia  

Thesis supervised by Dr. Willard Brown, Associate Professor of Physics  
• Western Washington University, U.S.A., Bachelor of Arts in Education (Physical 

Science), 1977 
• Madurai University, India, Bachelor of Science, Special (Hons) Chemistry, 1971 
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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 

 
Prof. Dr. Ufuk Şimşek 1978 yılında Erzurum’da doğdu. İlk orta ve yükseköğrenimini 

aynı ilde tamamladı. 1996 yılında Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Sınıf 
Öğretmenliği Bölümüne girdi. 2000 yılında bu programdan mezun olarak aynı yıl Erzurum ili 
Narman ilçesine sınıf öğretmeni olarak atandı. 2002 yılında Atatürk Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsüne, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler 
Eğitimi Anabilim Dalı’nda görevlendirilmek üzere araştırma görevlisi olarak atandı. 2002 
yılında yüksek lisansını 2008 de ise doktorasını tamamlayan Şimşek, 2014 yılında sosyal 
bilgiler eğitimi alanında doçent ünvanı2019 yılında ise profesör unvanını almıştır. Halen 
Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesinde öğretim üyesi ve dekan olarak görev 
yapmaktadır. Çok sayıda uluslararası ve ulusal makale bildiri ve kitap bölümü yazarı olan 
Şimşek evli ve 2 çocuk babası olup iyi derecede İngilizce bilmektedir. 
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Prof. Dr. Çetin SEMERCİ 
Dean of Bartın University Faculty of Education 

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı 

 
 

Prof. Dr. Çetin Semerci, 1966 yılında doğmuş, lisansını 1989 yılında Hacettepe 
Üniversitesi’nde Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme programını bölüm birincisi olarak 
bitirdikten sonra lisansüstü eğitimini Fırat Üniversitesi’nde Eğitim Programları alanında 
tamamlamıştır. 1994 yılında YÖK/Dünya Bankası Endüstriyel Eğitim Projesi çerçevesinde 
İngiltere’nin Huddersfield Üniversitesi’nde bulunmuştur. 2009 yılında doçent, 2014 yılında 
profesör unvanını almıştır. 1990 yılında araştırma görevlisi olarak Fırat Üniversitesi’nde göreve 
başlamış, yine burada Bölüm Başkanlığı ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür yardımcılığı 
görevlerini yürütmüştür. Bartın Üniversitesi’nde dört yıl Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü 
yapmış ve 2016 yılından beri Eğitim Fakültesi Dekanlık görevini sürdürmektedir. Şimdiye 
kadar 20 yüksek lisans ve 8 doktora öğrencisi yetiştirmiştir. Yayımlanmış 150 civarında yayını 
ve birçok projesi bulunmaktadır. Çalışma alanları program değerlendirme, program geliştirme, 
ölçme ve değerlendirmedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. 
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Prof. Dr. Sadegül AKBABA ALTUN 
Dean of Başkent University Faculty of Education 

Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı 

 
Prof. Dr. Sadegül AKBABA ALTUN 1991 yılında ODTÜ Eğitim fakültesi Eğitim 

Bilimleri Bölümü Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programında lisan derecesini, 1993 yılında 
yine ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bilim Dalında yüksek 
lisansını tamamlamıştır. 1997 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim 
Yönetimi ve Planlaması Anabilim Dalında birinci doktorasını ve 1999 yılında Cincinnati 
Üniversitesinde Eğitim Programları ve Öğretimi Bilim dalında ikinci doktorasını 
tamamlamıştır.  Prof. Dr. Sadegül AKBABA ALTUN 2014-2015 yılları arasında Northeastern 
Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak bulunmuştur. Prof. Dr. Sadegül AKBABA 
ALTUN1993-2005 yılları arasında AİBÜ Eğitim Fakültesinde, 2005 yılından günümüze kadar 
da Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesinde görev yapmaktadır.  Prof. Dr. Sadegül AKBABA 
ALTUN eğitim ve okul yönetimi, liderlik, kaos, kriz yönetimi, afet yönetimi, BİT’in eğitime 
entegrasonu gibi konularını çalışmaktadır. 
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Prof. Dr. Sedat UÇAR 

Dean of Çukurova University Faculty of Education 
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan 

 
Dr. Uçar, lisans eğitimini 1994 yılında Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Fizik 

Öğretmenliği Anabilim Dalında tamamladı. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı değişik okullarda 
beş yıl öğretmenlik yaptıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı bursu ile 2002 yılında yüksek lisans 
eğitimini Missouri Üniversitesinde, 2007 yılında ise doktora eğitimini Ohio Eyalet 
Üniversitesinde tamamlamıştır.  2007 yılından beri Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesinde 
görev yapmakta olup aynı zamanda Eğitim Fakültesi Dekanlığı görevini de sürdürmektedir.  
Fen eğitimi ve girişimcilik eğitimi alanlarında çalışmalar yürütmektedir. 
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Prof. Dr. Yılmaz GEÇİT 

Dean of Recep Tayyip Erdoğan Faculty of Education 
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı 

 
İlk, orta ve lise öğrenimini Erzurum’da tamamladıktan sonra 1997 yılında Marmara 

Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Coğrafya Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu. 1997-
2009 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı çeşitli kurumlarda öğretmenlik ve 
idarecilik yaptı. Bu süre içerisinde aynı zamanda Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsünde “Pasinler Ovası ve Çevresinin İklimi” başlıklı tezi ile yüksek lisansı, Eğitim 
Bilimleri Enstitüsünde ise “Cumhuriyetten Günümüze (1923-2005) Lise Coğrafya Müfredat 
Programının İncelenmesi” başlıklı tezi ile doktora programını tamamladı.  2009 yılında Rize 
Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Öğretim Üyesi olarak görev başlamış olup 2020 yılında aynı 
fakülteye dekan olarak atanmıştır. Coğrafya ve sosyal bilgiler eğitimi alanlarında çalışmalar 
yapmaktadır. 
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Reflections 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: This study was conducted as a phenomenological case study investigating pre-service 
preschool teachers' reflections on the practicum experience with the Covid-19 Pandemic. 
Reflective thinking ability is one of the Ministry of National Education (MoNE) 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). 
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. 
2020 Fall term was the second education period carried at the expense of the Covid-19 
Pandemic in Turkey after the first covid case in March 2020. Under these extraordinary 
global conditions, being a pre-service teacher bounds the participants of this study as a 
specific case (Merriam, 2009). The participants of this phenomenological case study were 
eight pre-service preschool teachers enrolled in a foundation university in İstanbul/Turkey. 
As part of Teaching Practicum Course I, these 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). For investigating this study, participants' 
consent was taken with ethical considerations. Data sources are participants' reflections on 
weekly practicum journals (N = 81) and their self-reflection on their own practicum 
experiences (N = 8). While the students were free about their weekly practicum journals' 
content and structure, the supervisor provided a semi-structured framework for self-reflection 
on their practicum experience. Data were analyzed with thematic analysis with MAXQDA, 
and the codes were checked by researcher in different time periods. Analysis results provide 
information on both students' level of reflective thinking based on the rubric of Taggart and 
Wilson (2015) and how they make sense of their experiences during the Covid-19 pandemic. 
According to the preliminary results, the most reflected areas on weekly practicum journals 
are planning, evaluating practices, and being a pre-service teacher during the Covid-19 
Pandemic. 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. In both data sources, the most used reflection level is technical in all participants. The 
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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 critics of the education policies taken by MoNE for covid-19, which were considered 
barriers to developing necessary skills for becoming a teacher. 
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. 

 Keywords: Covid-19 Pandemic, Pre-service Preschool Teachers, Reflection 
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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: Bu çalışma, okul öncesi öğretmen adaylarının Covid-19 Pandemisi ile uygulama 
deneyimine ilişkin yansımalarını araştıran fenomenolojik bir vaka çalışması olarak 
yapılmıştır. Yansıtıcı düşünme yeteneği, hizmet içi ve öğretmen adaylarının kişisel ve 
mesleki gelişimlerine yönelik Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) kalite standartlarından 
biridir (MEB, 2017). Ayrıca, 2013 Ulusal Erken Çocukluk Eğitimi Programı, 
öğretmenlerin öz yansıtmalarının önemini vurgulamaktadır (MEB, 2013). Burada 
yansıtma, rutin bir düşünme eyleminden ziyade eleştirel bir kendini yansıtma düzeyine 
ulaşan bir yansıtma becerisini ifade eder. Bu düşünme türü, ilgili literatürde yansıtıcı 
düşünme olarak kavramsallaştırılmıştır ve farklı düzeylerde yansıtıcı düşünmeler vardır 
(Weber, 2013; Taggart ve Wilson, 2005; Dewey, 1910; Schön, 1987). 
Öğretmen adayları için yansıtıcı düşünme uygulamaları, yaptıkları eylemlerde daha 
bilinçli hareket etmelerinin önünü açmaktadır (Bubnys, 2019; Snead & Freiberg, 2019). 
Uygulama danışmanları, yansıma düzeyine ve içeriğine bağlı olarak, uygulama deneyimi 
sırasında öğretmen adaylarının eylem ve inançlarını bir fenomen olarak nasıl 
algıladıklarını anlarlar. Dolayısıyla Mart 2020'den bu yana Covid-19 koşullarında staja 
devam eden öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünceleri, öğretmen adaylarının mesleki 
gelişimlerini anlamaları için eğitimciler için önemli bir kaynak olabilir. Ancak, öğretmen 
adaylarının Covid-19 Pandemisi ile uygulama deneyimine ilişkin yansımalarını araştıran 
literatür sınırlıdır (Kim, 2020; Perrotta ve Bohan, 2020; Ghazi-Saidi ve diğerleri, 2020). 
Aslında, yansıtmalarla ilgili toplanan veriler, bu özel durumda öğretmen adayı olma 
resmini temsil etme potansiyeline sahiptir. 
2020 Güz dönemi, Mart 2020'deki ilk covid vakasının ardından, Türkiye'de Covid-19 
Pandemisine rağmen gerçekleştirilen ikinci eğitim dönemi oldu. Bu olağanüstü küresel 
koşullar altında öğretmen adayı olmak, bu çalışmanın katılımcılarını özel bir vaka grubu 
olarak çerçevelendirmektedir (Merriam, 2009). Bu fenomenolojik vaka çalışmasının 
katılımcıları, İstanbul/Türkiye'de bir vakıf üniversitesine kayıtlı sekiz okul öncesi 
öğretmeni adayıdır. Öğretmenlik Uygulaması I dersi kapsamında, bu katılımcılar 
İstanbul/Üsküdar'da bağımsız bir devlet anaokulunda uygulama deneyimine katıldılar. 
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. 
Ön sonuçlara göre haftalık uygulama günlüklerinde en çok yansıtılan alanlar Covid-19 
Pandemisi sırasında planlama, uygulamaları değerlendirme ve öğretmen adayı olmak 
meselesini kapsamaktadır. Üniversite danışmanı gözetiminde gerçekleşen uygulama 
deneyimlerine ilişkin öz yansıtmalarda en çok yansıtılan alanlar çevrimiçi öğrenme 
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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. 
Bu yansıtmalar genellikle öğretmen olmak için gerekli becerilerin geliştirilmesinin 
önünde engel olarak görülen covid-19 için MEB tarafından alınan eğitim politikalarına 
yönelik eleştirilere odaklanmaktadır. 
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. 

  Anahtar Kelimeler: Covid-19 Pandemisi, Okul Öncesi Öğretmen Adayları, Yansıtma 
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ABSTRACT: This research aims to reveal the ideal teacher perception of gifted students. Within the scope 
of the research, answers were sought to the questions of the characteristics that gifted 
students want to see in the ideal teacher and the visual perceptions of the most drawn figures 
in the pictures that the students draw about the ideal teacher. The study, which was designed 
for this purpose, was carried out with the qualitative research method.  The study group of 
this research, which aims to reveal gifted students’ perception of the ideal teacher, consisted 
of 63 gifted students who study at the Science and Art Center in A province in the Eastern 
Anatolia region. The research was conducted with the 4th-grade students of the DESTEK 
(SUPPORT) group in the Science and Art Center in the 2019-2020 academic year. 29 male 
students and 34 female students participated in the research. The convenience sampling 
method, one of the purposeful sampling methods, was used to determine the study group. In 
the study, an interview form developed by the researcher following the qualitative research 
method was used as a data collection tool. In the interview form, gifted students were asked 
to write their thoughts about the ideal teacher and draw a picture of the teacher. The first part 
of the form, which consisted of two parts, included students’ personal information and the 
second part included three open-ended questions about the ideal teacher according to gifted 
students. In the development of the form, the opinions of two academicians who are experts 
on the subject were taken and the draft form was given its final shape after the feedback 
received.  Research data were collected by the researcher. The content analysis method was 
used in the analysis of the data. Content analysis, which is defined as a systematic technique 
in which some words in a text are summarized into smaller categories with coding made 
according to certain rules, is one of the most important techniques used in social sciences. It 
is a technique used in the examination of pictures, visuals, television programs and shots. In 
this study, the content analysis method was used to organize the answers given by the 
students to the open-ended questions in the data collection tool in a logical way, to reveal the 
relationships between the concepts, and to understand the pictures drawn by students. In the 
study, the information obtained from the data collection was first read by the researcher 
several times and attaining a holistic perspective was aimed. The data were then coded. The 
coding of the data was based on words and phrases, after the coding process, categories and 
themes were created by the researcher. In the last stage, the data were rearranged according 
to the codes and themes; frequency tables were created and the findings were evaluated. The 
findings were supported by direct quotes of participants and were conveyed directly. The 
coding of the research for the reliability of content analysis was carried out separately by two 
different researchers and the themes were created together by comparing the coding. 
According to the findings obtained from the analysis of the research data which aimed to 
reveal the gifted children’s perception of the ideal teacher, the most common concepts that 
were used by gifted children while expressing their opinions on the ideal teacher are “love”, 
“justice”, “not being angry”, “a teacher who assigns less homework”, “a teacher who teaches 
well”, “all-knowing”, “fun” and “hair”. In addition, according to the findings obtained from 
the analysis of the research data which aimed to reveal the gifted children’s perception of the 
ideal teacher, three themes were found; “attitude and behaviour”, “professional competence” 
and “personal characteristics”. It is seen that the most striking feature among the features 
that students want the ideal teacher to have is a surreal feature. Students stated that they 
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would like to see the love and the self-control value in the ideal teacher. Students’ choice of 
drawing a female teacher when they were asked to draw the ideal teacher is remarkable. 
Emphasising the fun, facilitating and entertaining teacher characteristics with physical 
characteristics is also remarkable. It was observed that the findings of the ideal teacher 
perceptions of gifted students were compatible with the teacher efficacy framework. 

Keywords: Education, Teacher, Gifted Student  
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ÖZET:  Bu araştırma, özel yetenekli öğrencilerin hayalindeki ideal öğretmen algısını ortaya 
çıkarmayı amaçlamaktadır. Araştırma kapsamında özel yetenekli öğrencilerin ideal 
öğretmende görmek istedikleri özelliklerin ve öğrencilerin ideal öğretmenle ilgili çizdikleri 
resimlerde en çok çizilen figürlerle görsel algılarının neler olduğu sorularına cevap 
aranmıştır. Bu amaç doğrultusunda tasarlanan çalışma nitel araştırma yöntemi ile 
yürütülmüştür.  Özel yetenekli öğrencilerin ideal öğretmen algısını ortaya çıkarmayı 
amaçlayan bu araştırmanın çalışma grubu, Doğu Anadolu Bölgesindeki A ilinde bulunan 
Bilim ve Sanat Merkezine devam eden 63 özel yetenekli öğrenciden oluşturmaktadır.  
Araştırma 2019-2020 Eğitim Öğretim yılında Bilim ve Sanat Merkezine devam eden 
DESTEK grubu 4. Sınıf öğrencileriyle yürütülmüştür. Araştırmaya katılan öğrenciler 29 
erkek 34 kız öğrenciden oluşmaktadır. Çalışma grubunun belirlenmesinde amaçlı örnekleme 
yöntemlerinden kolay ulaşılabilir durum örneklemesi kullanılmıştır. Çalışmada veri toplama 
aracı olarak araştırmacı tarafından nitel araştırma yöntemine uygun olarak geliştirilen 
görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formunda, özel yetenekli öğrencilerden hayalindeki 
ideal öğretmenle ilgili düşüncelerini yazmaları ve bu öğretmeni çizmeleri istenmiştir. İki 
bölümden oluşan formun birinci bölümünde öğrencilerin kişisel bilgilerine, ikinci bölümde 
öğrencilerin hayalindeki ideal öğretmenle ilgili iki açık uçlu olmak üzere toplam 3 soruya yer 
verilmiştir. Formun geliştirilmesinde konuyla ilgili uzman olarak iki akademisyenin görüşü 
alınmış ve alınan geribildirimler sonrasında taslak forma son şekli verilmiştir. Araştırma 
veriler araştırmacı tarafından toplanmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi yöntemi 
kullanılmıştır. Belirli kurallara bağlı olarak yapılan kodlamalarla bir metin içerisindeki bazı 
kelimelerin daha küçük kategorilerle özetlendiği sistematik bir teknik olarak tanımlanan 
içerik analizi sosyal bilimlerde kullanılan en önemli tekniklerden biridir. Metinler üzerinde 
yapıldığı gibi resim, görsel, televizyon programları ve çekimlerin incelenmesinde de 
kullanılan bir tekniktir. Bu araştırmada veri toplama aracındaki açık uçlu sorulara 
öğrencilerin verdiği cevapların mantıklı bir şekilde düzenlenmesi, kavramlar arsındaki 
ilişkilerin ortaya konulabilmesi ve öğrencilerin çizdiği resimlerin anlaşılması için içerik 
analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracından elde edilen bilgiler önce 
araştırmacı tarafından birkaç kez okunarak bütüncül bir bakış açısı elde edilmeye 
çalışılmıştır. Akabinde veriler kodlanmıştır. Verilerin kodlanmasında kelime ve kelime 
grupları temel alınmıştır. Kodlama işleminin sonrasında araştırmacı tarafından kategori ve 
temalar oluşturulmuştur. Son aşamada ise veriler kodlara ve temalara göre yeniden 
düzenlenmiş, frekans tabloları oluşturularak bulgular yorumlanmıştır. Bulgular, 
katılımcıların doğrudan alıntılarıyla desteklenerek aktarılmıştır. İçerik analizinin 
güvenirliğine yönelik araştırmanın kodlamaları iki ayrı araştırmacı tarafından ayrı ayrı 
yapılmış ve kodlamalar karşılaştırılarak temalar birlikte oluşturulmuştur. Özel yetenekli 
öğrencilerin hayalindeki ideal öğretmen algısını ortaya çıkarmayı amaçlayan araştırma 
verilerinin analizinden elde edilen bulgulara göre, özel yetenekli öğrenciler, ideal öğretmene 
ilişkin görüşlerini belirtirken en fazla “sevgi”, “adalet”, “ kızgın olmamak”, “ az ödev veren” 
, “ dersi iyi anlatan”, “ her şeyi bilen”, “ eğlenceli” ve “ saç”  kavramlarını kullanmışlardır.  
Ayrıca özel yetenekli öğrencilerin ideal öğretmen algısına ilişkin görüşlerinin analizinden 
elde edilen bulgulara göre “tutum ve davranış”, “mesleki yeterlik” ve “kişisel özellikler” 
olmak üzere üç temaya ulaşılmıştır. Öğrencilerin ideal öğretmende bulunmasını istedikleri 
özellikler arasında en fazla dikkat çeken özelliğin gerçeküstü özelliklere sahip öğretmen 
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olduğu görülmektedir. Öğrenciler ideal öğretmende en fazla sevgi ve özdenetim değerini 
görmek istediklerini belirtmişlerdir. Öğrencilerin hayalindeki öğretmenle ilgili çizdikleri 
resimlerde genellikle bayan öğretmen tercihi dikkat çekicidir. Fiziksel özelliklerle eğlenceli, 
kolaylaştırıcı ve eğlenceli öğretmen özelliklerinin vurgulanması ayrıca anlamlıdır. Özel 
yetenekli öğrencilerin ideal öğretmen algılarıyla ilgili elde edilen bulguların öğretmen 
yeterlik çerçevesiyle uyumlu olduğu görülmüştür. 

  Anahtar Kelimeler: Eğitim, Öğretmen, Özel Yetenekli Öğrenci,   
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ABSTRACT: E-learning is one of the educational applications that we come across with information and 
technology shaping the educational processes. E-learning is conceptually an educational 
application that includes virtual learning, internet-based learning and online learning 
applications. In this respect, it can be said that e-learning requires specific knowledge and 
skills. It is seen that e-learning applications are frequently preferred at different levels of 
education from primary education to higher education in recent years. E-learning has a 
widespread use, especially as it reduces training costs and allows flexibility to the learner. 
The readiness of learners in the e-learning process also affects the learning process. In the e-
learning process, learners' readiness for computer self-efficacy, internet self-efficacy, online 
communication self-efficacy, self-directed learning, learner control and motivation towards 
e-learning affect learning success. In this study conducted with this aspect, it was aimed to 
reveal the readiness of teacher candidates towards e-learning experienced in the distance 
education process. The research was carried out in mixed research model. In the quantitative 
dimension of the study, the University Students' Readiness for E-learning Scale was applied 
to prospective teachers. In the quantitative dimension of the research, a scale was applied to 
prospective teachers. 92 pre-service teachers from different grade levels and departments 
answered the scale. There were 32 teacher candidates from the Department of Basic 
Education, 31 from the Science and Mathematics Education Department, and 29 from the 
Turkish and Social Sciences Education Department. 27 of the pre-service teachers are fourth 
grade, 31 third grade and 34 second grade students. In the qualitative dimension of the study, 
interviews were conducted. The interviews were conducted with twelve pre-service teachers 
from different departments. The quantitative findings of the study were analyzed by SPSS. 
Considering the e-learning readiness averages of the teacher candidates, it was seen that the 
lowest average was in the motivation towards e-learning. In other dimensions of e-learning, 
it has been determined that teacher candidates' readiness is high. Based on the quantitative 
findings, it was determined that pre-service teachers' readiness for e-learning differed 
significantly according to departments, but not according to grade level. It has been found 
that pre-service teachers in the Basic Education Department have higher readiness than other 
departments in Internet self-efficacy and online communication self-efficacy. In the self-
directed learning dimension, it was determined that the teacher candidates in the Basic 
Education department were more positive than the Turkish and Social Sciences Education 
department. At the same dimension, it was understood that the pre-service teachers in the 
Science and Mathematics Education department had a high level of readiness compared to 
the Turkish and Social Sciences Education department. In the learner control dimension, it 
was found that the readiness of the teacher candidates in the Basic Education Department 
was more positive than the Turkish and Social Sciences Education department. In the 
dimension of motivation towards e-learning, it was determined that the teacher candidates in 
the Turkish and Social Sciences Education department were higher than the Basic Education 
department. In the same dimension, it was understood that the pre-service teachers in the 
Science and Mathematics Education department had higher readiness compared to the 
Turkish and Social Sciences Education department. The analysis of the interviews with 
teacher candidates continues. Based on all the findings, it is estimated that pre-service 
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teachers' readiness for e-learning did not change significantly during undergraduate 
education. However, the departments of the teacher candidates seem to be effective in the e-
learning process. 

  Keywords: E-learning, readiness, teacher candidate. 
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ABSTRACT: Bilgi ve teknolojinin eğitim süreçlerini şekillendirmesi ile karşımıza çıkan eğitim 
uygulamalarından biri e-öğrenmedir. E-öğrenme kavramsal olarak sanal öğrenme, internet 
tabanlı öğrenme ve çevrimiçi öğrenme uygulamalarını da kapsayan bir eğitim uygulamasıdır. 
Bu yönüyle e-öğrenmenin kendine özgü bilgi ve beceri gerektirdiği söylenebilir. E-öğrenme 
uygulamalarının son yıllarda ilköğretimden yükseköğretime eğitimin farklı kademelerinde 
sıklıkla tercih edildiği görülmektedir. Özellikle eğitim maliyetlerini düşürmesi, öğrenene 
esneklik tanıması yönüyle e-öğrenme yaygın kullanım alanına sahiptir. E-öğrenme sürecinde 
öğrenenlerin hazırbulunuşlukları da öğrenme sürecini etkilemektedir. E-öğrenme sürecinde 
öğrenenlerin bilgisayar özyeterliği, internet özyeterliği, çevrimiçi iletişim özyeterliği, kendi 
kendine öğrenme, öğrenen kontrolü ve e-öğrenmeye yönelik motivasyon ile ilgili 
hazırbulunuşlukları öğrenme başarısını etkilemektedir. Bu yönüyle yapılan bu araştırmada, 
öğretmen adaylarının uzaktan eğitim sürecinde deneyimledikleri e-öğrenmeye yönelik 
hazırbulunuşluklarını ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırma, karma araştırma modelinde 
gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın nicel boyutunda öğretmen adaylarına Üniversite 
Öğrencilerinin E-öğrenmeye Hazır Bulunuşluğu Ölçeği uygulanmıştır. Farklı sınıf 
düzeylerinden ve bölümlerden 92 öğretmen adayı ölçeği yanıtlamıştır. Temel Eğitim 
bölümünden 32, Fen ve Matematik Eğitimi bölümünden 31 ve Türkçe ve Sosyal Bilimler 
Eğitimi bölümünde 29 öğretmen adayı araştırmada yer almıştır. Öğretmen adaylarının 27’si 
dördüncü sınıf, 31’I üçüncü sınıf, 34’ü ikinci sınıf öğrencisidir. Araştırmanın nitel boyutunda 
ise görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler farklı bölümlerden on iki öğretmen adayı ile 
gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın nicel bulguları SPSS ile analiz edilmiştir. Öğretmen 
adaylarının e-öğrenme hazırbulunuşluk ortalamalarına bakıldığında en düşük ortalamanın e-
öğrenmeye yönelik motivasyon boyutunda olduğu görülmüştür. E-öğrenmenin diğer 
boyutlarında ise öğretmen adaylarının hazırbulunuşluklarının yüksek olduğu belirlenmiştir. 
Nicel bulgulara dayalı olarak öğretmen adaylarının e-öğrenmeye hazırbulunuşluklarının 
bölümlere göre anlamlı farklılık gösterdiği ancak sınıf düzeyine göre anlamlı bir farklılık 
göstermediği belirlenmiştir. İnternet özyeterliği ve çevrimiçi iletişim özyeterliğinde Temel 
Eğitim bölümündeki öğretmen adaylarının diğer bölümlere göre hazırbulunuşluklarının 
yüksek olduğuna ulaşılmıştır. Kendi kendine öğrenme boyutunda Temel Eğitim bölümündeki 
öğretmen adaylarının Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi bölümüne göre daha olumlu olduğuna 
belirlenmiştir. Aynı boyutta Fen ve Matematik Eğitimi bölümdeki öğretmen adaylarının 
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi bölümüne göre hazırbulunuşluklarının yüksek olduğu 
anlaşılmıştır. Öğrenen kontrolü boyutunda da Temel Eğitimi bölümündeki öğretmen 
adaylarının Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi bölümüne göre hazırbulunuşluklarının daha 
olumlu olduğuna ulaşılmıştır. E-öğrenmeye yönelik motivasyon boyutunda ise Türkçe ve 
Sosyal Bilimler Eğitimi bölümündeki öğretmen adaylarının Temel Eğitim bölümüne göre daha 
yüksek olduğu belirlenmiştir. Aynı boyutta Fen ve Matematik Eğitimi bölümündeki öğretmen 
adaylarının Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi bölümüne göre hazırbulunuşluklarının daha 
yüksek olduğu anlaşılmıştır. Öğretmen adaylarıyla yapılan görüşmelerin analizine ise devam 
edilmektedir. Elde edilen tüm bulgulara dayalı olarak, öğretmen adaylarının lisans eğitimi 
boyunca e-öğrenmeye yönelik hazırbulunuşluklarının önemli bir değişiklik göstermediği 
tahmin edilmektedir. Ancak öğretmen adaylarının bölümleri, e-öğrenme sürecinde etkili 
görünmektedir. 
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ABSTRACT: The Classroom Teaching Program carried out in Turkey is revised periodically. With the 
arrangements, it is aimed to solve the problems in practice. In Turkey, one of the greatest 
problems in teacher training is observed to be the theory-practice balance. In contrast with 
all studies, it seems that the same problems have been existed long since. For training 
qualified teachers, it is indicated that teacher trainings systems should be developed by 
considering successful countries’ practices. In this context, in this study, teaching practices 
in place for pre-service primary school teachers in Germany were examined. it is thought that 
the presentation of teaching practices in Germany that is successful in this regard will 
contribute to the field for future studies. 
This study is employing embedded case study methodology, one of the qualitative research 
method patterns. Within the scope of this study, in selecting the country and university to be 
studied the purposeful sampling method appropriate to the nature of the qualitative research 
was employed. The study group consists of pre-service teachers (n = 6) and teaching staff (n 
= 4) in Europa-Universität Flensburg, the only institution that trains primary school teachers 
in Schleswig-Holstein State of Germany. Document collection and interview techniques were 
used in the data collection process. In the research, “Interview Guide Approach” from 
Patton’s interview types was used. The data obtained from the documents were supported by 
the data obtained through interviews. Descriptive analysis was applied to the collected data; 
In this way, it was aimed to present the program to the reader in detail using frequent direct 
quotations. 
According to the study results; it was determined that 1) Due to the fact that Germany is a 
federal state, the provinces have an autonomous structure in the field of education; the 
structure of the primary school teacher training program in Schleswig-Holstein Province 
encompasses postgraduate education following graduate education and provides 
specialization in two subject matter areas; the Primary School Teacher Training Program in 
Europa-Universität Flensburg was founded on the theory-practice balance, 2) The field 
experiences carried out in Europa-Universität Flensburg spread from the first year of teacher 
training to the last year of training, 3) The teacher training semester is designed as a block 
related wit university courses, 4) The executive stakeholders of the Teaching Practice 
Program are composed of Europa-Universität Flensburg, Schleswig-Holstein, the Institute 
for Quality Development at Schools Schleswig-Holstein and practice schools, and also  all 
internship procedures are handled by Zentrum für Lehrerinnen- und Lehrerbildung in Europa-
Universität Flensburg, 5) The mentors working in the Teaching Practice Program are practice 
teachers working in practice schools, and also the mentors and pre-service teachers are in 
constant communication in practice schools, 6) The mentors are directly responsible for the 
development of academic and professional identity of pre-service teachers , 7) Pre-service 
teachers’ lecture assessments are made as reflective assessment, 8) Pre-service teachers have 
to produce portfolio and scientific research in the process, 9) The Teaching Practice Program 
is evaluated as Pass/ Fail and 10) Pre-service teachers think gained teacher identity in this 
process. Under the headings of similar themes, the study findings are discussed integrally 
accompanied by literature. 
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ABSTRACT: Bu araştırmada, Almanya’da ilkokul öğretmeni adayları için yürütülen öğretmenlik 
uygulamaları incelenmiştir. Türkiye’de yürütülen Sınıf Öğretmenliği Programı’nın belirli 
aralıklarla revize edildiği görülmektedir. Yapılan çalışmalara rağmen aynı sorunların uzun 
yıllardır devam ettiği açıkça ortadadır. Nitelikli sınıf öğretmenlerinin yetiştirilebilmesi için 
başarılı ülkelerin uygulamalarının değerlendirilmesi yoluyla öğretmen yetiştirme 
sistemlerinin geliştirilmesi gerektiği belirtilmektedir. Bu bağlamda, bu konuda başarı 
gösteren Almanya’nın öğretmenlik uygulaması programının incelenmesinin alana katkı 
sağlayacağı düşünülmektedir. 
Bu araştırma nitel araştırma yöntemi desenlerinden iç içe geçmiş durum çalışmasıdır. Bu 
araştırma kapsamında, incelenecek olan ülke ve üniversite seçilirken nitel araştırmanın 
doğasına uygun olan amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Çalışma grubunu, 
Almanya’nın Schleswig-Holstein Eyaleti’nde ilkokul öğretmeni yetiştiren tek kurum olan 
Flensburg Üniversitesi’nde öğrenim gören öğretmen adayları (n=6) ve öğretim elemanları 
(n=4) oluşturmaktadır. Veri toplama sürecinde doküman toplama ve görüşme tekniklerinden 
yararlanılmıştır. Araştırmada, Patton’ın görüşme türlerinden “Mülakat Kılavuzu Yaklaşımı” 
kullanılmıştır. Dokümanlardan elde edilen veriler, görüşmelerden elde edilen verilerle 
desteklenmiştir. Elde edilen verilere betimsel analiz yapılmış; bu sayede sık sık doğrudan 
alıntılar kullanılarak programın detaylı bir şekilde okuyucuya aktarılması amaçlanmıştır. 
Araştırma sonuçlarına göre; 1) Almanya’nın federal bir devlet olması nedeniyle eyaletlerin 
eğitim alanında da özerk bir yapıya sahip oldukları; Schleswig-Holstein Eyaleti’nde 
yürürlükte olan ilkokul öğretmeni yetiştirme programının yapısının, lisans eğitiminden sonra 
yüksek lisans eğitimini kapsadığı ve iki alanda uzmanlaşmayı sağladığı; Flensburg 
Üniversitesi’nde yürürlükte olan İlkokul Öğretmeni Yetiştirme Programı’nın teori-pratik 
dengesi üzerine kurulduğu, 2) Flensburg Üniversitesi’nde yürütülen alan deneyimlerinin 
öğretmen yetiştirme eğitiminin ilk yılından başlayarak eğitimin son yılına kadar yayıldığı, 3) 
Üniversite dersleriyle bağlantılı bir blok olarak tasarlandığı, 4) Öğretmenlik Uygulaması 
Programı’nın yürütücü paydaşlarının Flensburg Üniversitesi, Schleswig-Holstein’daki 
Okullarda Kalite Geliştirme Enstitüsü ile uygulama okullarından oluştuğu ve tüm staj 
işlemlerinin Flensburg Üniversitesi bünyesindeki Öğretmen Eğitim Merkezi tarafından 
yürütüldüğü, 5) Öğretmenlik Uygulaması Programı’nda görev alan mentorların uygulama 
okullarında çalışan uygulama öğretmenleri olduğu ve uygulama okullarında oldukları zaman 
öğretmen adaylarının mentorlarıyla sürekli iletişim içinde oldukları 6) Mentorların öğretmen 
adaylarının akademik ve mesleki kimlik gelişiminden birebir sorumlu kişiler oldukları, 7) 
Öğretmen adaylarının anlattıkları ders değerlendirmelerinin yansıtıcı değerlendirme şeklinde 
yapıldığı, 8) Öğretmen adaylarının, süreçte portfolyo ve bilimsel araştırma hazırlamak 
zorunda oldukları, 9) Öğretmenlik Uygulaması Programı’nın Geçti/Kaldı şeklinde 
nitelendirilerek değerlendirildiği ve 10) Öğretmen adaylarının bu süreçte öğretmen kimliği 
kazandıklarını düşündükleri belirlenmiştir. Elde edilen bulgular, benzer temalar bir arada 
verilerek bütüncül bir şekilde tartışılmıştır.  
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ABSTRACT: Several studies show that effective communication is directly proportional to academic 
success. At this point, teachers are supposed to have well-communication skills, especially 
with their students. In this context, this study aimed to find out how collaborative learning 
affects teacher candidates’ communication skills. Collaborative learning is the educational 
approach of using groups to enhance learning through working together. Groups of two or 
more learners work together to solve problems, complete tasks, or learn new concepts. 
Collaborative learning in class involves students working in pairs or small groups to discuss 
concepts or find solutions to problems. These include both face-to-face conversations. Thus, 
the benefits of collaborative learning include the development of oral communication skills. 
Because it is based on actively interact with others by sharing experiences.  
In this study, Jigsaw Teaching Strategy, one of the collaborative learning strategies, is set on 
work.  Jigsaw is a cooperative learning strategy that enables each student of a "home" group 
to specialize in one aspect of a topic. Students engaged in a part of a common task where 
each individual depends on and is responsible from their own part and each other. In class, 
Jigsaw Teaching Strategy activities are generally conducted in a step-by-step process. The 
teacher divides students into groups of four or five students. Introduce the task then students 
are separated into groups and each group study as a specialist on the part of a topic. Then, 
students turn to their neighbors to explain what they learn on their part. Thus, the puzzle 
about what the topic is about. During this time, all the parts of the topic are get together and 
find out the big picture. Finally, call on a few students to share a summary of their tasks. 
The study was an experimental study in point of aiming to determine how Jigsaw Teaching 
Strategy affects teacher candidates’ communication skills. The research sample was 
designated in terms of purposeful sampling. Criterion sampling was also put to use in this 
study. Purposeful sampling is widely used in qualitative research for the identification and 
selection of information-rich cases related to the phenomenon of interest. Although there are 
several different purposeful sampling strategies, criterion sampling appears to be used most 
commonly in implementation research. Likewise, criterion sampling was also put to use in 
this study. The criterion was determined as taking the "Effective Communication" course for 
the reason that the course focused on giving information to teacher candidates about effective 
communication skills. Thus, the research sample was formed by 92 fourth-grade teacher 
candidates who were studying at a Public University, Faculty of Education, the Department 
of Primary School Teaching during the 2019-2020 Academic Year/ Fall Semester. The 
research data was collected by using a communication scale. 
At the end of the research process, the research data which was collected by the scale is in 
the process of analyzing. The research data is subsequently analyzed, discussion and 
conclusions will be written according to results. 
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ABSTRACT: Birçok çalışma etkili iletişimin akademik başarıyla doğrudan bağlantılı olduğunu 
göstermektedir. Bu noktada, öğretmenlerin özellikle öğrencileriyle iyi iletişime sahip 
olmaları beklenmektedir. Bu bağlamda, bu çalışmada işbirlikli öğrenmenin öğretmen 
adaylarının iletişim becerilerini nasıl etkilediğinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. İşbirlikli 
öğrenme, birlikte çalışarak öğrenmeyi pekiştirmek için grupların kullanıldığı bir eğitim 
yaklaşımıdır. İki ya da daha fazla kişilik gruplar problemleri çözmek, görevleri tamamlamak 
ya da yeni kavramları öğrenmek için birlikte çalışır. Sınıflardaki işbirlikli öğretim, kavramları 
tartışmak ya da problemlere çözümler bulmak için öğrencilerin ikili ya da küçük gruplarla 
çalışmasını kapsamaktadır. Yapılan bu çalışmalar yüz yüze konuşmaları içermektedir. Bu 
şekilde, işbirlikli öğrenmenin faydaları sözlü iletişimin geliştirilmesini kapsamaktadır. 
Çünkü işbirlikli öğrenme, tecrübelerin paylaşılarak diğerleriyle aktif olarak etkileşim içinde 
olmaya dayanmaktadır. 
Bu çalışmada, işbirlikli öğrenme stratejilerden birisi olan Jigsaw tekniği kullanılmıştır. 
Jigsaw “ev” grubunun her bir öğrencisine, konunun bir yönünde uzmanlaşması için olanak 
sunan bir işbirlikli öğrenme tekniğidir. Öğrenciler, her bir bireyin kendilerinin ve diğerlerinin 
bölümlerinden sorumlu oldukları ortak bir görevin parçası olarak birbirleriyle bağlantılıdır. 
Sınıflarda, Jigsaw öğretme tekniği etkinlikleri genellikle adım adım işlenerek 
yürütülmektedir. Öğretmen öğrencileri dört ya da beş kişilik gruplara ayırır. Görev tanımı 
yapıldıktan sonra öğrenciler gruplara ayrıştırılır ve her bir grup konunun bir bölümünün 
uzmanı olarak çalışır. Sonrasında öğrenciler kendi bölümleriyle ilgili ne öğrendiklerini 
açıklamak için kendi “ev” gruplarına döner. Böylelikle konunun ne hakkında olduğunu 
bulmaya çalışırlar. Bu süreçte, konunun tüm bölümleri bir araya getirilir ve büyük resim 
ortaya çıkarılır. Son olarak, konularının özetini paylaşmaları için birkaç öğrenci çağırılır. 
Bu çalışma, Jigsaw öğretme tekniğinin öğretmen adaylarının iletişim becerilerini nasıl 
etkilediğini belirlemeyi amaçlaması açısından deneysel bir çalışmadır. Araştırma örneklemi 
amaçlı örnekleme yöntemine göre tasarlanmıştır. Ek olarak, bu çalışmada ölçüt örneklem 
kullanılmıştır. Amaçlı örneklem genellikle ilgilenilen olguyla ilgili durumlarda zengin verili 
vakaların tespit ve seçimi için nitel araştırmalarda büyük ölçüde kullanılmaktadır. Birçok 
farklı amaçlı örnekleme stratejisi olmasına rağmen, ölçüt örneklemenin uygulama 
araştırmalarında çok yaygın olarak kullanıldığı görülmektedir. Aynı şekilde, ölçüt örnekleme 
bu çalışmada kullanılmıştır. Ders kapsamında, öğretmen adaylarına etkili iletişim hakkında 
bilgi verilmesine odaklanıldığı için ölçüt; “Etkili İletişim” dersini almak olarak 
belirlenmiştir. Böylelikle, araştırma örneklemi 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Sonbahar 
Dönemi’nde bir devlet üniversitesinin Sınıf Öğretmenliği Bölümü’nde eğitim gören 92 
dördüncü sınıf öğrencisinden oluşturulmuştur. Araştırma verileri bir iletişim ölçeği 
kullanılarak toplanmıştır. 
Araştırma sürecinin son durumunda, ölçekle toplanılan araştırma verileri analiz 
aşamasındadır. Araştırma verileri analiz edildikten sonra tartışma ve sonuç bölümleri 
sonuçlara göre yazılacaktır. 
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ABSTRACT: There is a long history of teacher training in Turkey. After the opening of Darülmuallimin in 
1848, the subject of teacher training and teacher schools occupied an important place in the 
education system and policies. When it comes to the Republic period, it is seen that teacher 
training in the education system has been gathered at three points as primary, secondary and 
high school. The teacher resources of primary schools are primary teachers’ schools, village 
institutes and two-year education institutes, the teacher resources of secondary schools are 
education institutes, and the teacher resources of high schools are higher teacher schools and 
universities. In 1982, all teacher training institutions in the country were gathered under 
universities. Then, with a decision taken by YÖK on 23 August 1983, education programs 
were organized and a total of 20 teaching programs were determined. One of these programs 
was history teaching. Thus, since 1869, the educators of the history course included in the 
curriculum of the schools started to grow as graduates from the education faculties of 
universities and science and literature faculties. In 1997, teaching programs were 
reorganized, and history teaching became a department under the department of secondary 
education social areas education. With this arrangement, it was decided that prospective 
history teachers should take their field courses in the history department of science and 
literature faculties in the first 3.5 years and teaching vocational knowledge and field 
education courses in the education faculty or the relevant institute in the last 1.5 years. In 
other words, the duration of the history teaching undergraduate program in education 
faculties was increased to 5 years. Likewise, students of the faculty of science and literature 
have taken vocational knowledge and field education courses for 1.5 years after graduating 
from their faculties and have been entitled to become history teachers with a master's degree 
without thesis. Thus, high school teaching reached the master's level without thesis. With 
this regulation, the issue of training history teachers started to be carried out with mutual 
cooperation between education faculties and science and literature faculties. After that, a new 
regulation on teacher training was implemented in 2006-2007. Secondary education was also 
affected by this regulation, and after the previous practice known as 3,5 + 1,5 years was 
abandoned, teaching vocational knowledge and field education courses were distributed over 
the years, and a five-year unified education was started in education faculties. It was decided 
to continue the system applied for the graduates of science and literature faculties. In 2013, 
an interesting development took place, and it was decided to select secondary school teachers 
from graduates of science and literature faculties. In line with this decision, no students were 
accepted to secondary education undergraduate programs in the 2013-2014 academic year. 
However, this application was valid for one year, and with a new decision taken in 2014, it 
was decided to re-admit students to secondary education undergraduate programs in 
education faculties as of the 2014-2015 academic year. In addition, the student quota of 
secondary education undergraduate programs in education faculties is limited to 20 students. 
This practice has been continued since then. Education programs were also affected by this 
whole process and changes were made in undergraduate programs in 1997, 2006, 2014 and 
finally in 2018. In this study, it was aimed to examine the change in the courses in the history 
teaching program through the last three undergraduate programs and to evaluate it in the 
context of the development process of the field education. The data of the research, in which 
document analysis, one of the qualitative research methods, is used, consists of the 
undergraduate programs applied in the Marmara University Department of History Education 
in 2006, 2014 and 2018. The obtained data were subjected to descriptive analysis and the 
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findings were listed under the titles of field knowledge, field education, vocational 
knowledge and general culture lessons. 
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ÖZET: 
 

Türkiye’de öğretmen yetiştirmenin uzun bir geçmişi bulunmaktadır. 1848’de 
Darülmuallimin’in açılmasından sonra öğretmen yetiştirme konusu ve öğretmen okulları, 
eğitim sistemi ve politikalarında önemli bir yer teşkil etmiştir. Cumhuriyet dönemine 
gelindiğinde, eğitim sistemi içerisinde öğretmen yetiştirmenin, ilk, orta ve lise olmak üzere 
üç noktada toplandığı görülür. İlkokulların öğretmen kaynağını, ilköğretmen okulları, köy 
enstitüleri ve iki yıllık eğitim enstitüleri, ortaokulların öğretmen kaynağını eğitim enstitüleri, 
liselerin öğretmen kaynağını ise yüksek öğretmen okulları ile üniversiteler oluşturmuştur. 
1982 yılında gelindiğinde ise ülke içindeki tüm öğretmen yetiştiren kurumlar üniversiteler 
bünyesinde toplanmıştır. Ardından YÖK tarafından 23 Ağustos 1983’te alınan bir kararla 
öğretim programları düzenlenmiş ve toplam 20 öğretmenlik programı belirlenmiştir. Bu 
programlardan birini de tarih öğretmenliği oluşturmuştur. Böylece 1869’dan itibaren 
okulların müfredat programında yer alan tarih dersinin eğitimcileri, üniversiteler 
bünyesindeki eğitim fakülteleri ve fen-edebiyat fakültelerinden mezun olarak yetişmeye 
başlamıştır. 1997 yılında, öğretmenlik programları tekrar düzenlenmiş ve tarih öğretmenliği, 
ortaöğretim sosyal alanlar eğitimi bölümü altında bir anabilim dalı haline gelmiştir. Bu 
düzenlemeyle tarih öğretmen adaylarının alan derslerini ilk 3,5 yılda fen-edebiyat fakülteleri 
tarih bölümünde, öğretmenlik meslek bilgisi ve alan eğitimi derslerini de son 1,5 yılda eğitim 
fakültesinde ya da ilgili enstitüde almaları kararlaştırılmıştır. Yani eğitim fakültelerindeki 
tarih öğretmenliği lisans programının süresi 5 yıla çıkarılmıştır. Aynı şekilde fen-edebiyat 
fakültesi öğrencileri de fakültelerini bitirdikten sonra 1,5 yıl boyunca meslek bilgisi ve alan 
eğitimi derslerini alarak, tezsiz yüksek lisans derecesiyle tarih öğretmeni olmaya hak 
kazanmışlardır. Böylece lise öğretmenliği, tezsiz yüksek lisans seviyesine çıkmıştır. Bu 
düzenlemeyle birlikte tarih öğretmeni yetiştirme meselesi eğitim fakülteleri ve fen-edebiyat 
fakülteleri arasında karşılıklı işbirliğiyle yürütülmeye başlamıştır. Bundan sonra öğretmen 
yetiştirme konusunda yeni bir düzenleme 2006-2007’de gerçekleştirilmiştir. Yapılan bu 
düzenlemeden ortaöğretim de etkilenmiş ve 3,5+1,5 yıl olarak bilinen önceki uygulamadan 
vazgeçilerek öğretmenlik meslek bilgisi ve alan eğitimi derslerinin yıllara dağıtılmasıyla 
eğitim fakültelerinde beş yıllık birleştirilmiş eğitime geçilmiştir. Fen-edebiyat fakültesi 
mezunları için uygulanan sistemin ise devamına karar verilmiştir. 2013 yılında ise ilginç bir 
gelişme yaşanarak ortaöğretim öğretmenlerinin fen-edebiyat fakülteleri mezunlarından 
seçilmesine karar verilmiştir. Bu karar doğrultusunda da 2013-2014 ders yılında ortaöğretim 
lisans programlarına öğrenci alınmamıştır. Ancak bu uygulama, bir yıl geçerli olmuş, 2014 
yılında alınan yeni bir kararla eğitim fakültelerindeki ortaöğretim lisans programlarına 2014-
2015 ders yılı itibariyle tekrar öğrenci kabul edilmesine karar verilmiştir. Ayrıca eğitim 
fakültelerindeki ortaöğretim lisans programlarının öğrenci kontenjanı 20 öğrenciyle 
sınırlandırılmıştır. Bu uygulamaya o tarihten itibaren devam edilmektedir. Yaşanan tüm bu 
süreçten öğretim programları da etkilenmiş ve 1997, 2006, 2014 ve son olarak 2018 yılında 
lisans programlarında değişiklikler yapılmıştır. Bu araştırmada son üç lisans programı 
üzerinden tarih öğretmenliği programındaki derslerde yaşanan değişikliği inceleyip, alan 
eğitiminin gelişim süreci bağlamında değerlendirmek amaçlanmıştır. Nitel araştırma 
yöntemlerinden doküman incelemesinin kullanıldığı araştırmanın verilerini 2006, 2014 ve 
2018 yıllarında Marmara Üniversitesi tarih eğitimi anabilim dalında uygulanan lisans 
programları oluşturmaktadır. Elde edilen veriler betimsel analize tabi tutulmuş ve bulgular 
alan bilgisi, alan eğitimi, meslek bilgisi ve genel kültür dersleri başlıkları halinde 
sıralanmıştır.  
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 ABSTRACT: History education in Turkey, on the one hand while presenting the Ministry of Education and 
textbooks in the schools, at the postgraduate level since the 1990s, with studies also began to 
gain speed. In this context, Salih Özbaran at Dokuz Eylül University made some studies on 
history teaching, especially the History Teaching and Textbooks Symposium, organized with 
her initiatives in 1994, made serious contributions to the field. Another name that made 
significant contributions to the development of history education in the graduate field in the 
1990s is Mustafa Safran. Mustafa Safran worked hard on the problems of history teaching not 
only with theoretical knowledge but also with field studies. The studies initiated by Mustafa 
Safran on field education at Gazi University have been the basis for the development of 
history education. Gazi University teaching program in history, the first doctorate degree in 
history education in Turkey has grown scientists. Gazi University was followed by Dokuz 
Eylül, Marmara, Selçuk, Karadeniz Teknik, and Atatürk University in the field of graduate 
history education. Since the mid-1990s, students have been sent abroad to receive graduate 
and doctorate education in the field of history education with YÖK and the World Bank 
within the scope of the National Education development project, especially names such as 
Dursun Dilek, İsmail Hakkı Demircioğlu and Yücel Kabapınar, who were sent to England 
made contributions. history teacher at different universities in Turkey, there are currently 7 
license training program. These are Gazi, Marmara, Dokuz Eylül, Necmettin Erbakan, 
Atatürk, Yüzüncü Yıl and Dicle Universities. These universities also carry out postgraduate 
studies related to history education. These universities have completed graduate studies in 
many academicians in our country a large number of serving as an educator in history in 
university and training with the symposium date made with date range of training activities 
in Turkey, it continues to grow rapidly. In this study, it is aimed to reveal the adventure, 
learning processes and perceptions of students about the program since the opening of the 
Marmara University history teaching graduate program. Thus, the location and history 
education in graduate education in Turkey Marmara University, as well as new ideas and 
developments related to the graduate's history education process will be put forward the 
example of that would be on the agenda. The problem of our research is the examination of 
Marmara University history education graduate education processes. Accordingly, "What are 
the opinions of Marmara University history teaching graduate program students about the 
graduate education process?" The answer to the question is sought. In addition, this study is 
a case study of qualitative research designs. The study group of the research consists of 
students enrolled in the graduate program of the history teaching program of Marmara 
University. In this context, data were obtained by interviewing 21 students enrolled in any of 
the history teaching graduate programs. Semi-structured interview form was used as the data 
collection tool in the study. Semi-structured interview form was used as the data collection 
tool in the study. The data obtained from the interviews held within the scope of the research 
were subjected to content analysis with the help of Maxqda 12 package program. Based on 
the research, it was seen that the participants made some judgments about the academic 
program, academic staff and institute. 
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ÖZET: 
 

Türkiye’de tarih eğitimi, bir yandan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda ve ders 
kitaplarıyla sunulurken, 1990’lardan itibaren yapılan çalışmalarla lisansüstü düzeyde de hız 
kazanmaya başlamıştır. Bu bağlamda, Dokuz Eylül Üniversitesinde Salih Özbaran, tarih 
öğretimine yönelik bazı çalışmalarda bulunmuş, özellikle 1994 yılında girişimleriyle 
düzenlenen Tarih Öğretimi ve Ders Kitapları Sempozyumu, alana ciddi katkılar sağlamıştır. 
1990’lı yıllarda tarih eğitiminin lisansüstü alanda gelişimi noktasında önemli katkılar 
sağlayan bir diğer isim ise Mustafa Safran’dır. Mustafa Safran, sadece teorik bilgilerle değil 
saha çalışmalarıyla da tarih öğretiminin sorunları üzerinde emek sarf etmiştir. Mustafa 
Safran’ın Gazi Üniversitesinde alan eğitimiyle ilgili başlattığı çalışmalar, tarih eğitiminin 
gelişiminde temel teşkil etmiştir. Gazi Üniversitesi tarih öğretmenliği programında, tarih 
eğitimi alanında Türkiye’de ilk doktoralı bilim insanları yetişmiştir. Gazi Üniversitesini 
lisansüstü tarih eğitimi alanında Dokuz Eylül, Marmara, Selçuk, Karadeniz Teknik, Atatürk 
Üniversitesi takip etmiştir. Yine 1990’lı yılların ortalarından itibaren tarih eğitimi alanında 
YÖK ve Dünya Bankası ile Milli Eğitimi geliştirme projesi kapsamında yurtdışına yüksek 
lisans ve doktora eğitimi almak amacıyla öğrenciler gönderilmiş, özellikle İngiltere’ye 
gönderilen Dursun Dilek, İsmail Hakkı Demircioğlu ve Yücel Kabapınar gibi isimler tarih 
öğretimine ciddi katkılar sunmuştur. Türkiye’de günümüzde 7 farklı üniversitede tarih 
öğretmeni yetiştiren lisans programı vardır. Bunlar Gazi, Marmara, Dokuz Eylül, Necmettin 
Erbakan, Atatürk, Yüzüncü Yıl ve Dicle Üniversiteleridir. Bu üniversitelerde aynı zamanda 
tarih eğitimiyle ilgili lisansüstü çalışmalar yaptırılmaktadır. Bu üniversitelerde lisansüstü 
çalışmalarını tamamlayan pek çok akademisyen ülkemizdeki çok sayıdaki üniversitede tarih 
eğitimcisi olarak görev yapmakta ve aralıklarla yapılan tarih eğitimi sempozyumlarıyla 
Türkiye’deki tarih eğitimi çalışmaları, gelişimini hızla devam ettirmektedir. Bu araştırmada, 
Marmara Üniversitesi tarih öğretmenliği lisansüstü programının açıldığı günden bu yana 
serüvenini, öğrenim süreçlerini ve programa dair öğrencilerin algılarını ortaya çıkarmak 
amaçlanmıştır. Böylece hem tarih eğitiminin Türkiye’deki lisansüstü eğitimdeki yeri 
Marmara Üniversitesi örneğinden hareketle ortaya konulmuş olacak hem de tarih eğitimin 
lisansüstü süreciyle ilgili yeni fikir ve gelişmeler gündeme gelmiş olacaktır. Araştırmamızın 
problem durumunu, Marmara Üniversitesi tarih eğitimi lisansüstü eğitim süreçlerinin 
incelenmesi oluşturmaktadır. Bu doğrultuda “Marmara Üniversitesi tarih öğretmenliği 
lisansüstü programı öğrencilerinin lisansüstü eğitim sürecine dair görüşleri nelerdir?” 
sorusunun cevabı aranmaktadır. Ayrıca bu çalışma, nitel araştırma desenlerinden bir durum 
çalışmasıdır. Araştırmanın çalışma grubunu Marmara Üniversitesi, tarih öğretmenliği 
programı lisansüstüne kayıtlı öğrenciler oluşturmaktadır. Bu kapsamda tarih öğretmenliği 
lisansüstü programlarından herhangi birine kayıtlı 21 öğrenci ile görüşme yapılmak suretiyle 
veriler elde edilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak, yarı yapılandırılmış görüşme 
formu kullanılmıştır. Araştırma kapsamında yapılan mülakat görüşmelerinden elde edilen 
veriler Maxqda 12 paket programı yardımıyla içerik analizine tabi tutulmuştur. Araştırmadan 
hareketle katılımcıların akademik program, akademik personel ve enstitü ile ilgili birtakım 
yargılarda bulundukları görülmüştür. 
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ABSTRACT: In the globalizing world, developments in fields such as communication, transportation and 
communication have enabled people to learn many things more easily and quickly, and have 
increased the universal values that societies accept in common. These developments have 
also been reflected in the field of education, and importance has been given to raising 
individuals who are compatible with universal values and information society in education, 
who provide opportunities for knowledge production, and who enable the creative use of 
knowledge. Qualified teachers are needed to train individuals with these characteristics. Good 
training of our teachers and graduating from their schools with the necessary professional 
equipment will be effective in increasing the quality of education. Since it is thought that 
there is a meaningful relationship between the quality of education and the quality of teachers, 
efforts are made to train teachers well all over the world. Education faculties that train 
teachers play an important role in this regard (Özoğlu, 2010). Teacher training institutions 
organize their education programs according to these needs. The increase in the quality of 
education depends on teacher, student, parents, school and school administration, various 
educational tools and the increase in the quality of educational tools. The quality of the factors 
increases the quality of education (Büyükşahin & Şahin, 2017). Among all these factors, 
teacher education is seen as one of the most important elements that will increase the quality 
of education. The concept of "quality assurance" has emerged in relation to increasing the 
quality of teacher education and improving educational opportunities. Today, this concept 
often comes to the fore in the context of openness, transparency, internationalization and 
public accountability (Azar, 2011; Özoğlu, Gür & Altunoğlu, 2013; Kaya & Selvitopu, 2017). 
Especially in this period when distance education was started with the pandemic process, 
quality in education has had a special importance. In this process, quality problems arise in 
education and accreditation studies become more important (Tonbuloğlu & Aydın, 2015).  In 
the distance education process, many factors that affect the quality of education, such as the 
teacher, the educational equipment used, course materials, the applied methods and 
techniques play a major role in increasing the quality of education. For this reason, teachers 
should have experience for the tools, methods and techniques which were used and applied. 
Experienced teachers in this field are needed for distance education to compensate the 
advantages of face-to-face education and to enable students to grow in the best way possible. 
The aim of the research is to reveal the expectations of social studies teachers and teacher 
candidates about the quality of education. In this research, the phenomenology design was 
preferred to investigate the expectations of social studies teachers and teacher candidates 
from the quality in education. The study group of the research was determined according to 
the easily accessible case sampling, one of the purposeful sampling methods. The data of the 
research were collected by interview method. While collecting the research data, a two-part 
google form including personal information, and opinions about the quality of education was 
sent to the teachers and teacher candidates. The research data were analyzed with content 
analysis. 
When the research findings were examined, teacher candidates and teachers stated that they 
generally received necessary education at universities and that they should also take 
individual initiatives to update and improve themselves. In addition, teacher candidates and 
teachers who have recently graduated from faculties mentioned that studies on quality 
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standards in education are carried out in their faculties. Teachers who graduated from 
education faculties years ago and who have been working for a long time stated that their 
faculties do not include studies that will increase the quality of education. Furthermore, they 
also reported that there were no accreditation studies in education faculties at that time. In 
general, teachers and teacher candidates reported that they did not receive training on distance 
education at the university. They stated that they started to learn the tools used in distance 
education with the pandemic. 

  Keywords: Social studies, teacher, teacher candidates, quality education, quality assurance 
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ABSTRACT: Küreselleşen dünyada iletişim, ulaşım, haberleşme gibi alanlarda gelişmelerin yaşanması 
insanların birçok şeyi daha kolay ve hızlı bir şekilde öğrenmelerini sağlamış, toplumların 
ortak kabul ettiği evrensel değerleri de artırmıştır. Bu gelişmeler eğitim alanına da yansımış 
olup eğitimde evrensel değerlere ve bilgi toplumuna uyumlu, bilgi üretimi için olanak sunan, 
bilginin yaratıcı şekilde kullanımını sağlayan bireyler yetişmesine önem verilmeye 
başlanmıştır (Karaca, 2008). Bu özelliklerdeki bireylerin yetişmesi için nitelikli öğretmenlere 
ihtiyaç duyulmaktadır. Öğretmenlerimizin iyi yetişmeleri, okullarından gerekli mesleki 
donanıma sahip olarak mezun olmaları eğitimde kalitenin artmasında etkili olacaktır. 
Eğitimin kalitesi ile öğretmenin kalitesi arasında anlamlı bir ilişki olduğu düşünüldüğünden 
dünyanın her yerinde öğretmenlerin iyi yetişmesi için çalışılmaktadır. Öğretmen yetiştiren 
eğitim fakülteleri bu konuda önemli görevler üstlenmektedir (Özoğlu, 2010). Öğretmen 
yetiştiren kurumlar eğitim programlarını bu ihtiyaçlara göre düzenlemektedir. Eğitimde 
kalitenin artması eğitim araçlarının kalitesinin artmasına bağlıdır. Öğretmen, öğrenci, veli, 
okul ve okul idaresi, çeşitli eğitim araç gereçleri, vb. faktörlerin niteliği eğitimin kalitesini 
artırmaktadır (Büyükşahin & Şahin, 2017). Tüm bu faktörlerin arasında öğretmen eğitimi 
eğitimde kaliteyi artıracak en önemli unsurlardan biri olarak görülmektedir. Öğretmen 
eğitiminde kalitenin yükselmesi, eğitim olanaklarının iyileştirilmesine ilişkin olarak “kalite 
güvencesi” kavramı ortaya çıkmıştır. Günümüzde bu kavram genellikle açıklık, şeffaflık, 
uluslararasılaşma ve kamusal hesap verebilme bağlamında gündeme gelmektedir (Azar, 
2011; Özoğlu, Gür & Altunoğlu, 2013; Kaya & Selvitopu, 2017).  Özellikle pandemi 
süreciyle birlikte uzaktan eğitime geçildiği bu dönemde eğitimde kalite ayrı bir öneme sahip 
olmuştur. Bu süreçte eğitimde nitelik sorunları ortaya çıkmakta ve akreditasyon çalışmaları 
daha da önemli hale gelmektedir (Tonbuloğlu & Aydın, 2015).  Uzaktan eğitim sürecinde 
öğretmen, kullanılan eğitim araç gereçleri, ders materyalleri, uygulanan yöntem ve teknikler 
gibi eğitimde kaliteyi etkileyen birçok faktör eğitimde kalitenin artırılmasında büyük rol 
oynamaktadır. Bu nedenle öğretmenlerin kullanmış olduğu, uyguladığı araç- gereç, yöntem 
ve teknikler konusunda gerekli donanıma sahip olmaları gerekmektedir. Uzaktan eğitimin 
yüz yüze eğitimin sağladığı avantajları telafi edebilmesi, öğrencilerin en iyi şekilde 
yetişmesine olanak sunulması için bu konuda deneyimli öğretmenlere ihtiyaç vardır.  
Araştırmanın amacı Sosyal Bilgiler öğretmen ve öğretmen adaylarının eğitim kalitesiyle ilgili 
beklentilerini ortaya koymaktır. Bu çalışma nitel araştırma türlerinden olgu bilim 
(fenomenoloji) desenindedir. Araştırmada sosyal bilgiler öğretmen ve öğretmen adaylarının 
eğitimde kaliteden beklentilerini derinliğine araştırmak için olgubilim deseni tercih 
edilmiştir. Araştırmanın çalışma grubu amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir 
durum örneklemesine göre belirlenmiştir. Araştırmanın katılımcılarını sosyal bilgiler 
öğretmen ve öğretmen adayları oluşturmuştur. Araştırmanın verileri görüşme yöntemi ile 
toplanmıştır. Araştırma verileri toplanırken öğretmenlere ve öğretmen adaylarına kişisel 
bilgiler ve eğitim kalitesiyle ilgili görüşleri içeren iki bölümden oluşan google form 
gönderilmiş ve üniversitelerin eğitim fakültelerinden mezun olmuş öğretmen ve hala 
üniversitelerin eğitim fakültelerinde öğrenimlerini sürdüren öğretmen adaylarından soruları 
cevaplayarak görüşlerini paylaşmaları istenmiştir. Araştırma verileri ise içerik analizi ile 
analiz edilmiştir.  
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Araştırmanın bulgularından elde edilen verilere göre öğretmen adaylarının ve öğretmenlerin 
üniversitelerde genel olarak gereken eğitimi aldıklarından ancak kendilerini güncellemek ve 
geliştirmek için bireysel girişimlerde de bulunmaları gerektiğinden bahsetmişler ve hem 
eğitim fakültelerine hem de bireysel girişimleriyle ilgili neler yapılabileceğine yönelik 
önerilerde bulunmuşlardır.  Bunun yanında öğretmen adayları ve fakültelerden yakın 
zamanda mezun olmuş öğretmenler genel olarak eğitim gördükleri fakültelerinde eğitimde 
kalite standartları ile ilgili çalışmaların yapıldığından bahsetmişlerdir. Eğitim fakültelerinden 
yıllar önce mezun olan ve uzun süredir görevlerine devam eden öğretmenler ise 
fakültelerinde eğitimde kaliteyi artıracak çalışmalara bu kadar fazla yer verilmediğini 
belirtmişlerdir. Bunun yanında o dönemlerde eğitim fakültelerinde akreditasyon 
çalışmalarının olmadığını da paylaşmışlardır. Öğretmenlerin eğitim fakültelerinde uzaktan 
eğitim ile ilgili eğitim almadıkları; öğretmen adaylarının da uzaktan eğitim ile ilgili yeterince 
özel olarak eğitim almadıkları ancak pandemi ile birlikte uzaktan eğitimde kullanılan araç 
gereçleri öğrenmeye başladıklarını ifade etmişlerdir.  

  Keywords: Sosyal bilgiler, öğretmen, öğretmen adayları, nitelikli eğitim, kalite güvencesi 
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ABSTRACT: In order to raise individuals who have the necessary qualifications and qualifications in higher 
education institutions that play an important role in the 21st century, these institutions must 
be constantly monitored, evaluated and their development supported. In this context, 
accreditation and quality assurance studies in higher education institutions have gained 
importance with the Bologna process since the beginning of the 2000s (Lamico and Jensen, 
2003). Turkey systematically started quality assurance processes in higher education by being 
included in the Bologna process in 2001, and finally, the Turkish Higher Education Quality 
Council (YÖKAK) was established in 2015 (Ayvaz, Kuşakçı and Borat, 2016). In this 
direction, quality assurance and accreditation studies have started to be carried out in higher 
education. 
The Association for Evaluation and Accreditation of Teacher Education Programs Faculties 
(EPDAD), which was established in 2012, was authorized by YÖKAK, which undertakes the 
responsibility of recognizing and authorizing accreditation institutions, in order to evaluate 
and accredit teacher education undergraduate programs. Although the accreditation process 
is not obligatory for education faculties in Turkey, it is important to develop national level 
program standards in teacher education, to evaluate them periodically in terms of compliance 
with the standards, and to establish quality assurance systems in order to increase the quality 
and efficiency of teacher-training education/educational sciences faculties and to form the 
basis for their accreditation (Adıgüzel and Sağlam, 2009). Since 2018, 24 education faculties 
have applied to EPDAD for the accreditation process and 78 undergraduate programs of these 
faculties have been accredited (https://epdad.org.tr/icerik/akredite-edilen-programs). There 
are education faculties and undergraduate programs that are still in the process of evaluation 
and accreditation. Instructors, one of the most important stakeholders of this process, take an 
active role in the program evaluation and accreditation process. 
The aim of this study; The aim is to reveal the perspectives and experiences of the academic 
staff working in the faculties of education/educational sciences and experiencing the 
accreditation process regarding the accreditation process. Hosbun and Rudoph (2016) also 
state that revealing accreditation experiences is important in terms of being a guide for 
institutions applying for accreditation. In order to obtain information about the accreditation 
phenomenon, the phenomenology design, which is one of the qualitative research designs, 
was used in this study, since it was aimed to determine the views of the instructors by making 
use of their experiences. Phenomenology studies focus on how individuals make sense of 
experience (Patton, 2018). By choosing the phenomenology design, it is aimed to reveal and 
interpret the individual perceptions and thoughts of people who share common experiences 
through in-depth interviews (Fraenkel and Wallen, 2009). The participants of the research 
consist of 17 lecturers working at three state and one foundation universities. 1 of the teaching 
staff has the title of professor, 3 of them associate professor, 8 of them are doctoral faculty 
members and 5 of them are research assistants. While determining the participants, maximum 
variation sampling and criterion sampling method, which are among purposive sampling 
methods, were used together. Teaching staff to be included in the study group; Maximum 
diversity sampling was preferred because it was selected from accredited, non-accredited and 
accredited programs and faculties. In addition, it is aimed to reach different data sources by 
diversifying the academic staff according to their titles in terms of undertaking different 
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duties and responsibilities in accreditation activities. The purpose of maximum diversity 
sampling is to reflect the diversity of individuals who may be a party to the problem studied 
on a small sample at the maximum level (Yıldırım and Şimşek, 2013). The fact that the 
instructors took part in the accreditation process was determined as the criterion of the study 
group. The basic understanding in using the criterion sampling method is to examine the 
situations that meet a predetermined set of criteria. The criterion or criteria mentioned here 
can be determined by the researcher (Yıldırım and Şimşek, 2013). The data of the research 
were collected with a semi-structured interview form. In order to ensure the content and 
opinion validity of the data collection tool, the opinion of a subject area expert who has 
scientific research on the accreditation process and a measurement and evaluation expert who 
has a good command of the qualitative research method was sought. The interviews were 
conducted face-to-face and online, and each interview lasted an average of 25-35 minutes. 
Descriptive analysis method was used in the analysis of the obtained qualitative data. 
 
The findings obtained in this study were arranged according to the themes revealed by the 
research questions and were presented considering the questions in the interview form. In 
order to ensure the credibility of the research, data sources were diversified and expert 
opinion was sought. In order to ensure the consistency of the findings, the data were coded 
separately by two researchers. The percentage of agreement between coders was calculated 
as 85%. According to the findings obtained from the research, while the lecturers define the 
concept of accreditation; while using concepts such as quality, documentation, awareness and 
evaluation; They also found definitions that express negativity in terms of themselves, such 
as controlling, being controlled and being judged. While the accreditation process is seen as 
effective in terms of revealing the aspects that are open to improvement and providing 
qualifications in the dimensions of planning, implementation and evaluation in the teaching 
process; It has been determined that there are negativities related to the fact that the process 
is carried out mostly through documents and documents, the workload increases and there 
are inconsistencies in the objectivity and evaluation standards of the evaluators. The 
contributions of the accreditation process are classified in three areas: faculty, department 
and teaching staff. Providing the opportunity to demonstrate their contributions to the faculty, 
visibility among education faculties and the quality of work done; contributions to the 
department, reviewing the current situation, eliminating the deficiencies and increasing the 
possibility of qualified candidate students to choose the department; Contributions to the 
instructor were determined as archiving documents, conducting the teaching process in a 
systematic way and making self-evaluation. Faculty members experience problems due to 
the increase in workload in the accreditation process, reflecting the subjective perspectives 
of the evaluators to the process, and the lack of sufficient knowledge of the instructors about 
the accreditation process. As a result of the research, suggestions have been developed such 
as taking measures to eliminate negative perceptions of the accreditation process, making 
structural and contextual arrangements that will increase the effectiveness of the accreditation 
process, and working on the training, qualifications and selection criteria of the evaluator 
candidates for more effective execution of the accreditation process. 

  Keywords: Accreditation, Teacher Training, Academics 
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ÖZET: 21. yüzyılda önemli bir rol üstlenen yükseköğretim kurumlarında gerekli yeterliklere sahip 
ve ihtiyaç duyulan nitelikteki bireylerin yetiştirilebilmesi için bu kurumların sürekli olarak 
izlenmesi, değerlendirilmesi ve gelişimlerinin desteklenmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, 
2000’li yılların başından itibaren Bologna süreci ile birlikte yükseköğretim kurumlarında 
akreditasyon ve kalite güvence çalışmaları önem kazanmıştır. (Lamico ve Jensen, 2003). 
Türkiye de 2001 yılında Bologna sürecine dahil olarak yükseköğretimde kalite güvence 
süreçlerini sistematik bir şekilde başlatmış ve nihayetinde 2015 yılında Yükseköğretim Kalite 
Kurulu (YÖKAK) kurulmuştur (Ayvaz, Kuşakçı ve Borat, 2016). Bu doğrultuda, 
yükseköğretimde kalite güvence ve akreditasyon çalışmaları yürütülmeye başlanmıştır. 
Akreditasyon kuruluşlarının tanınması ve yetkilendirilmesi sorumluluğunu üstlenen YÖKAK 
tarafından öğretmen eğitimi lisans programlarını değerlendirmek ve akredite etmek amacıyla 
da 2012 yılında kurulan Eğitim Fakültelerini Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği 
(EPDAD) yetkilendirilmiştir. Türkiye’de eğitim fakülteleri için akreditasyon süreci zorunlu 
olmamakla birlikte öğretmen yetiştiren eğitim/eğitim bilimleri fakültelerinin kalite ve 
verimliliklerini artırmak ve akreditasyonuna temel oluşturmak amacıyla öğretmen eğitiminde 
ulusal düzeydeki program standartlarının geliştirilmesi, standartlara uygunluğu açısından 
belli aralıklarla değerlendirilmesi ve kalite güvence sistemlerinin oluşturulması önemli 
görülmektedir (Adıgüzel ve Sağlam, 2009). 2018’den bu yana 24 eğitim fakültesi 
akreditasyon süreci için EPDAD’a başvurmuş ve bu fakültelerin 78 lisans programı akredite 
edilmiştir (https://epdad.org.tr/icerik/akredite-edilen-programlar). Halen değerlendirme ve 
akreditasyon süreci devam eden eğitim fakülteleri ve lisans programları bulunmaktadır. Bu 
sürecin en önemli paydaşlarından biri olan öğretim elemanları, program değerlendirme ve 
akreditasyon sürecinde aktif bir şekilde rol almaktadır.  
Bu çalışmanın amacı; eğitim/eğitim bilimleri fakültelerinde görev yapan ve akreditasyon 
sürecini yaşayan öğretim elemanlarının akreditasyon sürecine ilişkin bakış açısı ve 
deneyimlerini ortaya çıkarmaktır. Hosbun ve Rudoph (2016) da akreditasyon deneyimlerinin 
ortaya çıkarılmasının, akreditasyona başvuran kurumlar için yol gösterici olması açısından 
önemli olduğunu ifade etmektedir. Akreditasyon olgusuna yönelik bilgiler elde etmek için 
öğretim elemanlarının görüşlerinin, yaşadıkları deneyimlerden faydalanılarak belirlenmesi 
amaçlandığından bu araştırmada nitel araştırma desenlerinden biri olan olgubilim 
(fenomenoloji) deseni kullanılmıştır. Olgubilim çalışmalarında bireylerin deneyimi nasıl 
anlamlandırıldığına odaklanılır (Patton, 2018). Olgubilim deseninin seçilmesiyle, 
derinlemesine görüşmeler yoluyla ortak deneyimler paylaşan kişilerin bir olguya ilişkin 
bireysel algılarının ve düşüncelerinin ortaya çıkartılması ve yorumlanması (Fraenkel ve 
Wallen, 2009) amaçlanmaktadır. Araştırmanın katılımcılarını, üç devlet ve bir vakıf 
üniversitesinde görev yapan 17 öğretim elemanı oluşturmaktadır. Öğretim elemanlarının 1’i 
profesör, 3’ü doçent, 8’i doktor öğretim üyesi ve 5’i araştırma görevlisi unvanına sahiptir. 
Katılımcılar belirlenirken amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik 
örneklemesi ve ölçüt örnekleme yöntemi birlikte kullanılmıştır. Çalışma grubuna dahil 
edilecek öğretim elemanları; akredite edilen, akredite edilmeyen ve akreditasyon sürecinde 
olan program ve fakültelerden seçildiği için maksimum çeşitlilik örneklemesi tercih 
edilmiştir. Ayrıca akreditasyon faaliyetlerinde farklı görev ve sorumluluklar üstlenmeleri 
bakımından öğretim elemanlarının unvanlarına göre çeşitlendirilmesi ile farklı veri 
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kaynaklarına ulaşılması hedeflenmiştir. Maksimum çeşitlilik örneklemesindeki amaç küçük 
bir örneklem üzerinde çalışılan probleme taraf olabilecek bireylerin çeşitliliğini maksimum 
derecede yansıtmaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2013). Öğretim elemanlarının akreditasyon 
sürecinde yer almış olmaları ise çalışma grubunun ölçütü olarak belirlenmiştir. Ölçüt 
örnekleme yönteminin kullanılmasında temel anlayış, önceden belirlenen bir dizi ölçütü 
karşılayan durumların incelenmesidir. Burada sözü edilen ölçüt ya da ölçütler araştırmacı 
tarafından belirlenebilir (Yıldırım ve Şimşek, 2013). Araştırmanın verileri, yarı 
yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Veri toplama aracının kapsam ve görüş 
geçerliğini sağlamak amacıyla, akreditasyon süreci ile ilgili bilimsel araştırmaları olan bir 
konu alanı uzmanının ve nitel araştırma yöntemine hakim olan bir ölçme ve değerlendirme 
uzmanının görüşüne başvurulmuştur. Görüşmeler yüz yüze ve online olarak gerçekleştirilmiş 
ve her bir görüşme ortalama 25-35 dakika sürmüştür. Elde edilen nitel verilerinin analizinde 
betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. 
Bu araştırmada elde edilen bulgular, araştırma sorularının ortaya koyduğu temalara göre 
düzenlenmiş ve görüşme formunda yer alan sorular dikkate alınarak sunulmuştur. 
Araştırmanın inandırıcılığını sağlamak amacıyla veri kaynakları çeşitlemesi yapılmış ve 
uzman görüşüne başvurulmuştur. Elde edilen bulguların tutarlılığını sağlamak amacıyla da 
veriler iki araştırmacı tarafından ayrı ayrı kodlanmıştır. Kodlayıcılar arası uyuşum yüzdesi 
%85 olarak hesaplanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, öğretim elemanları, 
akreditasyon kavramını tanımlarken; kalite, dokümantasyon, farkındalık ve değerlendirme 
gibi kavramlar kullanırken; denetleme, kontrol edilme ve yargılanma gibi kendileri açısından 
olumsuzluk ifade eden tanımlamalarda da bulunmuştur. Akreditasyon süreci, iyileştirmeye 
açık yönlerin ortaya konması ve öğretim sürecinde planlama, uygulama ve değerlendirme 
boyutlarında nitelik sağlanması bakımından etkili görülürken; sürecin daha çok belge ve 
dokümanlar üzerinden yürütülmesi, iş yükünün artması ve değerlendiricilerin nesnelliğinde 
ve değerlendirme standartlarında tutarsızlıklar bulunmasına ilişkin olumsuzluklar olduğu 
saptanmıştır. Akreditasyon sürecinin katkıları fakülte, ana bilim dalı ve öğretim elemanı 
olmak üzere üç alanda sınıflandırılmıştır. Fakülteye katkıları, eğitim fakülteleri arasında 
görünür olma ve yapılan işlerin kalitesini kanıtlamaya fırsat sağlanması; ana bilim dalına 
katkıları, mevcut durumun gözden geçirilmesi, eksikliklerin giderilmesi ve nitelikli aday 
öğrencilerin ana bilim dalını tercih etme olasılığının artması; öğretim elemanına katkıları ise 
dokümanların arşivlenmesi, öğretim sürecinin sistematik bir şekilde yürütülmesi ve öz 
değerlendirme yapılması olarak belirlenmiştir. Öğretim elemanları, akreditasyon sürecinde iş 
yükünün artması, değerlendiricilerin öznel bakış açılarını sürece yansıtmaları ve öğretim 
elemanlarının akreditasyon süreci hakkında yeterli bilgi sahibi olmamasından kaynaklı 
sorunlar yaşamaktadır. Araştırma sonucunda akreditasyon sürecinin daha etkili 
yürütülmesine yönelik akreditasyon sürecine yönelik olumsuz algılarını giderecek önlemlerin 
alınması, akreditasyon sürecinin etkililiğini artıracak yapısal ve içeriksel düzenlemelerin 
yapılması ve değerlendirici adaylarının eğitimleri, yeterlikleri ve değerlendirme ekibine 
seçilme kriterlerine yönelik çalışmalar yapılması şeklinde öneriler geliştirilmiştir. 

  Keywords: Akreditasyon, Öğretmen Eğitimi, Öğretim Elemanları 
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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 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 
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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. 

  Keywords: Higher Education, Turkish Sign Language (TSL), teacher training, distance training. 
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ÖZET: Amaç: İşitme yetersizliği, Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre işitme 
duyarlılığındaki kısmen veya tamamen kaybın sonucunda, özel eğitim ile destek eğitime 
gereksinim duyan birey olarak tanımlanmaktadır. İşitme yetersizliği öncelikle dil gelişimi 
olmak üzere tüm gelişim alanlarını etkilemektedir. İşitme yetersizliği olan bireyler 
iletişimde işitsel sözel ya da işaret dili ile iletişim kurmaktadırlar. İşaret dili işitme 
engellilerin iletişim kurarken kullandıkları yöntemlerden biri olup, doğuştan ileri ve çok 
ileri düzeyde işitme kaybı olan çocukların anadilidir. Tam ve kapsayıcı bir dil olan işaret 
dilinde sessel semboller yerine, baş, el, parmak, yüz, mimik, jest ve bütün vücut hareketleri 
ile yaratılan görsel sembollere yer verilmektedir. İşaret dili öğretiminde özellikle görsellik 
ile yüz yüze etkileşim ön plana çıkmaktadır. Türk İşaret Dili dersi özel eğitim 
öğretmenliğinde okuyan öğretmen adaylarının 3. Yarıyılda Alan Eğitimi dersi olarak 2 saat 
teorik olarak aldıkları 3 AKTS’lik bir derstir. Dolayısıyla erken çocukluk dönemde 
ebeveynlerin, okul hayatında ise çocuğun öğretmenlerinin işaret dilinin bir iletişim yöntemi 
olarak farkında olmaları kaçınılmazdır. Okul çağında işitme yetersizliği olan öğrencilerin 
eğitiminde işaret dilinin bir yöntem olarak kullanılması ise öğretmenlerin Türk İşaret Dili 
(TİD) konuşma yeterlikleri ile ilişkilidir. Bu çalışmada, özel gereksinimleri olan 
öğrencilerle çalışacak özel eğitim öğretmenliğinde okuyan öğretmen adaylarının, Türk 
İşaret Dili dersine ilişkin eğitim-öğretim deneyimleri uzaktan öğretim bağlamında 
incelenmiştir.  
Yöntem: Çalışma, nitel araştırma yönteminde desenlenmiş araştırmanın katılımcıları kolay 
ulaşılabilir örneklem yöntemi ile belirlenmiştir. 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 gerçekleştirilmiştir. 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 öncesine 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 öğretimle aldıkları TİD eğitiminin etkili öğretim ile ilişkisine dayalı görüşleri 
incelenmiştir.  
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 dersler açısından uygulamaların sınırlı olduğunu 
belirtmişlerdir. COVID-19’un etkisi bağlamında işitme yetersizliği olan bireylerin uzaktan 
eğitim faaliyetlerinde dezavantajlı durumda kaldıklarını belirten katılımcılar, TİD’i aktif 
konuşan ve öğretimde yer veren öğretmenlerin dahi ekran başında somutlaştırma, materyal 
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kullanımı, etkileşim kurabilme konusunda sınırlılık yaşadıklarını, kendilerinin yalnızca 
TİD ile ilgili videolar izleyebildiklerini ama karşılıklı TİD kullanımı konusunda sınırlılık 
yaşadıklarını belirtmişlerdir. Pandemi döneminde eğitim öğretimde akademik olarak 
bilgilendirici seminer-kurs gibi hazırlıkların artmasını olumlu olarak karşılayan öğretmen 
adayları, etkileşimin sağlandığı mikroöğretim çalışmalarının ise sınırlı kaldığı yönünde 
görüş bildirmişlerdir. Etkili öğretim vurgusu da yapan katılımcılar, uzaktan öğretimde 
dijital ortam materyallerinin artırılması, alt yazılı kitaplar, videolar, animasyonlar 
hazırlanmasının da işitme yetersizliği olan öğrencilerin fırsat eşitliğine katkı sağladığını, 
kendilerinin de çoğu kez gerek Milli Eğitim Bakanlığı  gerekse Sağlık Bakanlığı, diğer sivil 
toplum kuruluşları ve teknoloji firmaları tarafından hazırlanan TİD destekli dijital 
materyalleri inceleyerek işaret dili yeterliklerini destekledikleri belirtmiş ve materyallerin 
önemine dikkat çekmişlerdir. 

  Anahtar Kelimeler:Yükseköğretim, Türk İşaret Dili (TİD), öğretmen eğitim, uzaktan öğretim. 
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ABSTRACT: The emergence of the new generation corona virus (Covid-19) epidemic, which has affected 
the whole world, has also greatly affected education. 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. Distance education is defined in different ways 
when the literature is examined. Uşun (2006) defined distance education as a planned 
educational technology application that allows for many variables such as individuality, 
flexibility and independence, where various technological tools are used, and the 
communication between the source and the receiver is interactive. On the other hand, Moore 
and Kearsley (2012); defined distance education as a method in which teaching-learning 
processes are planned, the teacher and student are in separate times and places, the content is 
delivered online or in print, and the communication process between the teacher and the 
student is comprehensive. Distance lessons during the epidemic have been a very important 
experience for both teachers and students. However, the fact that students do not get enough 
feedback, think that they cannot express themselves adequately, and realize the learning 
process without practice through distance education and forget the concepts and subjects 
quickly shows that this education model has disadvantages as well as advantages. Especially 
in the practical lessons, in the process of learning by doing and experiencing, there are 
problems due to the fact that the students cannot use the course materials effectively as in 
formal education. In the distance education process, it is important to analyze, discuss and 
transfer what happened in the applied courses to the next generations. For this reason, this 
study aimed to determine the problems experienced by the biology teacher candidates during 
the distance education process and to evaluate how they spend this process. In the research, 
case study, one of the qualitative research designs, was used in order to investigate the subject 
in depth and versatile. 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 

mailto:turksalayca@gmail.com
mailto:yzeynep0595@gmail.com
mailto:ferhat.karakaya@bozok.edu.tr
mailto:meryema@gazi.edu.tr


 

90 

 

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. However, it was stated that the 
difficulties were experienced in providing the necessary tools and equipment in the home, in 
laboratory classes productivity was reduced. When evaluated within the scope of material 
design course, it was determined that the preference rate of face-to-face education was higher 
than distance and hybrid education. Within the framework of the problems experienced in 
distance education, it was stated that the projects planned to be carried out in the course were 
left unfinished and the course could not be concretized because they could not see different 
types of materials. For the school experience lesson, it was determined that face-to-face 
education was preferred more than distance and hybrid education. Biology teacher candidates 
stated that they prefer face-to-face education because they have been away from school for 
almost three semesters. In addition, it was mentioned that the teacher could not observe the 
interactions of the students with the students in the classroom. Within the framework of the 
opinions collected for the teaching practice course, all biology teacher candidates prefer face-
to-face education. Biology teacher candidates stated that they could not gain enough 
experience in the teaching practice course they attended with distance education and that this 
would create a disadvantage for them when they start their professional life. In general, they 
stated that they experienced some technical inadequacies (upload and download speeds, 
connection problems, etc.) in distance education courses, as well as technological tools and 
equipment (phone, tablet, computer, etc.) used by other family members. they have done. 
Some of the teacher candidates think that learning with distance education saves on time. 
Considering the data obtained in the study; It is suggested that it is necessary to investigate 
how the applied courses in the distance education process can be made more efficient and 
experiential for teacher candidates. 

  Keywords: Distance education, pandemic process, applied lessons 
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ABSTRACT: 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. Birçok Dünya 
ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçiş yapılmıştır. 
Uzaktan eğitim alan yazın incelendiğinde farklı şekillerde tanımlanmaktadır. Uşun (2006) 
uzaktan eğitimi bireysellik, esneklik ve bağımsızlık gibi birçok değişkene imkân veren, çeşitli 
teknolojik araçların kullanıldığı, kaynak ve alıcı arasındaki iletişimin etkileşimli olduğu 
planlı bir eğitim teknolojisi uygulaması olarak tanımlamıştır. Moore ve Kearsley (2012) ise; 
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. Ancak öğrencilerin yeterli geribildirim alamaması, kendilerini yeterince 
ifade edemediklerini düşünmeleri ve uygulama yapmadan öğrenme sürecini uzaktan eğitimle 
gerçekleştirmeleri kavram ve konuları çabuk unutmaları bu eğitim modelinin avantajlarının 
yanında dezavantajlarının da bulunduğunu göstermektedir. Özellikle uygulamalı derslerde 
yaparak ve yaşayarak öğrenme sürecinde öğrencilerin ders materyallerini örgün eğitimdeki 
gibi etkili kullanamamalarından dolayı sorunlar yaşanmaktadır. 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 konunun derinlemesine ve çok 
yönlü araştırılabilmesi için 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 “yapılandırılmış 
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görüşme formu” kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. 
Araştırma sonunda 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 ancak uzaktan 
eğitimde kalıcı öğrenmenin sağlanamadığı belirtilmiştir. Ayrıca laboratuvar derslerinde ev 
ortamında gerekli araç ve gereçlerin sağlanmasında yaşanan zorlukların verimliliği 
düşürdüğü belirtilmiştir. Materyal tasarım dersi kapsamında değerlendirildiğinde yüz yüze 
eğitimin tercih edilme oranının uzaktan ve hibrit eğitime göre daha fazla olduğu 
belirlenmiştir. Uzaktan eğitimde yaşanan sorunlar çerçevesinde derste gerçekleştirilmesi 
düşünülen projelerin yarım kaldığı ve farklı materyal çeşitleri göremedikleri için dersin 
somutlaştırılamadığı belirtilmiştir. Okul deneyimi dersi için de yine yüz yüze eğitimin, 
uzaktan ve hibrit eğitime göre daha fazla tercih edildiği belirlenmiştir. Biyoloji öğretmen 
adayları neredeyse üç yarıyıldan beri okuldan uzak oldukları için yüz yüze eğitimi tercih 
ettiklerini belirtmişlerdir. Ayrıca öğretmenin öğrencilerle sınıftaki etkileşimlerini 
gözlemleyemediklerine değinilmiştir. Öğretmenlik uygulaması dersi için toplanan görüşler 
çerçevesinde tüm biyoloji öğretmen adaylarının tercihi yüz yüze eğitim olması yönündedir. 
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. 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 alınarak; uzaktan eğitim sürecinde uygulamalı 
derslerin, öğretmen adayları için nasıl daha verimli ve deneyimlenebilir hale 
getirilebileceğinin araştırılmasının gerektiği önerilmektedir. 

  Keywords: Biyoloji öğretmeni, pandemi süreci, uygulamalı dersler 
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ABSTRACT: Success of a country's education system, qualifications of the teachers to be qualified and 
competent, proportional to the nature and quality of dr. In the Basic Law of National 
Education, it is clearly stated that teaching is a profession of expertise and that preparation 
for this profession will be provided by general culture, special field education and 
pedagogical formation. In this respect, it is very important to consider the teaching profession 
as a professional profession. With the rapidly changing technological development in the 
twenty-first century, the qualities that individuals should have have differentiated and the 
skills expected from societies have also changed. Some of the twenty-first century skills 
expected from individuals are; complex problem solving, critical thinking, effective 
communication, innovative production, respect for cultural differences, developing high-
level cooperation, competitiveness on an international scale. The importance of education 
in gaining these qualities and skills is undeniable. Teachers have great responsibilities in 
acquiring new knowledge and skills to students and society in general. Competencies that 
should be in a teacher are defined as "the knowledge, skills and attitudes that teachers need 
to have in order to make the teaching profession effective and productive". Achieving the 
goals designed in the field of education is closely related to the qualifications and 
competencies of the teachers who direct this process. the determination of the program for 
the training compulsory and elective courses and course content, course, be used in teaching 
and in technical, material design, regulation of learning environments, ensuring the 
university and the National Education school cooperation is quite important d. Education of 
the Ministry of Education in planning the teacher training process and implementation 
Professional Generic Competencies Thus, it will be possible to gain the knowledge, skills, 
attitudes and values determined within the scope of competences to the students in 
universities and departments that teach the teaching profession and being a teacher. will 
know. Our competences conferred take place within the framework of our teacher education 
system more efficient and to be efficient is s. 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 case study is a qualitative research method in which 
the researcher examines one or more situations in a certain system with data collection tools 
containing multiple sources, and defines the situations and the themes related to the 
situation. This working group's research purposive sampling method alternately been 
determined. The study group consists of 30 students studying in the Biology Teaching 
undergraduate program of a state university in Ankara. The data, the researchers by the draft 
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of the "structured interview" was collected using. Data collection tools and trainings planned 
in accordance with the approaches of the research were applied to all students in the same 
time. Content analysis was used in the analysis of the data. In content analysis, similar 
data are brought together within the framework of certain concepts and categories and 
interpreted in a way that the reader can understand. As a result of the research; biology 
teachers in the eyes of the ideal teacher of biology in particular the field of information and 
education field n in the current academic knowledge and competence should 
have tiki appear were stabilized. Biology teacher candidates; an ideal teacher yirminc 
century, the use of technology, problem solving skills, have indicated the need to have 
qualifications such as creativity and critical thinking. It has been concluded that the ideal 
biology teacher should also have high communication skills and ensure that knowledge is 
learned meaningfully by doing and living in the lessons. 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 note. It is suggested that teachers' access to current academic information and their 
competence in using technology, which has become more important during the pandemic 
process, should also be investigated.    

  Keywords: Biology teacher, teacher competencies, 21st century skills 
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ABSTRACT: 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. Yirmi 
birinci yüzyılda hızla değişen teknolojik gelişimle birlikte bireylerin sahip olması gereken 
nitelikleri farklılaşmış ve toplumlardan beklenilen beceriler de değişmiştir. Bireylerden 
beklenen yirmi birinci yüzyıl becerilerinden bazıları; karmaşık problem çözme, eleştirel 
düşünme, etkili iletişim, yenilikçi üretim, kültürel farklılıklara saygı, yüksek düzeyde iş 
birliği geliştirebilme, uluslararası ölçekte rekabet edebilmedir. Bu nitelik ve becerilerin 
kazandırılmasında eğitimin önemi yadsınamaz. Öğrencilere ve toplum geneline yeni bilgi ve 
becerilerin kazandırılmasında öğretmenlere çok büyük sorumluluklar düşmektedir. 
Öğretmende olması gereken yeterlikler, öğretmenlerin "öğretmenlik mesleğini etkili ve 
verimli bir biçimde yeline getirebilmek için sahip olmaları gereken bilgi, beceri ve tutumlar” 
olarak tanımlanmaktadır. Eğitim alanında tasarlanan hedeflere ulaşabilmek, bu sürece yön 
veren öğretmenlerin nitelik ve yeterlikleriyle yakından ilişkilidir. Bu nedenle üniversitelerin 
öğretmen yetiştirmesine yönelik programlarında zorunlu ve seçmeli derslerin ve ders 
içeriklerinin belirlenmesinde, derslerde kullanılacak öğretim ve tekniklerinde, materyal 
tasarımında, öğrenme ortamlarının düzenlenmesinde, üniversite ve Milli Eğitim okul iş 
birliğinin sağlanması oldukça önemlidir. Öğretmen yetiştirme süreçlerinin planlanması ve 
uygulanmasında Milli Eğitim Bakanlığının Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlilikleri 
referans olacaktır. Böylelikle öğretmenlik mesleğini ve öğretmen olmayı öğreten üniversite 
ve bölümlerdeki öğrencilere yeterlikler kapsamında belirlenmiş olan bilgi, beceri, tutum ve 
değerler kazandırılabilecektir. Kazandırılan yeterlikler çerçevesinde eğitim öğretim 
sistemimizde yer 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. Konunun derinlemesine ve 
çok yönlü araştırılabilmesi için nitel araştırma desenlerinden durum çalışması kullanılmıştır. 
Durum çalışması, araştırmacının belli bir sistem içerisinde bir veya birkaç durumu çoklu 
kaynakları içeren veri toplama araçları ile derinlemesine incelediği, durumların ve duruma 
bağlı temaların tanımlandığı nitel bir araştırma yöntemidir. 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” 
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kullanılarak toplanmıştır. Araştırmanın yaklaşımlarına uygun olarak planlanan veri toplama 
araçları ve eğitimler, tüm öğrencilere aynı sürede uygulanmıştır. Verilerin analizinde içerik 
analizi kullanılmıştır. İçerik analizinde birbirine benzeyen veriler, belirli kavramlar ve 
kategoriler çerçevesinde bir araya getirilip ve okuyucunun anlayabileceği bir biçimde 
düzenlenerek yorumlanır. Araştırma sonucunda; biyoloji öğretmen adaylarının gözünde ideal 
biyoloji öğretmeninin özellikle alan bilgisi ve alan eğitiminde güncel akademik bilgilere ve 
yeterliklere sahip olması gerektiği belirlenmiştir. Biyoloji öğretmen adayları; ideal bir 
öğretmenin yirminci yüzyılda teknoloji kullanımı, problem çözme becerisi, yaratıcılık ve 
eleştirel düşünme gibi yeterliliklere sahip olması gerektiğini belirtmişlerdir. İdeal biyoloji 
öğretmeninin iletişim kurma becerisinin de yüksek olması gerektiğini ve derslerinde yaparak-
yaşayarak bilginin anlamlı öğrenilmesini sağlaması gerektiğini sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca 
kalıcı öğrenmeyi kolaylaştıracak seçkin görsellerden yararlanmayı ve öğrencilerin 
biyolojideki temel kavramları not alarak öğrenmelerini sağlayacak yeterlilere sahip olunması 
gerektiği vurgulanmıştır. Öğretmenlerin güncel akademik bilgilere erişim kaynaklarının ve 
pandemi sürecinde önemi artan teknolojiyi kullanma yeterliklerinin de araştırılması gerektiği 
önerilmektedir. 

  Keywords: Biyoloji öğretmeni, öğretmen yeterlikleri, 21. yüzyıl becerileri,  
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ABSTRACT: As Aristotle perceived in the ancient world, the concept of quality is multidimensional and 
highly dependent on the person making the definition. This idea can only describe quality in 
terms of perpetrator. Who is the judge of quality? It is also supported by the contemporary 
theorist Deming (2000, p. 168), who explains it as Looking at the definitions made, in a sense, 
quality is defined as valuing people, constant change, development and renewal (Bakioğlu & 
Baltacı, 2017). When it comes to quality, the first thing that comes to mind is not only the 
quality of goods and services, but also the quality of all factors (leadership quality, 
management quality, system quality, human quality, equipment quality, etc.) that are 
effective in the emergence of products and services in the organization (Aktan, 1999). When 
competition and superiority are the main objectives for institutions, the importance of product 
and customer satisfaction increases. It is not possible to think that the change and 
development in the social field, which led to the emergence of the concept of "quality", has 
no effect on education. The reflection of quality on the individual is to be creative, problem-
solving, selfless while realizing his interests and goals, fair, democratic and free in human 
relations, flexible and complementary in social and cultural issues. It is a prerequisite in 
education that the teacher who will take part in the development of this person is also of high 
quality and has these characteristics (APEID/UNESCO, 1986). This is why; Quality has been 
one of the main issues on the agenda in recent years in higher education institutions that 
provide teacher education in a competitive environment. 
Quality assurance often appears as a systematic review of quality by an external evaluator. 
Control-based approaches such as institutional evaluation first, quality evaluation and total 
quality management in Europe, and the concept of accreditation within the framework of 
quality assurance have come to the fore in the last period. In the United States (USA), it 
started as a quality assurance system with the accreditation of universities as a condition of 
granting scholarships to students. It is to reveal what kind of decisions are made to ensure 
security and what kind of organizational structure they try to create to implement these 
decisions. 
With this research, which was planned and carried out as a qualitative case study, with an 
interpretative approach, “what is going on?” The answer to the question has been sought. In 
this study, in which descriptive document scanning method was used, documents of EU, USA 
and Turkey accreditation institutions and official training reports were used as data collection 
tool. In order to understand the quality and accreditation trend in Turkey, academic studies 
on this subject have been examined. The meaning similarities and differences attributed to 
the concept of accreditation, which is the most preferred quality assurance system, in terms 
of teacher education have been tried to be defined by making comparisons between countries. 
According to the findings obtained in this study, which is expected to contribute to quality 
assurance studies in teacher education in Turkey, various approaches are suggested for 
accreditation, which means the evaluation process in the most general sense. While there are 
two approaches (IIEP-UNESCO, 2011) that are fit for purpose and standards-based in the 
United States, the question of whether to choose a program for accreditation or an 
institutional-oriented approach is still being debated in Europe. Since the process 
management approach is expected to be adopted in studies in order to increase the 
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contribution of the evaluation process to the institution in Turkey (Institutional Internal 
Evaluation Report Preparation Guide, 2017), it can be said that accreditation is based on a 
system approach. In Europe, all countries except Luxembourg have a quality assurance 
system for teacher education, and it has been observed that there are differences between 
countries. The system applied in the majority of countries regarding the assessment of quality 
assurance in higher education is also applied in teacher education. Belgium, Denmark, Spain, 
Germany make a general practice in evaluation and take the opinion of the business world. 
While Italy, Netherlands and Iceland do not take student opinions, other countries also 
include student opinions in the evaluation. While Germany, the Netherlands and Italy focus 
on increasing productivity, Scandinavian countries focus on facilitating access to education 
and equal opportunities. In the evaluations that include a standards-based approach, it is seen 
that there is no specific regulation regarding the evaluation of programs and institutions. In 
the United States, it has been found that there is a quality assurance system that focuses on 
continuous improvement and innovation, and an evidence-based accreditation process is 
operated. The quality assessment process, which is carried out at the request of the 
government in Europe, is applied on a voluntary basis in the United States. It is seen that 
accreditation is preferred as a quality assurance system in education faculties in Turkey and 
studies on this have started simultaneously with the countries in Europe. The study has not 
been completed yet and the analysis process continues. 

  Keywords: Quality, accreditation, teacher training 
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ABSTRACT: Aristoteles'in antik dünyada algıladığı gibi, kalite kavramı çok boyutludur ve tanımı yapan 
kişiye oldukça bağımlıdır. Bu fikir, kaliteyi “yalnızca fail açısından tanımlanabilir. Kalitenin 
yargıcı kimdir?” şeklinde açıklayan çağdaş kuramcı Deming (2000,s. 168) tarafından da 
desteklenmektedir. Yapılan tanımlara bakıldığında bir anlamda kalite insana değer verme, 
sürekli değişme, gelişme ve yenilenme olarak tanımlanmaktadır (Bakioğlu ve Baltacı, 2017). 
Kalite denildiğinde ilk akla gelen sadece mal ve hizmet kalitesi değil aynı zamanda 
organizasyonda ürün ve hizmetin ortaya çıkmasında etkili olan tüm faktörlerin (liderlik 
kalitesi, yönetim kalitesi, sistem kalitesi, insan kalitesi, donanım kalitesi vs.) kalitesidir 
(Aktan, 1999). Kurumlar için rekabet ve bu rekabette üstünlük temel amaç olduğunda ürün 
ve buna bağlı olarak müşteri memnuniyetinin önemi artmaktadır. Toplumsal alanda yaşanan 
ve “kalite” kavramının ortaya çıkmasına sebep olan değişim ve gelişimin, eğitime etkisinin 
olmadığının düşünülmesi mümkün değildir. Kalitenin bireye yansıması yaratıcı, problem 
çözebilen, ilgi ve amaçlarını gerçekleştirirken bencil olmayan, insan ilişkilerinde adil, 
demokratik ve özgür, sosyal ve kültürel konularda esnek ve tamamlayıcı insan olmasıdır. Bu 
insanın gelişiminde yer alacak olan öğretmenin de kaliteli olması ve bu özellikleri taşıması 
eğitimde bir ön şarttır (APEID/UNESCO, 1986). Bu nedenledir ki; rekabet ortamında 
öğretmen eğitimini gerçekleştiren yükseköğretim kurumlarında da kalite son yıllarda 
gündemdeki ana konulardan biri olmuştur. 
Kalite güvencesi genellikle dış bir değerlendirici tarafından kalitenin sistematik olarak 
incelenmesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Avrupa’da ilk olarak kurumsal değerlendirme, 
daha sonra kalite değerlendirme ve toplam kalite yönetimi gibi kontrole dayalı yaklaşımlar, 
son dönemde ise kalite güvencesi çerçevesinde akreditasyon kavramı ön plana çıkmıştır. 
Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nde ise öğrencilere burs verme şartı olarak 
üniversitelerin akredite olması ile kalite güvence sistemi olarak başlamıştır Bu çalışmada 
amaç, Avrupa, Amerika ve Türkiye’ de bulunan eğitim fakültelerinin uyguladıkları kalite 
güvence sistemi sürecine bağlı olarak kalite kavramının nasıl anlaşıldığı, kalite güvencesini 
sağlamak için ne tür kararlar alındığı ve bu kararları uygulamak için nasıl bir örgütsel yapı 
oluşturmaya çalıştıklarını ortaya koymaktır. 
Nitel bir durum çalışması olarak planlanıp yürütülen bu araştırma ile yorumlayıcı bir 
yaklaşımla “ne oluyor?” sorusuna cevap aranmıştır. Betimsel doküman tarama yönteminin 
kullanıldığı bu çalışmada, veri toplama aracı olarak AB, ABD ve Türkiye akreditasyon 
kurumlarının dokümanlarından, resmi eğitim raporlarından faydalanılmıştır. Türkiye’de 
kalite ve akreditasyon yönelimini anlamak İçin bu konuda gerçekleştirilen akademik 
çalışmalar incelenmiştir. Kalite güvence sistemi olarak en çok tercih edilen akreditasyon 
kavramına öğretmen eğitimi özelinde yüklenilen anlam benzerlikleri ve farklılıkları, ülkeler 
arası karşılaştırma yapılmak suretiyle tanımlanmaya çalışılmıştır. 
Türkiye’deki öğretmen eğitiminde kalite güvence çalışmalarına katkıda bulunması 
beklenilen bu çalışmada elde edilen bulgulara göre, en genel anlamıyla değerlendirme süreci 
anlamına gelen akreditasyon için çeşitli yaklaşımlar öne sürülmektedir. Amerika’da amaca 
uygun ve standartlara dayalı olmak üzere iki yaklaşım (IIEP-UNESCO, 2011) varken 
Avrupa’da akreditasyona yönelik program mı yoksa kurumsal yönelimli yaklaşımların mı 
seçileceği sorusu halen tartışılmaktadır. Türkiye’ de değerlendirme sürecinin kuruma 
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katkısının arttırılması amacıyla çalışmalarda süreç yönetimi yaklaşımının benimsenmesi 
beklendiğinden (Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu, 2017), 
akreditasyonun sistem yaklaşımı temelli olduğu söylenebilir. Avrupa’ da Lüksemburg 
haricinde tüm ülkelerin öğretmen eğitimine yönelik bir kalite güvence sistemi bulunmakta 
olup ülkeler arası farklılıklar olduğu görülmüştür. Ülkelerin çoğunluğunda yükseköğretimde 
kalite güvencesine yönelik değerlendirmesine ilişkin uygulanan sistem öğretmen eğitiminde 
de uygulanmaktadır. Belçika, Danimarka, İspanya, Almanya değerlendirmede genel bir 
uygulama yapmaktadır ve iş dünyasının görüşünü almaktadır. İtalya, Hollanda, İzlanda 
öğrenci görüşü almazken diğer ülkeler öğrenci görüşüne de değerlendirmede yer 
vermektedir. Almanya, Hollanda ve İtalya verimliliği artırma üzerine odaklanırken 
İskandinav ülkeleri eğitime erişimin kolaylaştırılması ve fırsat eşitliğine odaklanmıştır. 
Standartlara dayalı bir yaklaşım içeren değerlendirmelerde, program ve kurumların 
değerlendirilmesine ilişkin belirli bir düzenlemenin olmadığı görülmektedir. Amerika 
Birleşik Devletleri’nde ise sürekli iyileştirme ve yeniliğe odaklanan kalite güvence sisteminin 
olduğu, kanıt odaklı bir akreditasyon süreci işletildiği bulgusu elde edilmiştir. Avrupa’ da 
hükümetin isteği ile yapılan kalite değerlendirme süreci, Amerika Birleşik Devletleri’nde 
gönüllülük esasına göre uygulanmaktadır. Türkiye’de eğitim fakültelerinde kalite güvence 
sistemi olarak akreditasyonun tercih edildiği ve buna yönelik çalışmaların Avrupa’daki 
ülkelerle eş zamanlı olarak başladığı görülmektedir Kanıtlara dayalı değerlendirmeden 
ziyade, öz değerlendirme ve buna bağlı olarak saha ziyareti olmazsa olmaz olarak 
görülmektedir. Çalışma henüz tamamlanmamış olup, analiz süreci devam etmektedir. 
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ABSTRACT: The aim of this study is to discuss in the light of research what needs to be done to increase 
the quality of Turkish education given in classrooms with refugee students, and then, to 
exemplify the reflection of the determined practices on teacher education and teacher 
education standards through the examples of standards determined by one of the international 
organizations (International Literacy Association [ILA]). The study consists of three section: 
(a) What does research say about what needs to be done in classrooms with refugee students? 
(b) How can what needs to be done to provide quality education to immigrant students be 
transferred to teacher education? (c) To what extent is cultural and linguistic diversity 
embedded in ILA standards? The number of classrooms in which refugee, immigrant or 
asylum-seeking students and native speaker Turkish students receive education in the same 
environment is increasing day by day in Turkey. In the international literature these classes 
are called as culturally and linguistically diverse classrooms while the concept of inclusive 
education is preferred when describing these classes in Turkey.  According to the data of 
April 21, 2021, only the number of Syrian refugees in Turkey has exceeded 3,6 million. 
1.238.132 of this population consists of school-age children between the ages of 5-18. In 
addition, although exact figures cannot be given, it is seen that the number of students from 
Afghanistan, Pakistan, Iraq and Iran is increasing in our classrooms. After these children who 
came to Turkey recently took their place in the education system, multicultural classes have 
become a reality of Turkish education system with both positive and negative aspects. These 
classrooms can turn into an educationally rich environment if the curriculum and materials 
are properly rearranged and especially if teachers make the right interventions. However, if 
the teacher shows weakness in creating quality teaching opportunities and classroom 
management, culturally and linguistically diverse classrooms can be the source of serious 
problems that hinder the teaching in the classroom and cause various disciplinary problems. 
Studies conducted in the field show that language courses are the courses that immigrant 
students need the most support in classes. For this reason, when it is considered that gaining 
proficiency in the language of instruction is a prerequisite for success in other courses, the 
importance of Turkish teacher’s arrangements and practices increases one more time. As a 
matter of fact, when the studies on the quality of education in multicultural classrooms are 
examined in the international literature, it is seen that the teacher has the whole responsibility 
for the regulation of materials, teaching methods and techniques, assessment and evaluation 
approaches and processes, apart from some issues such as curriculum revisions, -in which 
the initiative can be left to the teachers-. Researchers emphasize the competence of teachers 
in three areas. The first of these is the pedagogical knowledge and skills specific to the 
multicultural classes they have acquired at the faculty, the second is the experience the third 
is the attitudes and approaches they will display. The teacher who will give language 
education in multicultural classrooms; they need pedagogical knowledge associated with 
culture, and knowledge of methods and materials to be used in language education in 
multicultural classrooms. In particular, the planning of the lessons in such a way as to respond 
to the diversity of learning needs in these classes, the correct selection and use of different 
methods in line with the needs of the students, make it necessary for the teacher to have a 
rich repertoire in this field. The way to make teachers competent in these subjects is through 
teacher training programs focused on training teachers who take into account the needs of 
students in multicultural classrooms. Of course, since a content limited to knowledge alone 
will not be sufficient to meet the needs of the students in the classrooms, teacher / pre-service 
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teachers should practice in such classrooms as much as possible, gain experience, get to know 
multicultural classes and students from different cultures, and develop their practice skills in 
line with the knowledge they have acquired. In the case of teacher candidates, the measures 
that can be taken in this regard can be associated with teacher training programs and the 
application opportunities offered by the programs. The third point addressed by the literature 
is teachers' attitudes and approaches. Teachers' attitudes and approaches are considered a very 
important factor in the success of all students -including immigrants and non-immigrants- 
who study in multicultural classrooms. At this point, the most striking point is the opinions 
of the researchers that if the course content is well structured, the education given at the 
faculty increases the attitudes of teacher candidates and their desire to work in multicultural 
classrooms. As a result, it can be said that teacher training programs, with both the 
information provided, the opportunities for practice, and the affective preparation, are 
determinative in terms of the quality of the teachers who will teach in the classrooms with 
immigrant students and the quality of the education they will provide. For this reason, it is 
seen that among the standards to be taken into account in the training of literacy specialists 
(primary, secondary and high school teachers, literacy specialists) updated by ILA in 2017, 
it is seen that there is a standard title such as "diversity and equality", as in the previous 
versions. In this title, the concept of diversity is discussed in a way that includes linguistic 
and cultural diversity and many other concepts. Considering our immigrant students, who 
will continue to affect our system in the future, it is thought that these standards regarding 
diversity can be considered as a model for Turkey as well. 

  Keywords: Immigrant students, Turkish education, teacher training, teacher training standards 
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Göçmen Öğrencilerin Bulunduğu Sınıflardan Fakülte Sıralarına... 
Nitelikli Türkçe Eğitiminin Gereklilikleri 
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ÖZET: Bu çalışmanın amacı; mülteci öğrencilerin bulunduğu sınıflarda verilen Türkçe eğitiminde 
niteliği artırmak için yapılması gerekenleri araştırmalar ışığında ele almak, devamında 
belirlenen uygulamaların öğretmen eğitimine ve öğretmen eğitimi standartlarına yansıtılması 
konusunu uluslararası kuruluşlardan birinin (International Literacy Association [ILA]) 
belirlediği standart örnekleri üzerinden değerlendirmektir. Çalışma üç bölümden 
oluşmaktadır: (a) Mülteci öğrencilerin bulunduğu sınıflarda yapılması gerekenler hakkında 
araştırmalar ne diyor? (b) Göçmen öğrencilere nitelikli eğitim vermek için yapılması 
gerekenler öğretmen eğitimine nasıl aktarılabilir? (c) ILA standartlarında kültürel ve dilsel 
çeşitlilik kendisine ne kadar yer bulmuştur? Mülteci, göçmen veya sığınmacı öğrenciler ile 
Türk öğrencilerin aynı ortamda eğitim aldıkları sınıfların sayısı ülkemizde günden güne artış 
göstermekte olup bu sınıflar uluslararası literatürde kültürel ve dilsel çeşitliliğe sahip sınıflar 
diye adlandırılırken Türkiye’de kapsayıcı eğitim kavramı bu sınıfları tanımlarken tercih 
edilmektedir. 21 Nisan 2021 verilerine göre ülkemizdeki sadece Suriyeli sığınmacı sayısı 3.6 
milyonu geçmiş durumdadır. Bu nüfusun da 1.238.132’si 5-18 yaş aralığında bulunan okul 
çağındaki çocuklardan oluşmaktadır. Ayrıca kesin rakamlar verilemese de Afganistan, 
Pakistan, Irak ve İranlı öğrencilerin sayılarının da sınıflarımızda giderek arttığı 
görülmektedir. Yakın zamanda ülkemize gelen bu çocukların eğitim sistemimiz içinde 
yerlerini almaları sonrasında çok kültürlü sınıflar olumlu ve olumsuz yanlarıyla eğitim 
sistemimizin bir gerçeği olmuştur. Bu sınıflar; müfredat ve materyallerin uygun şekilde 
yeniden düzenlenmesi ve özellikle de öğretmenlerin doğru müdahalelerde bulunması hâlinde 
öğretimsel açıdan zengin bir ortama dönüşebilmektedir. Ancak öğretmenin nitelikli öğretim 
fırsatları yaratma ve sınıf yönetimi konusunda zafiyet göstermesi hâlinde sınıftaki öğretimi 
aksatan, çeşitli disiplin problemlerine yol açan ciddi sorunların kaynağı olabilmektedir. 
Alanda yapılan araştırmalar farklı kültürel geçmişlere sahip bireylerin bulunduğu sınıflarda 
göçmen öğrencilerin en çok desteğe ihtiyaç duydukları ders ve alanın dil dersleri, dolayısıyla 
ülkemizde de Türkçe dersleri olduğunu göstermektedir. Genel eğitim dilinde yetkinlik 
kazanmanın diğer derslerdeki başarı için ön koşul olduğu düşünüldüğünde Türkçe 
öğretmeninin alacağı tedbirlerin, yapacağı düzenlemelerin ve uygulamaların önemi bir kat 
daha artmaktadır. Nitekim uluslararası literatürde çok kültürlü sınıflarda eğitimin niteliği 
hakkında yapılan araştırmalar incelendiğinde müfredat düzenlemeleri gibi merkezî bir takım 
tedbirler dışında -ki bu hususta da inisiyatif öğretmenlere bırakılabilmektedir- materyallerin, 
öğretim yöntem ve tekniklerinin, ölçme değerlendirme yaklaşım ve süreçlerinin 
düzenlenmesi konusunda bütün sorumluluğun öğretmende olduğu görülmektedir. 
Araştırmacılar öğretmenlerin üç alandaki yeterliğine vurgu yapmaktadır. Bunlardan ilki 
fakültede aldığı çok kültürlü sınıflara özel pedagojik bilgi ve eğitim, ikincisi edindiği bilgiyi 
uygulamaya aktararak kazanacağı deneyim ve üçüncüsü de sergileyeceği tutum ve 
yaklaşımlardır. Çok kültürlü sınıflarda dil eğitimi verecek öğretmen; kültürle ilişkilendirilmiş 
pedagojik bilgiye, çok kültürlü sınıflarda dil eğitimi yaparken kullanılacak yöntem ve 
materyal bilgisine ihtiyaç duymaktadırlar. Özellikle bu sınıflardaki öğrenme ihtiyaçlarının 
farklılığına cevap verecek şekilde derslerin planlanması, farklı yöntemlerin öğrenci 
ihtiyaçları doğrultusunda doğru bir şekilde seçilip işe koşulması, öğretmenin bu alanda zengin 
bir repertuvara sahip olmasını gerekli kılmaktadır. Öğretmenleri bu açıdan yeterli kılmanın 
yolu ise bu tarz sınıfların varlığını dikkate alan, bu tarz sınıflardaki öğrencilerin ihtiyaçlarına 
uygun öğretmenler yetiştirmeye odaklanmış öğretmen yetiştirme programlarından 
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geçmektedir. Elbette sadece bilgi ile sınırlı kalmış bir içerik sınıflardaki öğrencilerin 
ihtiyaçlarını karşılamada tek başına yeterli olmayacağından öğretmen/öğretmen adaylarının 
olabildiğince bu tür sınıflarda uygulama yapması, deneyim kazanması, çok kültürlü sınıfları 
ve farklı kültürlerden gelen öğrencileri tanıması, uygulama becerilerini edindiği bilgiler 
doğrultusunda geliştirmesi gerekmektedir. Öğretmen adayları söz konusu olduğunda bu 
konuda alınabilecek tedbirler yine öğretmen yetiştirme programları ve programların sunduğu 
uygulama imkânlarıyla ilişkilendirilebilir. Literatürün değindiği üçüncü nokta ise 
öğretmenlerin tutum ve yaklaşımlarıdır. Çok kültürlü sınıflarda eğitim gören bütün 
öğrencilerin -göçmenler ve göçmen olmayanlar dâhil- başarılarında öğretmenin tutum ve 
yaklaşımları çok önemli bir faktör olarak değerlendirilmektedir. Bu noktada asıl dikkat çekici 
olan ise araştırmacıların ders içeriklerinin iyi yapılandırılması hâlinde fakültede verilen 
eğitimin öğretmen adaylarının tutumlarını ve çok kültürlü sınıflarda çalışma isteğini artırdığı 
yönündeki görüşleridir. Sonuç olarak gerek sunulan bilgi, gerek uygulama fırsatları gerekse 
duyuşsal hazırlıkla öğretmen yetiştirme programları göçmen öğrencilerin bulunduğu 
sınıflarda eğitim verecek öğretmenlerin ve onların vereceği eğitimin niteliği açısından 
belirleyici olmaktadır denilebilir. Bu sebepledir ki, ILA’nın 2017 yılında güncellediği okuma 
yazma uzmanlarının (ilkokul, ortaokul ve lise öğretmenleri, okuma-yazma uzmanları) 
yetiştirilmesinde dikkate alınacak standartlar arasında daha önceki versiyonlarda da olduğu 
gibi “çeşitlilik ve eşitlik” şeklinde bir standart başlığına yer verdiği görülmektedir. Bu 
başlıkta çeşitlilik kavramı dilsel ve kültürel çeşitliliği de içine alacak biçimde ve çok daha 
başka kavramları da içerecek biçimde ele alınmaktadır.  Gelecekte de sistemimizi etkilemeye 
devam edecek olan göçmen öğrencilerimiz göz önünde bulundurulduğunda çeşitliliğe ilişkin 
bu standartların Türkiye için de bir model olarak değerlendirilebileceği düşünülmektedir. 

  Anahtar Kelimeler: Göçmen öğrenciler, Türkçe eğitimi, öğretmen yetiştirme, öğretmen yetiştirme 
standartları 
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ABSTRACT: It is possible to say that the socialization forms of human beings, who are a social creature, 
have changed from past to present. Likewise, forms of socialization can vary from culture to 
culture from society to society. Socialization is very important for the healthy social 
development of a young individual in the process of growing up and creating identity. As it 
is known, socialization is not a situation that takes place only in the family environment. In 
addition to the family, school, and friends that the child interacts with, media tools also 
contribute to the process and are effective in shaping the individual's personality. One of the 
most important environments for individuals to gain value, to internalize the values gained 
and to form a personal world view has been the internet and especially social media 
applications related to it. Internet, which started to enter our lives in the 1990s, has become 
the easiest way to access information all over the world. Since the 2000s, internet 
technologies have become portable with devices such as laptops, tablet computers and smart 
phones, and the world has shrunk to a size that can almost fit into the palm. In the world 
population of 7.7 billion people as of 2020, approximately 5.4 billion people have internet 
access and more than 3 billion people have access to social media applications. There are 
various platforms on the internet that enable individuals to come together and socialize. 
Individuals participate in these social media applications in various ways and thousands of 
different people from different cultural environments both in our country and in the world. 
One of the social media platforms that has reached a large number of users in the world and 
in our country is Instagram. There is a mutual interaction of different beliefs and values with 
the pictures, videos and texts shared by Instagram users. It can be said that if the young person 
in the adult age is exposed to social media sharing without assimilating the cultural and moral 
values of his own society, this situation will have negative cultural and social effects in a 
community that wants to protect its values and pass it on to future generations. Based on this 
information, the research and the curriculum prepared by the Ministry of Education 1- 
Justice, 2- Friendship, 3- Honesty, 4- Self-control, 5- Patience, 6- Respect, 7- Love, 8- 
Responsibility, 9- Patriotism, 10- Benevolence, It is aimed to determine the opinions of 
secondary school students regarding the Instagram application and the posts made on the 
pages linked to the same application. Qualitative research approach was used in the study 
and semi-structured interview technique was applied to the participants adhering to this 
method. 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, 
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interpreted and tabulated. In the study, the names of the participants were kept confidential 
by giving them codes such as K1, K2, K3….According to the results obtained from the 
research findings, it was determined that 85% of the participants use the Instagram 
application between 1-3 hours a day. Participants' purposes of using Instagram were 
determined as 1- Entertainment 2- Getting information, 3- Following up-to-date issues, 4- 
Following the sharing of relatives and friends. The participants expressed a negative opinion 
about the use of nine of the values that determine the purpose of the study, they expressed a 
positive opinion about the use of a value (benevolence) in Instagram posts. 

  Keywords: Curriculum, Values education, Social Media 
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ABSTRACT: 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 toplumsallaşma sadece aile ortamında gerçekleşen bir 
durum değildir. Çocuğun etkileşimde bulunduğu aile, okul, arkadaş çevresinin yanında 
medya araçları da sürece katkıda bulunmakta bireyin kişiliğinin şekillenmesinde etkili 
olmaktadırlar. 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 telefon 
gibi cihazlar ile taşınabilir hale gelmesiyle dünya neredeyse avuç içine sığacak boyutta 
küçülmüştür. 2020 yılı itibariyle 7,7 milyar kişi olan dünya nüfusunda yaklaşık 5.4 milyar 
insanın internet erişimi bulunmakta ve 3 milyardan fazla insanın da sosyal medya 
uygulamalarına erişim imkanı bulunmaktadır. 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 
instagramdır. Bireyler sosyal medya uygulamalarına girdikleri anda farklı kültürlerden gelen 
binlerce kişi ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Instagram kullananların paylaştığı resim, video, 
yazılar ile farklı inanç ve değerlerin karşılıklı etkileşimi söz konusu olmaktadır. Yetişme 
çağındaki genç birey eğer kendi toplumuna ait kültürel ve ahlaki değerleri özümsemeden 
sosyal medya paylaşımlarına maruz kalırsa bu durumun değerlerini korumak ve gelecek 
nesillere aktarmak isteyen bir toplulukta kültürel ve toplumsal açıdan olumsuz etkilerinin 
olacağı söylenebilir. Bu bilgilere bağlı olarak araştırma ile MEB tarafından hazırlanan ders 
müfredatlarına temel oluşturan 1- Adalet, 2- Dostluk, 3- Dürüstlük, 4- Öz denetim, 5- Sabır, 
6- Saygı, 7- Sevgi, 8- Sorumluluk, 9- Vatanseverlik, 10- Yardımseverlik, değerleri 
kapsamında instagram 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 
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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 instagram kullanımına yönelik sorular sorulmuş, ikinci 
bölümde katılımcılara MEB müfredatında yer alan değerlerin instagram 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. Araştırma bulgularından elde edilen sonuçlara göre katılımcıların %85’inin 
instagram uygulamasını günde 1-3 saat arasında kullandıkları belirlenmiştir. Katılımcıların 
instagramı kullanım amaçları 1- Eğlenme 2- Bilgi edinme, 3- Güncel konuların takibi, 4- 
Akraba ve arkadaş çevrelerindeki paylaşımların takip edilmesi olarak tespit edilmiştir. 
Katılımcılar, araştırmanın amacını belirleyen değerlerden dokuz tanesinin kullanımına 
yönelik olumsuz görüş belirtirken, bir değerin (yardımseverlik) instagram paylaşımlarında 
kullanımına yönelik olumlu görüş belirtmişlerdir. 

  Keywords: Müfredat, Değerler Eğitimi, Sosyal Medya 
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ABSTRACT: 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. 
They who are a part of the education system, undertake important missions and 
responsibilities. The main element that implements, directs, develops and contributes to 
educational activities is the teacher. 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 raise them to high standards. 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 and arouses 
curiosity about the subject by encouraging them to examine the teacher education systems of 
other countries. In this context, the aim of the study is to examine the Niger teacher training 
system. In the research, all data sets were classified appropriately and the obtained data were 
analyzed by content analysis technique. As a result of the analysis of the research data, four 
different interrelated themes related to the Niger teacher training system were reached. These 
themes are 1) Selection of teacher candidates, 2) Pre-service training, 3) Introduction to the 
profession, and 4) Professional development. In the Niger teacher training system, among the 
conditions for determining teacher candidates are that the candidates must have a secondary 
or high school diploma in order to enter teacher schools and be successful in the exam they 
are subjected. Unsuccessful students also have the right to receive special education in line 
with their financial means. Pre-service training of teacher candidates is given for one or two 
years in teacher schools at the college level. In order for candidate teachers to enter the 
profession, they must complete the teacher's school and pass the oral and written exams for 
entry to the profession. Various trainings are provided by the Ministry of Education and non-
governmental organizations in order to ensure their professional development for successful 
teachers who have entered the profession. 
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ÖZET: Eğitim sisteminin en önemli öğelerinden biri öğretmendir. Sistemin gelişmesi ve arzu edilen 
başarıya ulaşması, öğretmenin özellikleriyle yakından ilişkilidir. Eğitim sisteminin bir parçası 
olan öğretmenler önemli misyon ve sorumluluklar üstlenmektedir. Eğitim-öğretim 
faaliyetlerini uygulayan, yön veren, geliştiren ve katkı sağlayan temel öğe öğretmendir. Bu 
nedenle öğretmenin aldığı eğitim, sahip olduğu mesleki donanım hem eğitim-öğretim 
faaliyetlerinin niteliğini hem de eğitim sisteminin bir başka öğesi olan öğrencileri 
etkilemektedir. Bu bağlamda öğretmenlerin eğitimi önem kazanmaktadır. Bu öneminden 
dolayı dünya üzerindeki birçok ülke, öğretmen eğitimine titizlikle yaklaşmakta ve öğretmen 
eğitimine ilişkin köklü reformlar yapmaktadır. Etkili bir eğitim süzgecinden geçen öğretmen 
sistemin kendisine sunduğu imkanları verimli olarak kullanır, eğitim durumlarını en iyi 
şekilde organize eder, öğrencileri tanır ve onların bireysel ihtiyaçlarını dikkate alarak yeni 
öğrenme ortamları yaratır. Ayrıca çağın gerektirdiği yenilikleri benimseyip eğitim 
teknolojileri ve materyallerini derslerine entegre ederek eğitimde kaliteyi arttırabilir. Çünkü 
hızla değişen dünyada öğretmenlik mesleği önemli dönüşümler geçirmekte ve çağın koşulları 
gereği bu durum kaçınılmazdır. Buna bağlı olarak günümüzde hem öğretmen eğitiminde hem 
de öğretmenin sınıf içi uygulamalarında önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Bu nedenle 
ülkeler, öğretmen yetiştirme politikalarını yenilemeli ve yüksek standartlara kavuşturmalıdır. 
Günümüzde artık öğrenci profilleri, ilgi ve ihtiyaçları da değişiklik 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 ve onları başka ülkelerin öğretmen eğitim sistemlerini incelemeye teşvik 
ederek konuya ilişkin merak uyandırmaktadır. Bu bağlamda çalışmanın amacı Nijer öğretmen 
yetiştirme sistemini incelemektir. Bu amaç doğrultusunda, çalışma nitel araştırma 
yöntemlerinden doküman incelemesi yöntemi ile yürütülmüştür. Araştırmada tüm veri setleri 
uygun bir şekilde sınıflandırılmış ve elde edilen veriler içerik analizi tekniği ile 
çözümlenmiştir. Araştırma verilerinin analizi sonucunda Nijer öğretmen yetiştirme sistemine 
ilişkin birbiri ile ilişkili dört farklı temaya ulaşılmıştır. Söz konusu bu temalar; 1) Öğretmen 
adaylarının seçimi, 2) Hizmet öncesi eğitim, 3) Mesleğe giriş ve 4) Mesleki gelişimdir. Nijer 
öğretmen yetiştirme sisteminde öğretmen adaylarını belirleme koşulları arasında, adayların 
öğretmen okullarına girebilmek için ortaokul veya lise diplomasına sahip olmaları ve tabi 
tutuldukları sınavdan başarılı olmaları yer almaktadır. Başarılı olamayan öğrenciler de kendi 
maddi imkanları doğrultusunda özel statüde eğitim alma hakkına sahiptir. Öğretmen 
adaylarının hizmet öncesi eğitimleri yüksekokul seviyesindeki öğretmen okullarında bir ya 
da iki yıl süre ile verilmektedir. Aday öğretmenlerin mesleğe girebilmeleri için öğretmen 
okulunu bitirmeleri ve mesleğe giriş amacıyla yapılan sözlü ve yazılı sınavları geçmeleri 
gerekmektedir. Başarılı olan ve mesleğe giriş yapan öğretmenlere mesleki gelişimlerini 
sağlamak adına eğitim bakanlığı ve sivil toplum kuruluşları tarafından çeşitli eğitimler 
verilmektedir. 
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ABSTRACT: Teachers should be aware of the linguistic and cultural differences to instruct in their 
multilingual/multicultural classrooms effectively. Thus, it is really crucial to provide both 
teacher candidates and practicing teachers with explicit education on multiculturalism so 
that they can have awareness on these issues and implement the new strategies in their 
classrooms, where they will interact with learners coming from different backgrounds 
(Banks, 1993a, 1993b; Guy, 1999). Contrary to extensive research on multicultural 
education, teacher education on multicultural issues seems lacking in education programs 
(Banks, 1993a, 1993b). Considering the increasing number of multilingual/multicultural 
students in Turkish educational contexts, teacher training for those students coming from 
different backgrounds also gains considerable importance. One way to increase teacher 
awareness is to implement a workshop on multicultural issues. However, organizing such 
an event is not enough on its own; it is important to reflect on this practice to make necessary 
modifications for further applications. Thus, another important issue is to reflect on the 
applicability of such kind of professional development activities. With these in mind, the 
author designed a workshop considering the appropriate adult education approaches 
(Desimone, 2009; Garet, Porter, Desimone, Birman, & Yoon, 2001; Kolb, 1984; Little, 
2006; Putnam & Borko, 2000) to let teachers think about the diversity issues (Nieto & Bode, 
2011). After implementing the workshop, in addition to getting reflections from the 
participants, the author examined the process to understand how such kind of activities work 
and what kind of things need to be taken care of to improve the activities for future similar 
events. In other words, this paper is about the author’s reflections on a two-hour workshop 
on multicultural education. The workshop was about cultural differences on the perceptions 
of time, activities, and relationships. It was offered to 16 language educators teaching adult 
English language learners via a voluntary organization in the USA. The presenter aims to 
emphasize the importance of reflective practices in educational contexts (Ertmer & Newby, 
1996), as John Dewey (1933) indicated that reflections on the educational activities are 
highly crucial to internalize the learning outcomes. As a result, the paper will add to the 
literature of adult education and language education programs to highlight the importance 
of teacher education on multicultural education, reflective practices in teacher education, 
and the possible implications for adult education programs. 
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ÖZET: Öğretmenler, çok dilli/çok kültürlü sınıflarında etkili bir şekilde eğitim verebilmek için dilsel 
ve kültürel farklılıkların ayırdında olmalıdır. Bu nedenle hem öğretmen adaylarına hem de 
öğretmenlere çok kültürlülük konusunda bir eğitim verilmesi, onların bu konularda 
farkındalık sahibi olabilmeleri ve farklı kültürlerden gelen öğrenicilerle etkileşime girecekleri 
sınıflarında yeni stratejileri uygulayabilmeleri için gerçekten çok önemlidir (Banks, 1993a, 
1993b; Guy, 1999). Çok kültürlü eğitim üzerine yapılan kapsamlı araştırmaların aksine, 
eğitim programlarında çok kültürlü konularda öğretmen eğitimi eksik görünmektedir (Banks, 
1993a, 1993b). Türkiye'deki eğitim ortamlarında artan çok dilli/çok kültürlü öğrenci sayısı 
göz önüne alındığında, farklı altyapılardan gelen öğrencilere yönelik öğretmen eğitimi de 
büyük önem kazanmaktadır. Öğretmen farkındalığını artırmanın bir yolu, çok kültürlü 
konularda bir atölye çalışması (workshop) uygulamaktır. Ancak böyle bir etkinliği 
düzenlemek tek başına yeterli değildir; sonraki uygulamalar için gerekli değişiklikleri 
yapmak için bu uygulama üzerinde düşünmek önemlidir. Dolayısıyla bir diğer önemli konu 
da bu tür mesleki gelişim faaliyetlerinin uygulanabilirliği üzerinde düşünmektir. Yazar 
bunları ve uygun yetişkin eğitimi yaklaşımlarını (Desimone, 2009; Garet et. al., 2001; Kolb, 
1984; Little, 2006; Putnam & Borko, 2000) göz önünde bulundurarak öğretmenlerin kültürel 
çeşitlilik konuları (Nieto & Bode, 2011) düşünecekleri bir atölye tasarlamıştır. Atölye 
çalışmasını uyguladıktan sonra, yazar, katılımcılardan yansımalar almanın yanı sıra, bu tür 
etkinliklerin nasıl çalıştığını ve gelecekteki benzer etkinlikler için etkinlikleri iyileştirmek 
için ne tür şeylere dikkat edilmesi gerektiğini anlamak için süreci inceledi. Başka bir deyişle, 
bu makale, yazarın çok kültürlü eğitim üzerine hazırlanan iki saatlik bir atölye üzerine yapılan 
yansıtıcı uygulama hakkındadır. Atölye, zaman, etkinlik ve ilişkiler üzerindeki kültürel 
farklılıklar hakkında bilgi verecek şekilde tasarlandı. ABD'de gönüllü bir kuruluş aracılığıyla 
İngilizce öğrenen yetişkinlere eğitim veren 16 dil eğitimcisiyle gerçekleştirildi. John 
Dewey'in (1933) eğitim etkinlikleri üzerine yapılan yansımaların öğrenme çıktılarını 
içselleştirmek için son derece önemli olduğunu belirttiği gibi, yazar eğitimsel bağlamlarda 
yansıtıcı uygulamaların önemini vurgulamayı amaçlar (Ertmer & Newby, 1996). Sonuç 
olarak, bu yazı, çok kültürlü eğitimde öğretmen eğitiminin önemini, öğretmen eğitiminde 
yansıtıcı uygulamaları ve yetişkin eğitimi programlarına olası etkilerini vurgulamak için 
yetişkin eğitimi ve dil eğitimi programlarına katkıda bulunma amacıyla yazılmıştır.  

  Anahtar Kelimeler: Mesleki Gelişim, Çok Kültürlülük, Öğretmen Eğitimi 
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ABSTRACT: Covid-19, expressed as a coronavirus disease by the World Health Organization (WHO), first 
appeared in China in late 2019. The first cases of the disease quickly spread showing was 
seen on March 11, 2020, Turkey. It all schools affiliated to the Ministry of Education has 
started in Turkey on distance education by interrupting the date March 23, 2020. Distance 
education process in Turkey Education Information Network (EBA) has tried to continue on. 
In this process, digital environments and materials that teachers can use in their lessons within 
the framework of distance education were introduced with seminars. Primary school teachers 
experience problems in the use of digital environments materials in the lessons due to the 
inadequacy of the transition from face-to-face education to distance education and the use of 
technology. These problems they experience manifest themselves more in mathematics 
lessons than in any other lesson. However, the use of effective and appropriate technologies 
in mathematics lesson creates an advantage in ensuring that mathematics is learned better. It 
is important for teacher education to determine the technological tools and equipment used 
by primary school teachers in mathematics lessons conducted with distance education, the 
methods they use, the way they interact with students, advantages and problems. In addition, 
the awareness of these situations experienced in the distance education process by the practice 
students provides experience for their future professional lives. Covid-19 enabled its students 
studying at universities to receive distance education. Especially the students in the fourth 
grade carry out their practical lessons through distance education platforms. With this 
application, which has been carried out since the fall semester of the 2020-2021 academic 
year, teacher candidates have had the opportunity to observe and teach lessons. The aim of 
the study is to examine the primary school teachers' realization of mathematics lessons in the 
distance education process based on the observations of the practice students. The research 
was carried out using case study, one of the qualitative research designs. The participants of 
the study consisted of 24 students who took the Teaching Practice course in the field of 
primary school teaching at a state university in the Aegean Region in the spring semester of 
the 2020-2021 academic year. In the research, a questionnaire form consisting of open-ended 
questions prepared by the researcher as data collection tools and a lesson follow-up form 
were used to observe the mathematics lesson. The questionnaire form consisting of open-
ended questions prepared by the researcher was sent to two experts in the field of primary 
school education and the necessary corrections were made. In collecting the data, firstly, a 
questionnaire form was distributed to 24 students and they were asked to answer the open-
ended questions in the form. Since there was one teacher for every four students who took 
the practice lesson, a total of six students, one student from each group, were randomly 
selected. A course observe form was given to each selected student and they were asked to 
observe any mathematics lesson and write it on the form. Research data were collected 
between March 15 and April 15, 2021, and necessary permissions were obtained from 
students and classroom teachers. Content analysis was used to analyze the data obtained in 
the study. In order to ensure the reliability of the analysis results, the codings made by another 
researcher were examined and the fit value was .85. As a result of the research, it was 
determined that classroom teachers chose the narration method more in mathematics lessons, 
did not make use of digital materials much, and taught most of their lessons through 
presentation programs. In addition, it was revealed that primary school teachers had 
difficulties in using technology, could not reflect these technologies in mathematics lessons, 
and experienced anxiety and stress about students' mathematics learning situations. In line 
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with these results, a material can be prepared on the use and content of technologies and 
digital materials that can be used in primary school mathematics education. 

  Keywords: Covid-19, primary school teacher, math lesson, primary school 
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ABSTRACT: Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından koronavirüs hastalığı olarak ifade edilen Covid-19, 
ilk olarak 2019 yılının sonlarında Çin’de ortaya çıkmıştır. Hızlı bir şekilde yayılım gösteren 
hastalığa ilişkin ilk vaka Türkiye’de 11 Mart 2020 tarihinde görülmüştür. Bunun üzerine 
Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bütün okullar 23 Mart 2020 tarihinde yüz yüze 
eğitime ara vererek uzaktan eğitime geçmiştir. Türkiye’de uzaktan eğitim süreci Eğitimi 
Bilişim Ağı (EBA) üzerinden devam ettirilmeye çalışılmıştır. Bu süreçte öğretmenlere 
yönelik uzaktan eğitim çerçevesinde derslerinde kullanabilecekleri dijital ortamlar ve 
materyaller seminerler ile tanıtılmıştır. Sınıf öğretmenleri yüz yüze eğitimden uzaktan 
eğitime geçilmesi ve teknoloji kullanımı konusunda yaşadıkları yetersizlik nedenlerden 
dolayı dijital ortamlar ve materyallerin derste kullanımında sorunlar yaşamaktadırlar. 
Yaşadıkları bu sorunlar bütün derslerde olduğundan daha fazla matematik derslerinde 
kendini göstermektedir. Ancak matematik dersinde etkili ve uygun teknolojilerin 
kullanılması matematiğin daha iyi öğrenilmesini sağlamada bir avantaj yaratmaktadır. Sınıf 
öğretmenlerinin uzaktan eğitim ile gerçekleştirilen matematik derslerinde kullandıkları 
teknolojik araç-gereçler, kullandıkları yöntemler, öğrenciler ile etkileşim biçimleri, 
avantajlar ve sorunların belirlenmesi öğretmen eğitimi açısından önemlidir. Ayrıca uzaktan 
eğitim sürecinde yaşanan bu durumların uygulama öğrencileri tarafından da fark edilmesi 
daha sonraki mesleki hayatları için deneyim sağlamaktadır. Covid-19, üniversitelerde eğitim 
gören öğrencilerinde uzaktan eğitim almalarını sağlamıştır. Özellikle dördüncü sınıfta yer 
alan öğrenciler uygulamalı derslerini uzaktan eğitim platformları üzerinden 
gerçekleştirmektedirler. 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz döneminden itibaren 
gerçekleştirilen bu uygulama ile öğretmen adayları ders gözleme ve anlatma imkanı 
bulmuştur. Araştırmanın amacı, uygulama öğrencilerinin gözlemlerine dayalı olarak sınıf 
öğretmenlerinin uzaktan eğitim sürecinde matematik derslerini gerçekleştirme durumlarını 
incelemektir. Araştırma nitel araştırma desenlerinden durum çalışması kullanılarak 
gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın katılımcılarını 2020-2021 eğitim öğretim yılı bahar 
döneminde Ege Bölgesinde bir devlet üniversitesinin sınıf öğretmenliği alanında 
Öğretmenlik Uygulaması dersini alan 24 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama 
aracı olarak araştırmacı tarafından hazırlanan açık uçlu sorulardan oluşan bir anket formu ve 
matematik dersini gözlemeleri için ders izleme formu kullanılmıştır. Araştırmacı tarafından 
hazırlanan açık uçlu sorulardan oluşan anket formu sınıf eğitimi alanında uzman iki kişiye 
gönderilmiş ve gerekli olan düzeltmeler yapılmıştır. Verilerin toplanmasında öncelikli olarak 
24 öğrenciye anket formu dağıtılmış ve formda yer alan açık uçlu soruları yanıtlamaları 
istenmiştir. Uygulama dersini alan her dört öğrenciye bir uygulama öğretmeni düşmesinden 
dolayı rastgele her gruptan bir öğrenci olmak üzere toplam altı öğrenci seçilmiştir. Seçilen 
her öğrenciye ders izleme formu verilmiş ve herhangi bir matematik dersini gözlemleri ve 
bunu forma yazmaları istenmiştir. Araştırma verileri 15 Mart-15 Nisan 2021 tarihleri arasında 
toplanmış olup, öğrencilerden ve sınıf öğretmenlerinden gerekli izinler alınmıştır. 
Araştırmada elde edilen veriler analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Elde edilen analiz 
sonuçlarının güvenirliğini sağlamak amacıyla başka bir araştırmacı tarafından yapılan 
kodlamalar incelenmiş ve uyum değeri .85 çıkmıştır. Araştırma sonucunda sınıf 
öğretmenlerinin matematik derslerinde daha çok anlatım yöntemini seçtiği, dijital 
materyallerden çok fazla yararlanmadıkları, derslerinin çoğunluğunu sunum programları 
üzerinden işledikleri belirlenmiştir. Ayrıca sınıf öğretmenlerinin teknoloji kullanımı 
konusunda zorlandıkları, bu teknolojileri matematik derslerine yansıtamadıkları, öğrencilerin 
matematik öğrenme durumlarına ilişkin kaygı ve stres yaşadıkları ortaya çıkmıştır. Elde 
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edilen bu sonuçlar doğrultusunda ilkokul matematik eğitiminde kullanılabilecek 
teknolojilerin ve dijital materyallerin kullanımı ve içeriğine ilişkin bir materyal hazırlanabilir. 

  Keywords: Covid-19, sınıf öğretmeni, matematik dersi, ilkokul 
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ABSTRACT: The critical role of mentor teachers during the practicum studies in teacher education 
programs has been well-acknowledged in the relevant literature (e.g. Chalies, Ria, Bertone, 
Trohel & Duran, 2004; Smith & Lev-Ari, 2005; Torrez & Krebs, 2012), which has given way 
to widely underlined assertion that the multiplicity and vitality of mentor teachers’ roles 
require special preparation and training (e.g. Akcan & Tatar, 2010; Bullough & Draper, 2004; 
Guyton & McIntyre, 1990; Hudson, 2004; Orland, 2001). However, as in most of teacher 
education programs around the world (Vasutova & Spilkova, 2011; Yamasaki, 2016), there 
is no available training for mentor teachers that specifically addresses the needs and 
expectations related to the practicum component of English language teacher education 
programs executed in Turkey. This necessity motivated a multi-phase study that aims to 
design, implement and evaluate a mentor training program, the first phase of which is 
presented in this paper. The first phase aims to explore the needs and expectations of parties 
involved in the practicum period, namely university supervisors, mentor teachers and pre-
service teachers, regarding mentoring practices during the practicum studies. To this end, the 
research setting was determined as the practicum context of an English language teacher 
education program at a state university in İstanbul, Turkey. Quantitative and qualitative data 
were collected from 79 pre-service teachers, 37 mentor teachers and 6 university supervisors 
who played an active role in the completion of practicum process in 2019-2020 academic 
year. The quantitative data were collected through the researcher-designed questionnaire 
asking participants to rank eight possible mentor training themes from the most important to 
the least important one. The list of themes (i.e. giving feedback to student teachers, assessing 
student teachers’ performance, observing student teachers, orientation of student teachers to 
the teaching profession, motivation and attitude in mentoring, mentor-supervisor 
communication and cooperation of mentors, knowledge on practicum procedures and 
knowledge on mentoring duty) were obtained as a result of the review of the studies on the 
problems experienced during the practicum studies in Turkey between 2006 and 2019. The 
qualitative data for the study came from the semi-structured interviews conducted with eight 
student teachers, seven mentor teachers and three university supervisors who indicated their 
willingness to take part in answering questions about the components of practicum that needs 
to be improved and elaborating on their answers on the questionnaire. The analysis of the 
participants’ answers on the questionnaire showed that all three parties chose giving feedback 
to pre-service teachers and knowledge on mentoring duty as the most important two themes 
the mentor teachers should be trained for. In addition to those themes, observing pre-service 
teachers was another prominent theme for the group of mentor teachers, whereas the group 
of pre-service teachers underlined the theme of knowledge on practicum procedures as a 
concern to be addressed in mentor training program. The participants’ answers during the 
interviews detailed their preferences for same themes, explaining the reasons and suggesting 
some ways to improve mentor teachers’ related skills. The results provided not only valuable 
data to inform the content of a mentor training program but also uncovered the concerns 
experienced by all three parties, which should be carefully examined and necessary actions 
should be taken for the improvement of teacher education programs.  
 
*The study is a part of the project supported by Boğaziçi University Research Fund Grant Number 16485. 
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ÖZET: Öğretmen eğitimi programlarındaki öğretmenlik uygulaması çalışmaları sırasında mentor 
öğretmenlerin rolünün önemi literatürde çokça vurgulanmakta (örn. Chalies, Ria, Bertone, 
Trohel ve Duran, 2004; Smith ve Lev-Ari, 2005; Torrez ve Krebs, 2012) ve mentorluk özel 
hazırlık ve eğitim gerektirmektedir (örn. Akcan ve Tatar, 2010; Bullough ve Draper, 2004; 
Guyton ve McIntyre, 1990; Hudson, 2004; Orland). , 2001). Ancak, dünyadaki çoğu 
öğretmen eğitimi programında olduğu gibi (Vasutova & Spilkova, 2011; Yamasaki, 2016), 
Türkiye'de de İngilizce Öğretmenliği programlarının uygulamalı bölümüyle ilgili ihtiyaç ve 
beklentileri özel olarak ele alan, mentor öğretmenler için mevcut bir eğitim 
bulunmamaktadır. Bu gereklilikten hareketle, ilk aşaması bu bildiride sunulan çalışma, bir 
mentor eğitim programı tasarlamayı, uygulamayı ve değerlendirmeyi amaçlamaktadır. 
Birinci aşama, öğretmenlik uygulaması sürecinde yer alan tarafların, yani uygulama 
öğretim elemanı, mentor öğretmenler ve öğretmen adaylarının staj çalışmaları sırasında 
mentorluk uygulamalarına ilişkin ihtiyaç ve beklentilerini keşfetmeyi amaçlamaktadır. Bu 
amaçla araştırma ortamı, İstanbul'da bir devlet üniversitesinde İngilizce öğretmenliği 
eğitimi programındaki öğretmenlik uygulaması çalışmaları olarak belirlenmiştir. 2019-
2020 eğitim-öğretim yılında, staj sürecinin tamamlanmasında aktif rol oynayan 79 
öğretmen adayı, 37 mentor öğretmen ve 6 öğretim elemanından nicel ve nitel veriler 
toplanmıştır. Nicel veriler, katılımcılardan en önemliden en az önemliye doğru sekiz olası 
mentor eğitimi temasını sıralamalarını isteyen, araştırmacı tarafından tasarlanan anket 
aracılığıyla toplanmıştır. Temaların listesi (öğretmen adaylarına geri bildirim verme, 
öğretmen adaylarının performansının değerlendirilmesi, öğretmen adaylarının 
gözlemlenmesi, öğretmen adaylarına öğretmenlik mesleğinin tanıtılması, mentorlukta 
motivasyon ve tutum, mentor-danışman iletişimi ve mentorların işbirliği, staj prosedürleri 
hakkında bilgi ve mentorluk görevine ilişkin bilgiler) 2006-2019 yılları arasında Türkiye'de 
staj çalışmaları sırasında yaşanan sorunlara ilişkin çalışmaların incelenmesi sonucunda elde 
edilmiştir. Çalışmanın nitel verileri, öğretmenlik uygulamasının geliştirilmesi gereken 
bileşenleri hakkındaki soruları yanıtlamak ve bu bileşenleri detaylandırmak için katılmaya 
istekli olduklarını belirten sekiz öğretmen adayı, yedi mentor öğretmen ve üç öğretim 
elemanı ile yapılan yarı yapılandırılmış görüşmelerden elde edilmiştir. Katılımcıların 
ankete verdikleri yanıtların analizi, her üç katılımcı grubunun da öğretmen adaylarına 
geribildirim vermeyi ve mentorluk görevine ilişkin bilgiyi mentor öğretmenlerin eğitilmesi 
gereken en önemli iki tema olarak seçtiğini göstermiştir. Bu temalara ek olarak, öğretmen 
adaylarını gözlemlemek, mentor öğretmen grubu için öne çıkan bir diğer tema iken, 
öğretmen adayları grubu, staj prosedürleri hakkında bilgi temasının mentor eğitim 
programında ele alınması gereken bir konu olarak altını çizmiştir. Görüşmeler sırasında 
katılımcıların cevapları, aynı temalar için tercihlerini detaylandırmış, nedenleri açıklamış 
ve mentor öğretmenlerin ilgili becerilerini geliştirmek için yollar önermiştir. Sonuçlar, bir 
mentor eğitim programının içeriğini tasarlayabilmek için değerli veriler sağlamakla 
kalmamış, aynı zamanda, öğretmen eğitimi programlarının iyileştirilmesi için dikkatle 
incelenmesi ve gerekli önlemlerin alınması gereken, her üç grubun da yaşadığı endişeleri 
ortaya çıkarmıştır. 
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ABSTRACT: The media allows individuals to obtain information, update their existing information, follow 
the agenda and communicate with others. In addition to Information, Communication and 
interaction of the media, commercial purpose, directing the masses, obtaining power, etc. 
there are also goals. The aim of media literacy training is to give individuals the ability to 
access, analyze, evaluate and transmit messages in all forms, written and unwritten. Financial 
literacy, which can be used in the same sense as economic literacy, is that individuals have 
knowledge of financial services and products and can use this information at an effective 
decision-making stage. Financial literacy includes subheadings such as knowing, learning, 
understanding, making choices, commenting, comparing, and getting results. This research 
will also focus on the commercial purpose, which is one of the aims of the media, and 
examine the extent to which media literacy contributes to the function of individuals to gain 
financial literacy. For this purpose, the subject of this study was determined as “evaluation 
of media literacy textbook in terms of financial literacy”. 7 in secondary education. and 8. 
the topics, achievements and visuals contained in the textbook, which is the teaching tool of 
the media literacy course, which is studied at the grade level, are discussed in terms of 
financial literacy. In the study designed in the qualitative research pattern, the document 
review technique was used as a data collection tool. The results obtained were interpreted by 
subject to content analysis. As a result, within the scope of the media develop new business, 
increase employment opportunities, through the media of situations that can cause financial 
losses that may promote in humans, increased the amount of consumption and consumer 
groups created through advertising, sightseeing and has been observed to occur in the 
consumer sector for entertainment purposes. But cyberbullying has also led to information 
crimes such as identity theft, qualified fraud, credit card abuse, and fraud through internet 
banking. The book deals with processes to protect consumers in such situations. Individuals 
should be able to make reasonable decisions on financial issues, make the right choices, and 
be aware of their rights and responsibilities. These are also possible by gaining media literacy 
and financial literacy skills. In this direction, along with media literacy, it is important to 
provide students with financial literacy skills and to prepare and diversify textbooks in an 
integrated structure. 

  Keywords: Media literacy, Financial literacy, Subject-acquisition-visuals related to financial literacy,   
Textbook, Secondary education. 
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ÖZET: Medya, bireylere bilgi edinme, var olan bilgilerini güncelleme, gündem takibi ve başkaları 
ile iletişim kurma imkânı sağlar. Medyanın bilgilendirme, iletişim ve etkileşim dışında ticari 
amaç, kitleleri yönlendirme, güç elde etme vb. amaçları da bulunmaktadır. Medya 
okuryazarlığı eğitiminin amacı bireylere yazılı ve yazılı olmayan, her türlü formdaki 
mesajlara ulaşma, bunları çözümleme, değerlendirme ve iletme yeteneği kazandırmaktır. 
Ekonomi okuryazarlığı ile aynı anlamda kullanılabilen finansal okuryazarlık ise bireylerin 
finansal hizmet ve ürünlere ilişkin bilgi sahibi olması, bu bilgileri etkin karar alma aşamasında 
kullanabilmesidir. Finansal okuryazarlık bilme, öğrenme, anlama, seçim yapma, yorum 
yapma, karşılaştırma yapma, sonuç alma gibi alt başlıkları içinde barındırır.  Bu araştırma da 
medyanın amaçlarından biri olan ticari amaç üzerinde durularak medya okuryazarlığının 
bireylerin finansal okuryazarlık kazanma işlevine ne derece katkı sağladığı incelenecektir. Bu 
amaçla bu çalışmanın konusu “Medya okuryazarlığı ders kitabında yer alan konu, kazanım 
ve görsellerin finansal okuryazarlık açısından değerlendirilmesi” olarak belirlenmiştir. 
Ortaöğretim kademesinde 7. ve 8. sınıf düzeyinde öğrenimi gerçekleştirilen Medya 
Okuryazarlığı dersinin öğretim aracı olan ders kitabında yer alan konular, kazanımlar ve 
görseller finansal okuryazarlık açısından ele alınmıştır. Nitel araştırma deseninde tasarlanan 
çalışmada veri toplama aracı olarak doküman incelemesi tekniği kullanılmıştır. Elde edilen 
bulgular içerik analizine tabii tutularak yorumlanmıştır. Sonuç olarak medya kapsamında yeni 
iş kollarının geliştiği, iş bulma imkânlarının arttığı, insanlarda maddi kayıplara neden 
olabilecek durumların medya aracılığı ile önlenebildiği, reklamlar aracılığıyla tüketici 
gruplarının oluşturulduğu ve tüketim miktarının arttığı, gezi ve eğlence amaçlı tüketim 
sektörünün oluştuğu gözlenmiştir. Fakat siber zorbalık, kimlik hırsızlığı, nitelikli 
dolandırıcılık, kredi kartının kötüye kullanılması, internet bankacılığı yoluyla dolandırıcılık 
gibi bilişim suçlarının da ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Kitapta bu tür durumlarda 
tüketicileri korumaya yönelik süreçlerde ele alınmıştır. Bireylerin mali konularda mantıklı 
kararlar alabilmesi, doğru seçimler yapabilmesi, hak ve sorumluluklarının bilincinde olması 
gerekmektedir. Bunların sağlanabilmesi de medya okuryazarlığı ve finansal okuryazarlık 
becerilerinin kazandırılması ile mümkündür. Bu doğrultuda medya okuryazarlığı ile birlikte 
öğrencilere finansal okuryazarlık becerisinin kazandırılması ve ders kitaplarının bütünleşik 
bir yapıda hazırlanması ve çeşitlenmesi önem arz etmektedir 

  Anahtar Kelimeler: Medya okuryazarlığı, Finansal okuryazarlık, Finansal okuryazarlıkla ilgili konu, 
kazanım ve görseller, Ortaöğretim.  
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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: Quality Assurance, Accreditation, IAAR 
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ÖZET 
 

Makale, Bağımsız Akreditasyon ve Derecelendirme Ajansı'nın (IAAR) ulusal bir organdan 
tanınmış bir uluslararası kalite güvence kurumuna başarılı dönüşümünü ve yüksek öğrenim 
kalite güvencesindeki on yıllık mesleki uygulamasını ve deneyimini incelemektedir. 
Makale, Ajansın bölgedeki tıp ve tıbbi olmayan yükseköğretim kurumlarının ve eğitim 
programlarının akreditasyonu alanında tanınan ve önde gelen kalite güvence kuruluşu olma 
yolundaki yönetim yaklaşımlarını göstermeyi amaçlamaktadır. 
Çalışmanın metodolojisi, kuruluşundan itibaren Ajanstaki gelişmeleri ve dönüşümleri 
izlemek ve değerlendirmek için IAAR eğitim kalite güvencesindeki performansına ilişkin bir 
vaka çalışmasına dayanmaktadır. 
Çalışma, tanımlanan misyon ve stratejik hedeflere bağlılığın, uluslararası meslektaşlarından 
ve kalite güvence ağlarından sürekli öğrenmenin, çeşitli paydaşlardan sürekli geri bildirime 
dayalı iç kalite güvence sisteminin tanıtılması ve sürdürülmesinin, istikrarlı ve üretken kalite 
güvencesinin oluşumuna ve pandemi zamanlarında ve pandemi sonrası dönemde prosedürleri 
ve kurumları “yeni normale” uyarlamaya katkıda bulunabileceğini ortaya koymaktadır. 
Bu makalenin bulguları, kalite güvence uzmanları, değerlendiriciler ve yüksek öğretim 
kurumlarının yönetimi için değerli fikir ve deneyim alışverişine hizmet edebilir. 

  Anahtar Kelimeler: IAAR, Kalite Güvencesi, Akreditasyon, Uluslararası Kalite Güvencesi 
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ABSTRACT: There are many lessons that are effective in connecting individuals, who are social creatures, 
in interaction with their social environment. It can be said that the first of these is the social 
studies course. Along with the social development of the individual, it is also expected to 
develop himself in terms of certain competencies and to produce solutions to the problems 
he noticed. Social Studies Education Program in 2018 and 2023 in Vision -based skills such 
as emphasized in the course of being and real-life problems in e creative solutions to 
contribute to find expected. On the other hand, social studies, which can also be considered 
in the context of citizenship, is a supportive education program for individuals who are 
expected to contribute productively to their country to fulfil this effectively. Economics is 
also available within the scope of the Social Studies Curriculum, which is known to be 
composed of various social sciences. Since economics is included in the program, finance, 
production, consumption, trade, etc. concepts are very common in the content of the course . 
. The phenomenon of economics emphasized in course materials and unit acquisitions 
brought the status of financial literacy skills to the agenda. Financial literacy, which is 
directly related to the economy, is defined as the ability of an individual to properly regulate 
his / her financial income and investments and manage his / her budget. Financial literacy 
includes subheadings such as knowing, learning, understanding, making choices, making 
comments, making comparisons, and getting results. It is deemed necessary to develop 
financial literacy skills in order to raise individuals who manage their personal budget as 
desired, take responsibility for the development of the country's economy and have savings 
awareness. Social studies, which is at the top of the courses that include acquisitions related 
to the skills in question, contains many concepts that evoke the economy. The social studies 
course, which is a skill-based curriculum, includes various contents for the development of 
financial literacy skills. It can be said that the social studies course, which is a course suitable 
for multiple learning environments within the framework of the constructivist education 
approach, will contribute to the acquisition of important competencies in finance and 
economics as a result of supporting theory with practice. 
 
In this study, it will be examined to what extent the social studies course, which acts as a 
catalyst in contributing to the national economy as a requirement of active citizenship, 
contributes to the financial literacy function of individuals. For this purpose, the subject of 
this study is determined as "Evaluation of social studies textbook in terms of financial 
literacy". The subjects, achievements and visuals in the textbook, which is the teaching tool 
of the Social Studies course, which is taught at the 5th, 6th and 7th grades at the secondary 
school level, are discussed in terms of financial literacy. The document analysis technique 
was used as a data collection tool in the study designed in qualitative research design. The 
document review technique requires obtaining and analyzing all kinds of written documents 
related to the subject under investigation. In addition, the sample size has an advantage in 
terms of lack of reactivity, specificity, allowing long-term analysis. The obtained findings are 
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subjected to content analysis and interpreted. As a result, it has been observed that new 
business lines are developed in the world of economy, the opportunities to find employment 
have increased, situations that may cause financial losses in people can be prevented with 
conscious financial reactions, consumer groups are formed through advertisements and the 
consumption amount has increased, and the consumption sector for travel and entertainment 
has been formed. However, cyberbullying has also led to the emergence of cyber crimes such 
as identity theft, qualified fraud, credit card abuse, fraud through internet banking. Processes 
to protect consumers in such cases are also discussed in the book. Individuals should be able 
to make rational decisions in financial matters, make the right choices, and be aware of their 
rights and responsibilities. These can be achieved by gaining financial literacy skills through 
social studies course. In this direction, it is important to teach the social studies course 
effectively, to equip students with financial literacy skills and to prepare and diversify the 
textbooks in an integrated structure. It would be appropriate for course materials and contents 
to contribute to real life experiences and to enrich activity-based learning environments. 
However, it may not be possible to improve financial literacy with only textbooks. In this 
context, it can be ensured that case studies, which are equivalent to current life, are handled 
in the classroom environment by supporting them with various discussion techniques.  

  Keywords: Financial literacy, social studies, financial literacy subject-acquisition-visuals, textbook, 
secondary school. 
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ABSTRACT: Sosyal bir varlık olan bireylerin toplumsal çevresiyle etkileşim içinde bağ kurmasında etkili 
olan pek çok ders mevcuttur. Bunların başında sosyal bilgiler dersinin geldiği söylenebilir. 
Bireyin toplumsal gelişimiyle birlikte birtakım yetkinlikler anlamında da kendini geliştirmesi 
ve fark ettiği problemlere çözüm üretebilmesi de beklenmektedir. 2018 Sosyal Bilgiler 
Öğretim Programı’nda ve 2023 Eğitim Vizyonu’nda da vurgulandığı üzere söz konusu dersin 
beceri temelli olması ve gerçek yaşam problemlerine yaratıcı çözümler bulmaya katkı 
sağlaması beklenmektedir. Öte yandan vatandaşlık bağlamında da ele alınabilen sosyal 
bilgiler, ülkesine üretken şekilde katkı sağlaması beklenen bireylerin bunu etkili şekilde 
yerine getirebilmesinde destekleyici bir öğretim programıdır. Çeşitli sosyal bilimlerden 
teşekkül ettiği bilinen Sosyal Bilgiler Öğretim Programı kapsamında ekonomi bilimi de 
mevcuttur. Ekonomi biliminin söz konusu program dahilinde olması hasebiyle finans, üretim, 
tüketim, ticaret vb. kavramlar dersin içeriğinde çokça geçmektedir. Ders materyallerinde ve 
ünite kazanımlarında vurgulanan ekonomi olgusu finans okuryazarlığı becerisinin durumunu 
gündeme taşımıştır. Ekonomi ile doğrudan ilişkili olan finans okuryazarlığı, bireyin maddi 
gelir ve yatırımlarını uygun biçimde düzenleyip bütçesini idare edebilme yetkinliği olarak 
tanımlanmaktadır. Finansal okuryazarlık bilme, öğrenme, anlama, seçim yapma, yorum 
yapma, karşılaştırma yapma, sonuç alma gibi alt başlıkları içinde barındırır. Şahsi bütçesini 
istenilen şekilde idare edip ülke ekonomisinin gelişmesinde sorumluluk üstlenen ve tasarruf 
bilincine sahip olan bireylerin yetişmesi için finans okuryazarlık becerisinin geliştirilmesi 
gerekli görülmektedir. Söz konusu beceriyle bağlantılı kazanımlar içeren derslerin başında 
gelen sosyal bilgiler ekonomiyi çağrıştıran pek çok kavram barındırmaktadır. Beceri temelli 
bir öğretim programı olan sosyal bilgiler dersinde finans okuryazarlığı becerisinin gelişimine 
dönük çeşitli içerikler yer almaktadır. Yapılandırmacı eğitim anlayışı çerçevesinde çoklu 
öğrenme ortamlarına uygun bir ders olan sosyal bilgiler dersi teorinin uygulamayla 
desteklenmesi sonucu finans ve ekonomi ile ilgili önemli yetkinliklerin edinmesine katkı 
sunacağı söylenebilir.  
Bu araştırmada etkin vatandaşlık gereği ülke ekonomisine katkı sunulmasında katalizör 
görevi gören sosyal bilgiler dersinin bireylerin finansal okuryazarlık kazanma işlevine ne 
derece katkı sağladığı incelenecektir. Bu amaçla bu çalışmanın konusu “Sosyal bilgiler ders 
kitabının finansal okuryazarlık açısından değerlendirilmesi” olarak belirlenmiştir.  Ortaokul 
kademesinde 5., 6. ve 7. sınıf düzeyinde öğrenimi gerçekleştirilen Sosyal bilgiler dersinin 
öğretim aracı olan ders kitabında yer alan konular, kazanımlar ve görseller finansal 
okuryazarlık açısından ele alınmıştır. Nitel araştırma deseninde tasarlanan çalışmada veri 
toplama aracı olarak doküman incelemesi tekniği kullanılmıştır.  Doküman incelemesi 
tekniği araştırılan konu ile ilgili her türlü yazılı belgelerin elde edilerek analiz edilmesini 
gerektirmektedir. Ayrıca örneklem büyüklüğü, tepkiselliğin olmaması, özgünlük, uzun süreli 
analize olanak vermesi açısından avantaja sahiptir. Elde edilen bulgular içerik analizine tabii 
tutularak yorumlanmıştır. Sonuç olarak ekonomi dünyasında yeni iş kollarının geliştiği, iş 
bulma imkânlarının arttığı, insanlarda maddi kayıplara neden olabilecek durumların bilinçli 
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finansal tepkiler ile önlenebildiği, reklamlar aracılığıyla tüketici gruplarının oluşturulduğu ve 
tüketim miktarının arttığı, gezi ve eğlence amaçlı tüketim sektörünün oluştuğu gözlenmiştir. 
Fakat siber zorbalık, kimlik hırsızlığı, nitelikli dolandırıcılık, kredi kartının kötüye 
kullanılması, internet bankacılığı yoluyla dolandırıcılık gibi bilişim suçlarının da ortaya 
çıkmasına sebep olmuştur. Kitapta bu tür durumlarda tüketicileri korumaya yönelik süreçler 
de ele alınmıştır. Bireylerin mali konularda mantıklı kararlar alabilmesi, doğru seçimler 
yapabilmesi, hak ve sorumluluklarının bilincinde olması gerekmektedir. Bunların 
sağlanabilmesi de sosyal bilgiler dersi üzerinden finansal okuryazarlık becerilerinin 
kazandırılması ile mümkündür. Bu doğrultuda sosyal bilgiler dersinin etkili şekilde işlenmesi 
ile birlikte öğrencilere finansal okuryazarlık becerisinin kazandırılması ve ders kitaplarının 
bütünleşik bir yapıda hazırlanması ve çeşitlenmesi önem arz etmektedir. Ders materyallerinin 
ve içeriklerin gerçek yaşam tecrübelerine katkı sağlaması, etkinlik temelli öğrenme 
ortamlarının zenginleştirilmesi yerinde olacaktır. Bununla birlikte salt ders kitaplarıyla finans 
okuryazarlığının geliştirilmesi mümkün olmayabilir. Bu bağlamda aktüel hayatta karşılığı 
olan örnek olay incelemelerinin sınıf ortamında çeşitli tartışma teknikleriyle desteklenerek 
ele alınması sağlanabilir. 

  Anahtar Kelimeler: Finansal okuryazarlık, sosyal bilgiler, finansal okuryazarlıkla ilgili konu-kazanım-
görseller, ders kitabı, ortaokul. 
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ABSTRACT: This paper presents the paradigm shifts in education and the teaching profession and 
discusses their reflections on the teacher training programs with specific reference to ELT 
programs in the Department of Foreign Language Departments.  This descriptive study aims 
to review the relevant studies on paradigm shifts and analyse the documents to recommend 
some implications for future research. Ministry of National education has a vision of Quality 
in Education for the year 2023, the 100th anniversary of the foundation of the Republic of 
Turkey (http://tegm.meb.gov.tr/www/2023-vizyonu/icerik/23). To achieve this goal, MoNE 
has planned to train innovative teachers. For quality teachers the vision is to have a self-
sacrificing teacher profile, which is versatile, equipped with the knowledge and skills 
required by the educational understanding of the age, able to use his talents at a high level, 
open to development. The first action to be taken was to prepare the contents of teacher 
training in cooperation with YÖK (Higher Education Council) for the determined teacher 
competencies. Paradigm shifts in preservice teacher education and implications for 
innovation and practice under three waves in terms of the nature of education, the nature of 
learning, the role of teacher, conceptions of teacher effectiveness, the aim of innovation in 
teacher education, models of pre-service teacher education. Six broad paradigms of the 
teaching profession will be discussed with regard to teacher competencies declared in Turkish 
Higher Education Qualifications Framework and their inclusion in the language teacher 
training program outcomes.  

  Keywords: Paradigms, Paradigm shifts, Quality Assurance, Teacher Education, Teacher Competencies. 
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ÖZET: Bu çalışma, eğitim ve öğretmenlik mesleğindeki paradigma değişimlerini sunmakta ve 
bunların öğretmen yetiştirme programlarına yansımalarını Yabancı Diller Bölümlerindeki 
İngilizce Öğretmenliği programlarına özel atıfta bulunarak tartışmaktadır. Bu çalışma, 
paradigma değişikleri üzerine ilgili çalışmaları gözden geçirmeyi ve gelecekteki araştırmalar 
için bazı çıkarımlar önermek için belgeleri analiz etmeyi amaçlamaktadır. Milli Eğitim 
Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı olan 2023 yılı için Eğitimde Kalite 
vizyonuna sahiptir (http://tegm.meb.gov.tr/www/2023-vizyonu/içerik/23). Bu amaca 
ulaşmak için MEB yenilikçi öğretmenler yetiştirmeyi planlamıştır. Nitelikli öğretmenler için 
vizyon, çok yönlü, çağın eğitim anlayışının gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatılmış, 
yeteneklerini üst düzeyde kullanabilen, gelişime açık, özverili bir öğretmen profiline sahip 
olmaktır. Bu konuda beklenen eylem, belirlenen öğretmen yeterlikleri için YÖK (Yüksek 
Öğretim Kurumu) ile işbirliği içinde öğretmen yetiştirme içeriklerinin hazırlanması olmuştur. 
Eğitimin doğası, öğrenmenin doğası, öğretmenin rolü, öğretmen etkililiği anlayışları, 
öğretmen eğitiminde inovasyonun amacı, eğitim modelleri açısından hizmet öncesi öğretmen 
eğitiminde paradigma değişiklikleri ve inovasyon ve uygulama açısından çıkarımlar üç dalga 
altında gerçekleşmiştir. Öğretmenlik mesleğinin altı geniş paradigması, Türkiye 
Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde beyan edilen öğretmen yeterlikleri ve bunların dil 
öğretmeni yetiştirme programı çıktılarındaki durumu tartışılacaktır. 

  Anahtar Kelimeler: Paradigmalar, Paradigma kaymaları, Kalite Güvencesi, Öğretmen Eğitimi, Öğretmen 
Yeterlikleri. 
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ABSTRACT: It is of vital importance to raise the generations who will build the future for societies as 
individuals equipped with the knowledge and skills required by the age. In order to achieve 
this, almost every society subjects all its members to compulsory education at certain ages 
and strives to increase the quality of the education it provides. A qualified education, on the 
other hand, emerges with the combination of many components such as the teaching program, 
teaching methods and techniques, measurement-evaluation, family participation, especially 
the teacher and the student. The quality of teachers, one of the indispensable elements of the 
education and training process, directly affects the quality of education. For this reason, 
countries should periodically review their teacher training policies and programs; they need 
to revise these policies and programs to achieve better. Undoubtedly, such updates can have 
important results for all fields, but they are especially felt in mother tongue lessons, which 
are conducted 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. Therefore, 
raising a Turkish teacher means raising a skills teacher, a thinking teacher, and increasing the 
quality of Turkish teachers is considered particularly important. 
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 continued in different education institutes in the following periods. In these mentioned 
periods, Turkish teachers were appointed among the teacher candidates who graduated from 
the Turkish Language and Literature Departments of the faculties. One of the important 
stages of the Turkish teacher training process is the Restructuring of Education Faculties 
Project carried out by the Higher Education Institution together with the World Bank and the 
Ministry of National Education. As a result of this project, the undergraduate programs of the 
Faculties of Education reached a certain standard in 1998 and a common Turkish Teaching 
undergraduate program started to be implemented throughout Turkey (Uçgun, 2006). This 
joint degree program was updated by the Council of Higher Education in 2006 and 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, and it was decided to authorize the relevant boards of higher education institutions 
in determining the courses, curricula and credits in the teaching programs in line with the 
determined criteria (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 to be implemented in the 
2021-2022 academic year. 
It is important to take the opinions of different stakeholders in determining the content and 
course list of the teaching activities carried out at the undergraduate level. The most important 
of these stakeholders are Turkish teachers working in the field. They are the main 
practitioners who observe many changes and problems such as the level that students should 
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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. Benefiting from the 
experiences of the teachers on duty in determining the courses and course contents of the 
undergraduate programs of Turkish Language Teaching, whose renovation studies have 
begun, 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. For this purpose, the research was planned and conducted in a case study 
pattern (Fraenkel, Wallen & Hyun, 2012). In accordance with the purpose of the research, 
the interview questions determined by the researchers by taking expert opinion were 
delivered to the participants on a web-based basis due to the Covid-19 epidemic conditions. 
Maximum diversity sampling (Fraenkel, Wallen & Hyun, 2012) used in qualitative research 
was adopted in determining the teachers who will participate in the study, and it was decided 
to reach teachers from different genders and different professional seniority, working in 
different provinces and different school types, in order to ensure diversity. The interviews 
were conducted on a voluntary basis. As a result of the research, it will be tried to determine 
the opinions of the Turkish teachers who are working on the contribution of the courses they 
took during their undergraduate education to their teaching skills. Based on the information 
obtained as a result of the research and the teachers' views on how undergraduate programs 
should be, it is aimed to contribute to the field in the creation of the course contents of the 
Turkish Language Teaching undergraduate program. 

  Keywords: Higher Education, Teacher education, Turkish education, Turkish teacher, Turkish teaching, 
undergraduate program. 
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ABSTRACT: Toplumlar için geleceği inşa edecek olan nesillerin çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle 
donatılmış bireyler olarak yetiştirilmesi hayati öneme sahiptir. Bunu sağlamak için hemen 
her toplum belirli yaşlarda tüm fertlerini zorunlu eğitime tabi tutar, verdiği eğitimin niteliğini 
artırmak için çaba harcar. Nitelikli bir eğitim ise öğretmen ve öğrenci başta olmak üzere 
öğretim programı, öğretim yöntem ve teknikleri, ölçme-değerlendirme, aile katılımı gibi 
birçok bileşenin bir araya gelmesi ile ortaya çıkar. Eğitim ve öğretim sürecinin vazgeçilmez 
unsurlarından biri olan öğretmenlerin niteliği doğrudan eğitim kalitesini etkilemektedir. Bu 
sebeple ülkelerin öğretmen yetiştirme politikalarını ve programlarını dönem dönem gözden 
geçirmeleri; daha iyiye ulaşmak için bu politika ve programları revize etmeleri 
gerekmektedir. Kuşkusuz bu tür güncellemeler bütün alanlar için önemli sonuçlar 
doğurabilmektedir ancak “beceri eğitimi” odaklı yürütülen ve bireylerin dil becerileri 
yanında zihinsel becerilerini ve kültürel niteliklerini de geliştirmeyi hedefleyen ana dili 
derslerinde özellikle kendini hissettirmektedir. Ana dili öğretmenlerinin yetiştirilmesinde 
niteliği artırmaya yönelik her hamle, öğrencilerin en önemli öğrenme aracı olan dil 
becerilerine, çağın beklentileri doğrultusunda geliştirilmesi gereken düşünme becerilerine, 
buna bağlı olarak da genel akademik performansa doğrudan etki etmektedir. Dolayısıyla 
Türkçe öğretmeni yetiştirmek bir beceri öğretmeni, bir düşünme öğretmeni yetiştirmek 
demektir ve Türkçe öğretmenlerinin yetiştirilmesinde niteliğin artırılması özellikle önemli 
görülmektedir. 
Türkiye’de Türkçe öğretimi sürecinin temel uygulayıcıları olan Türkçe öğretmenlerinin 
yetiştirilmesi Cumhuriyetin ilk yıllarında Gazi Eğitim Enstitüsü ile başlamış, ilerleyen 
dönemlerde farklı eğitim enstitülerinde sürdürülmüştür. Daha sonraki dönemlerde ise 
fakülteler bünyesinde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümlerinden mezun olan öğretmen adayları 
arasından Türkçe öğretmenleri atanmıştır. Türkçe öğretmeni yetiştirme sürecinin önemli 
aşamalarından birini Yükseköğretim Kurumu’nun Dünya Bankası ve Millî Eğitim Bakanlığı 
ile birlikte yürüttüğü Eğitim Fakültelerinin Yeniden Yapılandırılması Projesi 
oluşturmaktadır. Bu proje sonucunda 1998 yılında Eğitim Fakülteleri lisans programları 
belirli bir standarta kavuşmuş Türkiye’nin tamamında ortak bir Türkçe Öğretmenliği lisans 
programı uygulanmaya başlamıştır (Uçgun, 2006). Bu ortak lisans programı 2006 ve 2018 
yıllarında yine Yükseköğretim Kurulu tarafından güncellenmiştir. Eğitim Fakültelerinde 
öğretmen yetiştirilmesinde ülke çapında ortak lisans programının uygulanması ile ilgili 
olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından 10.08.2020 tarihinde yeni bir karar alınmış ve 
belirlenen ölçütler doğrultusunda “öğretmenlik programlarındaki derslerin, müfredatların ve 
kredilerin belirlenmesinde, yükseköğretim kurumlarının ilgili kurullarının 
yetkilendirilmesine karar verilmiştir” (YÖK, 2020). Yapılan açıklamada özellikle alan 
eğitimi, öğretmenlik meslek bilgisi ve genel kültür ders kategorilerindeki oranların 
korunmasına dikkat edilmesi istenmiştir. Bu doğrultuda farklı üniversitelerde 2021-2022 
öğretim yılında uygulanmaya başlamak üzere müfredat geliştirme çalışmaları 
yürütülmektedir. 
Lisans düzeyinde yürütülen öğretim faaliyetlerinin içeriğinin ve ders listesinin 
belirlenmesinde farklı paydaşların görüşünün alınması önem arz etmektedir. Bu paydaşların 
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en önemlileri ise sahada görev yapan Türkçe öğretmenleridir. İlgili kademede öğrencilerin 
ulaşması gereken düzey, eğitim siteminde yaşanan gelişmeler, sınıf yapılarında ortaya çıkan 
değişimler gibi pek çok değişim ve problemi yerinde gözlemleyen ve sorunlarla baş etmeye 
çalışan asıl uygulayıcılardır. Ayrıca şu anda görevi başında olan öğretmenler yan branş 
uygulamasının olduğu programlar da dâhil farklı öğretmen yetiştirme programları ile (1998 
ve 2006) eğitim almış öğretmenler olup doğrudan bu programların işlevselliği hakkında da 
bilgi verebilecek durumdadır. Yenileme çalışmaları başlayan Türkçe Öğretmenliği lisans 
programlarının derslerinin ve ders içeriklerinin belirlenmesinde görev başındaki 
öğretmenlerin tecrübelerinden istifade etmek ulaşılabilecek en iyi geribildirimi dikkate almak 
anlamına gelecektir. Çünkü sahadaki ihtiyaç ve beklentileri en iyi bilenler görev başında olan 
öğretmenlerdir. Bu bilgiden hareketle bu araştırmanın amacı farklı illerde görev yapan 
Türkçe öğretmenlerinin aldıkları lisans eğitimlerinin ders içeriklerine ilişkin 
değerlendirmelerini tespit etmek olarak belirlenmiştir. Bu amaç doğrultusunda araştırma 
durum çalışması deseninde planlanmış ve yürütülmüştür (Fraenkel, Wallen & Hyun, 2012). 
Araştırma amacına uygun olarak araştırmacılar tarafından uzman görüşü alınarak belirlenen 
görüşme soruları Covid-19 salgın koşulları sebebiyle web tabanlı olarak katılımcılara 
ulaştırılmıştır. Çalışamaya katılacak öğretmenlerin belirlenmesinde nitel araştırmalarda 
başvurulan maksimum çeşitlilik örnekleme (Fraenkel, Wallen & Hyun, 2012) benimsenmiş, 
çeşitliliği sağlamak amacıyla farklı illerde ve farklı okul türlerinde görev yapan, farklı 
cinsiyetten ve farklı mesleki kıdeme sahip öğretmenlere ulaşılması kararlaştırılmıştır. 
Görüşmeler gönüllülük esasına dayalı olarak yapılmıştır. Araştırma sonucunda görev 
yapmakta olan Türkçe öğretmenlerinin lisans eğitimleri süresince aldıkları derslerin 
öğretmenlik becerilerine olan katkıları hakkındaki düşünceleri belirlenmeye çalışılacaktır. 
Araştırma sonucunda elde edilen bilgilerden ve öğretmenlerin lisans programlarının nasıl 
olması gerektiği hakkındaki görüşlerinden hareketle Türkçe Öğretmenliği lisans programı 
ders içeriklerinin oluşturulmasında alana katkı sağlanması hedeflenmektedir. 

  Keywords: Yükseköğretim, Öğretmen eğitimi, Türkçe eğitimi, Türkçe öğretmeni, Türkçe öğretmenliği lisans 
program.  
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ABSTRACT: Traditional assessment and evaluation are assessment to also that me a sure the information 
learned by students with Standard methods. Open- ended questions, gap-filling, right-wrong 
activities and multiple-choice questions are among the traditional assessment and evaluation 
methods. Students have the opportunity tore in force the subject they have learned with 
alternative assessment and evaluation approaches rather than traditional methods that me a 
sure know ledge directly. At the same time, alternative assessment and evaluation methods 
give students the opportunity to learn by doing and experiencing. Alternative assessment and 
evaluation methods create students' interest in the lesson and motivation at the same time. 
Considering all these, alternative assessment and evaluation methods contribute to the 
affective, psychomotor and cognitive development of students in a holistic sense. In the 
study, it was aimed to examine the 4th grade social studies text book according to alternative 
assessment and evaluation methods. In this context, qualitative research method was used in 
there search to examine the 4th grade social studies text book in the context of alternative 
assessment and evaluation methods. Document analysis was used as a data collection tool. In 
the document analysis, 4th grade tuna publishing social studies text book was used. The text 
book has been accessed from the lectures section on the Education Information Network 
(EBA) portal of the Ministry of National Education. The 4th grade social studies text book 
was examined by considering the stages of document analysis. The pages of the text book 
have been analyzed one by one. The obtained data were analyzed by descriptive analysis 
method. Expert opinion was obtained to in crease the validity and reliability of the study. 
When the social studies text book of 4th grade Tuna publications is examined, it can be said 
that there is not much activity regarding measurement and evaluation in general. In the 4th 
grade social studies book, traditional assessment and evaluation methods are included in the 
section of what we have learned at the end of 7 units, while some alternative assessment and 
evaluation methods are included in the lecture of the subjects. Considering the whole book, 
it was note worthy that there are 15 alternative assessment and evaluation methods and the i 
rnumber is low. The use of alternative assessment and evaluation methods such as more 
diagnostic branched trees, structured grids, poster preparation, self-assessment forms, rubrics 
(student product file) in the text book at the end of the unit and in the lecture section, could 
provide more reliable assessment and evaluation. Tuna publications 4th grade social studies 
text book includes 5 performance tasks, 2 structured grids, 3 projects, 1 interview, 1 oral 
history, 1 check list and 2 observation forms among alternative assessment and evaluation 
methods. When looking at Tuna Publications 4th grade social studies book, it can be 
concluded that the activities in the book are in sufficient in terms of alternative measurement 
methods that enable to evaluate not only know ledge or product but also the process. 

  Keywords: Alternative measurement and evaluation, social studies, traditional measurement and evaluation. 
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ÖZET: Geleneksel ölçme ve değerlendirme, öğrencilerin öğrendikleri bilgileri standart 
yöntemlerle ölçen ölçme araçlarıdır. Açık uçlu sorular, boşluk doldurma, doğru-yanlış 
etkinlikler ve çoktan seçmeli sorular geleneksel ölçme ve değerlendirme yöntemleri 
arasındadır.  Öğrenciler, bilgiyi doğrudan ölçen geleneksel yöntemler yerine alternatif   
ölçme ve değerlendirme yaklaşımları ile öğrendikleri konuyu pekiştirme fırsatı bulurlar. 
Aynı zamanda alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemleri öğrencilere yaparak ve 
yaşayarak öğrenme fırsatı verir. Alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemleri, 
öğrencilerin derse olan ilgilerini ve motivasyonlarını aynı anda oluşturur. Tüm bunlar göz 
önüne alındığında alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemleri bütüncül anlamda 
öğrencilerin duyuşsal, psikomotor ve bilişsel gelişimlerine katkı sağlamaktadır. 
Araştırmada 4. Sınıf sosyal bilgiler ders kitabının alternatif ölçme ve değerlendirme 
yöntemlerine göre incelenmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda 4. Sınıf sosyal bilgiler ders 
kitabının alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemleri bağlamında incelenmesi için 
araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak doküman 
analizi kullanılmıştır. Doküman incelemesinde 4. Sınıf Tuna yayıncılık sosyal bilgiler ders 
kitabı kullanılmıştır. Ders kitabına Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Bilgi Ağı (EBA) 
portalındaki dersler bölümünden ulaşılmıştır. 4. Sınıf sosyal bilgiler ders kitabı doküman 
inceleme aşamaları dikkate alınarak incelenmiştir. Ders kitabının sayfaları tek tek 
incelenmiştir.  Elde edilen veriler betimsel analiz yöntemiyle analiz edilmiştir.  
Araştırmanın geçerlik ve güvenirliğini artırmak için uzman görüşü alınmıştır. Sosyal 
bilgiler ders kitabı incelendiğinde genel olarak ölçme ve değerlendirmeye yönelik çok fazla 
etkinlik olmadığı söylenebilir. 4. Sınıf sosyal bilgiler kitabında 7 ünite sonunda 
öğrendiklerimiz bölümünde geleneksel ölçme ve değerlendirme yöntemlerine yer 
verilirken, konuların anlatımında alternative bazı ölçme ve değerlendirme yöntemlerine yer 
verilmektedir. Kitabın tamamına bakıldığında 15 alternatif ölçme ve değerlendirme 
yönteminin olduğu ve sayılarının az olduğu dikkat çekmektedir. Ünite sonundaki ders 
kitabında ve ders bölümünde daha çok tanılayıcı dallı ağaçlar, yapılandırılmış ızgaralar, 
poster hazırlama, öz değerlendirme formları, rubrikler (öğrenci ürün dosyası) gibi 
alternative ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin kullanılması daha fazla bilgi 
sağlayabilir. Güvenilir ölçme ve değerlendirme.  Sosyal bilgiler ders kitabında alternatif 
ölçme ve değerlendirme yöntemlerinden 5 performans ödevi, 2 yapılandırılmış grid, 3 
proje, 1 görüşme, 1 sözlü tarih, 1 kontrol listesi ve 2 gözlem formu yer almaktadır. 4. Sınıf 
sosyal bilgiler kitabına bakıldığında, kitaptaki etkinliklerin sadece bilgi ya da ürünü değil 
süreci de değerlendirmeyi sağlayan alternative ölçme yöntemleri açısından yetersiz olduğu 
sonucuna varılabilir. 
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ABSTRACT: Higher education process constitutes one of the important stages in acquiring the skills that 
individuals are expected to exhibit in their professional life. This situation, which is valid for 
different professions, is also undoubtedly valid for teaching as well. The most important 
component of education and training activities carried out in schools is undoubtedly teachers. 
For this reason, the content determined during the teacher training process in education 
faculties should be carefully planned and updated periodically. Mother tongue education, 
which is one of the main components of the basic and secondary education process of every 
country, forms the basis for learning in other areas of education, prepares students for higher 
education levels and more complex content by promoting the development of comprehension 
and expression skills, thus affecting general academic success. In this context, Turkish 
lessons aim to improve the basic language skills of students in primary and secondary schools 
in Turkey. However, many factors are effective in achieving this goal, that is, in providing a 
qualified education. The most decisive of these factors are teachers and students. Especially 
in recent years, the change observed in classroom structures has reached a level that will 
affect both student and teacher factors. Especially in the last 5 years, the rapid increase in the 
number of immigrant students (students from countries such as Syria, Iran, Iraq, Afghanistan) 
in our classrooms and the unpreparedness of our teachers for such mixed classroom structures 
stand as a serious problem that needs to be solved. 
     Although learning a foreign language is sometimes about desire or preference, it can often 
be explained by necessity. Internationalization and economic reasons, political instability, 
wars and migrations in the globalizing world increase the number of students living as 
immigrants in another country day by day. The ever-increasing number of immigrant students 
emerges as an issue that needs to be taken into account in the education system of the relevant 
countries. The political instability and civil war in Turkey, especially in Syria, has accelerated 
the process of inclusion of many children at school age in our country's education system. In 
addition, children from countries such as Iraq, Iran, Afghanistan and Pakistan for reasons 
other than war are also educated in our classrooms. The first problem that these children 
encounter in the education process is the ability to use Turkish. This problem also turns into 
a serious problem for Turkish teachers to deal with. At this point, the support to be provided 
to the teachers on duty and the training to be given to the teachers who are being trained gain 
importance. In other words, updating teacher training programs with content aimed at solving 
problems in the field and training teachers who can cope with changing conditions and 
problems constitute the first step to solving potential problems. 
     The training of Turkish teachers started with the Gazi Education Institute, which was 
opened in the first years of the Republic, then the task of teacher training was transferred to 
the faculties, and in 1998 it continued with a common Turkish Language Teaching 
undergraduate program throughout Turkey. Taking the decision of eight-year compulsory 
education before 1998, increasing the quality of Turkish teachers who will work in the second 
level of primary schools - today's secondary schools - and trying to provide a certain standard 
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are seen as the main driving force behind these developments (Uçgun, 2006). The joint 
undergraduate curriculum prepared in 1998 for Turkish Language Teaching departments was 
updated by the Council of Higher Education in 2006 and 2018. In line with the criteria 
determined by the decision taken by the Council of Higher Education on 10.08.2020, “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). The increase in the 
number of foreign students in Turkey and the increase in the number of mostly Syrian 
students at all levels have revealed the necessity of determining the needs of these students 
who have problems in using Turkish and receiving education in Turkish, and taking the 
necessary precautions in this regard. The most important measure to be taken is to equip 
Turkish teachers who try to teach Turkish at different levels with the necessary knowledge 
and skills. The program update to be made in 2021 with the decision of YÖK should be seen 
as a valuable opportunity in this context. 
     Updating and reviewing the content of the undergraduate studies should be done in line 
with the opinions of different stakeholders, taking into account the current needs and 
problems. In this context, the professional experience of the teachers working in the 
determination of the course and course contents of the teacher training programs that are 
expected to be renewed in 2021 and the problems they encounter in the field should definitely 
be taken into account. Considering in terms of Turkish education, it is known that some of 
the Turkish teachers still working graduated from the Turkish Language Teaching 
undergraduate programs organized in 1998 and 2006. For this reason, it will shed light on the 
future to determine the problems that Turkish teachers, who start to encounter immigrant 
students frequently, encounter in this field and to what extent they can benefit from the 
training they receive in overcoming these problems. Based on this situation, the aim of this 
study was to determine the evaluations of Turkish teachers working in different cities with 
immigrant students in their classrooms on how effective their undergraduate education is in 
solving the problems they encounter. In addition, in accordance with this purpose, 
information will be obtained about which practices and preliminary preparations teachers 
need to solve the problems they encounter and which content they think will increase their 
professional qualifications, and in this direction, it will be tried to determine what kind of 
education should be given in the preparation of teacher training programs. For this purpose, 
the research was planned and conducted in the case study pattern, which is one of the 
qualitative research methods (Fraenkel, Wallen & Hyun, 2012). In accordance with the 
purpose of the research, the interview questions determined by the researchers by taking 
expert opinion were delivered to the participants on a web-based basis due to the Covid-19 
epidemic conditions. Maximum diversity sampling (Fraenkel, Wallen & Hyun, 2012) used 
in qualitative research was adopted in determining the teachers who will participate in the 
study, and it was decided to reach teachers of different genders and different professional 
seniority, working in different provinces and different school types, in order to ensure 
diversity. The interviews were conducted on a voluntary basis. It is aimed that the findings 
obtained as a result of the research will contribute to the field in determining the nature of 
the problems experienced in the process of teaching Turkish to immigrant students and in the 
creation of the content of the related Turkish Language Teaching undergraduate program in 
line with the teachers' opinions. 

  Keywords: Higher education, teacher education, Turkish education, Turkish teacher, Turkish teaching 
undergraduate program. 
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ÖZET: Yükseköğretim süreci bireylerin meslek hayatında sergilemeleri beklenen becerilerin 
kazandırılmasında önemli aşamalardan birini oluşturmaktadır. Farklı meslekler için geçerli 
olan bu durum şüphesiz öğretmenlik için de geçerlidir. Okullarda yürütülen eğitim ve 
öğretim faaliyetlerinin en önemli bileşeni hiç kuşkusuz öğretmenlerdir. Bu sebeple eğitim 
fakültelerinde öğretmen yetiştirme sürecinde belirlenen içerik dikkatle planlanmalı ve belirli 
periyotlarda güncellenmelidir. Her ülkenin temel ve orta öğretim sürecinin ana 
bileşenlerinden olan ana dili eğitimi eğitimin diğer alanlarındaki öğrenmeler için temel 
oluşturmakta, anlama ve anlatma becerilerinde gelişimi dürdürerek öğrencileri üst eğitim 
kademelerine ve daha karmaşık içeriklere hazırlamakta, böylece genel akademik başarıyı 
etkilemektedir. Bu bağlamda Türkçe dersleri ile Türkiye’deki ilk ve ortaokullarda bulunan 
öğrencilerin temel dil becerilerinin geliştirilmesi hedeflemektedir. Ancak bu hedefe 
ulaşmada yani nitelikli bir eğitim vermede pek çok faktör etkili olmaktadır. Bu faktörlerden 
en belirleyici olanlar ise öğretmenler ve öğrencilerdir. Özellikle son yıllarda sınıf yapılarında 
gözlenen değişim hem öğrenci hem de öğretmen faktörünü etkileyecek düzeye ulaşmıştır. 
Özellikle son 5 yıl içinde sınıflarımızda yer alan göçmen öğrencilerin (Suriye, İran, Irak, 
Afganistan gibi ülkelerden gelen öğrenciler) sayısının hızla artması ve öğretmenlerimizin bu 
şekildeki karma sınıf yapılarına hazırlıksız yakalanması çözüm üretilmesi gereken ciddi bir 
sorun olarak karşımızda durmaktadır.  
Yabancı dille eğitim almak kimi zaman istekle veya tercihle ilgili olsa da çoğu zaman 
zorunluluklarla açıklanabilmektedir. Küreselleşen dünyada yaşanan uluslararasılaşma ve 
ekonomik sebepler, siyasi istikrarsızlıklar, savaşlar ve göçler başka bir ülkede göçmen olarak 
yaşayan öğrencilerin sayısını günden güne artırmaktadır. Sürekli artan göçmen öğrenci 
sayıları ilgili ülkelerin eğitim sisteminde ayrıca dikkate alınması gereken bir konu olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Türkiye’de de özellikle Suriye’de yaşanan siyasi istikrarsızlık ve iç 
savaş eğitim yaşında birçok çocuğun ülkemiz eğitim sistemine dâhil olması sürecini 
hızlandırmıştır. Ayrıca savaş dışında diğer gerekçelerle Irak, İran, Afganistan ve Pakistan 
gibi ülkelerden gelen çocuklar da sınıflarımızda eğitim görmektedir. Bu çocukların eğitim 
sürecinde karşılaştıkları ilk sorun olarak karşımıza Türkçeyi kullanma becerisi çıkmaktadır. 
Bu sorun aynı zamanda Türkçe öğretmenleri için de baş edilmesi gereken ciddi bir probleme 
dönüşmektedir. Bu noktada görev başındaki öğretmenlere sağlanacak destek ve 
yetiştirilmekte olan öğretmenlere verilecek eğitim önem kazanmaktadır. Bir başka ifade ile 
öğretmen yetiştirme programlarının sahadaki sorunların çözümüne yönelik içeriklerle 
güncellenmesi, değişen koşullarla ve sorunlarla baş edebilecek öğretmenlerin yetiştirilmesi 
olası sorunları çözmenin ilk adımını oluşturmaktadır. 
Türkçe öğretmenlerinin yetiştirilmesi Cumhuriyetin ilk yıllarında açılan Gazi Eğitim 
Enstitüsü ile başlamış, daha sonra öğretmen yetiştirme görevi fakültelere devredilmiş, 1998 
yılında da tüm Türkiye’de ortak bir Türkçe Öğretmenliği lisans programı ile sürdürülmüştür. 
1998 yılı öncesinde sekiz yıllık zorunlu eğitim kararının alınması ilköğretim okullarının 
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ikinci kademesinde -bugünkü ortaokullar- görev yapacak Türkçe öğretmenlerinin niteliğinin 
artırılması ve belirli bir standardın sağlanmaya çalışılması bu gelişmelerin arkasında yatan 
ana itici güç olarak görülmektedir (Uçgun, 2006). Türkçe Öğretmenliği ana bilim dalları için 
1998’de hazırlanan ortak lisans müfredat programı 2006 ve 2018 yıllarında Yükseköğretim 
Kurulu tarafından güncellenmiştir. Yükseköğretim Kurulu tarafında 10.08.2020 tarihinde 
alınan kararla belirlenen ölçütler doğrultusunda “öğretmenlik programlarındaki derslerin, 
müfredatların ve kredilerin belirlenmesinde, yükseköğretim kurumlarının ilgili kurullarının 
yetkilendirilmesine karar verilmiştir” (YÖK, 2020). Türkiye’de yabancı uyruklu öğrenci 
sayısının artması ve ağırlıkla Suriye vatandaşı öğrenci sayısının her kademede artması, 
Türkçeyi kullanmada ve Türkçe eğitim almada sorun yaşayan bu öğrencilerin ihtiyaçlarının 
doğru belirlenmesi ve bu konuda gereken tedbirlerin alınması gerekliliğini gözler önüne 
sermiştir. Alınacak en önemli tedbirin ise farklı kademelerde Türkçe öğretmeye çalışan 
Türkçe öğretmenlerinin gerekli bilgi ve becerilerle donatılmasıdır. 2021 yılında YÖK kararı 
ile yapılacak program güncellenmesi bu bağlamda değerli bir fırsat olarak görülmelidir. 
Lisans düzeyinde yürütülen öğretim çalışmalarının güncellenmesi, içeriklerin gözden 
geçirilmesi farklı paydaşların görüşleri doğrultusunda güncel ihtiyaç ve sorunlar dikkate 
alınarak yapılmalıdır. Bu bağlamda 2021 yılından yenilenmesi öngörülen öğretmen 
yetiştirme programlarının ders ve ders içeriklerinin belirlenmesinde görev yapmakta olan 
öğretmenlerin mesleki tecrübeleri ve alanda karşılaştıkları problemler mutlaka dikkate 
alınmalıdır. Türkçe eğitimi açısından düşünüldüğünde hâlen görev yapmakta olan Türkçe 
öğretmenlerinin bir bölümünün 1998 ve 2006 yıllarında düzenlenmiş olan Türkçe 
Öğretmenliği lisans programlarından mezun oldukları bilinmektedir. Bu sebeple göçmen 
öğrencilerle sıklıkla karşılaşmaya başlayan Türkçe öğretmenlerinin bu sahada karşılaştıkları 
problemler ve bu problemlerin üstesinden gelmede aldıkları eğitimden ne derece istifade 
edebildiklerinin belirlenmesi geleceğe ışık tutacaktır. Bu durumdan hareketle bu 
araştırmanın amacı sınıflarında göçmen öğrenciler bulunan farklı illerde görev yapan Türkçe 
öğretmenlerinin aldıkları lisans eğitiminin karşılaştıkları problemleri çözmede ne kadar etkili 
olduğuna ilişkin değerlendirmelerini tespit etmek olarak belirlenmiştir. Ayrıca bu amaca 
uygun olarak öğretmenlerin karşılaştıkları problemlerin çözümünde hangi uygulama ve ön 
hazırlıklara ihtiyaç duydukları ve hangi içeriklerin mesleki niteliklerini artıracağını 
düşündükleri konusunda bilgi edinilecek; bu doğrultuda öğretmen yetiştirme programlarının 
hazırlanmasında göçmen çocukların eğitimine ilişkin nasıl bir eğitim verilmesi gerektiği 
belirlenmeye çalışılacaktır. Bu amaç doğrultusunda araştırma nitel araştırma yöntemlerinden 
durum çalışması deseninde planlanmış ve yürütülmüştür (Fraenkel, Wallen & Hyun, 2012). 
Araştırma amacına uygun olarak araştırmacılar tarafından uzman görüşü alınarak belirlenen 
görüşme soruları Covid-19 salgın koşulları sebebiyle web tabanlı olarak katılımcılara 
ulaştırılmıştır. Çalışmaya katılacak öğretmenlerin belirlenmesinde nitel araştırmalarda 
başvurulan maksimum çeşitlilik örnekleme (Fraenkel, Wallen & Hyun, 2012) benimsenmiş, 
çeşitliliği sağlamak amacıyla farklı illerde ve farklı okul türlerinde görev yapan, farklı 
cinsiyetten ve farklı mesleki kıdeme sahip öğretmenlere ulaşılması kararlaştırılmıştır. 
Görüşmeler gönüllülük esasına dayalı olarak yapılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen 
bulguların göçmen öğrencilere Türkçe öğretimi sürecinde yaşanan sorunların niteliğini 
belirleme ve öğretmen görüşleri doğrultusunda konu ile ilgili Türkçe Öğretmenliği lisans 
programı ders içeriklerinin oluşturulmasında alana katkı sağlaması hedeflenmektedir.   

Anahtar Kelimeler: Yükseköğretim, Öğretmen eğitimi, Türkçe eğitimi, Türkçe öğretmeni, Türkçe öğretmenliği 
lisans program. 
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ABSTRACT: Increasing the quality of formal education at schools has always been one of the main 
concerns of educators and policymakers worldwide. Accordingly, the quality of teachers and 
teacher education process has been under the spotlight all the time. Although early studies 
mainly focused on teachers' content knowledge and pedagogical skills as indicators of teacher 
quality, recent studies underlined the importance of characteristics, attitudes, and dispositions 
of teachers. Similar to pedagogic skills and content knowledge, dispositions might be learned 
and improved during teacher education programs. Thus, the purpose of this study is to 
discover the existence of dispositions in pre-service EFL teachers and the changes in the 
development of perceived dispositions of them through the years at the faculty of education 
as they get matured as prospective teachers. The mixed method design that is the combination 
of both quantitative and qualitative approaches to collect and analyze the data was employed. 
The model of mixed method adopted in the study was explanatory (sequential) model which 
requires the data to be collected sequentially. Firstly, the quantitative data of the study was 
collected through a background information form and a questionnaire. The background 
information form was developed by the researcher to interrogate some demographic 
information about the participants. The second instrument intended to determine the 
dispositions of teachers' candidates was “The Teacher Disposition Index” developed by 
Schulte et al. (2004). The data was gathered from 250 undergraduate EFL students of two 
government universities in Turkey. The teaching dispositions of pre-service EFL teachers 
were evaluated under two different dimensions as suggested by the questionnaire used in the 
study. Secondly, the qualitative data was collected from 9 prospective teachers through a 
semi structured interview forms involving 5 open ended questions to provide a more 
comprehensive and clearer picture of the situation.  The findings of this second part was 
coded and analyzed to support the findings of the questionnaire. Finally, the findings were 
interpreted with a rich and comprehensive data. The results revealed that pre-service teachers 
have varying degrees of perceptions towards their teaching dispositions. Moreover, gender 
and the year at the faculty were found to be essential factors determining their teaching 
dispositions. However, age was not seen as significant statistically. The study offers a clear 
picture of teaching dispositions. Hence, the results of the study are thought to be noteworthy 
for both teacher educators and pre-service teachers since both groups are crucial stakeholders 
of developing effective teaching dispositions. Based on the results, some recommendations 
were presented. 
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ÖZET: Okullarda verilen örgün eğitimin kalitesini artırmak, eğitimcilerin ve politikacıların her daim 
ve dünyanın her yerinde kaygılarından biri olmuştur. Bunun sonucunda da, öğretmenlerin 
niteliği ve öğretmen yetiştirme süreci her zaman çokça tartışılan ve sıkça düzenlemeler 
yapılan bir konu olmuştur. İlk zamanlarda yapılan çalışmalar, öğretmen kalitesinin 
göstergeleri arasında en çok alan bilgisi ve öğretmenlik meslek bilgi ve becerilerine 
odaklanmış olsa da, son dönemlerde yapılanlar daha ağırlıklı olarak, öğretmenlerin kişilik 
özelliklerinin, tutumlarının ve mesleki yatkınlıklarının eğilimlerinin önemine vurgu 
yapmaktadır. Bu nedenle, bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının, öğretmen eğitimi 
süresince olgunlaştıkça mesleki yatkınlık algılarında yaşadıkları olası değişiklikleri 
keşfetmektir. Ayrıca, yaş ve cinsiyet gibi kişisel özelliklerin de bu süreçte herhangi bir 
etkisinin olup olmadığı araştırmanın amaçlarındandır. Verileri toplamak ve analiz etmek için 
hem nicel hem de nitel yaklaşımların birleşiminden oluşan karma yöntem deseni 
kullanılmıştır. Araştırmada benimsenen karma yöntem modeli, verilerin sıralı olarak 
toplanmasını gerektiren açıklayıcı (sıralı) modeldir. İlk olarak, araştırmanın nicel verileri bir 
bilgi formu ve anket aracılığıyla toplanmıştır. Bilgi formu, katılımcılarla ilgili bazı 
demografik bilgileri sorgulamak için araştırmacı tarafından geliştirilmiştir. Öğretmen 
adaylarının mesleki yatkınlıklarını belirlemeye yönelik ikinci araç ise Schulte, Edick, 
Edwards ve Mackiel (2004) tarafından geliştirilen “Öğretmen Mesleki Yatkınlık İndeksi”dir. 
Veriler, Türkiye'deki iki devlet üniversitesinin 204 İngilizce öğretmen adayından 
toplanmıştır. İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen öğretmen adaylarının öğretmenlik 
eğilimleri, araştırmada kullanılan anketin önerdiği gibi iki farklı boyut altında 
değerlendirilmiştir. İkinci olarak, durumun daha kapsamlı ve net bir resmini sunmak için 9 
öğretmen adayından 5 açık uçlu soru içeren yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla 
nitel veriler toplanmıştır. Sonuçlar, öğretmen adaylarının öğretmenlik eğilimlerine yönelik 
farklı derecelerde algılara sahip olduklarını ortaya koymuştur. Ayrıca cinsiyet ve fakültedeki 
yıl öğretmenlik eğilimlerini belirleyen temel faktörler olarak bulunmuştur. Ancak yaş 
istatistiksel olarak anlamlı görülmedi. Çalışma, öğretme eğilimlerinin net bir resmini 
sunmaktadır. Dolayısıyla, her iki grup da etkili öğretme eğilimlerinin geliştirilmesinde önemli 
paydaşlar olduğundan, çalışmanın sonuçlarının hem öğretmen eğitimcileri hem de öğretmen 
adayları için dikkate değer olduğu düşünülmektedir. Sonuçlara dayalı olarak bazı öneriler 
sunulmuştur. 
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ABSTRACT: Wing (2006) defines computational thinking as a way of solving problems, designing systems 
and understanding human behavior by using the basic concepts of computer science. Also it 
is stated by ISTE (2015) that computational thinking is an expression of creativity, 
algorithmic thinking, critical thinking, problem solving and cooperative learning and can be 
defined within the scope of these skills. Korkmaz, Çakır, Özden, Oluk and Sarıoğlu (2015) 
emphasize that there is limited research on computational thinking in the STEM learning 
environment. It is thought that studies are needed to determine the development of 
computational thinking skills of pre-service teachers. In this study, the effects of Scratch-
block based programming language were investigated on the computational thinking skills of 
pre-service physics teachers. The aim of the study is 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 application 
process, general programming teaching was carried out for the first 8 weeks, and Scratch, 
which is block-based programming, was taught in the next 4 weeks. At the end of the process, 
pre-service physics teachers were expected to integrate Scratch into their lesson plans. They 
were asked not only to learn programming but also to integrate it into their own instructional 
designs. The research was modeled as a single group pretest-posttest experiment design 
without control groups.  
In this study, Computational Thinking Scale (CTS), which was developed by Korkmaz, Cakir 
and Ozden for undergraduate students (2017), was used in order to determine the scores of 
computational thinking skills of pre-service physics teachers. The scale consisting of 29 items 
in total is gathered under 5 factors. The "creativity" factor consists of 8 items, the internal 
consistency coefficient is 0.843, the "Algorithmic Thinking" factor consists of 6 items, the 
internal consistency coefficient is 0.869, the "Cooperation" factor consists of 4 items, the 
internal consistency coefficient is 0.865, and the "Critical Thinking" factor consists of 5 items. 
The consistency coefficient is 0.784 and the "Problem Solving" factor consists of 6 items and 
the internal consistency coefficient is 0.727. The internal consistency coefficient calculated 
for the whole scale was 0.822. According to results, when Table.1 is examined, it is seen that 
the pre-test and post-test computational thinking scale are acceptable and have a high 
reliability level. 
Table.1 Reliability Analysis Regarding the Scores of the Scale 

 
          Cronbach's Alpha  

Computational Thinking Scale Pre-test 0,798 
Computational Thinking Scale Post-test 0,928 

 
Table 2 shows the results of the Wilcoxon Signed Rank Test which was conducted to find 
out whether or not there is a significant difference between the pre-test and post-test scores 
of the pre-service physics teachers. 
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Table.2 Findings Regarding the Comparison of the Computational Thinking Scale 
and its Sub-Dimensions Pre-Test Post-Test Scores 

  Pre-Test 
Median (Ç1-Ç3) 

Post- Test 
Median (Ç1-Ç3) z p 

Creativity 36 (35-37) 38 (36-39) -2,167 

0
,
0
3 

Algorithmic 
Thinking 22 (20-25) 26 (22-28) -2,328 

0
,
0
2 

Cooperation 19 (18-20) 18 (16-20) -1,223 

0
,
2
2 

Critical Thinking 21 (19-23) 22 (19-25) -1,446 

0
,
1
5 

Problem Solving 25 (23-28) 27 (24-30) -1,297 

0
,
1
9 

Total 123 (113-126) 130 (116-140) -2,389 

0
,
0
2 

 
According to the results, there is a statistically significant difference between the 
computational thinking scale total score and the sub-dimensions of creativity and algorithmic 
thinking pre-test-post-test scores (p <0.05). On the other hand, there is no statistically 
significant difference between the sub-dimensions of computational thinking scale, 
collaboration, critical thinking, and problem solving pre-test and post-test scores (p <0.05). 
As in this study, in other studies in the literature, Scratch are effective in pre-service 
teachers’computational thinking (Papadakis and Kalogiannakis, 2019). It is also observed that 
robotics programmes have positive effects on creativity (Khanlari, 2013) and algorithmic 
thinking (Penmetcha, 2012). Similar to the results in this study, Scratch was found to have 
positive effects on creativity (Khanlari, 2013) and algorithmic thinking (Penmetcha, 2012). 

Keywords: STEM, Computational Thinking, Pre-service Teachers 
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ÖZET: Wing (2006) bilgi işlemsel düşünmeyi, bilgisayar biliminin temel kavramlarını kullanarak 
problem çözme, sistemler tasarlama ve insan davranışlarını anlama yolu olarak 
tanımlamaktadır. Ayrıca ISTE (2015) tarafından bilgi işlemsel düşünmenin yaratıcılığın, 
algoritmik düşünmenin, eleştirel düşünmenin, problem çözmenin ve işbirlikli öğrenmenin bir 
ifadesi olduğu ve bu beceriler kapsamında tanımlanabileceği belirtilmektedir. 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. Araştırmanın 
amacı, fizik öğretmen adaylarının ders planlarına Scratch entegrasyonunun bilgi işlemsel 
düşünme becerilerine etkisini belirlemektir. Uygulama toplam 12 hafta boyunca 
gerçekleştirilmiştir. Uygulama sürecinde ilk 8 hafta genel programlama öğretimi, sonraki 4 
hafta blok tabanlı programlama olan Scratch öğretimi yapılmıştır. Sürecin sonunda fizik 
öğretmen adaylarından Scratch'ı ders planlarına entegre etmeleri beklenmiştir. Sadece 
programlamayı öğrenmeleri değil, aynı zamanda kendi öğretim tasarımlarına entegre etmeleri 
istenmiştir. Araştırma, kontrol grupsuz tek grup ön test-son test deney deseninde 
modellenmiştir. 
Bu çalışmada, fizik öğretmen adaylarının bilgi işlemsel düşünme becerilerine ilişkin 
puanlarını belirlemek amacıyla Korkmaz, Çakır ve Özden tarafından lisans öğrencileri (2017) 
için geliştirilen Bilgi İşlemsel Düşünme Ölçeği (KTS) kullanılmıştır. Toplam 29 maddeden 
oluşan ölçek 5 faktör altında toplanmıştır. "Yaratıcılık" faktörü 8 madde, iç tutarlılık katsayısı 
0.843, "Algoritmik Düşünme" faktörü 6 madde, iç tutarlılık katsayısı 0.869, "İşbirliği" faktörü 
4 madde, iç tutarlılık katsayısı 0,865 ve "Eleştirel Düşünme" faktörü 5 maddeden 
oluşmaktadır. Tutarlılık katsayısı 0.784, "Problem Çözme" faktörü 6 maddeden oluşmakta ve 
iç tutarlılık katsayısı 0.727'dir. Ölçeğin tamamı için hesaplanan iç tutarlılık katsayısı 0.822'dir. 
Elde edilen sonuçlara göre Tablo.1 incelendiğinde ön test ve son test bilgi işlemsel düşünme 
ölçeğinin kabul edilebilir düzeyde olduğu ve yüksek güvenirlik düzeyine sahip olduğu 
görülmektedir. 
Tablo.1 Ölçeğin Puanlarına İlişkin Güvenirlik Analizi 

 
Cronbach's Alpha  

Bilgi İşlemsel Düşünme Ölçeği Ön test  0,798 
Bilgi İşlemsel Düşünme Ölçeği Son test 0,928 

 
Fizik öğretmen adaylarının ön test ve son test puanları arasında anlamlı bir fark olup 
olmadığını belirlemek için yapılan Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi sonuçları ise Tablo 2'de 
görülmektedir. 
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Tablo.2 Bilişimsel Düşünme Ölçeği ve Alt Boyutlarının Karşılaştırılmasına İlişkin 
Bulgular Ön Test Son Test Puanları 

  Ön-Test 
Median (Ç1-Ç3) 

Son- Test 
Median (Ç1-Ç3) z p 

Yaratıcılık 36 (35-37) 38 (36-39) -2,167 

0
,
0
3 

Algoritmik 
Düşünme 22 (20-25) 26 (22-28) -2,328 

0
,
0
2 

İşbirliği 19 (18-20) 18 (16-20) -1,223 

0
,
2
2 

Kritik Düşünme 21 (19-23) 22 (19-25) -1,446 

0
,
1
5 

Problem Çözme 25 (23-28) 27 (24-30) -1,297 

0
,
1
9 

Toplam 123 (113-126) 130 (116-140) -2,389 

0
,
0
2 

 
Sonuçlara göre bilgi işlemsel düşünme ölçeği toplam puanı ile yaratıcılık ve algoritmik 
düşünme alt boyutları ön test-son test puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 
vardır (p<0.05). Öte yandan bilgi işlemsel düşünme ölçeği, işbirliği, eleştirel düşünme ve 
problem çözme ön test ve son test puanları alt boyutları arasında istatistiksel olarak anlamlı 
bir fark yoktur (p<0.05). Bu çalışmada olduğu gibi alan yazındaki diğer çalışmalarda da 
Scratch'in öğretmen adaylarının bilgi işlemsel düşünmelerinde etkili olduğu (Papadakis ve 
Kalogiannakis, 2019), özellikle robotik programların yaratıcılık (Khanlari, 2013) ve 
algoritmik düşünme üzerinde de olumlu etkileri olduğu görülmektedir (Penmetcha, 2012). Bu 
çalışmadaki sonuçlara benzer şekilde Scratch'in yaratıcılık (Khanlari, 2013) ve algoritmik 
düşünme (Penmetcha, 2012) üzerinde olumlu etkileri olduğu bulunmuştur. 

             Anahtar  Kelimeler: STEM, Bilgi İşlemsel Düşünme, Öğretmen Adayları 
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ABSTRACT:  The need of developing program outcomes to provide sustainability for higher education 
practices along with improvement, and advancement through observation and evaluations 
have been emphasized (Klenowski, 2010). One of the indicators of the mentioned 
improvement and advancement can be exemplified as university students assessing the extent 
of achievement of their own programs’ determined outcomes. Program outcomes and the 
evaluation of these outcomes is a coordinated process. Sezgin, Kavgacı and Kılınç (2011) 
claim that, according to the necessities of time, developing program outcomes alone for the 
improvement of undergraduate education is not enough. For this reason, making necessary 
improvements and changes according to undergraduate students and graduate students 
assessing their outcomes are foreseen to be more effective in terms of improving program 
outcomes based on students’ needs. For this purpose, undergraduate and graduate students’ 
perceptions were emphasized to be appropriate and fruitful. (Kaya, 2014). Accordingly, 
developing program outcomes help students to understand the aims of their courses and the 
qualifications they will have after completing these courses. Students knowing which abilities 
they have or will have are seen as supportive for their future job qualifications (Çetinsaya, 
2014). In light of this information, it can be said that the program outcomes can affect 
program students’ steps towards employment. Thus, it can also be said that the research that 
involves student assessment enables universities to continuously improve their levels of 
service and go beyond the status quo, therefore acting as an information mechanism that 
encourages innovation for strategic improvement. In other words, it is seen that the 
expectations of the students, their satisfaction and evaluations are very important for quality 
management of higher education institutions (Sarrico & Rosa, 2014). The evaluation 
practices that involve university students who continue their programs being ongoing is being 
thought of as a need. For this reason, it is important to evaluate the program outcomes 
determined for undergraduate programs by the Council of Higher Education (YÖK) and to 
develop similar standards. Therefore, the aim of this research is to determine Yeditepe 
University Guidance and Psychological Counseling program’s third and fourth grade 
students’ satisfaction levels, their reasons for choosing to pursue this occupation, and the 
extent of achievement of the program outcomes. For one other accredited program of the 
Faculty of Education, English Language Teaching program, the aim is to determine first, 
second, third and fourth grade students’ satisfaction levels, and the extent of achievement of 
the program outcomes. In the research, both programs used descriptive modelling. Criterion 
referencing technique was used to reach undergraduate students for data collection. The data 
for Guidance and Psychological Counseling program was collected using “Guidance and 
Psychological Counseling Program Outcomes” survey that was prepared by researchers. For 
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English Language Teaching program, the data was collected using “English Language 
Teaching Program Outcomes” survey that was prepared by the researchers. Each scale 
developed involve ten five-point Likert-type items and open-ended questions. The responses 
given to the open-ended questions are aimed to be investigated under main titles as similar 
subjects. The responses collected through these surveys will be examined based on various 
demographic features and will be presented as percentage and frequencies. In the light of the 
results of this research, the extent to which Guidance and Psychological Counseling program 
and English Language Program students achieved the program outcomes are going to be 
interpreted and discussed to make further suggestions. 
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ÖZET:  Yüksek öğretim uygulamalarının sürdürülebilirliğini sağlamak için program yeterliliklerinin 
oluşturulması gerektiği, izleme ve değerlendirme yoluyla ise iyileştirme ve geliştirmenin 
sağlanabileceği vurgulanmıştır. (Klenowski, 2010).  Sözü edilen iyileşme ve geliştirme 
basamaklarının göstergelerinden biri, üniversite öğrencilerinin, devam ettikleri program için 
belirlenen program yeterliliklerini kazanma düzeylerini ve bu kazanılması amaçlanan 
yeterliliklerin değerlendirilmesi olduğu söylenebilir. Program yeterlilikleri ve bu 
yeterliliklerin değerlendirilmesi koordineli bir süreçtir. Sezgin, Kavgacı ve Kılınç (2011), 
çağın gereksinimlerine göre lisans eğitimlerinin düzenlenmede program yeterliliklerinin 
oluşturulmasının tek başına yeterli olmayacağını öne sürmektedirler. Bu nedenle, öğrenimine 
devam eden lisans sürecindeki öğrencilerin ve mezunların yeterliliklerini değerlendirerek, 
gerekli yeniliklerin ve değişikliklerin yapılmasının, program yeterliliklerinin öğrencilerin 
ihtiyacına göre daha verimli bir hal almasına yardımcı olacağı öngörülmektedir. Bu amaç 
doğrultusunda, öğrencilerin ve mezunların bakış açılarının uygun ve verimli bir kaynak 
olduğuna dikkat çekilmiştir. (Kaya, 2014). Bununla birlikte program yeterliliklerinin 
belirlenmesi, öğrencilerin öğrenim gördükleri programdaki derslerin amaçlarını, dersleri 
başarıyla tamamladıktan sonra ulaşacakları yeterlilikleri anlamalarına yardımcı olmaktadır. 
Öğrencilerin mezun olurken hangi yeterliliklere sahip olduğunu veya olacağını bilmesi, iş 
gücünde daha nitelikli olmalarına destek görülmektedir (Çetinsaya, 2014). Bu bilgiler 
ışığında, yüksek öğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin program çıktılarına ne 
kadar ulaşabildiklerini bilmeleri iş hayatlarına geçişini de etkileyebilir.  
Buradan hareketle, üniversite öğrencilerinin değerlendirmelerini içeren araştırma, 
üniversitelerin hizmet seviyelerini sürekli olarak iyileştirmelerine ve statükonun ötesine 
geçmelerine olanak tanıyan ve böylece yeniliği teşvik eden stratejik gelişim için bir bilgi 
mekanizması olacağı söylenebilir. Diğer bir deyişle, öğrencilerin beklentileri, 
memnuniyetleri ve değerlendirilmelerinin, yükseköğretim kurumlarında özellikle kalite 
yönetimi için çok önemli olduğu görülmektedir (Sarrico ve Rosa, 2014).  Özellikle ilgili 
programa devam eden üniversite öğrencilerini kapsayan değerlendirme çalışmalarının 
devamlı olmasının bir gereklilik olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle YÖK tarafından lisans 
programları için belirlenen program yeterlilikleri değerlendirilerek, benzer standartların 
geliştirilmesi önemlidir.  
Bu bağlamda, bu çalışmanın amacı, Yeditepe Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik 
Danışmanlık Programı için; üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerinin program çıktılarına ne 
kadar ulaşabildiklerini, programdan duyulan memnuniyetlerini, bu mesleği tercih etme 
sebeplerini saptamaktır. Eğitim Fakültesinin akredite olan bir diğer Programı olan İngilizce 
Öğretmenliği Programı için ise; tüm sınıf düzeyindeki öğrencilerinin ve mezunlarının 
program çıktılarına ne kadar ulaşabildiklerine dair bilgilere ulaşmak amaçlanmıştır. 

mailto:burcudok1@gmail.com
mailto:ydiker@yeditepe.edu.tr
mailto:zbkocoglu@yeditepe.edu.tr
mailto:naz.pacali@yeditepe.edu.tr


 

151 

 

Araştırmada her iki program için de nicel yöntemlerden olan tarama modeli kullanılmıştır. 
Araştırmada ölçüt örnekleme yöntemi kullanılarak lisans öğrencilerine ulaşılmıştır. 
Araştırmanın verileri, RPD Programı için, araştırmacılar tarafından hazırlanan “Rehberlik ve 
Psikolojik Danışmanlık Program Çıktıları İzleme Anketi”, İngilizce Öğretmenliği Programı 
için ise araştırmacılar tarafından hazırlanan “İngilizce Öğretmenliği Program Çıktıları İzleme 
Anketi” kullanılarak toplanmıştır. Oluşturulan anketler; açık uçlu ve beşli likert skalasında 
on soru içermektedir. Açık uçlu sorulara verilen cevaplardan benzer maddeler ortak başlıklar 
halinde toplanarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu geliştirilen anketlerden elde edilen 
sonuçlar çeşitli demografik özelliklere göre incelenmiş olup yüzde ve frekans olarak 
sunulacaktır. Bu çalışmanın sonucundaki bilgiler ışığında, Rehberlik ve Psikolojik 
Danışmanlık Programı ile İngilizce Öğretmenliği Programı öğrencilerinin program çıktılarına 
ne kadar ulaşabildikleri analiz edilip değerlendirilerek öneriler getirilecektir.  
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ABSTRACT: Aims: 
Although the educational process has various components such as the curriculum, 
technological infrastructure, in-school and out-of-school activities, physical environment, 
number of staff, support services; the most important shareholder of the process is the 
teachers. Thus, the teachers are seen as the main ones responsible for planning, 
implementation and assessment progresses; besides, they have been working in the 
classrooms in which the individual differences and student characteristics are more intensely 
taken into account and which are inclusive in recent years. So, there is a need for teachers 
who make teaching effective for each learner in the classrooms where the differences in terms 
of the characteristics and educational needs increase. Efforts to produce graduates who have 
strong communication skills, are prone to teamwork, researcher, questioner, have enough 
technical knowledge, and are qualified in terms of knowledge and skills are reflected in the 
quality accreditation processes in higher education. Accreditation refers to the conformity 
assessment process within the scope of pre-determined criteria in terms of quality 
infrastructure, and in the frame of specific standards. Though this process is planned and 
conducted by an accreditation institution, it includes the examination and decision-making 
regarding to what extent the higher education program that applied for the accreditation meet 
the academic and field-specific standards. The accreditation process of the teacher training 
programs is conducted by the Association for Evaluation and Accreditation of Teacher 
Education Programs in our country. This study examines the opinions of the teacher 
candidates whose programs are accredited about the accreditation of teacher training 
programs in higher education institutions.  Thus, this study aims to examine the accreditation 
process in higher education through the eyes of teachers candidates whose program is 
accredited. 
Methodology: 
The data of the study that is designed as qualitative research were obtained through the focus 
group discussion method. The participants of the study that was conducted in the 2020-2021 
spring term are the teacher candidates who continue their 3rd and 4th year in the faculty of 
education in a foundation university in the Southeastern Anatolia Region. Three of the 
participants study in the Department of English Language Teaching (ELT), three study in 
Preschool Teaching, two study in the Department of Primary Education Teaching, and one 
participant continues the third grade of Guidance and Psychological Counseling. The criteria 
to participate in the study are a) being a student in the faculty of education, b) the program's 
which is continued to/graduated from being accredited, c) being a volunteer to support the 
study. 9 demographic and 4 open-ended questions were asked to the participants. Both 
researchers are experienced in qualitative research methods; the interview was conducted 
with the participation of 9 students and 2 researchers in the online environment by taking 
imagery and voice record. To increase the quality of the interaction during the interview, it 
was ensured that each participant wrote his / her name and surname in the name section, 
screen controls and voice controls were done, and a consensus was reached on the use of 
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online markers in speaking rules. The data of the study that aimed to examine the 
accreditation experiences of the faculty of education students in higher education in terms of 
teacher competencies and professional expectations were analyzed through content analysis. 
The main themes and sub-themes were obtained by coding the data obtained from the 
interview records that are documented on descriptive index form after the interview. 
The Major Findings: 
The findings of the study consist of 3 main themes and 9 sub-themes. It draws attention that 
the participants, 2 male, and 7 female, who are between the age range of 21-30 (min: 21, 
max: 30), 6 of whom are active member or director of the communities at school (Mine, 
Batuhan, Sevda, Elif, Esma, Nihal, Serpil) intensely prefer distance education in the 
pandemic process. The participants, drawing attention to the personal and professional 
characteristics regarding the teacher quality in the Teacher Characteristics and pre-
professional expectations main theme, emphasized that there are differences among higher 
education institutions in terms of physical opportunities, educational processes, 
characteristics of academic personnel, and social activities in another main theme. The 
participants who make suggestions regarding the quality studies in higher education while 
expressing their experiences regarding the accreditation process stated that their preparations 
in the accreditation process contributed to their professional competencies. In conclusion, 
higher education institutions should allocate sufficient resources for quality and accreditation 
studies to contribute to the professional development of their graduates; theoretical and 
applied courses, social, cultural activities should be monitored with a systematic, 
monitorable, transparent understanding. 
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ÖZET: Amaç: 
Eğitim-öğretim sürecinin öğretim programı, teknolojik alt yapı, okul içi okul dışı faaliyetler, 
fiziki ortam, personel sayısı, destek hizmetler gibi birçok bileşeni olmakla birlikte; sürecin en 
önemli paydaşı öğretmenlerdir. Nitekim öğretmenler öğretimi planlama, uygulama ve 
değerlendirme süreçlerinin asıl sorumluları olarak karşımıza çıkmakta; ayrıca son yıllarda 
bireysel farklılıklar, kapsayıcı ve öğrenci özelliklerinin daha yoğun dikkate alındığı sınıflarda 
görev yapmaktadırlar. Böylelikle özellikleri ve eğitim gereksinimleri bakımından 
farklılıkların arttığı sınıflarda, her öğrenen için öğretimi etkili hale getiren öğretmenlere 
ihtiyaç duyulmaktadır. İletişim becerileri güçlü, takım çalışmalarına yatkın, araştırmacı, 
sorgulayan, teknoloji bilgisi yeterli bilgi ve beceri bakımından yetkin mezun verme 
çalışmaları, yükseköğretimde kalite akreditasyon süreçlerine yansımaktadır. Akreditasyon, 
kalite altyapısı açısından öncesinde belirlenen ölçütler dahilinde, belirli standartlar 
çerçevesinde uygunluk değerlendirme sürecini ifade etmektedir. Bu süreç bir akreditasyon 
kuruluşu tarafından planlanmakta ve yürütülmekle beraber, akreditasyon başvurusunda 
bulunan yükseköğretim programının akademik, alana özgü standartları ne ölçüde karşıladığı 
ile ilgili inceleme ve karar verme eylemini içerir. Ülkemizde, öğretmenlik eğitim programları 
akreditasyon süreci, Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon 
Derneği tarafından yürütülmektedir. Bu araştırmada, devam ettiği program akredite olan 
öğretmen adaylarının yükseköğretim kurumlarında öğretmenlik eğitim programlarının 
akreditasyonu hakkındaki görüşleri incelenmiştir. Dolayısıyla araştırmanın amacı, programı 
akredite olan öğretmen adaylarının gözünden yükseköğretimde akreditasyon sürecinin 
incelenmesidir 
Yöntem: 
Nitel araştırma yönteminde desenlenen araştırmanın verileri odak grup görüşme tekniği ile 
elde edilmiştir. 2020-2021 Bahar döneminde gerçekleştirilen araştırmanın katılımcıları, 
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bir vakıf üniversitesi eğitim fakültesi 3. ve 4. sınıf düzeyinde 
öğrenime devam eden öğretmen adaylarıdır. Katılımcılardan üçü İngilizce Eğitimi Anabilim 
Dalı’nda (ABD), üçü Okul Öncesi, ikisi Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğrenim görmekte 
bir katılımcı ise Rehberlik Psikolojik Danışmanlık üçüncü sınıfa devam etmektedir. 
Çalışmada a) eğitim fakültesinde öğrenci olmak, b) öğrenime devam edilen/mezun 
aşamasında olunan programların akredite olması c) çalışmaya destek vermeye gönüllü olmak 
ölçütleri aranmıştır.  Katılımcılara, 9’u demografik 4’ü açık uçlu soru yöneltilmiştir. 
Araştırmacıların her ikisi de nitel araştırma yöntemleri konusunda deneyimli olup, görüşme 
9 öğrenci 2 araştırmacının katılımı ile ses kaydı görüntü kaydı alınarak çevrimiçi ortamda 
gerçekleştirilmiştir. Görüşme sürecinde etkileşimin niteliğini artırmak amaçlı, her 
katılımcının adı soyadını isim bölümüne yazması sağlanmış, ekran kontrolleri ve ses 
kontrolleri yapılarak, söz alma kurallarında çevrimiçi işaretleyicileri kullanımı konusunda 
uzlaşı sağlanmıştır. Eğitim fakültesi öğrencilerinin yükseköğretimde akreditasyon süreci 
deneyimlerinin öğretmen yeterlikleri ve mesleki beklentiler bağlamında incelenmesi 
amacıyla desenlenen araştırmanın verileri, içerik analizi ile analiz edilmiştir. Görüşme sonrası 
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betimsel indeks formuna dökümleri yapılan görüşme kaydından elde edilen veriler üzerinde 
kodlama yapılarak, ana tema ve alt temalara ulaşılmıştır.  
Bulgular: 
Araştırmanın bulguları, 3 ana tema ve 9 alt temadan oluşmaktadır. 2 erkek, 7 kadın yaşları 
21-30 aralığında olan (min:21 max:30), 6’sının okulda bir toplulukta aktif üye veya başkan 
olarak görev aldığı katılımcıların pandemi döneminde eğitim tercihlerinin yoğun olarak 
uzaktan eğitim (Mine, Batuhan, Sevda, Elif, Esma Nihal, Serpil) olduğu dikkati çekmektedir.  
Öğretmen özellikleri ve meslek öncesi beklentiler ana temasında öğretmen niteliği konusunda 
kişisel ve mesleki özelliklere dikkat çeken katılımcılar, bir diğer ana temada fiziksel imkanlar, 
eğitim-öğretim süreçleri, akademik personel özellikleri ile sosyal etkinlikler bağlamında 
yükseköğretim kurumları arasında farklılıklar olduğuna vurgu yapmışlardır. Akreditasyon 
sürecine ilişkin deneyimlerini ifade ederken, yükseköğretimde kalite çalışmalarına yönelik 
önerilerde bulunan katılımcılar, programların akredite olma sürecinde hazırlıklarının 
kendilerine mesleki yeterlik bağlamında katkı sağladığını belirtmişlerdir. Sonuç olarak 
yükseköğretim kurumları mesleki anlamda mezunlarının gelişimlerine katkı sağlamak 
amacıyla kalite ve akreditasyon çalışmalarına yeterli kaynak ayırmalı, öğretmen yetiştirmede 
teorik ve uygulamalı dersler, sosyal, kültürel faaliyetler sistematik izlenebilir, şeffaf bir 
anlayışla takip etmelidir. 

  Anahtar Kelimeler: Yükseköğretim, akreditasyon, öğretmen adayı, öğretmen eğitimi 
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Implementation of "Design Oriented Thinking" in a Special 
Education Teaching Program Sensory / Affective Analysis: 

 
Dr. Zuhar RENDE BERMAN 

Yeditepe Unıversıty, Istanbul, Turkey, zuhar.rende@yeditepe.edu.tr  

ABSTRACT: This study aimed to examine the effective implementation of a model based on engineering 
sciences, Design-Oriented Thinking (DOT) in teacher education programs. The Design 
Thinking pedagogy places a significant value on creating, selecting, evaluating and realizing 
ideas in design (Shephard, 2003). The designer goes through a complex cognitive process 
in which a product is developed based on a customer with a problem. In this respect, an 
effective designer is required to develop the ability to communicate through various means, 
to think as a team member throughout the social communication process, to make decisions, 
to tolerate uncertainty, to create system design, to develop an understanding of “design as a 
form of questioning” and view the issue in hand from a holistic perspective (the big picture) 
(Dym, Agogino, Eris, Frey, Larry & Leifer , 2005).  The DOT consists of an eight-step 
process (including the Stanford-5 phases). These stages are; defining the problem, empathy 
and perspective taking, idea generation, visual sketching, prototyping- testing-rearranging, 
user feedback, final reflection and sharing. In the TOD process, students actively participate 
in the learning process at individual and group levels, use high-level thinking strategies and 
acquire new skills and perspectives while meaningfully engaged in developing conceptual 
associations, and interactions with peers, instructors and others. Although the DOT process 
seems like a rigid system, it provides the freedom and flexibility of questioning, multi-
dimensional thinking and solution generation in defining the problem and creation of a 
creative solution. The individual has endless opportunities to explore relationships and 
connections among patterns and structures, acquire the skills of developing an 
understanding based on “istincts” and “senses”, seeing conceptual relationships via 
engagement in artistic ways (drawing, photography, drama, lego, etc.), collecting and using 
information in various forms, and working with team members.  
The participants of this exploratory study were 24 freshmen students enrolled in an 
undergraduate special education teaching program at a non-profit university in İstanbul. The 
researcher who was the instructor of the Autism Spectrum Disorders & Intellectual 
Disabilities course designed the 8-steps program to be implemented within the framework 
of the TOD model and prepared the program materials including instructions, forms, visual 
maps and process evaluation procedures.  Students were asked to identify a special 
education related (either in ASD or ID) problem situation at an individual, family or 
societial level that requires a solution". The DOT group projects were carried out within a 
period of 10 weeks. Students were informed that they were going to experience a quite 
different process; the instructor would take a facilitator role; and that they might experience 
some difficulties. They were asked to keep and document these experiences utilizing the 
tools shared by the instructor, communication logs, video messages, audio recordings, 
meeting recordings, hand-written notes, drawings, sketches, photographs, etc. as they go 
through creating their own team culture and create the product/solution in this process. It 
was also shared with the students that each individual will have his/her unique journey, and 
that there was no right or wrong; and they should not focus on the grade but to pay attention 
to their “emotional and cognitive awareness” though out the process.  All documents that 
they may perceive to be not important are asked to be preserved and kept in a diary.  
Students were encouraged to experiment with/ utilize the principles of Universal Design at 
all stages of the process.   During the final stage of the process, groups shared their product 
and experiences in the process, submitted projects and presentations for the process 
evaluation and product created. Individually, they submitted a written reflection, notes, draft 
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drawings, work diaries, etc. As qualitative measures peer assessment, process assessment, 
and a thematic analysis of student reflections were conducted. In this context, candidates 
expressed changes in metacognitive and affective awareness, as well as a more holistic view 
of approaching the issues in special education. These qualitative findings led to believe that 
the designed DOT process should continue to be explored as a valuable tool that can be 
effectively implemented in special education teaching programs. In this presentation, what 
DOT is and is not, how it differs from problem based learning (PBL), the findings relevant 
to students development of critical skills that led to creating a solution, teamwork, 
communication, etc. and critical elements regarding its implementation will be presented in 
a holistic context within the scope of constructivist and social learning theories. 

  Keywords: Design Oriented Thinking, Special Education Teaching Program, Sensory / Affective Analysis 
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Özel Eğitim Öğretmenliği Programında “Tasarım Odaklı 
Düşünme” Uygulaması: Duyusal/Duyuşsal Çözümleme 

 

Dr. Zuhar RENDE BERMAN 
Yeditepe Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, zuhar.rende@yeditepe.edu.tr 

ÖZET: Bu çalışmada, temelini mühendislik bilimlerinden almış olan Tasarım Odaklı Düşünme 
(TOD) modelinin öğretmen yetiştirme programlarında etkinliğinin incelenmesi 
amaçlanmıştır. Shepperd (2003) tasarımda fikirlerin oluşturulması, seçilmesi, 
değerlendirilmesi ve gerçekleştirilmesinin önemini vurgular. Tasarımcı, problemi olan bir 
müşteriye bağlı olarak bir ürünün geliştirildiği karmaşık bir bilişsel süreçten geçer. Bu açıdan 
etkin bir tasarımcının; farklı iletişim yolları ile iletişim kurabilme, sosyal iletişim sürecinde 
ekip olarak düşünebilme, karar verme, belirsizliği tolere etme, sistem tasarımı oluşturabilme, 
bütüncül bir yaklaşımla problem duruma bakabilme ve tasarımı bir sorgulama biçimi olarak 
görebilme yetilerini geliştirmesi gerektirir (Dym, Agogino, Eris, Frey, Larry & Leifer, 2005).  
TOD sekiz aşamalı (Stanford-5 aşaması dahil) bir süreçten oluşmaktadır.  Bu aşamalar; 
problemi tanımlama, empati ve perspektif alma, fikir üretimi, görsel taslak tasarlama, prototip 
oluşturma, test etme ve yeniden düzenleme, kullanıcıdan geri bildirim, son yansıtma ve 
paylaşmadan oluşmaktadır. TOD sürecinde öğrenciler, bireysel ve grup düzeylerinde 
öğrenme sürecine aktif olarak katılır, anlamlı ve etkin uygulama becerilerini, kavramsal 
ilişkilendirmeyi, akranları, eğitmen ve diğerleri ile etkileşimler yoluyla öğrenirken üst düzey 
düşünme stratejilerini kullanır ve yeni beceriler edinir. TOD süreci, katı bir sistem gibi 
görünse de problemin tanımlanması ve çözüme ulaşmada verdiği özgürlük ve esneklik ile 
sorgulama, yaratıcı ve çok boyutlu düşünme ve çözüm üretmeyi destekler. Birey duyularıyla 
hareket etmeyi, sanatsal yollarla (çizim, fotoğraf, drama, lego, vb.) kavramsal ilişkileri 
görmeyi, çeşitli formlarda bilgi toplayıp kullanmayı ve ekip üyeleriyle iş birliğine dayalı 
çalışma becerilerini geliştirir. Süreçte, evrensel tasarım ilkelerinin özümsenmesi ve 
uygulanmasına olanak sağlanmıştır. Çalışmada, İstanbul ilinde bulunan bir vakıf üniversitesi 
Özel Eğitim Öğretmenliği Lisans Programı’na kayıtlı, 24 birinci sınıf öğrencisi yer almıştır. 
Araştırmacı, dersin öğretim görevlisi TOD modeli çerçevesinde uygulanacak 8 aşamalı 
programı tasarlamış ve sürecin işleyişine ilişkin yönergeleri, formları, görsel haritalar ve 
değerlendirmeyi kapsayan program materyallerini hazırlamıştır. Böylece, öğrencilerin özel 
eğitim alanında “engelliliğe ilişkin birey, aile ya da toplumsal düzeyde yaşanan ve çözüm 
gerektiren bir problem durumu belirleme” çalışması başlamıştır. Uygulama, 10 haftayı içeren 
bir süreç içerisinde yürütülmüştür. Bu çalışmanın öğrenciler için farklı bir süreç olacağı, 
dersin öğretim görevlisinin rolünün süreç içerisinde kolaylaştırıcı olacağı, yaşayacakları 
güçlükler, ekip kültürünün oluşması sürecinde kendilerine iletilen formlar çerçevesinde bu 
yaşantıları doküman etmeleri, video mesajı, sesli kayıtlar, toplantı kayıtları ve bu projede 
duygusal ve bilişsel farkındalık üzerine odaklanmaları, doğru ya da yanlış bir cevap olmadığı, 
alınacak nota odaklanmamaları söylenmiştir. Tüm toplantılarda elle yazılı olarak alınan 
notlar, çizimler, karalamalar, fotoğraflar vb. Önemli olmadığını düşündükleri tüm belgelerin 
korunması ve günlük tutulması istenmiştir. Grup ve bireysel olarak bu proje çerçevesinde 
öğrenci değil, çözüm üreten bir ekip olarak çalışacakları vurgulanmıştır.  Proje sürecinin son 
aşamasında öğrenciler grup olarak sunum hazırlayarak süreç içerisindeki yaşantılarını 
paylaşmış, proje ve sunumları ortak olarak değerlendirmeye sunmuş, bireysel olarak da 
yansıtma kağıtlarını, notlarını, taslak çizimlerini, çalışma günlüklerini vb. dokümanları 
sunmuşlardır. Öğrencilerden alınan akran değerlendirmesi, süreç değerlendirmesi, tematik 
değerlendirme kalitatif metotla analiz edilmiştir. Bu kapsamda, TOD modelinin etkinliği 
öğretmen yetiştirme programı birinci sınıf öğrencilerinin üst bilişsel farkındalık düzeyleri ile 
duyumsal/duyuşsal farkındalıklarına ilişkin değişimler belirlenmiştir. Özel Eğitim 
Öğretmenliği Programı’nda Tasarım Odaklı Düşünme (TOD) modelinin etkin bir örnek 
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uygulama olarak önem taşıdığı düşünülmektedir. Bu sunumda TOD’un ne olup ne olmadığı, 
problem odaklı öğrenmeden farkı ve öğretmen yetiştirme programlarındaki uygulaması, 
çözüm üretme, ekip çalışması, iletişim, hedef belirleme vb. becerilerin gelişimi, bütüncül 
olarak yapılandırıcı ve sosyal öğrenme teorileri kapsamında ele alınarak bulgular 
sunulacaktır.  

  Anahtar Kelimeler: Tasarım Odaklı Düşünme, Özel Eğitim, Öğretmen Yetiştirme, Duyumsal/Duyuşsal 
Çözümleme. 
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Special Education (SPED) Teacher Candidates Disposition 
Inventory 

 
Dr. Zuhar RENDE BERMAN 

Yeditepe Universıty, Istanbul, Turkey, zuhar.rende@yeditepe.edu.tr  
 

ABSTRACT: Teacher education programs have a responsible and are accountable in training efficient 
special education teachers in accordance with the national and international standards 
including The Ministry of National Education, Council of Higher Education, Teacher 
Training Programs Evaluation and Accreditation Association (EPDAD) as well as the quality 
standards set by the higher education institution.  This study was aimed to create a valid, 
functional, and reliable teacher candidates disposition measurement tool which is called 
“Special Education Teacher Candidate Disposition Inventory”. Traditionally teacher 
education candidates enrolled in special education teaching programs are assessed on their 
knowledge and skills throughout their program of study, and during their practica in the field.  
The grade point average (GPA) reflects students’ acquisition and understanding of the 
knowledge, while skills are graded through candidate practicum classes in the field and 
student teaching. Most of the time, the feedback provided by the cooperating teacher during 
practicum, and the practicum supervisor, and/or instructors on certain disposition deficits 
(behaviors, attitudes, tendencies and professional qualities) that needs improvement at a time 
that is almost “too late”. The literature in the field is overwhelmingly indicated that in 
addition to knowledge and skill development, there are critical dispositions that define an 
effective teacher. These dispositions need to be identified and developed through a cycle 
includes candidates’ self- awareness and knowledge, self-assessment,  feedback, setting 
goals, planning, self-monitoring, constructive feedback and a support system (advising, 
mentoring etc.) processes .These dispositions need to be integrated into the teacher education 
program, and candidates should be knowledgeable about the disposition measurement, 
expectations, and asked to take an active role in self-assessment, reflection, take actions as 
opportunities provided to develop these critical dispositions prior to and during student 
teaching. Therefore, this process shall apply to candidates’ dispositions as reflected in field 
experiences and related coursework. All students who are enrolled in the special education 
teaching program, faculty, advisors, field supervisors and other stakeholders were included 
through their feedback in identifying necessary dispositions to be included in the creation of 
the inventory.  As it is sated in the inventory, candidates self-evaluate themselves on the 
items, evaluated by the course instructors and advisor, conduct meetings when students need 
to improve number of dispositions, and writing a performance development plan with 
identified necessary support needed. Candidates will be made aware that violations, and in 
case of when repeated violations special education department faculty members will identify 
skills that directly needs to be addressed through an intervention program. This information 
also will be published in appropriate teacher education documents including course syllabi, 
practicum guidelines and reinforced throughout the program.  The SPED Candidate 
Disposition Inventory may be utilized by all faculty members and classroom teachers to bring 
a “deficiency” and/or area of improvement with regard to professional conduct and necessary 
qualities to the attention to the department.  The teacher candidate who is identified to have 
deficiencies in professional conduct/qualities will be actively engaged in creating a 
“development plan” which will be monitored by his/her academic advisor.  
Development of the SPED Candidate Disposition Inventory.  An extensive literature review, 
review of Ministry of National Education, EPDAD professional standards, the School of 
Education mission and vision and the Special Education Teaching department program 
outcomes were studied in detail in the process of identifying a list of important dispositions.  
These dispositions were identified to be assessed and developed throughout our 4-year 
program in order to ensure that program graduates possess professional disposition that are 
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critical to providing appropriate services to individuals with disabilities, and leading change 
in the society regarding the rights of individuals with disabilities.  
These items were grouped under “Coursework Phase” and “Comprehensive Inventory” as 
some items may not be relevant to candidates who are not in the filed yet.  Assessment 
categories are identified as follow in the initial phase of the inventory development: National, 
Moral and Universal values; Legal & Ethical; Communication and Interaction; Fairness; 
Commitment to Diversity/Multiculturalism ; Attendance/Punctuality; Professional 
Appearance and Demeanor; Reliability and Dependability;  Safety/Responsible Action; 
Flexibility/Adaptability; Openness to Feedback and Development;  Commitment to Lifelong 
Learning and Profession; Commitment to Student Learning; Improving Teaching 
Performance and Collaboration and Advocacy. 
Researcher and the faculty members of the program are aware that this inventory will need 
to be reviewed and revised as needed.  The implementation of the inventory will guide these 
changes.   
The necessary steps taken in the development process as well as the “work in progress” will 
be presented in detail. 

  Keywords: Special Education. Teacher Candidate, Disposition Inventory Development 
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Özel Eğitim Öğretmen Adayları Yetkinlik Envanteri Geliştirme 
Çalışması 

 
Dr. Zuhar RENDE BERMAN 

Yeditepe Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, zuhar.rende@yeditepe.edu.tr 
 

ABSTRACT: Öğretmen yetiştirme programları, Yüksek Öğretim Kurumu, Milli Eğitim Bakanlığı, ve 
Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD)'nin 
belirlemiş olduğu ulusal ve uluslararası standartlara ve çalışmanın yapıldı vakıf 
üniversitesinin belirlemiş olduğu kalite standartlarına uygun olarak donanımlı özel eğitim 
öğretmenleri yetiştirmeden sorumlu ve yetiştirdiği öğretmenlerin yeterliliklerine ilişkin hesap 
verebilmelidir. Bu çalışmanın amacı, geçerli, işlevsel ve güvenilir bir ölçme aracı olarak 
“Özel Eğitim Öğretmen Adayı Yetkinlik Envanteri” ölçeği geliştirmektir. Geleneksel olarak, 
özel eğitim öğretmeni yetiştiren programlara kayıtlı olan özel eğitim öğretmeni adayları, 
eğitim programları boyunca ve alandaki uygulamaları sırasında bilgi ve becerileri üzerinden 
değerlendirilir. Not ortalaması (GPA), öğrencilerin bilgiyi edinmesini ve anlamasını 
yansıtırken, beceriler, alandaki adayın uygulamalar ve son yıl öğretmenlik uygulaması 
aracılığıyla derecelendirilir. Çoğu zaman ortak öğretmen ve uygulama danışmanı tarafından 
geliştirilecek belirli davranışlar, tutumlar, eğilimler ve kişisel nitelikler hakkında sağlanan 
geri bildirimler neredeyse “çok geç” bir zamanda sağlanır. 
Alandaki literatür, ezici bir çoğunlukla, bilgi ve beceri / performans gelişimine ek olarak, 
etkili bir öğretmeni tanımlayan eleştirel eğilimlerin olduğunu kabul eder ve bunun adayların 
öz farkındalığı ve bilgisi, geri bildirimi, hedef belirleme, planlama, kendi kendini izleme ve 
yapıcı geri bildirim döngüsünü kapsayan bir destek sistemiyle belirlenmesi ve geliştirilmesi 
gerekir. Bu eğilimlerin çalışma programının bir parçası olması, öğrencilerin ölçüm ve 
beklentiler hakkında bilgi sahibi olması ve öğrenci öğretimi öncesinde ve sırasında bu kritik 
eğilimleri geliştirmek için öz değerlendirmede aktif bir rol üstlenmeleri, harekete geçmeleri 
ve fırsatlar yaratmaları istenir. Bu nedenle, bu süreç, saha deneyimlerinde ve ilgili kurs 
çalışmalarında yansıtıldığı üzere adayların eğilimlerine uygulanacaktır. Özel eğitim öğretim 
programına kayıtlı tüm öğrencilerden, öğretim üyelerinden, danışmanlarından, alan 
sorumlularından ve diğer paydaşlardan, envanterin oluşturulmasına dahil edilecek gerekli 
düzenlemelerin belirlenmesinde aktif rol almaları istendi. Envanterde belirtildiği üzere 
adaylar maddeler üzerinde kendilerini değerlendirmekte, dersin öğretim görevlileri ve 
danışmanları tarafından değerlendirilmekte, öğrencilerin birtakım yeterlilikleri 
iyileştirmeleri gerektiğinde toplantılar düzenlemekte ve ihtiyaç duyulduğu tespit edilen 
gerekli desteği içeren bir performans geliştirme planı yazmaktadır. Adaylar ihlallerin farkına 
varacaklar ve tekrarlanan ihlaller durumunda özel eğitim bölümü öğretim üyeleri bir 
müdahale programı ile doğrudan ele alınması gereken becerileri tespit edecekler. Bu bilgiler 
aynı zamanda kurs müfredatı, Uygulama Yönergeleri paketi dahil olmak üzere uygun 
öğretmen eğitimi belgelerinde yayınlanacak ve program boyunca pekiştirilecektir. SPED 
Aday Eğilim Envanteri, tüm öğretim üyeleri ve sınıf öğretmenleri tarafından mesleki 
davranış ve gerekli nitelikler bakımından bölümün dikkatine bir “eksiklik” ve / veya gelişme 
alanı getirmek için kullanılabilir. Mesleki davranış / niteliklerde eksiklikleri olduğu tespit 
edilen öğretmen adayı, akademik danışmanı tarafından izlenecek bir “gelişim planı” 
oluşturmaya aktif olarak katılacaktır. SPED Aday Yetkinlik Envanterinin Geliştirilmesi. 
Kapsamlı bir literatür taraması, Millî Eğitim Bakanlığı'nın incelemesi, Öğretmenlik Eğitim 
Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) mesleki standartları, Eğitim 
Yüksekokulu misyon ve vizyonu ve Özel Eğitim Öğretmenliği bölümü program çıktıları, 
önemli eğilimlerin bir listesinin belirlenmesi sürecinde ayrıntılı olarak incelenmiştir. Bu 
yetkinlikler, program mezunlarının engelli bireylere uygun hizmetleri sağlamak ve engelli 
bireylerin hakları konusunda toplumda değişime öncülük etmek için kritik öneme sahip 
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profesyonel eğilimlere sahip olmalarını sağlamak için 4 yıllık programımız boyunca 
değerlendirilecek ve geliştirilecek şekilde belirlenmiştir.   
Bazı maddeler henüz sahada olmayan adaylarla ilgili olmayabileceğinden, "Ders Aşaması" 
ve "Kapsamlı Envanter" altında gruplanmıştır. Envanter geliştirmenin ilk aşamasında 
değerlendirme kategorileri şu şekilde belirlenir: Ulusal, Manevi ve Evrensel değerler; Yasal 
ve Etik; İletişim ve Etkileşim; Adalet; Çeşitliliğe / Çok kültürlülüğe Bağlılık; Katilim ve 
dakiklik; Profesyonel Görünüm ve Davranış; Dayanılırlık ve Güvenilebilirlik; Güvenlik / 
Sorumlu Eylem; Esneklik / Uyarlanabilirdik; Geri Bildirime ve Gelişime Açıklık; Yaşam 
Boyu Öğrenme ve Mesleğe Bağlılık; Öğrenci Öğrenimine Bağlılık; Öğretim Performansını; 
ve İşbirliğini ve Savunuculuğu Geliştirmek. Araştırmacı bu envanterin uygulamaya 
koyulduktan tan sonra gerek görüldükçe değişiklikler yapılacağını bilmektedir.  Envanter 
geliştirme surecindeki asamalar ve üzerinde çalışılmakta olan envanter ayrıntılarıyla 
sunulacaktır. 

  Anahtar Kelimeler: Özel Eğitim, Öğretmen Adayları, Yetkinlik Envanteri Geliştirme 
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ÖZET: Bulgaristan Prensliği’nin kurulduğu ilk yıllarda Osmanlı İmparatorluğu’na bağlı bir prenslik 
olduğu için öğretmen yetiştirecek bir okulun açılmasına ihtiyaç duyulmamış ve öğretmen 
ihtiyaçları Edirne ve İstanbul gibi şehirlerdeki okullar vasıtasıyla karşılanmıştır. 
Bulgaristan’ın 1908’de bağımsızlık kazanması ile ülkede yaşayan Türkler öğretmen 
yetiştirmek için imparatorluğa öğrenci gönderememişlerdir.  Bulgaristan ile 1913 tarihinde 
imzalanan İstanbul Anlaşması’na konulan bir madde ile Bulgaristan Türklerinin bu ihtiyacı 
karşılanmaya çalışılmış. Açılması planlanan okul birinci dünya savaşının patlak vermesi 
sebebiyle açılamamıştır. Birinci dünya Savaşı’nın ardından iki kısımdan Mekteb-i Nüvvab 
adı ile açılmıştır. Beş yıllık eğitim süresine sahip olan okulun müfredatını % 18,51’i Pedagoji, 
% 18,1’i din dersleri, % 33,33’ü sosyal bilimler ve % 29’62’si Fen bilimleri derslerinden 
oluşmuştur. Okulda okul gazetesi, edebiyat derneği, tiyatro klübü ve kültür komisyonu gibi 
derneklerde aynı yıl kurulmuştur. Her öğrencinin bir arkadaşından sorumlu olduğu ve vesayet 
sistemi adı verilen bir uygulama sayesinde öğrencilerin başarılı seviyelerinde önemli bir artış 
görülmüş ve Nüvvab Okulu kısa zamanda Şumen şehrinde bulunan 20 lise ve dengi okul 
arasında 4.92 puanla en başarılı okul durumuna yükselmiştir. 1944 yılında İktidara gelen 
komünist yönetim tarafından okulun okulda değişikliğe gidilmiş. İdareciler ve öğretmenler 
görevden uzaklaştırılmış, okula ilk defa kız öğrenci alınmaya başlanmış ve son olarak ismi 
Nazım Hikmet Lisesi olarak değiştirilmiştir. Komünist rejimin 1990’da yıkılması ile Nüvvab 
İmam Hatip Lisesi olarak tekrar açılmıştır. Türkiye’de öğretmen yetiştirme modelleri 
tartışırken ülkeye özgü bir model geliştirme fikri doğmuştu. İsmail Hakkı Tonguç ve Hasan 
Ali Yücel’in katkıların ile 1940 senesinde Köy Enstitüleri açıldı. Derslerin %50'lik bölümü 
temel örgün eğitim konularını içeriyordu. Geri kalanı ise uygulamalı eğitimdi. Köy Enstitüleri 
sistemi, üretim içinde eğitim temeline dayanıyordu. 1946 senesine kadar kuruluş ilkelerine 
uygun hizmet veren Köy Enstitüleri 1954 senesinde siyasi sebeplerle kapatıldı. 

  Anahtar Kelimeler: Köy Enstitüsü, Mektep-İ Nüvvap, Öğretmen Yetiştirme 
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Common Fate of Mekteb-i Nüvvab and Village Institues 
 

Dr. Yar ALİ METE 
Trakya University, Edirne, Turkey yaralimete@trakya.edu.tr 
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ÖZET: At the first years of Bulgarian principality depend on the Ottoman Empire, for this reason 
they didn’t need to schools for educating teachers and they supplied the need of teachers from 
the schools in Edirne and İstanbul. After Bulgaria gain the independence in 1908, the Turks 
who lived in the country couldn’t send students for educating as teachers. In 1913 with the 
Treatry of Istanbul, the teacher need of Bulgar Turks tried to provide. The school which had 
planned to opened couldn’t because of the Fist World War. After the First World War, in the 
name of Mekteb-i Nüvvab opened in two departments. The education longed 5 years and the 
curriculum of the school consisted of Pedagogy courses ( %18,5), religious courses (%18,1), 
social sciences (%33,33) and sciences (%26,62). The school newspaper, literature 
association, theatre club and culture commission opened at the same year. With the help of 
the tutorship system in which every students is responsible with another student, the success 
level of students raised and The school of Nüvvab became the most successful school, with 
4.92 score, of the 20 high schools in the city of Şumen. The school has been changed by the 
Communist Government in 1944. All the administrators and teachers dismissed and girl 
students were enrolled first time and finally the name of the school changed as “Nazım 
Hikmet High School”. With collapsing of Communist Government in 1990, Nüvvam ( 
Religious vocational high school) Imam Hatip High school opened again.  While discussing 
teacher training policies in Turkey, country specific e idea came out. With the contributions 
of İsmail Hakkı and Hasan Ali Yücel Village Institutes were opened in 1940. %50 of the 
courses consisted of basic formal education subjects and the other half consisted of training 
education. The system of Village Institutes   depended on the fundamental that is education 
in the production. The Village Institutions took part with the establishment purposes until 
1946 and in 1954 because of   political reasons the Village Institutions were closed.  

  Anahtar Kelimeler: Village Institues, Mektep-I Nüvvap, Teacher Training 
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Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Dergiye Karşı Bakış Açısı ve 
Derslerde Dergi Kullanma Durumları 

 
Gülden AKSU 

Marmara Üniversitesi, İstanbul Türkiye, guldenaksuu@gmail.com 
 

Arş. Gör. Ayşenur TEMEL 
Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale, Türkiye, aysenurtemel@kku.edu.tr 

ÖZET: Dergi; düzenli aralıklarla yayımlanan, belirli bir ilgi alanına yönelik haber, makale, deneme, 
inceleme, araştırma ve eleştiri gibi yazıları, çeşitli edebi ürünleri ya da belirli konulara yönelik 
derlemeleri içeren ve genellikle resimli olan basın yayınıdır. Farklı çeşitte edebi türleri 
içermesi, birçok alana hitap eden türlerinin olmasından dolayı dergiler siyasetten ekonomiye, 
eğitimden sosyolojiye çok sayıda alanı ilgilendirmektedir. Böylesine geniş yelpazeye sahip 
olması, dergilerin etki gücünü artırmaktadır. Bundan dolayı dergi okuyucuları bir medya 
okuryazarının gerekli donanımlarına sahip olarak bu eylemi en bilinçli şekilde 
yürütmelidirler. Bu bilinç düzeyi, okuyucuların dergiye karşı bakış açısını etkilemektedir.  
Dergiye olan bakış açısını etkileyen bir başka faktör de okuyucunun ilgi alanı ve mesleğidir. 
Nitekim hayatın içinden bir tür olan dergiler, okuyucunun mesleki hayatında uygulamaya 
yönelik birçok avantaj sağlayacaktır. Buna gösterilecek en yaygın örneklerden birisi de 
öğretmenliktir. Öğretmenler, hitap ettikleri sınıf düzeyine uygun olarak eğitim-öğretim 
faaliyetlerini en uygun materyaller ile destekleyerek yürütmekle sorumlulardır. Dersin 
kazanımlarına uygun olan materyalin seçimi, bu materyalin kullanım biçimi gibi görevlerle 
yükümlü olan öğretmenler farklı türdeki materyallerden faydalanarak ders sürecini 
zenginleştirmelilerdir. Eğitim ortamlarında kullanılabilecek materyal çeşitlerinden birisi olan 
yazılı materyaller, erişilebilir ve sınıfta kullanımı etkili olan materyallerden birisidir. Bir 
medya aracı olan dergi ise yazılı materyal kategorisinde kullanımı en etkili olan ders 
materyallerindendir. Dergi; kısa ve çarpıcı yazıları, renkli görselleri, dergi sayısına özel 
konuları, çeşitli poster gibi ek kaynakları ile derslerde kullanıma uygun bir materyaldir. 
Derginin en verimli şekilde kullanılabileceği derslerden birisi sosyal bilgilerdir. Nitekim 
sosyal bilgiler; tarih, coğrafya, sosyoloji, psikoloji, antropoloji, ekonomi, felsefe gibi daha 
birçok disiplini içerisinde bulunduran disiplinler arası bir derstir. Sosyal bilgilerin bu yönü, 
dergilerin geniş yelpazesi ile örtüşmektedir. Aynı zamanda sosyal bilgiler, okul müfredatı 
içerisinde gündelik yaşam ile en yakın ilişkisi olan derstir. Dergilerin sosyal yaşam ile olan 
yakın bağı, sosyal bilgiler dersinde materyal olarak kullanımını desteklemektedir. Sosyal 
bilgiler dersinde bir materyal olarak dergilerin kullanımı öğrencilerin konuları yaşam ile 
bağdaştırmasına, derse olan ilgisinin artmasına, üst düzey düşünme becerisi geliştirmesine, 
medya unsurlarını fark etmesine ve en önemlisi de derste öğrencinin etkin bir rol oynamasına 
katkı sağlamaktadır. Bu yaklaşım, eğitim sistemimizde benimsenen yapılandırmacı eğitim 
anlayışını da desteklemektedir. Tamamlayıcı bilgiler içeren dergilere, 15. Milli Eğitim 
Şurasında alınan kararlarda da çeşitli iletişim kaynaklarındaki bilgileri iyi değerlendirip 
kullanabilen insanlar yetiştirmek için dergi gibi kitle iletişim araçlarından yararlanılmasının 
gerekliliği ile yer verilmiştir. Eğitim öğretim faaliyetlerinin içerisinde bu denli önemli yere 
sahip olan dergilere karşı öğretmenlerin tutumu ve dergi okuma alışkanlıkları, derste materyal 
olarak kullanımını etkilemektedir. Bu araştırmada sosyal bilgiler öğretmenlerinin bir medya 
aracı olan dergiye karşı bakış açısını ve derslerinde dergiyi kullanmaya yönelik düşüncelerini 
tespit etmek amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda araştırma, nitel araştırma yöntemi ile 
desenlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde görev yapan 
sosyal bilgiler öğretmenleri oluşturmaktadır. Veriler görüşme tekniği yolu ile toplanmıştır. 
Görüşmeler, pandemi koşullarından dolayı dijital platformda gerçekleştirilmiştir. Görüşme 
esnasında, daha önceden hazırlanmış ve uzman görüşü alınarak revize edilmiş olan görüşme 
soruları öğretmenlere yöneltilmiştir. Öğretmenlerin izni alınarak görüşmeler kayıt altına 



 

167 

 

 
 

© 2021 Published by ITEAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alınmıştır. Bu sayede görüşmeden daha sonraki süreçte transkript işlemi yapılarak görüşme 
süreci yazılı hale dönüştürülmüştür. Bu işlem yapılırken hata payını azaltmak amacıyla 
öğretmenlerin görüşme sorularına verdikleri cevapların bire bir yazılmasına özen 
gösterilmiştir. Transkript işleminden sonra kayıttaki görüşmeler ile aynı olup olmadıkları 
karşılaştırılmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi yolu ile analiz edilmiştir.  Bu analiz 
sonucunda tematik kodlar oluşturulmuştur. Ana temaların yanı sıra içerik analizi ile alt 
temalar da oluşturulmuştur. Neticede ise araştırmadan elde edilen veriler tekrardan 
düzenlenerek yorumlanmıştır.  Sosyal bilgiler öğretmenlerinin dergi okuma alışkanlıklarını 
ve dergiye olan bakış açılarını ortaya koymasının yanı sıra derslerde bir yazılı materyal olarak 
dergi kullanımını tespit etmesi bakımından bu araştırma önem arz etmektedir. Literatürdeki 
çeşitli materyaller üzerine yapılan araştırmaların sayıca fazla olmasına rağmen sosyal bilgiler 
dersinde dergi kullanımına yönelik araştırmaların yetersiz olması da araştırmanın önemini 
ortaya koymaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Dergi, Dergi Kullanımı, Sosyal Bilgiler, Materyal  
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Social Studies Teachers' Perspective Against the Journal and their 
Use of Journals in Lessons 
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Gülden AKSU,  
Marmara University, İstanbul, Turkey, guldenaksuu@gmail.com 

ABSTRACT: Magazine; It is a press publication, usually illustrated, that is published at regular intervals, 
containing articles such as news, articles, essays, reviews, research and criticism, various 
literary products or compilations on specific topics. Since they contain different kinds of 
literary genres and have genres that appeal to many fields, magazines are of interest to 
many fields from politics to economy, from education to sociology. Having such a wide 
range increases the impact power of the magazines. Therefore, the readers of the magazine 
should carry out this action in the most conscious way, having the necessary equipment of 
a media literate. This level of awareness affects the readers' point of view towards the 
magazine. Another factor that affects the perspective of the journal is the reader's interest 
and profession. As a matter of fact, journals, which are a kind of life, will provide many 
advantages for the reader's professional life. One of the most common examples of this is 
teaching. Teachers are responsible for carrying out educational activities by supporting 
them with the most appropriate materials in accordance with the grade level they are 
addressing. Teachers who are responsible for tasks such as the selection of the material 
suitable for the learning outcomes of the course and the way this material is used should 
enrich the course process by making use of different types of materials. Written materials, 
which are one of the types of materials that can be used in educational environments, are 
one of the materials that are accessible and effective to use in the classroom. The magazine, 
which is a media tool, is one of the most effective course materials in the written material 
category. Magazine; It is a suitable material for use in lessons with its short and striking 
texts, colorful visuals, issues specific to the issue of the magazine, and additional resources 
such as various posters. One of the courses in which the journal can be used most 
efficiently is social studies. As a matter of fact, social studies; It is an interdisciplinary 
course that includes many disciplines such as history, geography, sociology, psychology, 
anthropology, economics and philosophy. This aspect of social studies overlaps with the 
broad spectrum of journals. At the same time, social studies is the subject that has the 
closest relationship with daily life in the school curriculum. The close connection of 
journals with social life supports their use as a material in social studies course. The use 
of magazines as a material in the social studies course contributes to the students' 
associating the subjects with life, increasing their interest in the course, developing high-
level thinking skills, recognizing the media elements, and most importantly, playing an 
active role in the course. This approach also supports the constructivist education approach 
adopted in our education system. Journals containing complementary information were 
included in the decisions taken at the 15th National Education Council, as it was necessary 
to use mass media such as magazines in order to raise people who could evaluate and use 
the information in various communication sources well. Teachers' attitudes towards 
magazines, which have such an important place in educational activities, and their reading 
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habits affect their use as materials in the lesson. In this research, it is aimed to determine 
the perspective of social studies teachers towards the magazine, which is a media tool, and 
their thoughts on using the magazine in their lessons. In this direction, the research was 
designed with the qualitative research method. The study group of the research consists of 
social studies teachers working in various regions of Turkey. The data were collected 
through the interview technique. The interviews were held on the digital platform due to 
the pandemic conditions. During the interview, the interview questions prepared 
beforehand and revised by taking expert opinion were directed to the teachers. The 
interviews were recorded with the permission of the teachers. In this way, after the 
interview, transcription was made and the interview process was converted into written 
form. While doing this, care was taken to write down the answers given by the teachers to 
the interview questions in order to reduce the margin of error. After the transcription 
process, it was compared whether they were the same as the interviews in the recording. 
The obtained data were analyzed by content analysis. As a result of this analysis, thematic 
codes were created. In addition to the main themes, sub-themes were created by content 
analysis. As a result, the data obtained from the research were rearranged and interpreted. 
This research is important in terms of revealing the magazine reading habits of social 
studies teachers and their perspectives on the magazine, as well as determining the use of 
magazines as a written material in the lessons. Despite the large number of studies on 
various materials in the literature, the inadequacy of research on the use of journals in the 
social studies course also reveals the importance of the research. 

Keywords: Village Institues, Mektep-I  Nüvvap, Teacher Training 
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Turkey's Participation in the European Higher Education Area 
and Accreditation  

Prof. Dr. Sacide VURAL 
Gelişim University, İstanbul, Turkey, svural@gelisim.edu.tr 

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. 

 
© 2021 Published by ITEAC 

 

mailto:svural@gelisim.edu.trysenurtemel@kku.edu.tr

	özet-kitabı-son -Kapak.pdf
	09:30-12:40
	09:30-12:40
	10:10:10:40
	10:40‐11:10
	11:40:12:10
	12:10‐12:40
	14:00:18:00
	14:00:14:30
	14:30‐15:00
	15:00‐15:30
	10:40‐11‐10
	11:10‐11:40
	11:40‐12:10
	12:10‐12:40
	14:00:18:00
	14:00:14:30
	14:30‐15:00
	15:00‐15:30
	15:30‐16:00
	16:00‐16:30
	16:30‐17:00
	17:00‐17:30
	Tartışma 17:30‐18:00
	16:00‐16:30
	16:30‐17:00
	17:00‐17:30
	Discussion 17:30‐18:00
	10:00‐12:00
	10:00‐10:30
	10:30‐11:00
	11:00‐11:30
	11:30‐12:00
	10:00‐12:00
	10:00‐10:30
	11:00‐11:30
	11:30‐12:00
	ZAK Başkanı
	13:30‐14:00
	İLEDAK Yönetim Kurulu Başkanı
	14:00‐17:00
	14:00‐14:30
	14:30‐15:00
	16:00‐16:30
	13:30‐14:00
	14:00‐14:30
	14:30‐15:00
	15:30‐16:00
	16:00‐16:30
	16:30‐17:00
	17:00‐17:30
	16:30‐17:00
	17:00‐17:30

	özet-kitabı-son.pdf
	0BReflections of Pre-service Preschool Teachers Related to the Practicum Experience During Pandemic
	1BOkul Öncesi Öğretmen Adaylarının Pandemi Sırasında Staj Deneyimine İlişkin Yansıtmaları
	2BGifted Students’ Perception of Ideal Teacher
	3BÖzel Yetenekli Öğrencilerin İdeal Öğretmen Algısı
	4BAn Investigation of Pre-service Teachers' Readiness for E-learning
	9BUsing Jigsaw Teaching Strategy to Improve Communication Skills
	10Bİletişim Becerilerinin Geliştirilmesinde Jigsaw Tekniğinin Kullanılması
	11BSon Üç Lisans Programı Üzerinden Tarih Öğretmenliğine Bakış
	12BExpectations of Social Science Teachers and Teacher Candidates About Educational Quality
	13BSosyal Bilgiler Öğretmen ve Öğretmen Adaylarının Eğitim Kalitesiyle İlgili Beklentileri
	14BAccreditation Process of Teacher Education Programs: Opinions and Experiences of Academics
	15BÖğretmen Eğitimi Programlarının Akreditasyon Süreci: Öğretim Elemanlarının Görüşleri ve Deneyimleri
	16BTeacher Candidates' Turkish Sign Language (Tsl) Education Experiences in Covid-19 Process
	17BÖğretmen Adaylarının Covid-19 Sürecinde Türk İşaret Dili (Tid) Eğitimi Deneyimleri
	18BDetermination of Opinions of Biology Teacher Candidates About Applied Courses During Pandemic Process
	19BBiyoloji Öğretmen Adaylarının Pandemi Sürecinde Uygulamalı Derslere Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi
	20BDetermining the Competences Expected to Be in an Ideal Biology Teaching According to the Biology Teacher Candidates
	21BBiyoloji Öğretmen Adaylarına Göre İdeal Bir Biyoloji Öğretmeninde Olması Beklenen Yeterliklerin Belirlenmesi
	23BEğitim Fakültelerinde Kalite Güvence Sistemlerinin Yaklaşımlar Açısından Ülkeler Arası Karşılaştırması
	SUNUŞ
	Öğretmen Adaylarının E-Öğrenmeye Hazır Olma Durumlarının İncelenmesi
	Examination of the Teaching Practice Program for Pre-Service Primary School Teachers in Germany*
	Almanya’da Sınıf Öğretmeni Adayları İçin Yürütülen Öğretmenlik Uygulaması Programının İncelenmesi*
	Overview of History Teaching Through Last Three Undergraduate Programs
	An Investigation of the Graduate Education Processes of the History Teaching Program
	Tarih Öğretmenliği Programı Lisansüstü Eğitim Süreçlerinin İncelenmesi
	Cross-Country Comparison of the Quality Assurance Systems of Education Faculties in Terms of Approaches
	24BFrom Classes of Immigrant Students to Faculties... Requirements for Qualified Turkish Education
	Göçmen Öğrencilerin Bulunduğu Sınıflardan Fakülte Sıralarına... Nitelikli Türkçe Eğitiminin Gereklilikleri
	Mentoring Matters: Exploring the Needs Pre-service Language Teacher Education*
	Medya Okuryazarlığı Ders Kitabının Finansal Okuryazarlık Açısından Değerlendirilmesi
	Ulusal ve Uluslararası Kalite Güvencesi: IAAR'ın Başarılı On Yılı
	Özel Eğitim Öğretmenliği Programında “Tasarım Odaklı Düşünme” Uygulaması: Duyusal/Duyuşsal Çözümleme
	Social Studies Teachers' Perspective Against the Journal and their Use of Journals in Lessons
	Turkey's Participation in the European Higher Education Area and Accreditation
	Türkiye’nin Avrupa Yükseköğretim Alanına Katılımı ve Akreditasyon




