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2012 yılında kurulan EPDAD’ın (Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditas-
yon Derneği) kuruluş amacı, uluslararası standartlarda bir dış değerlendirme kuruluşu haline 

gelerek öğretmenlik eğitimi alanında kalite güvence sisteminin kurulması, geliştirilmesi ve yürütül-
mesine katkıda bulunmak ve böylece öğretmen yetiştirmede “mükemmeliyet” vizyonunun gerçek-
leşmesine hizmet etmektir.

EPDAD’ın tarihçesi üç döneme ayrılabilir:
2012-Ekim 2014: Kuruluşundan YÖK tarafından yetkilendirildiği tarihe kadar uzanır. Bu dö-

nemde EPDAD yönetimi tanıtım ve akreditasyon kültürü inşa etmeye yönelik faaliyetler yapmıştır. 
Ekim 2014-Ocak 2018: YÖK’ten yetki aldığı tarihten YÖKAK’ın (Yükseköğretim Kalite Ku-
rulu) ilk toplantısında aldığı kararla ikinci kez yetkilendirildiği tarihe kadar devam eder. Bu 
dönem EPDAD’ın organizasyon ve akreditasyon alt yapısının kuruluşuna sahne olmuştur. 
Ocak 2018’den bugüne: EPDAD’ın bir yandan asli görevi olan program geliştirme ve akreditasyon ça-
lışmalarını diğer yandan da “sürekli gelişim” ilkesinin gereği olarak her alanda iyileşme – geliştirme 
faaliyetlerini sürdürdüğü yıllardır. 2020 de EPDAD için gelişim grafiğinin yukarıya doğru tırmanı-
şını sürdürdüğü bir yıldır. Fakat insanlık tarihinin en trajik salgınlarından biri olan Covid – 19 Pan-
demisinin yol açtığı kurumsal deprem, sistem içinde yükseldiği zemini kayganlaştırmış, mevcut sta-
tik dengeyi bozmuştur. Bu tarihî kırılma anlarında kurumların yapması gereken tek şey değişerek 
değişime ayak uydurmak, yani uyumlanma (adaptation) yoluna gitmektir. EPDAD da 2020 yılında 
enerji ve imkanlarını büyük ölçüde bu amacı gerçekleştirmek için kullanmıştır.

Elinizdeki raporda bu tarihî dönemde EPDAD tarafından gerçekleştirilen faaliyetlere yer veril-
miştir. Raporun Kurumsal Bilgiler başlıklı bölümünde EPDAD’ın misyon, vizyon ve kalite politikası, 
organizasyon yapısı ve iç kalite güvencesi çalışmalarına yer almaktadır. Bölümde dikkati çeken nok-
talardan biri EPDAD’ın yürüttüğü faaliyetleri gönüllülerin üyesi olduğu komisyonlar aracılığıyla ta-
bana yayılması ve kurumsallaştırılmasıydı. EPDAD 2020 yılında faaliyete geçen 10 komisyon ve bun-
larda görev alan 80 komisyon üyesi ile çok önemli bir kurumsal gelişme kaydetmiştir. Bu bölümde yer 
verilen bir başka konu da iç kalite güvencesi alanında yapılan çalışmalardır. Bu çalışmaların ürünü 
olarak EPDAD’ın faaliyetlerini kalite güvencesi yönünden değerlendiren dört önemli rapor hazır-
lanmıştır. Bu raporlar Kalite Güvencesi ve Sürekli Gelişim adı altında e-kitap olarak yayınlanmıştır.

Faaliyetler bölümünde ise Akreditasyon Bilgileri, Değerlendirici Eğitimleri, Bilgilendirme Eği-
timleri, Uluslararası Faaliyetler, İyileştirme Faaliyetleri başlıkları altında 2020 yılında yapılan faali-
yetler özetlenmiştir. Bu bölümde verilen bilgiler arasında, yıl itibarıyla 56 öğretmenlik lisans eğitimi 
programının akredite edilmesi, uluslararasılaşma yolunda önemli yol alınması ve yürütülen iyileş-
tirme faaliyetleri dikkati çekmektedir.

Kurumsal Yetkinlik ve Faaliyetlerin Değerlendirilmesi bölümünde ise bir kalite kuruluşu ola-
rak EPDAD’ın güçlü ve gelişmeye açık yönleri, performans ölçütleri yönünden verimlilik durumu ve 
tüm bunların ışığında bir genel değerlendirmeye yer verilmektedir.

https://epdad.org.tr/data/genel/pdf/Raporlar/KGSG/2020 KSGS Raporu 1.0.pdf
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1. GİRİŞ

EPDAD bir ulusal dış değerlendirme kuruluşu olarak -halen- Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’ta prog-
ram değerlendirme ve akreditasyon faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu kapsamda yapılan faaliyetlerin 
getirdiği iş yük ve hacminin katlanarak artması, sistemin genişletilmesini zorunlu hale getirmiştir. 
Nitekim EPDAD söz konusu faaliyetlerin omurgasını oluşturan ziyaret ekiplerinde görev alacak ta-
kım başkanları ve değerlendiricilerin sayı ve kalitesini artırmak için düzenli olarak eğitim faaliyet-
leri yapmaktadır. 2020 yılında, 4 bilgilendirme toplantısı ve 1 değerlendirici eğitimi yapılmıştır. 2020 
yılında yapılan eğitim faaliyetleri şunlardır:

•  Sürekli GeTlişim Çalıştayı-II (SGÇ II), 8-9 Şubat 2020
•  VI. Değerlendirici Eğitimi, 22 Şubat 2020
•  Pandemi Sürecinde EPDAD Akreditasyon Faaliyetleri Paydaş Bilgilendirme Toplantısı, 2-3 

Haziran 2020
•  Pandemi Sürecinde Öğretmen Eğitimi Akreditasyon Webinarı-1: Dünya’da ve Türkiye’de Ge-

nel Durum, 6 Temmuz 2020
•  Takım Başkanları Sanal Ziyaret Eğitimi, 20 Eylül 2020
•  Değerlendiricilerin Sanal Ziyaret Eğitimi, 28 Kasım 2020
•  Kurumlara Yönelik Akreditasyon Hazırlık Eğitimi, 8 Ekim 2020
•  ITEAC-2020 (International Teacher Education And Accreditation Congress): Covid-19 Pan-

demisi Sürecinde Kalite Güvencesi ve Süreklilik, 19-22 Aralık 2020

https://epdad.org.tr/haber/surekli-gelisim-calistayi-ii
https://epdad.org.tr/haber/vi-degerlendirici-egitimi-calistayi
https://epdad.org.tr/haber/pandemi-surecinde-epdad-akreditasyon-faaliyetleri-bilgilendirme-toplantisi
https://epdad.org.tr/haber/pandemi-surecinde-ogretmen-egitimi-ve-akreditasyon-webinarlari-1
https://epdad.org.tr/haber/pandemi-surecinde-ogretmen-egitimi-ve-akreditasyon-webinarlari-1
https://epdad.org.tr/haber/epdad-takim-baskanlari-sanal-ziyaret-egitimi-yapildi
https://epdad.org.tr/haber/epdad-egitim
https://epdad.org.tr/haber/epdad-akreditasyon-hazirlik-egitimi
https://bulut.epdad.org.tr/index.php/s/iQ0NAYwuEhwZyB7
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2. KURUMSAL BİLGİLER

A. MİSYON, VİZYON VE KALİTE POLİTİKASI

Vizyon

EPDAD’ın vizyonu öğretmen yetiştirmede mükemmeliyettir.

Misyon

EPDAD’ın misyonu ise, niteliği garanti altına alan ve örgün eğitimde öğrenci öğrenmesini güç-
lendirmek amacıyla sürekli gelişimi destekleyen kanıt temelli akreditasyon yoluyla öğretmen yetiş-
tirmede mükemmeliyete ulaşmaya katkıda bulunmaktır.

Kalite Politikası

Türkiye’de öğretmen eğitiminin kalitesinin yükseltilmesinde yüksek bilgi birikimi olan, güncel 
teknolojiyi kullanan ve 21. yüzyıl becerilerine sahip geleceğin öğretmenlerinin yetiştirilmesini amaç 
edinen EPDAD çalışmalarında toplam kalite yönetimi felsefesine uygun, ulusal ve uluslararası stan-
dartlarda hizmet vererek yükseköğretim kurumlarının beklentilerini sürekli karşılamayı ilke edin-
miştir. EPDAD sunduğu hizmetlerin kalitesini en üst seviyede tutma ve sürekliliğini sağlamaya yöne-
lik bir kalite politikasına sahiptir. Bu politikanın temel ilkeleri ve 2020 yılında yapılan bunlara ilişkin 
faaliyetler aşağıda verilmektedir.

1. Güvence Verme. Türkiye’deki öğretmen eğitiminin niteliği ile ilgili tüm paydaşlara ve topluma 
güvence vermek temel amaçtır.

Güvence verme ilkesine ilişkin faaliyetler ve kanıtlar şunlardır:

a)  Bir akreditasyon kuruluşu olarak EPDAD, Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kalite Gü-
vencesi Mevzuatına tabidir. EPDAD, bu mevzuat uyarınca kurulan Yükseköğretim Kalite Ku-
rulu (YÖKAK) tarafından yetkilendirilmiştir.

b)  EPDAD öğretmen eğitimi akreditasyon sistemi üç grup standart üzerine oturmaktadır. Bun-
lar sırasıyla başlangıç standartları, süreç standartları ve ürün standartlarıdır. Bu standartları 
belirlenen ölçülerde taşıyan programlar akredite edilmektedir.

c)  EPDAD üniversitelerin akredite edilen lisans programlarını (https://epdad.org.tr/icerik/ak-
redite-edilen-programlar) internet adresi üzerinden kamuoyu ile paylaşır.
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2. Hizmet Odaklılık. EPDAD çalışanları ve gönüllülerinin ortak çabası, kaynakların etkin kul-
lanımını sağlayarak sürekli iyileştirmeyi amaçlayan bir kalite yönetim sistemi anlayışı ile çalışıp hiz-
met verdiği tüm kurumlarla güvenli bir çalışma ortamı oluşturur. Saygı ve güvene dayalı ilişki kurar 
ve sürdürür. Bu amaçla EPDAD’ın kalite politikasını sürekli gözden geçirerek kontrol altında tutma, 
verimliliğini ve sürekliliğini sağlama sorumluluğu vardır. Verilen hizmetin değerlendiricilerinin, hiz-
meti alan kurum ve bireyler olduğunun farkında olup ilgili kurumun ve paydaşlarının sürekli geli-
şim ve ilerlemesine katkıda bulunmayı hedefler.

Hizmet odaklılık ilkesine ilişkin faaliyetler ve kanıtlar şunlardır:

a)  EPDAD, Değerlendirme ve Akreditasyon Uygulama Esasları Yönergesi 3. Maddesinde belir-
tildiği üzere; “Öğretmenlik alanındaki eğitim programlarının sürekli iyileştirilmesi ve yeni 
programların geliştirilmesi konularında yönlendiricilik yapmak’’ amacı belirlenmiştir. Bu 
amaç yanında, derneğin kendi kalite yönetim sisteminin ve kalite politikasının sürekli iyileş-
tirilmesi ve gözden geçirilmesi de sağlanır. Bunu sağlamak için farklı üniversitelerin öğretim 
üyelerinden oluşan bir Kalite Komisyonu kurulmuş olup, derneğin kalite yönetim sistemi be-
lirli aralıklarla gözden geçirilmektedir.

b)  Derneğin Kurum İçi Periyodik Eğitim Uygulamaları bulunmaktadır. Ofis yönetici ve eleman-
ları, kurum/program ziyareti sırasında görev alan ekip başkanları, öğretim elemanı ve öğrenci 
değerlendiricilerden oluşan bu geniş insan kaynağının eğitimi amacıyla çok sayıda faaliyet 
yapılmaktadır (https://epdad.org.tr/icerik/kurum-ici-periyodik-egitim-uygulamalari).

c)  Derneğin Kurum Dışı Eğitim Uygulamaları da bulunmaktadır. EPDAD tarafından yürütülen 
eğitim faaliyetlerinin bir kısmının amacı EPDAD’ın kendisini tanıtmak ve kalite güvencesi 
kültürü/bilinci geliştirmektir. Bu amaçla EPDAD iki tür faaliyette bulunmaktadır. Bunlardan 
ilki, öğretmen eğitimi programları yürüten kurumların yönetici ve öğretim elemanlarını bil-
gilendirmeye, kendisini tanıtmaya yönelik faaliyetlerdir. Bu bağlamda EPDAD Eğitim Fakül-
teleri Dekanlar Konseyi ile iş birliği yaparak adı geçen kurumların yönetici ve öğretim ele-
manlarına yönelik eğitim etkinlikleri (konferans, seminer, çalıştay vs.) düzenlemektedir. Şubat 
2017 itibarıyla bu etkinlikler vasıtasıyla 187 eğitim fakültesi dekanı ve/veya dekan yardım-
cısı kalite güvencesi/akreditasyon eğitimi almıştır. İkincisi ise, EPDAD tarafından gerçekleş-
tirilen Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi (International Teacher and 
Accreditation Congress [ITEAC] | Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi 
[UÖEAK]) kapsamında düzenlenen, deneyim paylaşımı panelleridir (https://epdad.org.tr/). 
UÖEAK kongresi 2017 yılından bu yana düzenlenmektedir. Kongreye katılım sayıları, kong-
rede oturum sayıları ve toplam bildiri sayıları aşağıdaki Grafik 1.1’de verilmektedir.

d)  Ayrıca sosyal medya, yazılı ve görsel basın aracılığıyla EPDAD ve faaliyetleri kamuoyuna du-
yurulmaktadır. Akreditasyon sürecinde bulunan kurumlar tarafından yapılan bilgilendirme 
ve tanıtım amaçlı girişimleri de bu amaca hizmet etmektedir.

https://epdad.org.tr/icerik/kurum-ici-periyodik-egitim-uygulamalari


10

2
0

2
0

 f
a

a
l

i
y

e
t

 r
a

p
o

r
u

Grafik 1: Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi’nin Gelişimi:

Grafik-1’de de görüldüğü üzere, Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi’nde 
2017 yılında düzenlenen oturum sayısı 6 ve 2018 yılında 5 iken, 2019 yılında söz konusu kongrede 
gerçekleştirilen oturum sayısı, bir önceki yılın 9 katına erişerek, toplam 45 adet oturum gerçekleştiril-
miştir. Sunulan bildiriler açısından, yıl bazında kongre değerlendirildiğinde, 2017 yılında sunulan 98 
bildiri, 2018 yılında 132’ye ve 2019 yılında ise 137’ye erişmiştir. Her geçen yıl, bildiri sayısında artış 
net bir şekilde görülmektedir. Katılımcı açısından ele alınan kongreye, 2017 yılında 161 kişi katılır-
ken; 2018 yılında 165 kişinin ve 2019 yılında da 181 kişinin katıldığı görülmektedir. EPDAD tarafın-
dan düzenlenen Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi’ne, katılımcılar tarafından, 
her geçen yıl daha fazla ilgi gösterildiği söylenebilir.

3. Sürekli Öğrenme. EPDAD, tüm hizmet süreçlerinde sürekli öğrenme ve sürekli iyileştirme yak-
laşımını ilke edinmiştir. Bunu sağlamak için iç ve dış geribildirim ve denetim süreçlerini işe koşarak 
sürekli iyileşme ve gelişim sağlar. İş sağlığı ve güvenliğini ön planda tutarak çalışanların ve gönüllü-
lerin kalite politikası ve kalite bilinci ile sürekli eğitilmesi, yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların cesaret-
lendirilmesi, motive edilmesi ve faaliyetlere katılımlarının sağlanması için destek verir ve teşvik eder.

Sürekli öğrenme ilkesine ilişkin faaliyetler ve kanıtlar şunlardır:
a)  EPDAD program değerlendirme ve akreditasyon hizmeti sunabilmek için gerekli altyapıyı 

kurmaya 2015 yılında başlamıştır. PUKÖ döngüsünün (Planlama- Uygulama – Kontrol Et-
me-Önlem Alma) aşamalarını içine alan bu çalışmalar 2017 yılı sonunda kapatılmıştır (ht-
tps://epdad.org.tr/icerik/sistem-kurma-ve-gelistirme).  2019 yılında başlatılan sürekli gelişim 
çalışmaları 2020 yılında da devam etmiştir.

b)  2021 yılından itibaren U, K ve Ö aşamaları tamamlanarak döngülerin kapatılması öngörül-
mektedir. (Raporun yazıldığı tarihte yapılan bu öngörü büyük ölçüde gerçekleşmiştir.)

https://bulut.epdad.org.tr/index.php/s/L4yq43D6nE8XLRh
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4. Değer Yaratma. EPDAD, toplam kalite politikasını temel alarak ekip ruhu içerisinde kurum-
lara ve paydaşlara hizmet sunarken memnuniyeti en üst düzeyde tutar. Özellikle, EPDAD değerlen-
dirme ekipleri, öğretmenlik eğitiminin ve değerlendirme sürecinin sürekli iyileştirilmesi için faydalı 
geri bildirimleri etkin bir şekilde yöneterek hedeflere ulaşılmasını sağlar.

Değer yaratma ilkesine ilişkin faaliyetler ve kanıtlar şunlardır:

a)  Türkiye’de öğretmenlik eğitiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak üzere baş-
vuru yapan öğretmenlik programları arasından değerlendirme ölçütlerini sağlayanları belir-
lemek amaçlanmıştır.

b)  Akreditasyon kararı öncesinde kuruma verilen yazılı çıkış bildiriminde; güçlü ve geliştiril-
mesi gereken yanların bildirimleri yapılmaktadır.

c)  Programların akreditasyon değerlendirmesi sonucunda, kurumlara yapılacak bildirimlerin 
hem değerlendirmeler hem de şekilsel olarak birbirleriyle tutarlı olmaları ve her türlü yazım 
yanlışlarından arındırılmış olmaları gerekmektedir. Taslak raporların Eğitim Fakültesi Akre-
ditasyon Kurulu (EFAK) tarafından görüşülmesinden önce, değerlendirme tutarlılığının ekip 
içi, ekipler arası ve yıllar arası olmak üzere üç düzeyde sağlanmış olmasına dikkat edilmek-
tedir.

d)  Akreditasyon ziyaretinin gerçekleşmesinden üç hafta sonra kuruma, eğer varsa, taslak rapor-
daki verilerle ilgili hataları düzeltme imkânı verilmektedir.

e)  Ziyaret sonrasında, ziyaret edilen kurumların akreditasyon ekiplerinin çalışmalarına yönelik 
memnuniyet düzeylerinin incelenmesi amacıyla anketler uygulanmaktadır.

5. İş birlikleri Geliştirme. Sunulan değerin en üst düzeye ulaşabilmesi, performansı geliştirecek yak-
laşımların belirlenmesi ve başarının artırılması için iş birliklerinin geliştirilmesi çok önemlidir. Bu nedenle 
EPDAD, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği fırsatları arar ve geliştirir. Sürdürülebilir bir iş birliği 
için, ortaklar arasında paylaşılmış hedeflerin uyumlu olması, uzmanlıkların, kaynakların ve bilgilerin karşı-
lıklı paylaşıldığı ve çalışma sürecinde karşılıklı güven, saygı ve açıklığa dayanan bir ilişki kurulması esastır. 

İş birlikleri geliştirme ilkesine ilişkin faaliyetler ve kanıtlar şunlardır:

a)  EPDAD bu amaçla Eğitim Fakülteleri Dekanlar Konseyi (EFDEK) ile iş birliği yapmaktadır.

b)  EPDAD uluslararası bir çatı kuruluş olan CEENQA’nın tam üyesidir. Bu kuruluş tarafından 
iki ay arayla düzenlenen eğitim/paylaşım toplantılarına katılmaktadır. EPDAD adı geçen ku-
ruluşun 2021 Genel Kurul Toplantısına ev sahipliği yapacaktır.

c)  2020 yılında yeniden yapılandırılan Dış İlişkiler Komisyonu aracılığıyla başta Avrupa Yükse-
köğretim Alanı (AHEA) üyesi ülkelerin akreditasyon kuruluşları olmak üzere birçok kuru-
luşla iş birlikleri kurma ve geliştirme çalışmaları sürmektedir.

• MAB Macaristan Değerlendirici Değişimi

• HEAARS Sırbistan Değerlendirici Değişimi

https://bulut.epdad.org.tr/index.php/s/lHFIJyOw1TSOl0n
https://bulut.epdad.org.tr/index.php/s/3ibyG3XjXIZbBSW
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d)  EPDAD tarafından her yıl düzenlenmekte olan Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditas-
yon Kongresi (ITEAC) 2020 yılında da düzenlenmiştir. Bu Kongrede CEENQA üyesi 4 ya-
bancı ve 5 ulusal akreditasyon kuruluşu yıl içindeki deneyimlerini paylaşmışlardır. Ayrıca 
EPDAD da bu yılki deneyimlerini ulusal ve uluslararası kuruluşlar ve bağımsız katılımcıla-
rın bilgi ve değerlendirmesine sunmuştur.

6. Etik Davranış. EPDAD Çalışanları ve gönüllüleri, verdiği hizmetleri Etik Kurallar çerçeve-
sinde tarafsızlık, bağımsızlık, dürüstlük, gizlilik ve güvenirlik ilkelerini esas alarak sürdürmektedir.

Etik davranış ilkesine ilişkin faaliyetler ve kanıtlar şunlardır:
a)  Öğretmenlik Eğitimi Akreditasyon Kurulu (EFAK) etkinliklerinde görev alan herkesin etik 

düşünüş ve davranış içinde olmaları bir zorunluluktur. Dolayısıyla bu kişilerin dürüst ve ta-
rafsız olmaları, aşağıda belirtilen etik kurallar doğrultusunda çalışmaları gerekmektedir. Bu 
bağlamda belgenin amacı, EFAK etkinlikleri ile ilgili etik standartların ayrıntılarını vermek-
tir. EFAK etkinliklerinde görev alan herkes bu belgenin sonunda yer alan “Gizlilik ve Etik 
Kurallar Bildirimini imzalamaktadır.

b)  Derneğin uyulması gereken 12 etik kuralı etik ilkelerimiz başlığı altında web sayfasından ka-
muoyuna duyurulmaktadır (https://epdad.org.tr/icerik/etik-ilkelerimiz).

7. Açıklık ve Hesap Verebilme. EPDAD program değerlendirme ve akreditasyon faaliyetleri 
başta olmak üzere, tüm faaliyetleri hakkında paydaşlarını ve kamuyu bilgilendirme ve hesap verme 
sorumluluğunu taşır.

Açıklık ve hesap verebilirlik ilkesine ilişkin faaliyetler ve kanıtlar şunlardır:
a)  EPDAD, 24/10/2003 tarih ve 25269 sayılı resmî gazetede yayımlanan Bilgi Edinme Kanu-

nu’nun gerektirdiği tüm hakları yerine getirmek üzere her türlü bilgi ve belgeyi kamuoyuna 
ve kullanıcılara sunmaktadır.

b)  Dernek ve faaliyetleri hakkındaki her türlü bilgi ve belgeye çevrim içi olarak internet sayfası 
üzerinden ulaşılabilir.

c)  “Akreditasyon vermeme” kararlarına kurumlar itiraz edebilmektedirler.

EPDAD’ın Kalite Politikası kapsamında verilen yedi temel ilkeye ilişkin daha fazla bilgi için bkz. 
EPDAD Kalite Güvencesi ve Sürekli Gelişim Komisyonu, Kalite Güvencesi ve Sürekli Gelişim - 2020 
yılı Komisyon Raporu,  “Kalite Politikası Bölümü”.

https://epdad.org.tr/data/genel/pdf/Raporlar/KGSG/2020 KSGS Raporu 1.0.pdf
https://epdad.org.tr/data/genel/pdf/Raporlar/KGSG/2020 KSGS Raporu 1.0.pdf
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B. ORGANİZASYON YAPISI

EPDAD öğretmen eğitimi alanında program değerlendirme ve akreditasyon hizmeti sunarak 
eğitim sistemine daha nitelikli öğretmenler kazandırmak amacıyla kurulmuş dernek statüsüne sa-
hip bağımsız bir sivil toplum örgütüdür. EPDAD’ın organizasyon şeması Şekil – 1’de gösterilmiştir.

Şekil 1: Organizasyon Şeması

Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) 
EPDAD’ın üç ana organı vardır. Bunlar Türkiye’de her dernekte bulunması gereken Genel Kurul, Yö-
netim Kurulu ve Denetim Kurulu’dur. Aşağıda bunlar ve 2020 yılı faaliyetleri hakkında bilgi veril-
mektedir.

GENEL KURUL

EPDAD Genel Kurulda üyesi olmaya hak kazanmış 27 üniversiteye mensup toplam 61 üyeye sa-
hiptir. Bu üyelerin 17’si (%28) kadın, 44’ü (%72) erkektir. Üyelerin unvanlara göre dağılımına ba-
kıldığında en büyük grubu (%41) Profesörlerin oluşturduğu, onları yaklaşık aynı büyüklük sırasına 
göre %26 ile Doçentler, %31 ile Dr. Öğretim Üyeleri ve Araştırma Görevlileri izlemektedir. Genel 
Kurul üyelerinin devlet ve vakıf üniversitelerine göre dağılımı bunların sistem içindeki genel oran-
larına paralellik göstermektedir.

https://bulut.epdad.org.tr/index.php/s/mAgVIEOsCUZcz03
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Grafik 2: Genel Kurul Üyelerinin Cinsiyete Göre Dağılımı

Grafik 3: Genel Kurul Üyelerinin Unvanlara Göre Dağılımı

https://bulut.epdad.org.tr/index.php/s/KKsabRuo7g6vE8L
https://bulut.epdad.org.tr/index.php/s/mAgVIEOsCUZcz03
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YÖNETİM KURULU

Genel Kurul tarafından katılımcılar arasından seçilen 5 asil ve 5 yedek üyeden oluşmaktadır. Tab-
lo-1’de 24 Mayıs 2019’da yapılan Genel Kurul’da üç yıl süreyle seçilen Yönetim Kurulu üyeleri gös-
terilmektedir.

Tablo 1: Yönetim Kurulu Üyeleri

SN Ad Soyad Kurum Görev

1 Prof. Dr. Cemil ÖZTÜRK Marmara Üniversitesi Yönetim Kurulu Başkanı 

2 Dr. Ögr. Üyesi M. Kürşad DURU Marmara Üniversitesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

3 Prof. Dr. Hayati AKYOL Gazi Üniversitesi Üye

4 Dr. Ögr. Üyesi İrem PAMUK Sağlık Bilimleri 
Üniversitesi

Genel Sekreter

5 Arş. Gör. Dr. Mustafa İÇEN Yıldız Teknik 
Üniversitesi

Sayman

DENETİM KURULU

Denetim Kurulu, Genel Kurul tarafından üç yıllık süre için gizli oyla seçilen üç asıl ve üç yedek 
üyeden oluşur. Denetim Kurulunun görevi EPDAD’ın, tüzüğünde gösterilen amaçlar ve bu amaç-
ların gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet göste-
rip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata uygun olarak tutulup tutulmadığını, en az 
yılda bir kez denetlemek ve denetim sonuçlarını yazılı rapor şeklinde Yönetim Kurulu’na iletmektir.

Tablo 2: Denetim Kurulu Üyeleri

SN Ad, Soyadı Görev Kurum

1 Prof. Dr. Ali YILMAZ Başkan Marmara Üniversitesi

2 Dr. Öğr. Üyesi Ahmet VURGUN Başkan Yardımcısı Marmara Üniversitesi

3 Prof. Dr. Mustafa ŞEKER Üye Yıldız Teknik Üniversitesi

Öğretmenlik Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu (EFAK)

EFAK’ın görevi Türkiye’de YÖK tarafından tanınan yükseköğretim kurumlarının lisans ve lisan-
süstü programlarının EPDAD adına akreditasyonu için ayrıntılı bir program düzenlemek, uygula-
mak ve akreditasyon kararlarını almaktır. EFAK, yedi (7) üniversite öğretim üyesi, bir (1) Millî Eği-
tim Bakanlığı (MEB) Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü temsilcisi, bir (1) en fazla üyesi olan 
eğitim sendikası temsilcisi, bir (1) KALDER temsilcisi ve bir (1) öğrenci temsilcisi olmak üzere top-
lam 11 üyeden oluşmaktadır.
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EFAK, akreditasyon sürecinin en önemli karar organıdır. Ayrıca idarî bakımdan Yönetim Kuru-
luna akademik olarak EFAK’a bağlı alt komisyonlar da bulunmaktadır. Bunların kuruluş ve faaliyet-
leri EPDAD Tüzüğü ve EPDAD Çalışma Yönetmeliği ile kendilerine mahsus yönergelerin hükümle-
rine göre yürütülür. EFAK ve diğer komisyonlar aşağıda verilmiştir.

Tablo 3: Öğretmenlik Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu (EFAK) Üye Listesi

SN Ad, Soyadı Görev Kurum

1 Prof. Dr. Dinçay KÖKSAL Başkan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

2 Prof. Dr. Ahmet DOĞANAY Başkan Yrd. Çukurova Üniversitesi

3 Prof. Dr. Süleyman DOĞAN Üye Ege Üniversitesi

4 Prof. Dr. Süleyman S. SEFEROĞLU Üye Hacettepe Üniversitesi

5 Prof. Dr. Gürcü ERDAMAR Üye Gazi Üniversitesi

6 Prof. Dr. Dilek ERBAŞ Üye Marmara Üniversitesi

7 Doç. Dr. Canay DEMİRHAN İŞCAN Üye Ankara Üniversitesi

8 Şeyma GÜLDEN Öğrenci Üye Sakarya Üniversitesi

9 Doç. Dr. Adnan BOYACI Üye MEB

10 Fatih BAYDAR Üye Öğretmen | STK Temsilcisi

11 Dr. Öğr. Üyesi Habibe AKŞİT Üye KALDER Temsilcisi

EFAK 2020 yılı akreditasyon kararlarının alınması görevini icra etmiştir. Ayrıca Komisyonlar ta-
rafından yürütülen çalışmaların EPDAD akreditasyon ilkelerine göre yürütülmesini sağlamak üzere 
danışmanlık hizmeti yapmış, biten çalışmaların ürünlerini değerlendirip onaylamıştır. En fazla üyesi 
olan öğretmen sendikasının üyesi dönemi bittiği için yerini ilgili sendika tarafından önerilen öğret-
men Fatih BAYDAR’a bırakmıştır. Bir üyenin dekan olarak atanması üzerine yerine dekanlık süresi 
biten Prof. Dr. Ahmet DOĞANAY seçilmiştir.

DANIŞMA KURULU

Öğretmen eğitimi ve kalite güvencesi alanında deneyim ve vizyon sahibi eğitimci ve bilim insan-
larından Yönetim Kurulu tarafından iki yıl süreyle seçilen üyelerden oluşur. Yılda en az iki kez top-
lanır. EPDAD’ın karşı karşıya kaldığı sorunları analiz eder ve çözüm önerilerinde bulunur. Özellikle 
kalite güvencesi ve akreditasyonun işlev ve sonuçları itibariyle ne denli önemli olduğunun topluma 
anlatılmasına yönelik planlama ve uygulama faaliyetleri yapar.

Danışma Kurulu Covid-19 Pandemisi dolayısıyla 2020 yılında aktif görev yapamamıştır. Bununla 
beraber Kurul üyelerinden zaman zaman bireysel olarak görüş alınmıştır. Örneğin uzaktan öğretim 
alanında EPDAD’ın yanı sıra YÖK, YÖKAK ve diğer ulusal kalite kuruluşlarına danışmanlık hiz-
meti vermiştir.
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Tablo 4: Danışma Kurulu Üye Listesi

SN Ad, Soyad Kurum Deneyim

1 Prof. Dr. Ali Paşa AYAS Bilkent Üniversitesi (E) EPDAD ve EFAK Başkanı; (E) Dekan; YÖK HÖÖE 
Projesi 

2 Prof. Dr. Tuğba Y. YELKEN Mersin Üniversitesi YÖKAK Üyesi; (E) Dekan

3 Prof. Dr. Yüksel KAVAK TED Üniversitesi (E) Dekan; Dünya Bankası – YÖK HÖÖE Projesi 

4 Prof. Dr. Abdülkerim KAR Marmara Üniversitesi (E) Dekan; Rektör Yardımcısı; MÜDEK Değerlendiricisi

5 Prof. Dr. Fatma HAZIR-BIKMAZ Ankara Üniversitesi (E) Dekan

6 Prof. Dr. Ahmet DOĞANAY Çukurova Üniversitesi (E) Dekan

8 Prof. Dr. Salih ÇEPNİ Uludağ Üniversitesi (E) EFAK Başkanı

9 Prof. Dr. Semih AKTEKİN Nevşehir Hacı Bektaş 
Veli Üniversitesi

(E) MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü; 
Rektör

10 Prof. Dr. Emin KARİP Gazi Üniversitesi (E) Dekan; Talim ve Terbiye Kurulu (E) Başkan

11 Prof. Dr. Adil TÜRKOĞLU Adnan Menderes 
Üniversitesi; (E) Dekan; Eğitim Bilimleri Kongresi Yürütücüsü

12 Prof. Dr. Mustafa ERGÜN Afyon Kocatepe 
Üniversitesi (E) Dekan

13 Prof. Dr. Gölge SEFEROĞLU ODTÜ (E) Dekan

14 Prof. Dr. Hamide ERTEPINAR İstanbul Aydın 
Üniversitesi (E) Dekan

15 Prof. Dr. Firdevs KARAHAN Sakarya Üniversitesi (E) Dekan

16 Ömer BALIBEY MEB (E) MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü; 
(E) Milli Eğitim Müdürü

17 Prof. Dr. İrfan EDOĞAN İstanbul C. Üniversitesi Talim ve Terbiye Kurulu (E) Başkan

AKREDİTASYON VE SÜREKLİ GELİŞİM DESTEK BİRİMLERİ
EPDAD’ın program değerlendirme ve akreditasyon faaliyetlerinin yürütülmesine katkıda bulun-

mak üzere aktif halde 10 komisyonu bulunmaktadır. Bunlar yönetim bakımından Yönetim Kurulu’na 
bağlıdır. Fakat akreditasyon hizmetleri bakımından da EFAK ile iş birliği ve eşgüdüm içindedirler.

ADAY BELİRLEME KOMİSYONU
Aday Belirleme Komisyonu; komisyonun başkanlığını yürütecek olan bir önceki EFAK başkanı, 

mevcut EFAK başkanı, EFAK başkan yardımcısı ve EFAK ile Yönetim Kurulu arasında bağlantıyı sağ-
layan yönetim kurulu üyesi olmak üzere dört üyeden oluşur. Aday Belirleme Komisyonu EFAK’ın 
yeni dönem üye ve başkan yardımcısı adaylarını ve yeni program değerlendirici adaylarını belirleme 
çalışmalarını yürütür. Komisyon 2020 yılında EPDAD’ın gerçekleştirdiği değerlendirici eğitimi çalış-
tayında aday değerlendiricilerin belirlenmesinde ve EFAK üyelerinin belirlenmesinde çalışmalarda 
bulunmuştur.
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Tablo 5: Aday Belirleme Komisyonu

SN Ad, Soyadı Görev Kurum

1 Prof. Dr. Halil İbrahim Sağlam Başkan İstanbul Medeniyet Üniversitesi

2 Prof. Dr. Dinçay KÖKSAL EFAK Başkanı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

3 Prof. Dr. Ahmet DOĞANAY EFAK Başkan Yard. Çukurova Üniversitesi

4 Prof. Dr. Cemil ÖZTÜRK EPDAD YK Temsilcisi Marmara Üniversitesi

 

TUTARLILIK KOMİSYON
Komisyon akreditasyon değerlendirme ziyaretleri sonrasında hazırlanan raporların EFAK’a gön-

derilmeden önce tutarlılığının sağlanması için oluşturulmuştur. Komisyon bu bağlamda 2020 yılı 
içerisinde programların akreditasyon değerlendirmesi sonucunda raporların takım içi, dönem içi ve 
dönemler/yıllar arası olmak üzere tutarlılık ve yazım kontrollerini yapmıştır. Bir kurumda takımca 
değerlendirilen farklı programlara ait raporlar arasındaki tutarlılık kontrol edilerek takım içi tutar-
lılık, aynı dönemde farklı takımlar tarafından hazırlanan raporlar arasındaki tutarlılık kontrol edile-
rek dönem içi tutarlılık ve farklı dönemlerde hazırlanan raporlar arasındaki tutarlılıklar kontrol edi-
lerek dönemler/yıllar arası tutarlılık sağlanmaya çalışılmıştır. Ayrıca akreditasyon süreci bakımından 
(i) Değerlendirme sürecinde tutarlılık, (ii) değerlendirmelerde tutarlılık (iii) raporlamada tutarlılığa 
(format, üslup, derinlik / ayrıntı) bakılmıştır.

Tablo 6: Tutarlılık Komisyonu

SN Ad, Soyad Görev Kurum
1 Prof. Dr. Süleyman DOĞAN Başkan Ege Üniversitesi
2 Prof. Dr. Dinçay KÖKSAL Üye ÇOMÜ
3 Prof. Dr. Feral OGAN BEKİROĞLU Üye Marmara Üniversitesi
4 Prof. Dr. Hayati AKYOL Üye Gazi Üniversitesi
5 Prof. Dr. Gürcü ERDAMAR Üye Gazi Üniversitesi
6 Prof. Dr. Yasemin AYDOĞAN Üye Gazi Üniversitesi
7 Prof. Dr. Hülya GÜR Üye Balıkesir Üniversitesi
8 Prof. Dr. Sedat UÇAR Üye Çukurova Üniversitesi
9 Prof. Dr. Rengin ZEMBAT Üye Maltepe Üniversitesi
10 Prof. Dr. S. Sadi SEFEROĞLU Üye Ankara Üniversitesi
11 Prof. Dr. Mehmet GÜLTEKİN Üye Anadolu Üniversitesi

FİNANS KOMİSYONU
Sayman başkanlığında, genel sekreter ve yönetim kurulu tarafından belirlenecek üçüncü bir üye 

olmak üzere üç kişiden oluşur. Finans komisyonu her yıl EPDAD bütçesini hazırlar ve bunu yöne-
tim kuruluna sunar. Komisyon aynı zamanda yıllık bütçenin değerlendirmesini yapar ve değerlen-
dirme sonuçlarını rapor eder.
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Tablo 7: Finans Komisyonu

SN Ad, Soyad Görev Kurum

1 Araş. Gör. Dr. Mustafa İÇEN Sayman EPDAD

2 Dr. Öğr. Üyesi İrem PAMUK Genel Sekreter EPDAD

3 Dr. Öğr. Üyesi M. Kürşad DURU Başkan Yardımcısı EPDAD

Kalite Güvencesi ve Sürekli Gelişim Birimleri Koordinatörlüğüne bağlı olarak EPDAD’ın ilgili 
konulardaki faaliyetlerini yürütmek üzere aşağıdaki birimler oluşturulmuştur. Bu birimler 2020 yı-
lında yeniden yapılandırılarak aktif hale getirilmiştir. Tablo 8’de söz konusu birimler hakkında te-
mel veriler sunulmaktadır.

Tablo 8: EPDAD Komisyonlarının Temel Verileri

KOMİSYON ÜYE 
SAYISI

TOPLANTI 
SAYISI RAPORLAMA FAALİYET ÇIKTILARI

Eğitim Komisyonu 7 12 1

Değerlendirici Eğitimi İhtiyaç Analizi,  
Değerlendirici Eğitimi Çıktıları,  
Değerlendirici Eğitimi Konu Başlıkları,  
Değerlendirici Eğitimi asenkron videoları,  
Değerlendirici Eğitimin etkililiği anketi,  
Değerlendirici eğitimi ön-test, son-test soruları

Kalite Güvencesi ve Sürekli 
Gelişim Komisyonu 16 3 3

EPDAD Kalite Politikası 
EPDAD Performans Ölçütleri 
Tutarlılık Komisyonu Değerlendirme Formlarının 
İncelenmesi 
Değerlendirme Takımları Çapraz Değerlendirme 
Formlarının İncelenmesi 
Ziyaret Kalite Güvencesi 
EPDAD Öğretmen Eğitimi Programlarını 
Değerlendirme ve Akreditasyon Faaliyetleri 
Hakkında 2020 yılı Kalite İzleme ve Durum Raporu

Ölçme Değerlendirme 
Komisyonu 9 9 1 EPDAD Dereceli Puanlama Anahtarı Taslağı

Standartlar ve Süreç Geliştirme 
Komisyonu 6 2 1 EPDAD Öğretmen Eğitimi Standartları 1.1

Stratejik Plan Hazırlama ve 
Geliştirme Komisyonu 6 2 1 İç ve Dış Paydaşların Belirlenmesi 

Stratejik Hedefler

Uzaktan Öğretim Komisyonu 7 3 1

Pandemi Dönemi ÖDR Hususları 
Sanal Ziyaret Onam Formu 
EPDAD Bulut Sistemi 
EPDAD Öğrenme Yönetim Sistemi 
EPDAD Sanal Ziyaret Kılavuzu 
Sanal Ziyaret Süreci Bilgilendirme Eğitimleri

Uluslararası İlişkiler Komisyonu 11 2 1

EPDAD’ın CEENQA’ya tam üyeliği 
CEENQA Kurultay ve toplantılarına katılım 
ITEAC 2020 
Macaristan Yükseköğretim Kalite Kuruluna İş birliği 
başvurusu
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EĞİTİM KOMİSYONU
EPDAD Eğitim Komisyonu 2020 yılında iç ve dış paydaşlardan gelen geri bildirimler ışığında 

eğitim ihtiyaç analizi yapmış; Değerlendirici Eğitimi Program Çıktılarını ve bunlara uygun Değer-
lendirici Eğitimi Programını, Değerlendirici Eğitimi Değerlendirme Testini, Değerlendirici Eğitimi 
Değerlendirme Anketini, Değerlendirici Eğitimi Modüllerini hazırlamıştır. Bu hazırlıkların deva-mı 
olarak 7. Değerlendirici Eğitimi Çalıştayı için gerekli hazırlıkları Şubat 2021 içinde gerçekleştirmek 
üzere planlamıştır.

Tablo 9: Eğitim Komisyonu Üye Listesi

SN Ad, Soyad Görev Kurum
1 Prof. Dr. Feral OGAN BEKİROĞLU Başkan Marmara Üniversitesi
2 Doç. Dr. Özcan Erkan AKGÜN Üye İst. Medeniyet Üniversitesi
3 Doç. Dr. Nilay KAYHAN Üye Hasan Kalyoncu Üniversitesi
4 Doç. Dr. Mehtap YILDIRIM Üye Marmara Üniversitesi
5 Dr. Öğr. Üyesi Erdem AKSOY Üye TED
6 Dr. Öğr. Üyesi Yüksel D. ARIKAN Üye Ege Üniversitesi
7 Dr. Öğr. Üyesi Erol SÜZÜK Üye Marmara Üniversitesi

KALİTE GÜVENCESİ VE SÜREKLİ GELİŞİM KOMİSYONU
Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) Kalite Gü-

vencesi ve Sürekli Gelişim Komisyonu, Prof. Dr. Hamide ERTEPINAR başkanlığı ve Prof. Dr. Ayhan 
YILMAZ başkan yardımcılığında 2020 yılında kurulmuştur. Komisyonun Türkiye’de bulunan üni-
versitelerde görev yapan öğretim elemanlarından oluşan 10 yürütücü üyesi, 4 alt çalışma grup üyesi 
ve 2 yardımcı üyesi vardır. EPDAD Kalite Güvencesi ve Sürekli Gelişim Komisyonu, EPDAD iç ka-
lite güvencesi sisteminin oluşturulması ve buna uygun olarak süreçlerin ve alt süreçlerin, kaynakla-
rın, belgelendirmenin ve planlamanın koordine edilmesi amacı ile kurulmuştur.

Komisyon, 2020 yılı Kalite Güvencesi ve Sürekli Gelişim Raporunda EPDAD verilerini 5 alt ça-
lışma alanında değerlendirmiştir. Bunlar EPDAD Kalite Politikası, EPDAD Performans Ölçütleri, Tu-
tarlılık Kontrol Komisyonu Değerlendirme Formlarının İncelenmesi, Değerlendirme Takımları Çap-
raz Değerlendirme Formlarının Değerlendirilmesi ve Ziyaret Kalite Güvencesi çalışma alanlarıdır.

Komisyon 2021 yılı içerisinde; EPDAD Kalite Güvencesi ve Sürekli Gelişim Komisyo-
nunun yapacağı çalışmaları bir çerçeve programa uyarlamak ve komisyonun gelecek faali-
yet dönemin-de atacağı adımları belirlemek üzere Avrupa Kalite Yönetim Çerçevesi (EFQM, 
2020) referans modelinin incelenmesi ve uyarlanmasına yönelik çalışmalar başlatmıştır. 
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Tablo 10: Kalite Güvencesi ve Sürekli Gelişim Komisyonu Üye Listesi

SN Ad, Soyad Görev Kurum
1 Prof. Dr. Hamide ERTEPINAR Başkan İstanbul Aydın Üniversitesi
2 Prof. Dr. Ayhan YILMAZ Başkan Yardımcısı Hacettepe Üniversitesi
3 Prof. Dr. Ali ERSOY Yürütücü Üye Anadolu Üniversitesi
4 Prof. Dr. Bülent ÇAVAŞ Yürütücü Üye Dokuz Eylül Üniversitesi
5 Prof. Dr. Özge ÖZYALÇIN OSKAY Yürütücü Üye Hacettepe Üniversitesi
6 Prof. Dr. Soner YAVUZ Yürütücü Üye Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
7 Doç. Dr. Devrim AKGÜNDÜZ Yürütücü Üye İstanbul Aydın Üniversitesi
8 Doç. Dr. İbrahim GÖKDAŞ Yürütücü Üye Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
9 Doç. Dr. Yasemin ÖZDEM YILMAZ Yürütücü Üye Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
10 Arş. Gör. Zeynep TÜRK Yürütücü Üye İstanbul Aydın Üniversitesi
11 Doç. Dr. Hıdır KARADUMAN Alt Çalışma Grubu Üyesi Anadolu Üniversitesi
12 Dr. Öğr. Üyesi Özgür Murat ÇOLAKOĞLU Alt Çalışma Grubu Üyesi Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
13 Dr. Öğr. Üyesi Sinem DİNÇOL ÖZGÜR Alt Çalışma Grubu Üyesi Hacettepe Üniversitesi
14 Arş. Gör. Okan YETİŞENSOY Alt Çalışma Grubu Üyesi Bayburt Üniversitesi
15 Çağlar ACAR Yardımcı Üye EPDAD
16 Şafak OĞUZ Yardımcı Üye EPDAD

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

25.10.2020 tarihinde kurulan Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu 9 üyeden oluşmaktadır. Prof. 
Dr. Neşe GÜLER başkanlığında çalışmalarını yürüten komisyon 2020 yılı içerisinde 8 toplantı yap-
mıştır. Komisyon 4.11.2020 tarihinde yönergesini oluşturmuştur. Komisyon Standart ve Süreç Geliş-
tirme Komisyonunun revize ettiği standartlar, gösterge ve kanıtlar üzerinde çalışarak mevcut dere-
celi puanlama anahtarını güncellemeye ve geliştirmeye devam etmektedir.

Tablo 11: Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu Üye Listesi

SN Ad, Soyadı Görev Kurum
1 Prof. Dr. Neşe GÜLER Başkan İzmir Demokrasi Üniversitesi
2 Doç. Dr. Ayfer SAYIN Üye Gazi Üniversitesi
3 Doç. Dr. Hakan KOĞAR Üye Akdeniz Üniversitesi
4 Doç. Dr. Erkan ATALMIŞ Üye Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
5 Doç. Dr. Özen YILDIRIM Üye Pamukkale Üniversitesi
6 Dr. Öğr. Üyesi Ömer KUTLU Üye Ankara Üniversitesi
7 Dr. Öğr. Üyesi Ufuk AKBAŞ Üye Hasan Kalyoncu Üniversitesi
8 Dr. Öğr. Üyesi Derya ÇOBANOĞLU Üye Hacettepe Üniversitesi
9 Dr. Öğr. Üyesi Fatma Betül KURNAZ ADIBATMAZ Üye Karabük Üniversitesi

STANDART VE SÜREÇ GELİŞTİRME KOMİSYONU

Komisyon 03.06.2020 tarihinde kurulmuş ve çalışmalarını 09.11.2020 tarihine kadar Prof. Dr. 
Yüksel Kavak Başkanlığında sürdürmüştür. 09.11.2020 tarihinde Prof. Dr. Fatma Bıkmaz komisyon 
başkanı olarak göreve başlamıştır. Komisyon, EPDAD tarafından yürütülen bilgilendirme, eğitim ve 
değerlendirme süreçlerinde standart, gösterge ve kanıtların kullanılmasına ilişkin uygulama çerçevesi 
oluşturmak, bu süreçlerinde kullanılan standart, gösterge ve kanıtların belirlenmesi, güncellenmesi, 
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izlenmesi, değerlendirilmesi ve iyileştirilebilmesi için gerekli ölçüt ve süreçleri oluşturmak amacıyla 
kurulmuştur. Komisyon, EPDAD tarafından yürütülen bilgilendirme, eğitim ve değerlendirme süreç-
lerinde kullanılan standart, gösterge ve kanıtların belirlenmesi, güncellenmesi, izlenmesi, değerlen-
dirilmesi ve iyileştirilebilmesi için gerekli ölçüt ve süreçleri oluşturmakla görevlidir. Komisyonumuz 
kuruluşunun ardından “EPDAD Standart Geliştirme Komisyonu Yönergesi” ni hazırlayarak EPDAD’a 
sunulmuş ve 03.06.2020 tarihinde kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. 22-23 Haziran 2019 ve 8-9 Şubat 
2020 tarihlerinde gerçekleştirilen Sürekli Gelişim Çalıştayların sonucunda ortaya çıkan taslak stan-
dartlarla ilgili olarak çalışmalarını komisyon başkanı Prof. Dr. Yüksel Kavak önderliğinde yürütmüş-
tür. Komisyon, 26 Ağustos-21 Eylül 2020 tarihlerinde öğretmenlik eğitimi standartlarını güncelle-
meyle ilgili ekte verilen formlar aracılığıyla iç ve dış paydaşlarından görüşler toplamış ve bu görüşleri 
23 Ekim ve 28 Ekim 2020 tarihli toplantılarda değerlendirerek standartlara son şeklini vermiştir. Ya-
pılan güncellemeler 04.11.2020 tarihinde EPDAD’a iletilmiştir.  Komisyon, EPDAD’ın program çık-
tılarını geliştirme, geliştirilen program çıktılarını öğretmen yeterlilikleri ile eşleştirilmesi, alana özgü 
standartların oluşturulması, mevcut öğretmenlik eğitimi standartlarının değerlendiriciler tarafından 
daha iyi anlaşılmasını sağlamak ve değerlendiriciler arasındaki uyumu güçlendirmeye yardımcı olmak 
amacıyla bir kılavuz hazırlamak ve ölçme değerlendirme komisyonun daha pratik, güvenilir ve ob-
jektif bir ölçme değerlendirme yapısı önerebilmesi amacıyla birlikte çalışmalarına devam etmektedir.

Tablo 12: Standartlar ve Süreç Geliştirme Komisyonu Üye Listesi

SN Ad, Soyadı Görev Kurum
1 Prof. Dr. Fatma HAZIR BIKMAZ Başkan Ankara Üniversitesi
2 Prof. Dr. Yasemin AYDOĞAN Üye Gazi Üniversitesi 
3 Prof. Dr. Gürcü ERDAMAR Üye Gazi Üniversitesi 
4 Doç. Dr. Canay DEMİRHAN-İŞCAN Üye Ankara Üniversitesi 
5 Dr. Öğr. Üyesi Menekşe BOZ Üye Hacettepe Üniversitesi
6 Araş. Gör. Metin KARTAL Üye Ankara Üniversitesi 

STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA VE GELİŞTİRME KOMİSYONU

EPDAD’ın stratejik planlama çalışmaları başlatılmıştır. Bu kapsamda ilk olarak stratejik plan ça-
lışmalarında katılımcılığı üst düzeyde sağlamak üzere paydaş analizi çalışması gerçekleştirilmiş ve 
Stratejik Plan Hazırlık Çalışmalarının başladığı duyurulmuştur.

Tablo 13: Stratejik Plan Hazırlama ve Geliştirme Komisyonu

SN Ad, Soyadı Görev Kurum
1 Prof. Dr. Hayati AKYOL Başkan Gazi Üniversitesi 
2 Prof. Dr. Süleyman DOĞAN                                                                                                                        Üye Ege Üniversitesi
3 Prof. Dr. Gürcü ERADMAR Üye Gazi Üniversitesi
4 Dr. Öğr. Üyesi M. Kürşad DURU Üye Marmara Üniversitesi
5 Dr. Öğr. Üyesi Gülten YILDIRIM Raportör Pamukkale Üniversitesi
6 Araş. Gör. Dr. Mustafa İÇEN Üye Yıldız Teknik Üniversitesi
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UZAKTAN ÖĞRETİM KOMİSYONU

Uzaktan Öğretim Komisyonu, yönergesi hazırlanarak 9 Haziran 2020 tarihinde kurulmuş-
tur.  Uzaktan Öğretim Komisyonunun kuruluş amacı, EPDAD’ın uzaktan öğretime ilişkin faaliyet-
lerinin belirlenmesi, izlenmesi, değerlendirilmesi ve iyileştirilebilmesi için gerekli ölçüt ve süreçleri 
oluşturmaktır.  EPDAD’ın akreditasyon süreçlerinin uzaktan teknolojik araçlar ile tasarlanması ve 
gerçekleştirilmesi ile ilgili çalışmaları komisyonun faaliyet alanını oluşturmaktadır. Uzaktan Öğretim 
Komisyonu 2020 yılı içerisinde öncelikle Pandemi Dönemi için Öz Değerlendirme Raporu hazırlama 
esaslarını belirlemiştir. Komisyon EPDAD’a sanal ziyaret sürecinde önerilerde bulunmuş bu öneriler 
konusunda yapılan hazırlıklar bir anket formunda toplanmış ve ilgili üniversitelere görüş için gön-
derilmiştir. Gelen cevaplar incelenmiş ve sanal ziyaret esaslarını içeren bir kılavuz hazırlanmıştır. Kı-
lavuzla ilgili EPDAD’ın mevcut değerlendiricilerinin bir kısmına komisyon tarafından sanal ziyaret 
süreci eğitimi verilmiştir. Bu esaslara göre on programda sanal ziyaret süreci başlatılmıştır. Komis-
yon üyelerinden her biri gözlem amacıyla değerlendirme ekiplerinde yer almışlardır. Komisyon yıl 
içerisinde sanal ziyaret süreci ve öz değerlendirme raporu olası eşdeğer kanıtlar bilgilendirme top-
lantılarını, fakülte koordinatörleri ve takım başkanları için gerçekleştirilmiştir. Komisyon EPDAD’ın 
Uzaktan Öğretim standartlarının belirlenmesi, Pandemi sonrası için hibrid modeller üzerinde çalı-
şılması ve EPDAD’a bu konuda bir rapor sunulması üzerinde çalışmalarına devam etmektedir. Ko-
misyon ayrıca; sanal ziyaret süreçleri ile ilgili olarak, yapılmaya başlanan uygulamalar sırasında elde 
edilen gözlem ve ilgililerden alınan görüşler doğrultusunda iyileştirilme önerileri belirleyecek ve pay-
daşlara dönük bilgilendirme ve eğitim çalışmaları devam edecektir.

Tablo 14: Uzaktan Öğretim Komisyonu Üye Listesi

SN Ad, Soyadı Görev Kurum
1 Prof. Dr. Petek AŞKAR Başkan Hacettepe Üniversitesi (E)
2 Prof. Dr. Arif ALTUN Başka Yard. Hacettepe Üniversitesi
3 Prof. Dr. Hasan KARAL Üye Trabzon Üniversitesi
4 Prof. Dr. Selçuk KARAMAN Üye Atatürk Üniversitesi
5 Prof. Dr. Yavuz AKPINAR Üye Boğaziçi Üniversitesi
6 Prof. Dr. Yavuz AKBULUT Üye Anadolu Üniversitesi
7 Prof. Dr. Ömer DELİALİOĞLU Üye Orta Doğu Teknik Üniversitesi

ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOMİSYONU

EPDAD’ın diğer ülkelerdeki kalite güvencesi ile ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği kurmak, bun-
ların faaliyetlerini izlemek ve EPDAD’ın uluslararasılaşması için gerekli alt yapıyı oluşturmak amacıyla 
04.11.2016 tarihinde ilk olarak dış ilişkiler komisyonu ismiyle kurulan komisyon 2020 yılında mart 
ayında isim değişikliğine giderek Uluslararası İlişkiler adını alarak yönergesini tekrar düzenlemiştir. 
Komisyon bu yıl içerisinde EPDAD’ın CEENQA’ ya tam üyelik başvurusu ve kabulü, CEENQA’nın 
2020 yılı Genel Kurultayına EPDAD’ı temsilen katılma, CEENQA’nın iki ayda bir düzenlediği “Bi-
Monthly Meeting” toplantılarına katılım, CEENQA’ ya üye akreditasyon kuruluşlarının da yer aldığı 
ITEAC 2020’nin çevrimiçi olarak düzenlenmesi, CEENQA 2021 personel değişim programına baş-
vuru yapılması ve Macaristan Yükseköğretim Kalite kuruluna ikili iş birliği için  başvuru yapılması 
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faaliyetlerinde bulunmuştur. Komisyon gelecek dönem için CEENQA 2021 kurultayının EPDAD ev 
sahipliğinde İstanbul’da düzenlenmesi, ITEAC 2021’in Gazi Üniversitesi iş birliği ile çevrim içi düzen-
lenmesi, Macaristan Kalite Kurulu ile iş birliği protokolünün imzalanması çalışmalarını yürütmektedir.

Tablo 15: Uluslararası İlişkiler Komisyonu Üye Listesi

SN Ad, Soyad Görev Kurum
1 Prof. Dr. Gonca YANGIN-EKŞİ Başkan Gazi Üniversitesi
2 Dr. Öğr. Üyesi Ömer Gökhan ULUM Başkan Yard. Mersin Üniversitesi
3 Prof. Dr. Belgin AYDIN Üye TED Üniversitesi
4 Prof. Dr. Meltem Huri BATURAY Üye Atılım Üniversitesi
5 Doç. Dr. Gökhan ÖZTÜRK Üye Anadolu Üniversitesi
6 Doç. Dr. Hatice Gülru YÜKSEL Üye Yıldız Teknik Üniversitesi
7 Doç. Dr. Nihan DEMİRYAY Üye Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
8 Dr. Öğr. Üyesi Aslı FİŞEKÇİOĞLU Üye Marmara Üniversitesi
9 Dr. Öğr. Üyesi Burcu ÜNAL Üye Yıldız Teknik Üniversitesi
10 Dr. Öğr. Üyesi Pelin İRGİN Üye TED Üniversitesi
11 Öğr. Gör. Senanur ÇINAR (Raportör Üye) İstanbul Gelişim Üniversitesi

İÇ KALİTE GÜVENCESİ

EPDAD, 2020 yılında yaptığı faaliyetlerde kalite güvencesi için bazı önlemler almıştır. Bunların 
en önemlisi mevcut kalite güvencesi çalışmalarını izlemek, veri toplamak ve bunları analiz ederek ge-
leceğe yönelik öneriler içeren raporlar hazırlamak üzere bir Kalite Güvencesi ve Sürekli Gelişim Ko-
misyonu kurmuştur. Yukarıda hakkında bilgi verilen Komisyon ilk dönem çalışmalarını Aralık 2020 
itibariyle tamamlamıştır. Çalışma sonuçlarını EPDAD’ın Kalite Politikası, EPDAD Performans Ölçüt-
leri Raporu, Tutarlılık Kontrol Komisyonu Değerlendirme Formlarının İncelenmesi Raporu, Değerlen-
dirme Takımları Çapraz Değerlendirme Formlarının Değerlendirilmesi Raporu, 2019-2020 Değerlen-
dirme Dönemi Ziyaret Kalite Güvencesi Raporu adlı 5 rapor şeklinde Yönetim Kuruluna sunmuştur. 
Bu raporlar EPDAD Kalite Güvencesi ve Sürekli Gelişim 2020 Yılı Komisyon Raporu adıyla e-kitap 
olarak yayınlanmıştır. Kitapta yer verilen bulgular aşağıda özetlenmiştir:

Bölüm 1: EPDAD kalite politikası, EPDAD’ın sunduğu hizmetlerin kalitesini en üst seviyede tut-
maya ve sürekliliğini sağlamaya yönelik kalite politika ilkeleri sunulmuştur. Bu ilkeler, güvence verme, 
hizmet odaklılık, sürekli öğrenme, değer yaratma, iş birlikleri geliştirme, etik davranış ile şeffaflık ve 
hesap verebilme ilkeleri başlıkları altında açıklanmaktadır.

Bölüm 2: EPDAD tarafından yapılan akreditasyon çalışmalarına ilişkin performans ölçütleri be-
lirlenmiş ve şekil olarak sunulmuştur. Bu kapsamda, EPDAD Performans Ölçütleri, EPDAD Perfor-
mans Oranları, EPDAD Akreditasyon Oranları ve Akredite Olan Üniversiteler ve Eğitim Fakülteleri 
altında yer alan bölümler şekil ve tablo halinde verilmektedir.

Bölüm 3: Tutarlılık Kontrol Komisyonu (TUK) raporları değerlendirilmektedir. TUK, prog-
ramın standart alan koşullarına uyup uymadığına ilişkin değerlendirme yapan ekip başkanları ve 
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değerlendirme sürecine aktif bir biçimde katılan ekiplerden oluşmaktadır. Bu bölümde 11 ekip baş-
kanına bağlı 24 takımın TUK değerlendirme formlarından elde edilen veriler incelenmiştir. Bölüm, 
Tutarlılık Çalışması Öncesi, Tutarlılık Çalışma Süreci ve Tutarlılık Çalışması Sonrasına ilişkin ana-
lizleri içermektedir. Komisyon, program değerlendirme sürecinde hazırlanan raporları puanlama ve 
akreditasyon kararı verme tutarlılığı bakımından karşılaştırarak, tutarlılık yüzdesinin yüksek dü-
zeyde olduğunu açıklamıştır.

Bölüm 4: EPDAD tarafından farklı üniversiteler bünyesinde bulunan Eğitim Fakülteleri kapsa-
mındaki birimlerin eğitim programlarının akreditasyonu çalışmaları sürecine katılan değerlendirme 
ekipleri tarafından yapılan çapraz değerlendirmelerin bir analizini sunmaktadır. Bölümde veriler, de-
ğerlendirme ekibi üyelerini oluşturan Ekip Başkanı, Ekip Eş Başkanı, Değerlendirici ve Eş Değerlen-
diricilerin çapraz biçimde yapılan değerlendirmelerinin inceleme sonuçlarını sunmakta ve bu alana 
ilişkin öneriler geliştirmektedir. Değerlendirme sonuçlarına göre EPDAD saha ziyareti faaliyetleri il-
gili kurumlar tarafından yüksek düzeyde olumlu bulunmaktadır.

Bölüm 5: EPDAD’ın Eğitim Fakülteleri ziyaretlerinin kalite güvencesi açısından değerlendiril-
mesi amaçlanmıştır. EPDAD web sayfasında yer alan değerlendirmeye ilişkin resmî belgelerin yanı 
sıra, EPDAD’tan ziyaretlere ilişkin istenen veri, bilgi ve belgeler kullanılarak yapılan ziyaretler değer-
lendirilmiştir. Bölüm, ziyaret öncesi uygulamalara, ziyaret ekibinin oluşturulması sürecine ve ziyaret 
sonrası uygulamalara ilişkin verileri sunmakta, bu alanlara yönelik değerlendirmeler ve öneriler ge-
liştirilmesine katkı sağlamaktadır.

Sonuç olarak Kalite Güvencesi ve Sürekli Gelişim Komisyonu tarafından hazırlanan söz konusu 
raporlar tarafından ortaya konan bulgular, EPDAD’ın yürüttüğü program değerlendirme ve akredi-
tasyon faaliyetlerinin iç kalite güvencesi bakımından iyi bir performans sergilediğini göstermektedir.
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3. FAALİYETLER

A. AKREDİTE PROGRAM BİLGİLERİ

EPDAD tarafından ilgili takvim yılı içerisinde gerçekleştirilen akreditasyon faaliyetlerine ilişkin 
genel bilgiler ve istatistikler aşağıda verilmiştir:

Akredite Edilen Programların Farklı Değişkenlere Göre Dağılımı

EPDAD 2020 değerlendirme döneminde toplam 58 program dış değerlendirme başvurusu almış-
tır. Bunlardan biri başvurusunu geri çekmiş, biri de Öz Değerlendirme Raporu ön değerlendirme 
aşamasında elenmiştir. Sonuç itibarıyla 24 üniversite tarafından yürütülen öğretmenlik eğitim prog-
ramı dış değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Bunların 12’si (%50) vakıf, 10’u (%42) devlet ve 2’si (%8) 
de özel sektör (KKTC) üniversitesidir (Grafik 4).

Grafik 4: Akredite Edilen Programları Yürüten Kurumların Üniversite Türlerine Göre Dağılımı

Akredite Edilen Programların Bölümlere Göre Dağılımı

EPDAD tarafından 2019-2020 değerlendirme döneminde akredite edilen 56 lisans programının 
bölümlere göre dağılımına bakıldığında en fazla akredite programa sahip bölümün Temel Eğitim (13) 
olduğu, onu sırasıyla Eğitim Bilimleri ile Yabancı Diller Eğitimi (11), Matematik ve Fen Bilimleri Eği-
timi (9), Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi (8), Özel Eğitim ile Güzel Sanatlar Eğitimi (2) Bölümleri-
nin izlediği görülmektedir. Bu dağılım istatistiksel bakımdan önemli ise de program değerlendirme 
ve akreditasyonun temel amaçları bakımından fazla anlamlı değildir. Çünkü bölümlerdeki program 

https://bulut.epdad.org.tr/index.php/s/OG46olZ6B1wzb61
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sayıları ve bunların akredite olma oranları arasında herhangi bir denge yoktur. Örneğin Eğitim Bi-
limleri Bölümünde tek lisans programı vardır ve 2020 yılında bunların 11’i akredite olmuştur; oysa 
Güzel Sanatlar Bölümünde iki program vardır ve akredite olan program sayısı 2’dir. Burada görül-
düğü gibi, istatistiksel çözümlemelerin anlamlı olması için akredite olan programları kendi araların-
daki karşılaştırmak gerekecektir.

Grafik 5: Akredite Programların Bölümlere Göre Dağılımı

Grafik 6’ya bakıldığında en fazla akredite olan ilk beş programın sırasıyla Rehberlik ve Psikolo-
jik Danışmanlık (11), İngilizce Öğretmenliği (9), Okul Öncesi Öğretmenliği (7), Sınıf Öğretmenliği 
(6), İlköğretim Matematik Öğretmenliği (5) olduğu görülmektedir. Bunları Sosyal Bilgiler ve Türkçe 
Öğretmenlikleri (4), Fen Bilgisi Öğretmenliği (3), Almanca ve Özel Eğitim Öğretmenlikleri (2), Ma-
tematik, Müzik ve Resim-İş Öğretmenlikleri (1) izlemektedir.

Grafik 6: Akredite Olan Programların Alanlara Göre Dağılımı

https://bulut.epdad.org.tr/index.php/s/XsLakkXqqAoztUJ
https://bulut.epdad.org.tr/index.php/s/8kLH00gy2JNdVMW
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2019-2020 değerlendirme döneminde akredite edilen programların alanlara göre dağılımına ba-
kıldığında -yetenek sınavıyla öğrenci alan Müzik ve Resim-iş Öğretmenlikleri hariç- programların 
akredite edilme sayısı ile YGS’deki tercih sıralamaları arasında büyük bir paralellik olduğu görülmek-
tedir. En fazla akredite olan ilk üç programın -Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, İngilizce Öğret-
menliği ve Okul Öncesi Öğretmenliği- da talep görmeleri nedeniyle vakıf üniversiteleri tarafından 
en fazla açılan programlar olduğu dikkati çekmektedir.

B. DEĞERLENDİRİCİ EĞİTİMLERİ

Öğretmen eğitiminin kalitesini arttırarak milli eğitim sisteminin gelişimine hizmet etmeyi amaç-
layan EPDAD’ın program değerlendirme ve akreditasyon faaliyetlerinin omurgasını bu süreçte görev 
alan değerlendiriciler oluşturmaktadır. EPDAD değerlendiricileri gönüllüler arasından seçilir ve ih-
tiyaca göre açılan değerlendirici eğitimi programlarına alınarak hizmete hazırlanır. Ayrıca değerlen-
diriciler ihtiyaç halinde hizmet içi eğitime de tabi tutulmaktadır.

EPDAD 2020 yılı içerisinde artan değerlendirici ihtiyacına karşılamak üzere VI. Değerlendirici 
Eğitimi Çalıştayını düzenlenmiştir. 22 Şubat 2020 tarihinde İstanbul Dedeman Bostancı Otel’de ger-
çekleştirilen çalıştay Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cemil Öztürk’ün EPDAD’ın akreditasyon sü-
reci ve program değerlendirme faaliyetleri hakkında yaptığı sunumla başlamıştır. Program kapsa-
mında Prof. Dr. Feral OGAN-BEKİROĞLU Öğretmen Eğitimi Programlarının Değerlendirilmesinde 
Standartlar; Doç. Dr. Gönül SAKIZ Öz Değerlendirme Raporunun Değerlendirilmesi; Prof. Dr. Din-
çay KÖKSAL Kurum Ziyaret Programı; Prof. Dr. Filiz BİLGE ve Prof. Dr. Gürcü ERDAMAR Kurum 
Saha Ziyaretinin Uygulanmasına İlişkin Örnek Olay İncelemesi konularında sunumlarını gerçekleş-
tirmişlerdir. Çalıştaya toplam 36 öğretim elemanı katılmıştır. Son oturumda moderatörler katılımcı-
ların akreditasyon sürecine ilişkin sorularını cevaplamışlardır. Çalıştay belge takdimi ile sona ermiştir.

2020 yılında aktif hale gelen EPDAD Eğitim Komisyonu’nun değerlendirici eğitimini tümüyle ye-
niden yapılandırması nedeniyle de fazla sayıda değerlendirici eğitimi programı açılmamıştır. Bu çalış-
malar yukarıda Bölüm 2: Faaliyetler: Değerlendirici Eğitimleri başlığı altında anlatılmaktadır. Di-
ğer taraftan sürekli açık bulunan değerlendirici eğitimi başvuruları yıl sonuna kadar devam etmiştir. 
Bu kanalla başvuran öğretim elemanı sayısı 05.02.2021 itibarıyla 123, öğrenci sayısı ise 91 olmuştur. 
Bunların değerlendirme ve eğitim süreçleri Şubat 2021 içinde çevrimiçi asenkron ve senkron olarak 
iki aşamada gerçekleşecektir.

EPDAD, 2020 yılı içinde Eğitim Komisyonu aracılığı ile değerlendirici eğitimini dijital ortama 
aktarma programını hayata geçirmiştir. Bu dijital değerlendirici eğitimi sistemi aşağıda “İyileştirme 
Faaliyetleri” başlığı altında anlatılacaktır.

C. BİLGİLENDİRME EĞİTİMLERİ

EPDAD iyileştirme ve/veya değişime uyumlanma (adaptation) amacıyla yürüttüğü çalışmaların 
hedefine ulaşması için bunları uygulama alanına taşıyacak insan gücünü eğitmeyi de ihmal etme-
miştir. 2020 yılında yapılan bu tür faaliyetler aşağıda özetlenmiştir.
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Pandemi Sürecinde Akreditasyon Faaliyetleri Bilgilendirme Toplantısı | Google Meet, 2-3 Ha-
ziran 2020

Google Meet video konferans aracılığıyla iki oturumda gerçekleştirilen toplantının amacı, eği-
tim fakülteleri yöneticilerini Covit-19 Pandemisi dolayısıyla akreditasyon süreçlerinde meydana ge-
len değişmeler hakkında bilgilendirmek, onları uygulanacak sanal ziyaret yöntemine hazırlamaktır. 
EPDAD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cemil ÖZTÜRK’ün moderatörlüğünü yürüttüğü top-
lantıya Uzaktan Öğretim Komisyonu üyeleri de katılmıştır. Toplantıda 2019-20 değerlendirme dö-
neminde başvuran ve pandemi dolayısıyla saha ziyareti tamamlanamayan programları yürüten fa-
kültelerin dekanları ve 2020-21 değerlendirme döneminde akreditasyon başvurusunda bulunan ve 
henüz öz değerlendirme raporlarını teslim edemeyen programları yürüten eğitim fakültelerinin de-
kanları ile durum analizi yapılmış ve yarım kalan süreçlerin tamamlanması için görüş alışverişinde 
bulunulmuştur. Bu bağlamda dünyada benzer süreçlerde üretilen çözüm yolları üzerinde durulmuş-
tur. Türkiye’de Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan düzenlemelere değinilmiş 
ve EPDAD’ın bütün bunlar ışığında geliştirdiği projeksiyon ve yol haritası hakkında bilgi verilmiştir. 
Dekanlar pandemi dolayısıyla fakültelerinde karşı karşıya kaldıkları sorunlar ve ürettikleri çözümler 
hakkında paylaşımlarda bulunmuştur.

Bunların yanı sıra EPDAD Uzaktan Öğretim Komisyonu yakın ve uzun vadeli uzaktan öğretim 
uygulamaları ve akreditasyon sürecinin yeniden yapılandırması ile ilgili çalışmaları hakkında dekan-
ları bilgilendirmiştir. Dekanlar alternatif senaryolar konusunda görüşlerini paylaşmıştır.

Pandemi Sürecinde Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Webinarları | Zoom, 6 Temmuz 2020

Pandemi sürecinde öğretmen eğitimi ve akreditasyon süreçlerinde meydana gelen gelişmeleri pay-
daşlara anlatmak için bir dizi webinar yapmayı planlamıştır. %70’ i dış paydaş olan webinarın açılış 
konuşması YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer ELMAS tarafından yapılmıştır. Webinar moderatörü 
Prof. Dr. Sibel AKSU YILDIRIM, EPDAD Uzaktan Öğretim Komisyonu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. 
Arif ALTUN, EFDEK Başkanı Prof. Dr. Mehmet KÜÇÜK ve EPDAD | EFAK öğrenci temsilcisi Selda 
ŞAN ve EPDAD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cemil ÖZTÜRK sunumlar gerçekleştirmişlerdir.

EPDAD iyileştirmeye yönelik faaliyetleri eğitim etkinlikleri aracılığıyla desteklemeyi sürdürecek-
tir. Zira yapılan düzenlemelerin verimli olabilmesi için onları bütün ayrıntılarıyla kavramış ve uygu-
lama yeterliğine sahip insan gücüne sahip olmak gerekir.

EPDAD Takım Başkanları Sanal Ziyaret Eğitimi | 20 Eylül 2020

EPDAD Takım Başkanları Sanal Ziyaret Eğitimi 20 Eylül Pazar günü ilk defa çevrimiçi ortamda 
gerçekleştirmiştir.  EPDAD Uzaktan Öğretim Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Petek Aşkar’ın modera-
törlüğünde komisyon üyeleri Prof. Dr. Arif ALTUN, Prof. Dr. Selçuk KARAMAN ve Prof. Dr. Hasan 
KARAL tarafından EPDAD’ın akreditasyon ziyaretlerinde görev almış takım başkanları ve önümüz-
deki değerlendirme döneminde sanal ziyaretlerde görev alacak takım başkanı adaylarına Öz Değer-
lendirme Raporu ve sanal ziyaretlerin nasıl yürütüleceği (Sanal Ziyaret Süreci Kılavuzu) ve uzaktan 
eğitim sürecinde öz değerlendirme raporlarının incelenmesi konusunda bilgiler verilmiştir. Eğitim prog-
ramının ikinci bölümünde katılımcıların soruları yanıtlanmış; görüş ve önerileri değerlendirilmiştir.

https://bulut.epdad.org.tr/index.php/s/HMhjUL2yPolZEmQ
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EPDAD Değerlendiricilerinin Sanal Ziyaret Süreci Eğitimi | 28 Kasım 2020
Değerlendiricilerin Sanal Ziyaret Eğitimi 28 Kasım Cumartesi günü çevrimiçi ortamda gerçek-

leştirildi. Akreditasyon ziyaretlerinde görev almış tecrübeli değerlendiricilerine önümüzdeki değer-
lendirme döneminde sanal ziyaretlerin nasıl yürütüleceği ve uzaktan öğretim sürecinde öz değerlen-
dirme raporlarının incelenmesi konusunda bilgiler verildi.

EFAK Başkanı Prof. Dr. Dinçay KÖKSAL’ın moderatörlüğünde gerçekleşen eğitimde Uzaktan 
Öğretim Komisyon üyeleri Prof. Dr. Selçuk KARAMAN, Prof. Dr. Arif ALTUN ve Prof. Dr. Hasan 
KARAL, Öz Değerlendirme Raporu ve Sanal Ziyaret süreciyle ilgili birer sunum yaptılar. EPDAD 
Akreditasyon Koordinatörü Şafak OĞUZ değerlendirme süreci sırasında değerlendiricilerin kullana-
cakları Bulut Sisteminin ve video konferans platformunun kullanımını katılımcılara gösterdi. Yöne-
tim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cemil ÖZTÜRK de EPDAD’ın yeni dönem hazırlıkları hakkında ka-
tılımcıları bilgilendirdi.

EPDAD Akreditasyon Hazırlık Eğitimi | 8 Ekim 2020
EPDAD Akreditasyon Hazırlık Eğitimi 8 Ekim Perşembe günü ilk defa çevrimiçi ortamda ger-

çekleştirmiştir. 2020-2021 değerlendirme döneminde EPDAD akreditasyonu için başvuruda bulunan 
eğitim fakültesi lisans programlarının temsilcilerine, sanal ziyaret sürecinin tüm aşamalarını içine alan 
bir eğitim düzenlenmiştir. Katılımcılara yeni normalde akreditasyon sürecinin yeniden yapılanması, 
uzaktan eğitim ve sanal ziyaret, uzaktan öğretim raporlarının öz değerlendirme raporlarına yansıtıl-
ması konuları hakkında bilgiler verilmiştir. Eğitim programının ikinci bölümünde katılımcıların so-
ruları yanıtlanmış; görüş ve önerileri değerlendirilmiştir. EPDAD Uzaktan Öğretim Komisyonu Baş-
kanı Prof. Dr. Petek Aşkar’ın moderatörlüğünde gerçekleşen eğitimde Uzaktan Öğretim Komisyonu 
üyeleri Prof. Dr. Selçuk KARAMAN ve Prof. Dr. Hasan KARAL Öz Değerlendirme Raporu ve Sanal 
Ziyaret süreciyle ilgili birer sunum yapmışlardır. EPDAD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cemil 
ÖZTÜRK EPDAD’ın yeni dönem hazırlıkları hakkında katılımcıları bilgilendirmiştir.

D. ULUSLARARASI FAALİYETLER

EPDAD, tüm faaliyetlerini bağlı olduğu ulusal ve uluslararası çatı kuruluşlar tarafından belirle-nen 
ilke ve esaslara uygun olarak hareket etmektedir. Bu bağlamda uluslararasılaşma son derece önemli 
hale gelmiştir. Zira kalite kuruluşları açısından uluslararasılaşma uluslararası standartlara ulaşmayı 
bir hedef haline getirmekte ve gerekli motivasyonu sağlamaktadır.

EPDAD 2020 yılında uluslararasılaşma yolunda şu gelişmeleri kaydetmiştir:
1)  Web sitesi (www.epdad.org.tr) ve burada yayınlanan temel belgeler İngilizce olarak da yayım-

lamıştır. Böylece EPDAD ülke dışındaki kalite kuruluşları için ulaşılabilir, incelenebilir ve iş 
birlikleri kurulabilir bir kuruluş haline gelmiştir.

2)  Orta ve Doğu Avrupa Yüksek Öğretimde Kalite Güvence Ajansları Ağı: CEENQA’ya tam üye 
olmuştur. CEENQA EUA – ENQA’nın tam üyesidir.  Bu üyelikle EPDAD, Avrupa Yükseköğ-
retim Alanı kalite güvence sisteminin kriterlerine uymayı taahhüt ederken adı geçen kuru-
luşun bilgi ve deneyim paylaşım olanaklarından faydalanma imkanını sağlamıştır. CEENQA 
2021 yılı Genel Kurulu EPDAD’ın ev sahipliğinde İstanbul’da yapılacaktır.

http://www.epdad.org.tr
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3)  EPDAD uluslararasılaşma çalışmalarını kurumsallaştırmak üzere Uluslararası İlişkiler Ko-
misyonu kurulmuştur. 13 üyeden oluşan bu Komisyon farklı iş birliği olanaklarını araştır-
mak üzere kapsamlı bir çalışma başlatmıştır. Bu kapsamda dünyanın belli başlı tüm ülkele-
rinde faaliyet gösteren kalite kuruluşları tespit edilmekte ve bunlardan hangileriyle iş birliği 
kurulabileceği irdelenmektedir. Nitekim EUA üyesi ülkelerde faaliyet gösteren 3 kuruluşla iş 
birliği protokolü imzalama aşamasına gelinmiş; iki akreditasyon uzmanı ile temsilcilik anlaş-
masına varılmıştır.

4)  EPDAD 4. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi (ITEAC) yapılmıştır. Zoom 
ortamında gerçekleştirilen Kongreye 4 yabancı, 4 yerli akreditasyon kuruluşunun yönetici-
leri katılmıştır. Başka yabancı akreditasyon uzmanlarının da katıldığı Kongre, EPDAD’a dış 
dünya ile etkileşim ve bilişim içine girme olanağı vermektedir.

EPDAD 2021 yılında uluslararasılaşma yolunda hızlı adımlarla yürümeye devam etmektedir. Bu 
konuda önemli imkân ve kabiliyetlere sahiptir. Bunların başında Uluslararası İlişkiler Komisyonu 
üyeleri başta olmak üzere nitelikli bir insan gücüne sahip olması gelmektedir.

E. İYİLEŞTİRME FAALİYETLERİ

Kalite Güvencesinin temel özelliklerinden biri dinamik bir süreç olmasıdır. Bir sistemin iyi kurul-
muş olması, bir gün işlevini yitirmeyeceği anlamına gelmez. Çünkü sistemin alışveriş içinde bulun-
duğu çevrenin sağladığı girdilerin ve/veya talep ettiği ürünlerin niteliği değişebilir. Bu durum sistemin 
kendisini yenilemesini gerektirir. Bu daimî hareketlilik “sürekli gelişim” anlayışını beraberinde getir-
miştir. EPDAD bir kalite kuruluşu olarak sürekli olarak kendini yenileme çabası içerisindedir. Bunu 
yaparken EPDAD’ı YÖKAK adına izlemekle görevlendirilen Prof. Dr. Sina ERCAN tarafından hazır-
lanan 2019 İzleme Raporu’nda belirtilen “gelişmeye açık yönler” göz önünde bulundurulmuştur:

• Halen ESG standartlarını karşılamada itiraz ve şikâyet süreçleri gibi konularda eksikliklerin 
bulunduğu görülmüştür.

• Giderek artan program başvuruları nedeniyle özellikle takım başkanlığı görevi yapacak tec-
rübeli değerlendirici havuzunun yeterli sayıda ziyaret takımı oluşturmaya müsaade etmeye-
cek duruma geldiği anlaşılmıştır. EPDAD’ın bu gerekçe ile gelecek yıldan itibaren Yükseköğ-
retim Kurumu başına tek seferde 4’ten fazla program akreditasyon başvurusu kabul etmeme 
kararı aldığı ifade edilmiştir.

• İç kalite güvence sisteminin oluşturulmasının gelişmeye açık yönler içerdiği vurgulanmıştır,

• Kısa akreditasyon geçmişi nedeniyle henüz ilk PUKÖ döngüsünü bütün süreçlerinde tamam-
layamamış olduğu belirtilmiştir

• Şeffaflık ilkesi gereği program değerlendirme sonuçlarını kamuoyu ile paylaşma noktasında 
uygulamalarının iyileştirmeye açık olduğu görülmüştür. Akreditasyon durumu en azından 
raporun genel bir özeti ile yayınlanması gerektiği önerilmiştir.

• Artan program akreditasyonları ile yıllık tematik analiz raporları da yayınlanmalıdır.

https://bulut.epdad.org.tr/index.php/s/iQ0NAYwuEhwZyB7
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ESG Standartlarına Uyumlama Çalışmaları

2019 İzleme Raporu’nda “Halen ESG standartlarını karşılamada itiraz ve şikâyet süreçleri gibi ko-
nularda eksikliklerin bulunduğu görülmüştür.” denmektedir. Bu sorunu ortadan kaldırmak için bir 
Şikâyet ve İtiraz Komisyonu kurulmuştur. Bu Komisyon bir EPDAD İtiraz ve Şikâyet Yönergesi ha-
zırlayarak paydaşların akreditasyon sürecine ilişkin itiraz ve şikayetlerini değerlendirmek ve karara 
bağlamak için gerekli ilke ve esasları belirlemeye çalışmaktadır. Yönerge 2021-2022 değerlendirme 
döneminde yürürlüğe konacaktır.

Program Değerlendirme Personelinin Arttırılması: Değerlendirici Eğitimi

2019 İzleme Raporu’nda “Giderek artan program başvuruları nedeniyle özellikle takım başkanlığı 
görevi yapacak tecrübeli değerlendirici havuzunun yeterli sayıda ziyaret takımı oluşturmaya müsaade 
etmeyecek duruma geldiği anlaşılmıştır. EPDAD’ın bu gerekçe ile gelecek yıldan itibaren Yükseköğre-
tim Kurumu başına tek seferde 4’ten fazla program akreditasyon başvurusu kabul etmeme kararı aldığı 
ifade edilmiştir.” denmektedir. EPDAD değerlendirici eğitimi ve takım başkanı yetiştirmek için ör-
nek teşkil edecek bir organizasyon ve teknik altyapı kurmuştur. Aralık 2020 itibarıyla EPDAD yılda 
ortalama 60 programı akredite edebilecek durumdadır. Söz konusu sınırlama kararı, değerlendirici 
yetersizliğinden ziyade, değerlendiricilerin kendi kurumlarındaki programlarının yoğunluğu, diğer 
yurt içi ve yurt dışı görevleri dolayısıyla ekip planlama ve saha ziyareti sırasında yaşanan yönetim-
sel güçlükler etkili olmuştur.

İç Kalite Güvence Sistemi

2019 İzleme Raporu’nda “İç kalite güvence sisteminin oluşturulmasının gelişmeye açık yönler içer-
diği” ifade edilmektedir. Bu alanda Kalite Güvencesi ve Sürekli Gelişim Komisyonu aracılığıyla çok 
kapsamlı bir faaliyet yürütülmüştür. Bu faaliyet kapsamında yapılan kalite güvencesi çalışmaları Ka-
lite Güvencesi ve Sürekli Gelişim | 2020 Yılı Komisyon Raporu adıyla e-kitap olarak yayınlanmıştır. Ki-
tap Kalite Güvencesi ile ilgili 5 ayrı rapordan oluşmaktadır.

Değerlendirme Sonuçlarının Kamuoyuyla Paylaşılması

2019 İzleme Raporu’nda “Şeffaflık ilkesi gereği program değerlendirme sonuçlarını kamuoyu ile 
paylaşma noktasında uygulamalarının iyileştirmeye açık olduğu görülmüştür. Akreditasyon durumu en 
azından raporun genel bir özeti ile yayınlanmalı” denmektedir. Raporların yayınlanması konusunda 
ulusal mevzuatın uygunluğunun sağlanması beklenmektedir. Ancak raporların ortak değerlendiril-
mesi aşağıda belirtildiği gibi yapılmış ve kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Yıllık Tematik Analiz Raporları

2019 İzleme Raporu’nda “Artan program akreditasyonları ile yıllık tematik analiz raporları da ya-
yınlanmalıdır.” denmektedir. Kalite Güvencesi ve Sürekli Gelişim Komisyonu alt çalışma grupların-
dan biri tarafından 2020 Yılı Öğretmen Eğitimi Programları Kalite İzleme Durumu adlı bir tema-
tik analiz raporu hazırlanmıştır. Bu raporlar aynı adla e-kitap olarak yayınlanmıştır.

https://epdad.org.tr/data/genel/pdf/Raporlar/KGSG/2020 KSGS Raporu 1.0.pdf
https://epdad.org.tr/data/genel/pdf/Raporlar/KGSG/2020 KSGS Raporu 1.0.pdf
https://epdad.org.tr/data/genel/pdf/Raporlar/Kalite %C4%B0zleme/2019-2020 Kalite %C4%B0zleme.pdf
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PUKÖ Döngüsünün Kapatılması / Sürekli İyileşme

2019 İzleme Raporu’nda “Kısa akreditasyon geçmişi nedeniyle henüz ilk PUKÖ döngüsünü bü-
tün süreçlerinde tamamlayamamış olduğu” ifadesi yer almaktadır. EPDAD 2020 yılında burada vur-
gulanan hususlara dair şu çalışmaları yapmıştır:

Standartlarının Güncellenmesi ve Geliştirilmesi. EPDAD tarafından öğretmenlik eğitim prog-
ramlarının değerlendirilmesinde kullanılan standartların güncellenmesi, yürütülmekte olan iyileştirme 
çalışmalarının ana bileşenlerinden biridir. Bu bağlamda 2019 yılında başlatılan çalışmalar hedefine 
ulaşmış, PUKÖ döngüsü tamamlanmıştır. Bu süreçte 2020 yılında şu faaliyetler gerçekleştirilmiştir: 
(1) EPDAD Sürekli Gelişim Çalıştayı-II (SGÇ II) (8-9 Şubat 2020) yapılmıştır. 8-9 Şubat 2020 tarih-
lerinde Ankara Midi Otel’de yapılan toplantıda EPDAD’ın mevcut sistem ve uygulamaları, ulusal ve 
uluslararası standartlara uygunluk açısından müzakere edilmiştir. Toplantıda katılımcılar program 
değerlendirme ve akreditasyon sürecinin geliştirilmeye açık yönleri belirlenmiştir. Bunlara ilişkin iyi-
leştirme önerilerini geliştirmek üzere Standart ve Süreç Geliştirme Komisyonu (SSGK) kurulmuştur. 
(2) SGÇ tarafından teklif edilen düzenlemeler iç ve dış paydaşların görüşüne sunulmuştur. (3) SSGK 
yıl boyunca bir dizi toplantı yaparak paydaşlardan gelen görüşler ışığında standartların güncelleme 
ve geliştirme sürecini tamamlamıştır.

SSGK tarafından gerçekleştirilen düzenlemeler şöyle özetlenebilir:

1)  Standartlar güncel gelişmelere uygun hale getirilmiştir. Bu düzenlemelerin en önemlileri Co-
vid-19 Salgını dolayısıyla başvurulan sanal ziyaretlerin standart – gösterge – kanıt bütünlüğü 
içinde görünür hale getirilmesidir.

2)  Standart – Gösterge – Kanıt ilişkisi gözden geçirilmiş, tutarsızlıklar ve/veya yetersizlikler gi-
derilmeye çalışılmıştır.

3)  Program Çıktıları, EPDAD Standartlarının Başlangıç – Süreç – Ürün örüntüsü içinde bütün-
leşik olarak tanımlanmıştır. Ayrıca bu düzenlemede MEB Öğretmenlik Mesleği Genel Ye-
terlikleri esas alınmıştır. Eğitim programı ve öğretim bilim dalı uzmanlarının doğrudan ve 
dolaylı katkısıyla gerçekleştirilen bu düzenleme EPDAD standartlar takımının özgün yönle-
rinden biri olarak değerlendirilebilir.

4)  MEB Öğretmenlik Özel Alan Yeterlikleri esas alınarak Alana Özgü Standartlar geliştirilmiş-
tir.

Dereceli Puanlama Anahtarının Geliştirilmesi. Bu alandaki çalışmalar Ölçme ve Değerlendirme 
Komisyonu tarafından yürütülmüştür. Bu çalışmaların amacı mevcut Dereceli Puanlama Anahtarını 
Standart – Gösterge – Kanıt bütününde yapılan düzenlemelerle uyumlu hale getirmektir. Bu komis-
yon yapılan düzenlemelerin iç tutarlılığını sağlamak için SSGK ile iş birliği ve eşgüdüm halindedir.

Teknolojik Altyapının Geliştirilmesi. EPDAD iç ve dış paydaşlarına daha etkin hizmet sunabilmek 
için teknolojik altyapısını geliştirmeyi planlamıştır. Bunlardan şu ikisi 2020 yılında gerçekleştirmiştir.

http://oygm.meb.gov.tr/www/ogretmenlik-meslegi-genel-yeterlikleri/icerik/39
http://oygm.meb.gov.tr/www/ogretmenlik-meslegi-genel-yeterlikleri/icerik/39
https://oygm.meb.gov.tr/www/ilkogretim-ozel-alan-yeterlikleri/icerik/257
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1. EPDAD Bulut Sistemi  (EBS)

EPDAD Bulut Sistemi program değerlendirme ve akreditasyon süreçlerinde, kalite güvencesi ve 
sürekli gelişim çalışmalarında dosyaların senkronize edilebilmesine ve paylaşılabilmesine imkân ta-
nıyan bir bütünleşmiş ortak çalışma platformudur. Doküman ve belgelere istenilen yerden ulaşabil-
mesini, bilgisayar, mobil telefon ve tablet arasında senkronize olabilmeyi sağlamaktadır.

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

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

Sunulan başlıca hizmetler şunlardır: Dosya depolama ve paylaşma; Birden fazla kişi ile Office 
belgeleri üzerinde çalışma; E-Posta; Paylaşılabilir takvim ve görev zamanlayıcı; Notlar ve kişi listesi; 
Multimedya görüntüleme.

Program değerlendirme sürecinde yazışmalar, öz değerlendirme raporunun hazırlanması ve il-
gili eklerle birlikte EPDAD ofise teslimi, raporların senkron ve asenkron olarak birlikte hazırlanması 
gibi işlemler bu sistem üzerinde yapılmaktadır.

Yukarıdaki hizmetlerinden yararlanmaya başlamadan önce kullanıcılara rehberlik etmek üzere 
ayrıntılı bir Kullanım Kılavuzu hazırlanmıştır.

Sisteme herhangi bir internet tarayıcısı ile https://bulut.epdad.org.tr adresi üzerinden, EPDAD 
tarafından sağlanan kullanıcı adı/e-posta ve parola ile oturum açılarak giriş yapılmaktadır.

2. EPDAD Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS)

EPDAD Öğrenme Yönetim Sistemi kullanıcılara çeşitli çevrimiçi öğrenim araçları sunarak ihti-
yaç duyulan etkinlikleri gerçekleştirmelerine imkân tanıyan dinamik bir öğrenme ortamıdır.

Sistem ile canlı olarak sesli ve görüntülü eğitimler verilebilmekte, bu eğitimlerin kaydı alınabil-
mekte ve video olarak saklanabilmektedir. Kullanıcılar kendi aralarında canlı olarak metin tabanlı 
görüşme yapabilmektedirler. Ayrıca forum özelliği ile sorular sorabilir ve birbirlerinin sorularını ce-
vaplayabilirler.

EPDAD Öğrenme Yönetim Sistemi altyapı olarak açık kaynak kodlu bir LMS olan Moodle’ı kul-
lanmaktadır. Bu servis EPDAD tarafından kiralanan İstanbul Ümraniye’deki yerli sunucular üzerinde 
çalışmaktadır. Moodle Windows, Mac OSX ve çeşitli Linux işletim sistemlerinde çalışmaya uygundur.

Sunulan başlıca hizmetler şunlardır: Görüntülü ve sesli konferans; İçerik paylaşımı; Forum, soh-
bet araçları; Ön‐test ve son‐test yapma; Anket düzenleme; Katılımcı gruplarını yönetme; Raporlama.

Sisteme herhangi bir internet tarayıcısı ile https://ogrenme.epdad.org.tr adresi üzerinden, EPDAD 
tarafından sağlanan kullanıcı adı ve şifre ile oturum açılarak giriş yapılmaktadır.

https://bulut.epdad.org.tr/index.php/s/H1c6hgOZInFAJpE
https://bulut.epdad.org.tr/index.php/login
https://ogrenme.epdad.org.tr/login/index.php
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4. KURUMSAL YETKİNLİK VE 
 FAALİYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A. GELİŞMEYE AÇIK YÖNLER

2019 İzleme Raporu’nda “gelişmeye açık yönler” olarak belirtilen konularda 2020 yılı içinde 
önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Bu gelişmeler raporun Bölüm 2: Faaliyetler: İyileştirme Faaliyet-
leri bölümünde belirtilmiştir. Kalite Güvencesi ile ilgili raporlarda da ifade edildiği gibi tüm iyileş-
tirmelere rağmen aşağıdaki hususlar Aralık 2020 itibariyle EPDAD için gelişmeye açık yönler ola-
rak kabul edilebilir:

•  Değerlendirici havuzunun nicel olarak geliştirilmesi,
•  Dijitalleşme sürecinin tamamlanması,

B. GÜÇLÜ YÖNLER

•  Güçlü, dinamik ve değişmelere ayak uydurabilen yönetim anlayışı,
•  Geniş ve etkin organizasyon yapısı,
•  Geniş bir gönüllü potansiyel ve kadrosuna sahip olma (Şubat 2021’de yapılacak değerlendi-

rici eğitimlerine 123 öğretim elemanı ve 91 öğrencinin başvuruda bulunması bu yargıyı des-
tekler niteliktedir.)

•  Bağımsız ve tarafsız olma,
•  Açıklık, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerine bağlı olma,
•  Sürdürülebilir bir finansal güce sahip olma,
•  Deneyimli ve çözüm odaklı ofis organizasyonu ve personeline sahip olma,
•  Gönüllülerden oluşan üye topluluğuna sahip olma,
•  İyi tanımlanmış süreçler,
•  Yayımlanmış bülten ve raporlar,
•  Zengin ve deneyimli bir değerlendirici havuzuna sahip olma,
•  Uzaktan öğretim ve değerlendirme süreçlerinde kullanılmakta olan güçlü bir teknolojik alt-

yapıya sahip olma,
•  Ulusal ve uluslararası tanınırlığının artmış olması.
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C. PERFORMANS ÖLÇÜTLERİ

EPDAD, Yükseköğretim Kalite Kurulunun belirlemiş olduğu ve kılavuz içerisinde belirtilen; ak-
reditasyon oranı, akreditasyon sürecinin ortalama tamamlanma süresi, ortalama değerlendirici sayısı, 
bilgilendirme toplantısı sayısı ve değerlendirici eğitimi sayısı olmak üzere 5 performans ölçütüne ait 
performans göstergelerinin 2020 yılı Kasım ayı itibarıyla durumu aşağıda özetlenmiştir.

Şekil 2: EPDAD 2020 Yılı Performans Ölçütleri

Akreditasyon Oranı Ölçütü
Bu ölçüt ele alındığında, ülkemizdeki devlet ve vakıf üniversitelerinde faaliyetlerine devam eden 

26 farklı türdeki öğretmenlik lisans programları içerisinde 2020 yılı itibariyle aktif olan 787 prog-
ramdan, 78’sinin akredite olduğu görülmektedir. Dolayısıyla toplam lisans programlarının %9,8’inin 
akredite olduğu ortaya çıkmıştır.

Grafik 7: Türkiye’de Akredite Olan Program Oranı

https://bulut.epdad.org.tr/index.php/s/noimirEXlSNkWWh
https://bulut.epdad.org.tr/index.php/s/QsqEQ4a87JrlKeT
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Akreditasyon Sürecinin Ortalama Tamamlanma Süresi Ölçütü
2018 ve 2019 yılında akreditasyon hizmeti verilen 32 lisans programında (31 akredite olan ve 1 

akredite olamayan) her biri için toplam akreditasyon süresi 210 gündür. 2020 yılında akreditasyon 
hizmeti verilen 58 program (56 akredite olan ve 2 akredite olamayan) her biri için toplam akreditas-
yon süresi aynı şekilde 210 gündür.

Grafik 8: Ortalama Program Akreditasyon Süresi

Ortalama Değerlendirici Sayısı Ölçütü
Ortalama değerlendirici sayısı oranı 2019 yılında ziyaret edilen 25 program (24 akredite 

olan ve 1 akredite olamayan) için 6,96 ve 2020 yılında ziyaret edilen ya da dosyası incele-
nen 58 program (56 akredite olan ve 2 akredite olamayan) için 3,81 olarak hesaplanmıştır 

Bilgilendirme Toplantısı Sayısı Ölçütü
2019 yılında 1, 2020 yılında 4 toplantı yapılmıştır.

Değerlendirici Eğitimi Sayısı Ölçütü
2018 yılında 3, 2019 yılı içinde 2, 2020 yılında 1 değerlendirici eğitimi yapıldığı görülmektedir.

D. DEĞERLENDİRME

EPDAD, Yükseköğretim Kalite Kurulunun belirlemiş olduğu ve kılavuz içerisinde belirtilen; ak-
reditasyon oranı, akreditasyon sürecinin ortalama tamamlanma süresi, ortalama değerlendirici sayısı, 
bilgilendirme toplantısı sayısı ve değerlendirici eğitimi sayısı olmak üzere 5 performans ölçütüne ait 
performans göstergelerinin 2020 yılı Kasım ayı itibarıyla durumu yukarıda Şekil-2, Grafik 7-8’de ra-
por edilmiştir. Bu bulgulara göre;

1.  Akreditasyon oranı ölçütü ele alındığında, ülkemizdeki devlet ve vakıf üniversitelerinde faali-
yetlerine devam eden 26 farklı türdeki öğretmenlik lisans programları içerisinde 2020 yılı itiba-
riyle aktif olan 787 programdan, 78’sinin akredite olduğu görülmektedir. Dolayısıyla    toplam 

https://bulut.epdad.org.tr/index.php/s/EBbUOo9r6WiOsut
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lisans programlarının %9,8’inin akredite olduğu ortaya çıkmıştır. Hem üniversitelerin hem de 
eğitim fakültelerinin daha kaliteli eğitim-öğretim süreçlerine sahip olabilmek ve diğer üni-
versiteler ile rekabet edebilmek amacıyla kalite süreçlerine/ akreditasyon sürecine verdikleri 
önem 2018 yılından başlayarak giderek artmıştır. Böylece akreditasyon için başvuru yapan 
program sayılarında da artış gözlenmiştir. İlerleyen yıllarda akreditasyon oranının daha da 
artacağı düşünülmektedir (https://epdad.org.tr/icerik/akredite-edilen-programlar).

2.  Akreditasyon sürecinin ortalama tamamlanma süresi ölçütü ele alındığında, 2018 ve 2019 yı-
lında akreditasyon hizmeti verilen 32 lisans programında (31 akredite olan ve 1 akredite ola-
mayan) her biri için toplam akreditasyon süresi 210 gündür. 2020 yılında akreditasyon hizmeti 
verilen 58 program (56 akredite olan ve 2 akredite olamayan) her biri için toplam akreditas-
yon süresi aynı şekilde 210 gündür. Akreditasyon hizmet süreleri, yeterli derecede izleme ve 
kontrol sağlayacak kadar uzun, sonucu ekonomik olarak verebilecek kadar da kısa olmalıdır. 
Sürenin daha kısa olması, elbette daha çabuk sonuç alınmasını sağlayacaktır. Sürecin kısal-
tılmasını sağlayabilmek için iki yol bulunmaktadır. Bunlardan biri saha ziyaretlerini Güz ya-
rıyılında yaklaşık bir aya toplamaktır. Bu bazı nedenlerden dolayı mümkün olamamaktadır. 
Bunlardan biri program bazında değerlendirici ihtiyacının dönemden döne-me değişmesidir. 
Bir diğer neden değerlendiricilerin kurumlarındaki görevleriyle çakışması durumunda değer-
lendiricilik görevini kabul etmemesidir. Ayrıca kurumların öğretmenlik uygulaması dersle-
rini de içerecek akademik takvim planlaması yapmakta zorlanmasıdır.  Bu durumda en uy-
gun çözüm farklı durumlarda ihtiyacı karşılayacak sayıda değerlendiriciye sahip olmaktır. 
EPDAD 2020 yılında gerekli eğitim altyapısını oluşturmuştur.

3.  Ortalama değerlendirici sayısı ele alındığında, 2019 yılında 174 değerlendirici, 2020 yılında 
ise 221 değerlendirici olduğu görünmektedir. Elbette değerlendirici sayısının fazla olması sü-
recin daha nitelikli ve sağlıklı yürütülmesi bakımından daha faydalı olacaktır. Ortalama de-
ğerlendirici sayısı oranı 2019 yılında ziyaret edilen 25 program (24 akredite olan ve 1 akre-
dite olamayan) için 6,96 ve 2020 yılında ziyaret edilen ya da dosyası incelenen 58 program 
(56 akredite olan ve 2 akredite olamayan) için 3,81 olarak hesaplanmıştır. Akreditasyon için 
başvuran lisans programlarının her yıl arttığı düşünülürse, daha fazla sayıda değerlendiriciye 
ihtiyaç duyulacağı açıktır. Fakat 2020 yılında ülkemiz ve dünyamızda yaşanan pandemi sü-
reci her şeyde olduğu gibi yeterince değerlendiriciye sahip olunmasını sağlayan değerlendi-
rici eğitimlerini ve katılımcı sayısının artmasını da sekteye uğratmıştır. Yapılacak çevrimiçi 
eğitimlerin sayının arttırılması ve üniversitelerde kalite süreçlerine katılımı arttıracak faali-
yet ve tanıtımların yapılmasının bu sayıyı arttıracağı düşünülmektedir.

4.  Bilgilendirme toplantısı sayısı ele alındığında, 2019 yılında 1, 2020 yılında 4 toplantı yapıldığı 
görülmektedir. Bu toplantılara üniversitelerden öğretim elemanları katılırken üniversite öğ-
rencileri de davet edilmektedir. Söz konusu toplantı sayılarının arttırılması daha yararlı ola-
caktır. Özellikle pandemi sürecinde çevrimiçi eğitimlerin tüm dünyada ve ülkemizde hız ka-
zanması, farklı mekânlardaki kişileri daha kolay bir araya getirmekte ve daha etkin katılımlı 
toplantıların yapılmasına olanak sağlamaktadır. Bu nedenle bu toplantıların ilerleyen yıllarda 
daha sık yapılması planlanabilir.

https://epdad.org.tr/icerik/akredite-edilen-programlar
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5.  Değerlendirici eğitimi sayısı ele alındığında, 2018 yılında 3, 2019 yılı içinde 2, 2020 yılında 1 
değerlendirici eğitimi yapıldığı görülmektedir. Bu eğitimlerde sadece öğretim elemanları de-
ğil özellikle öğrencilerin de katılması sağlanmaktadır. Bu konuda üniversitelere yapılan resmi 
yazışmalar ile öğrencilerinin de değerlendirici eğitimlerine katılmasını sağlamaları ve cesa-
retlendirmeleri istenmektedir. Yine yapılacak daha kapsamlı çevrimiçi eğitimler ile daha fazla 
sayıda değerlendirici eğitimleri yapılarak daha fazla sayıda değerlendiriciye sahip olunabilir.

Ortaya çıkarılan performans göstergelerinden de anlaşılacağı üzere, Eğitim Fakültelerinin lisans 
programlarının akreditasyon süreci, EPDAD’ın tescil edilmesi ile başlamıştır. 2017 yılında ilk başvu-
ruların alınması ve ilk akreditasyonların 2018 yılında verilmesi ile hız kazanarak devam etmektedir. 
Bu artışın, ülkemiz eğitim fakültelerinin daha nitelikli eğitim-öğretim süreçlerine sahip olmaları ba-
kımından oldukça önemli olacağı düşünülmektedir.
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5. SONUÇ

Öğretmenlik eğitim programlarının akreditasyonu için YÖKAK tarafından yetkilendirilmiş bir 
ulusal kalite kuruluşu olarak EPDAD; kalite politikası ilke ve esaslarının yer aldığı Kalite Politikası 
Belgesini resmî web sitesinde kamuoyuyla paylaşmaktadır. Tüm faaliyetlerinde bunlara uygun ola-
rak hareket edilmesini sağlamaya çalışmaktadır. 2020 yılında kurulan iç kalite güvencesi sistemi EP-
DAD’ın açık, adil, hesap verebilir ve güvenilir bir kalite kuruluşu olarak faaliyet göstermesini güvence 
altına almayı amaçlamıştır. Kalite Güvencesi ve Sürekli Gelişim Komisyonu tarafından yayımlanan 
raporlar bu alanda kaydedilen gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmayı sağlamıştır.

2020 yılında Sürekli Gelişim/İyileşme ilkesi doğrultusunda çok önemli altyapı geliştirme çalışması 
yapmıştır. Bunların ağırlık merkezini teknoloji altyapısının güçlendirilmesi oluşturmaktadır. Kuru-
lan altyapı sayesinde EPDAD eğitim faaliyetleri ve program değerlendirme kapasitesini arttırmıştır. 
Bu bağlamda EPDAD uzaktan eğitimin değerlendirilmesi ve sanal ziyaret için gerekli altyapıyı oluş-
turmuş, yeterli saha deneyimini de kazanmıştır. Bunların sonuçları 2021 yılı performans göstergele-
rine çok olumlu bir şekilde yansıyacaktır.

EPDAD 2020 yılında uluslararasılaşma yolunda da önemli adımlar atmıştır. CEENQA’nın tam 
üyesi olması bunlardan biridir. Bu alanda çalışmalar devam etmektedir.

Sonuç olarak EPDAD insanlık tarihinin en trajik felaketlerinden biri olan COVİD-19 Salgınının 
yaşandığı 2020 yılını çok önemli kazanımlarla tamamlamayı başarmıştır. Bu kazanımlar EPDAD’ın 
“öğretmen eğitiminde mükemmeliyet” vizyonunu gerçekleştirmesine önemli katkılar sağlayacaktır.
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