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1 Giriş 

Bu dokumanda yer alan materyaller ziyaret sırasında ekibin kanıt toplamasına ve bu kanıtları 
değerlendirmesine yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. Bu materyaller fakültelere de ziyarete 
hazırlanmaları sırasında yardımcı olacaktır. Ekip üyeleri özellikle Öğretme ve Öğrenmenin Göz-
lenmesi ’ne özellikle dikkat etmelidirler. 

Destek materyalleri ve bunların ziyaretler sırasında kullanımı aşağıdaki gibi özetlenebilir: 

Görüşme Yapma ziyaret sırasında görüşme yapma esaslarını açıklamaktadır. 

Kanıt Toplama dört kanıt türünü açıklar ve ziyaret sırasında kanıtların bulunması ve kullanıl-
ması konusunda yardım sağlar. 

Öğretme ve Öğrenmenin Gözlenmesi eğitim programının ne ölçüde uygulamaya konduğunun, 
eğitimin etkinliğinin ve öğrencilerde öğrenmenin değerlendirilmesinin incelenmesi konusunda 
ayrıntılı bir rehber niteliğindedir. Bu bölümde öz değerlendirme raporu, belgeler, görüşmeler, 
sınıflarda ve uygulama okullarındaki gözlemler gibi her kanıt türü için sorular yer almaktadır. 

Eğitim Öğretim Gözlem Notu ziyaret sırasında sınıf ziyaretlerinin gerçekleştirilmesinde değer-
lendiricilere yol gösterecek bir formdur. 

 Öğretim Elemanları Ders Saatleri değerlendiricilerin, fazla ders yükünün etkilerini dikkate al-
malarına yardım eder. Öğretim elemanları çok fazla ders verdiklerinde, öğrencilere yeterince 
ilgi gösterilemez ve dönüt verilemez. Öğretmen adayları, öğretmen yeterlikleri arasında yer 
alan bilgi ve becerileri öğrenemezler. 

Dekana, Program Sorumlularına, Öğretim Elemanlarına, Öğretmen Adaylarına Sorulacak Soru-
lar değerlendiricilerin görüşmeler sırasında soracakları sorulara kılavuz oluşturmaktadır. Soru-
lar başlangıç ve süreç standartlarına ilişkindir. 

Kütüphanenin İncelenmesi programların kütüphane kaynakları açısından standartları nasıl kar-
şıladığının incelenmesi ile ilgili ayrıntılı açıklamalar ve sorular içermektedir. Bu bölümde ayrıca, 
değerlendiricilerin farklı kaynaklardan sağladıkları kanıtları kullanarak yargılarını ilgili tüm yön-
lerden nasıl destekleyecekleri gösterilmektedir. 

Standartların Derecelendirilmesi her bir standardın gösterge ve kanıtlarının incelenmesi son-
rasında, standardın derecelendirilmesi aşamasında deneyimin ve akademik uzmanlığın öne-
mini açıklamaktadır. 

2 Görüşme Yapma 

Eğitim fakültesinde, müfettiş olarak değil bir ekip üyesi ve bir meslektaş olarak 
bulunuyorsunuz. Bir taraftan yapmanız gereken belli bir grup işiniz varken diğer taraftan 
ziyaret ettiğiniz eğitim fakültesinde karşılaştığınız kişilere karşı kibar ve saygılı olmak önemlidir. 
Oturumun başında, özellikle öğrencilerle birlikte iken orada bulunma nedeninizi açıklamak için 
bir kaç dakikanızı ayırınız. Ziyaret ve ziyaretin amaçları hakkında konuşunuz. Bu, öğretim 
elemanları ve öğrencilerin kendilerinden isteyebileceğiniz bilgiler hakkında düşünmeye 
başlamalarına yardım edecektir. 

 Görüşme yaparken not alınız. 

 Notlarınıza başvurunuz ancak sorularınızı diyalog havasında sorunuz. 
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 Bilmeniz gerekeni tam olarak anladığınızdan emin olmak için devam niteliğinde sorular 
sorunuz. 

 Mümkünse görüştüğünüz kişilere programları hakkında bilmenizi istedikleri başka 
şeyler olup olmadığını sorunuz. 

 “Bizim fakültemizde/üniversitemizde biz böyle yapıyoruz” gibi cümleler söylemekten 
kaçınınız. Onlara hiç bir zaman neyi nasıl yapacaklarını söylemeyiniz. Ayrıca, burada 
yapmanız gerekenin ele alınan fakültenin standartları ne ölçüde karşıladığını görmek 
olduğunu, fakültenizdeki uygulamalarla karşılaştırmak olmadığını unutmayınız. 

 Fakülteden bir kişinin size söylediklerini diğer kişi ya da gruplara anlatmayınız. 

 Görüştüğünüz kişilere size ayırdıkları zaman için teşekkür ediniz. 

3 Kanıt Toplama 

Temel dört grup kanıtınız olacaktır: 
1. Fakülte öz değerlendirme raporu 
2. Ziyaret sırasında görülen belgeler ve dokümanlar  
3. Gözlemleriniz (örneğin sınıflarla ilgili) 
4. Ziyaret yerinde yaptığınız görüşmeler 

Ziyarete gelmeden önce öz değerlendirme raporunu dikkatlice okuyunuz. İki grup not almaya 
başlayınız: 

1. Ziyaret sırasında sorulacak sorular 
2. Değerlendirme raporu için bilgi notları  

Standartları sık sık okuyunuz: 

 Öz değerlendirme raporunu okumadan önce ve okurken, 

 İlk ekip toplantısından önce, 

 Her günün sonunda, 

 Değerlendirme raporu için bölümler yazmaya başlayışınızda. 

 Tüm fakültelere yapılacak ilk ziyaretlerde BAŞLANGIÇ ve SÜREÇ standartları ele 
alınacak, ÜRÜN standartları ile ilgili bir ön inceleme yapılacaktır. 

 Yeni bilgiler edindikçe sorularınızı gözden geçiriniz. 

 Öz değerlendirme raporunu inceleyince programın standartları ne derece karşıladığı 
hakkında geçici bir varsayım oluşturunuz. Ziyaretiniz süresince topladığınız kanıtlar ile 
bu varsayımı geliştiriniz. 

 Diğer ekip üyelerinden kanıt toplamada yardımcı olmalarını isteyiniz. 

 Benzer şekilde diğer ekip üyeleri için notlar alınız ve onlarla standartlar hakkında bilgi 
alış verişinde bulununuz. 

 Not tutunuz! Belgeleri okuduğunuz ve görüşme yaptığınız sırada notlar alınız. 

 Hafızanızda kalması için kaynaklarınızı etiketlendiriniz. 

4 Öğretme ve Öğrenmenin Gözlenmesi 

Öğretme ve öğrenme akreditasyon sürecinin kalbidir. İyi bir öğretme ve öğrenme olmadan 
öğrenciler nitelikli öğretmenler olmak üzere yeterli şekilde yetişemezler. 

Akreditasyon süreci öğretme ve öğrenmenin ele alınması için pek çok fırsat sağlar. Bu alanın 
öneminden dolayı ekibin bu fırsatların tamamını sonuna kadar kullanması önemlidir. 
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4.1 Değerlendiricilerin Yanıt Arayacakları Sorular 

 

Kanıt Değerlendiricilerin Soracakları Sorular 

Öz Değerlendirme 1. Öz değerlendirme raporu öğretim elemanlarının öğretme ve öğ-
renmenin geliştirilmesi ile ilgilendiklerini gösteriyor mu? 

2. Yönetimin faaliyetleri öğretme ve öğrenmeye önem verdiğini gös-
teriyor mu? 

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

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

5. Öğretim elemanları öğretimi geliştirmek için sistematik program-
lar geliştirmiş mi? 

Belgeler 

 

Öğretim Elemanları 
Özgeçmişleri 

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

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

Öğretim Elemanları-
nın Programları 

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

2. Öğretim elemanları kaç öğrenciye ders veriyorlar? 

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

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

Ders Öğretim Prog-
ramı ve Ders Plan-
ları 

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

2. Öğrencilere dönem başında ders öğretim programları dağıtılıyor 
mu? 

3. Ders için yeterli okuma materyali var mı? 

4. Verilen okuma materyalleri ders açısından temel nitelikte ve gün-
cel mi? 
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5. Ders öğretim programı YÖK lisans programını yansıtıyor mu? 

6. Ders amaçları açık biçimde belirtilmiş mi? 

7. Öğrencilere kendilerini ortaya koyacak nitelikte etkinlik ve proje-
ler veriliyor mu? 

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

9. Okullardaki çalışmalarda uygulama ve dönüt açısından yeterli fır-
sat var mı? 

10. Öğrenciler öğretmenlik uygulamasında bire bir dersler tasarlıyor-
lar mı? 

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

Sınavlar 1. Sınavlardaki materyaller dersin amaçlarına uygun mu? 

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

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

Ödevler 1. Verilen ödevler dersin amaçlarına uygun mu? 

2. Öğrencilerin kütüphane ve internet gibi öğrenme kaynaklarını kul-
lanmaları gerekiyor mu? 

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

4. Öğrenciler uygulama okullarında okul öğrencileri ile yaptıkları ça-
lışmalarında öğretmenlik becerilerini uygulamak için yeterli fırsata 
sahip mi? 

5. Dördüncü yılın sonunda öğrencilerin çalışmaları yeni öğretmenler-
den beklenen yeterlikleri yansıtıyor mu? 

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

7. Öğrenci çalışmaları öğrencilerin belli yaş gruplarının gelişme aşa-
maları hakkında yeterli bilgiye sahip olduklarını gösteriyor mu? 

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

Öğrencilere Dönüt 
Verme 

1. Öğrencilere sınavlardaki performansları ile ilgili olarak yeterli dö-
nüt veriliyor mu? 
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2. Öğrencilere yazılı çalışmaları hakkında ayrıntılı dönüt veriliyor mu? 
Öğrencilere eleştiriler ve güçlü olunan yanların belirtilmesi dışında, 
gelişme göstermeleri için öneriler sunuluyor mu? 

3. Öğrencilere mikro öğretim çalışmaları sonunda dönüt veriliyor 
mu? 

4. Öğrencilere okullardaki uygulama çalışmaları ile ilgili olarak dü-
zenli dönüt veriliyor mu? 

Öğretim Elemanları 
(Grup Toplantıları) 

Belgelerde yer alan diğer tüm soruların cevabını mutlaka arayınız. 

Aşağıda grup toplantılarında öğretim elemanlarına sorulacak ilave 
sorular yer almaktadır. 

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

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

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

Öğretim Elemanları 
(Birebir Toplantılar) 

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

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

Program Sorumlusu 1. Öğretim nasıl izlenmekte, kontrol edilmekte ve desteklenmekte-
dir? 

2. Program başarısız ya da başarı oranı çok düşükse ne yapılmakta-
dır? 

3. Öğretme ve öğrenme kalitesini özel durumlar nasıl etkilemekte-
dir? Bu özel durumlar şunlar olabilir; 

İkinci öğretim programları 
Tesislerin ve/veya donanımın yeterli olmaması 
Öğretim elemanlarına göre öğrenci sayısının çok fazla olması 
Öğretim üyeleri sayısının öğretim görevlileri sayısına oranla az 
olması 

Sınıf Ziyaretleri 1. Öğretim elemanlarının verdiği derslerde öğretmen merkezli etkin-
likler ile öğrenci merkezli etkinlikler arasında denge gözleniyor mu? 

2. Öğretim, iyi öğretim metotlarını yansıtıyor mu? 

3. Teknoloji uygun şekilde kullanılıyor mu? 
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4. Ders içerisindeki etkinlik ders öğretim planında belirtilenleri yan-
sıtıyor mu? 

Öğrenciler 1. Öğretim elemanları iyi öğretmenler midir? Öğrenciler çeşitli öğre-
tim metotlarının kullanıldığını görüyorlar mı? 

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

3. Ders süresi verimli olarak kullanılıyor mu? Dersler zamanında baş-
lıyor mu? Sınıf içerisinde geçen süre öğrencilerde öğrenmenin des-
teklenmesine yönelik kullanılıyor mu? 

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

5. Öğrenciler uygulama okullarındaki çalışmaları ile ilgili olarak ya-
rarlı dönütler alıyorlar mı? 

6. Öğrenciler kendilerini zorlayan beceriler üzerinde çalışırken uygu-
lama yapmak için çok sayıda fırsata sahip oluyorlar mı? 

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

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

Araştırma Görevli-
leri 

Araştırma görevlilerinin programdaki öğrenciler ile nasıl çalıştıklarını 
anlamaya çalışın ve sorularınızı buna yoğunlaştırın. 

Araştırma görevlilerinden bazıları öğretmen yetiştirme programla-
rından yeni mezun olmuş olabilirler. Bu durumda, program hakkın-
daki görüşlerini sorunuz. 

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

2. Öğrencilere çalışmaları ile ilgili faydalı dönütler veriliyor mu? 

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

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

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

Uygulama Okulları 1. Öğretmen adayları okullardaki çalışmalara tam olarak uyum sağ-
lamış ve hazırlanmışlar mıdır? 

2. Öğretmen adayları çalışkan, çalışmalarında hızlı ve istekli midirler? 
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3. Uygulama öğretim elemanları ve uygulama öğretmenleri öğrenci-
lere dönüt veriyorlar mı? 

4. Öğretmen adayları genel olarak kendilerine verilen görevleri ye-
terli beceri düzeyinde gerçekleştirebiliyorlar mı? 

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

Dekan Aşağıdaki soruların yanı sıra diğer belgelerde yer alan sorulan da so-
runuz: 

1. Yönetim, eğitimde kaliteye verilen önemi ne şekilde ödüllendir-
mektedir? 

2. Yönetim, öğrencilerde öğrenmeye verilen önemi ne şekilde ödül-
lendirmektedir? 

3. Aldığınız dönütlerde (örneğin mezunlara yapılan anketlerde) öğ-
retme ve öğrenmenin gelişimi ile ilgili temel konuların neler oldu-
ğunu düşünüyorsunuz? 

4. Öğretme ve öğrenmeyi etkileyebilecek özel durumları tartışınız. 
Örneğin; 

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

 

Öğretim elemanlarının her birinin öğretme görevlerinin nasıl gözden geçirileceği ile ilgili olarak 
ayrıca aşağıda Öğretim Elemanları Ders Yükleri konusuna bakınız. 

Ayrıca, değerlendiriciler ikinci öğretimin uygulandığı birimlerde öğretme ve öğrenme kalitesi-
nin birinci öğretimdeki kalite ile aynı seviyede olduğundan emin olmalıdırlar. 
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4.2 Eğitim-Öğretim Gözlem Formu 

 

Fakülte:  Tarih:  

Program:  Ders:  

Konu:    

Gözlemci:  Gözlem Süresi:  

 

Öğrenci Sayısı: Erkek: Kız: 

 

Etkinlik Türü (Teorik / uygulamalı ders / laboratuvar / diğer faaliyetler) 

 

Öğretim (Amaçlar, planlama, içerik, metotlar, hız, örneklerin kullanılması) 

 

Öğrencilerin Derse Katılımı 

 

Mekân ve Kaynaklar (Oda ve düzenin kullanılması, özel donanım ve malzemeler, görsel des-
teğin kullanılması, bilgisayarlar) 
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Dersin Genel Kalitesi 

 

Verilen Not 

 

4.3 Gözlemcilere Rehber Niteliğinde Notlar 

 Dersi izlemeden önce, dersi veren öğretim elemanı ile dersin öğrenci kazanımları ve 
içeriği hakkında görüşünüz.  

 Gözlem sırasında not alınız. Aşağıdaki önerilerden faydalanınız. Önerilerin her derse 
uygun olmasını beklemeyiniz. 

 Her dersin sonunda; derse, A en yüksek ve D en düşük puan olmak üzere A-D arasında 
bir not veriniz. Verilen not için bir gerekçe eklemeyi unutmayınız. Öğretim elemanı ile 
ilgili tüm yorumlarınızı dikkatli bir şekilde not alınız. 

4.4 Öneriler 

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

 Öğretim elemanı dersin öğrenme çıktıları ve içeriğini özetlemiş midir? 

 Ders sırasında öğretim elemanı görülebiliyor ve duyulabiliyor muydu? 

 Temel noktalar vurgulanmış mıdır? 

 Örnekler öğrenciler açısından yeterince açık mıdır? 

 Verilen örnekler ve diğer referanslar uygun mudur? 

 Ders öğrenciler açısından ilginç olmuş mudur? 

 Faaliyetler çeşitlilik göstermiş midir? 

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

 Öğretim elemanı temel noktaları ve varılan sonuçları özetlemiş midir? 

5 Öğretim Elemanlarının Ders Yükleri 

Akreditasyon süreci açısından öğretme ve öğrenme kalitesinin nitelikli öğretmenler yetiştir-
mek için yeterli olduğunun garanti edilmesi temeldir. Varılacak yargı çoğunlukla kalite ile ilgili 
olmakla birlikte kısmen nicelikle ilgilidir. Çok sayıda ders veren öğretim elemanları öğretmen-
lerin iyi yetişmesini sağlayacak kadar iyi öğretim veremezler. 

Değerlendiriciler öğretme ve danışmanlık görevlerini incelerken tüm öğretme ve danışmanlık 
görevlerini dikkate almalıdırlar: 

 Lisans ve lisansüstü öğrencileri  

 Normal eğitimin yanı sıra ikinci öğretim 

 Kampüste ders vermenin yanı sıra okullardaki uygulama çalışmaları 
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Öğretim elemanlarından bazıları seminerler dâhil olmak üzere haftada 18 saatten fazla ders 
veriyorsa değerlendiriciler bunu dikkate almalıdır. Doktora tezi danışmanlığı yapan ya da öğ-
rencilere okullarda danışmanlık yapmak gibi önemli görevleri bulunan öğretim elemanları 
kampüste haftada 18 saatten az ders vermelidirler. Benzer şekilde değerlendiriciler, öğretim 
elemanlarının her öğrenci ile tek tek ilgilenemeyecekleri kadar büyük sınıflarla karşı karşıya 
kaldıkları durumları da dikkate almalıdırlar. 

Öğretim elemanlarının ders yükü ağırlaştıkça aşağıdaki sorunlar yaşanabilir: 

 Dersler sıklıkla iptal edilir, 

 Öğretim elemanları derse geç kalırlar, 

 Öğretim elemanları dersleri araştırma görevlilerine devrederler, 

 Kapsamlı ödevlerin değerlendirilmesi çok zaman aldığından öğrencilere bu tür ödevler 
verilmez, 

 Ödevler değerlendirilerek öğrencilere hızlı bir şekilde iade edilmez, 

 Ödevlerle ilgili dönütler sadece not verme ve yapılan çalışmanın doğru ya da yanlış 
olduğunu gösteren işaretlerle sınırlı olur. Öğretim elemanı tarafından yapılan yorumlar 
kısıtlıdır, 

 Genel olarak test sınavlarına dayanılır, klasik sınavlar çok az uygulanır, 

 Genellikle derste konu anlatımı öğrencilere bırakılır, öğretim elemanı dersin 
anlatımında etkin bir rol oynamaz, 

 Dersler düzenli olarak gözden geçirilmez, 

 Öğretim elemanlarının ders dışında öğrencilerle görüşmeler için vakitleri olmaz, 

 Öğretim elemanlarının uygulama okulları ile çalışmak için vakitleri olmaz, 

 Lisansüstü öğrenciler, öğretim elemanlarının yeterli danışma sağlayamamasından 
dolayı sorunlar yaşarlar, 

 Öğretim elemanları derslerde daha az çalışma yaptıklarından öğrenciler de daha az 
çalışma yaparlar, 

 Öğrenciler öğretim elemanlarından yeterli dönüt alamadıklarından çalışmalarında 
sorunlar yaşarlar, 

 Öğretim elemanları mesleki gelişme, araştırma ve çalışma grupları da dâhil olmak üzere 
diğer çalışmalara katılmak için yeterli zamana sahip değildir. 

Raporda öğretim elemanlarının ne kadar ders verdiği belirtilmelidir. Öğretim elemanlarının 
çok fazla ders verdiği durumlarda, programların kalitesinde fazla ders verme sonucunda ortaya 
çıkan sorunlar açık şekilde ifade edilmelidir. 

6 Dekana, Program Sorumlularına, Öğretim Elemanlarına 

ve Öğretmen Adaylarına Sorulacak Sorular 

6.1 Dekana Sorulacak Sorular 

 Öğrenciler, öğretmenlik becerilerini uygulama fırsatına sahipler mi? 

 Programda nitelikli öğretim elemanları bulmada genellikle zorluk çekilen bölümler var 
mı? 
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 Öğretim elemanları mesleki gelişme fırsatlarını değerlendiriyorlar mı? Programlarda 
özellikle başarılı olunan belli bir mesleki gelişim alanı var mıdır? Geliştirilmesi 
gerektiğini düşündüğünüz alanlar var mıdır? 

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

 Uygulama okullarının nasıl seçildiğini açıklar mısınız? 

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

 Öz değerlendirme raporunda belirtilen tesis sorunları ile ilgili sorular yöneltiniz. 

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

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

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

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

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

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

6.2   Program Sorumlularına Sorulacak Sorular 

 Öğrenciler, öğretmenlik becerilerini uygulama fırsatına sahipler mi? 

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

 Yeni öğretim elemanları profesyonel gelişme olanaklarından nasıl haberdar 
edilmektedir? 

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

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

 Uygulama okulu bağlantıları ne ölçüde geliştirilmiştir? Uygulama okullarıyla ilgili 
düzenlemelerin yapılması ile ilgilendiniz mi? İlgilendiyseniz, nasıl? İlgilenmediyseniz, 
neden? 
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 Uygulama okulu düzenlemeleri bugüne kadar ne ölçüde gelişmiştir? Mevcut başarı 
durumunun nedeni nedir? Düzenlemelerin daha başarılı olması konusunda sorunlar 
nelerdir? 

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

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

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

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

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

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

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

6.3 Öğretim Elemanlarına Sorulacak Sorular 

 Öğrenciler, öğretmenlik becerilerini uygulama fırsatına sahipler mi? 

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

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

 Kendinizi tam olarak hazır hissetmediğiniz dersleri vermeniz gerektiği oldu mu? 

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

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

 Uygulama okullarıyla bağlantılarınız nasıl? Uygulama okullarıyla ilgili düzenlemelerin 
yapılması ile ilgilendiniz mi? İlgilendiyseniz nasıl? Önümüzdeki 2-3 yıl içinde bu konuyla 
nasıl ilgileneceksiniz? Fakülte yönetimi bu gelişmeyi destekleyecek mi? 
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 Ders verdiğiniz sınıflardan ve diğer özel mekânlardan bahseder misiniz? Bu yerler 
ışıklandırma, ses, sıcaklık, havalandırma açılarından yeterli mi? Dersliklerde öğretim 
yöntemlerinizi çeşitlendirebiliyor musunuz? Odalar öğrencilerinizin sayısına yetecek 
kadar geniş mi? Dersliklerde istediğiniz teknolojiyi kullanabiliyor musunuz? 

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

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

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

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

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

6.4 Öğretmen Adaylarına Sorulacak Sorular 

 Öğretmenlik becerilerini uygulama fırsatınız var mı? 

 Çalışmalarınız sırasında öğretim elemanlarınızdan yeterli dönüt alıyor musunuz?  

 Ne kadar ilerleme kaydettiğinizi biliyor musunuz?  

 Dönüt, ilerlemenize yardımcı oluyor mu? 

 Buradaki öğretim elemanları öğrettikleri konular hakkında bilgili mi?  

 Konularının uzmanı olan kişiler tarafından eğitildiğinizi düşünüyor musunuz? 

 Bu programlardaki öğrenciler giriş nitelikleri açısından yeterli midirler?  

 Başarılı olmak için gerekli akademik birikime sahip midirler?  

 İyi birer öğretmen olmak üzere motive olmuşlar mıdır? 

 Öğretim elemanları, akademik danışmanlık ve rehberlik yapıyorlar mı? 

 Öğretmen adaylarının uygulama okullarında bulundukları süre hakkında sorular sorun. 

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

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

 Bu mekânlarda görme ya da duyma sorunu yaşıyor musunuz?  

 Odalar Öğretmen adayı sayısına yetecek kadar geniş mi?  

 Dersliklerde küçük gruplar halinde çalışabiliyor musunuz? 

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

 Aldığınız öğretmenlik meslek derslerinden birkaç örnek verebilir misiniz?  

 Kütüphaneyi nasıl kullandınız?  

 Gereksinim duyduğunuz materyalleri bulabildiniz mi?  
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 Yeterli sayıda kitap ve süreli yayın var mıydı?  

 Materyaller yeterince yeni mi?  

 Türkçe/yabancı dilde olarak yeterli sayıda kaynak var mı?  

 Kütüphanenin açık olduğu süre yeterli mi?  

 Kütüphaneciler yardımcı oluyorlar mı?  

 Diğer kütüphaneleri de sık sık kullanıyor musunuz?  

 Kullanıyorsanız hangi kütüphaneleri kullanıyorsunuz? 

 Gereksinim duyduğunuzda internete erişim sağlayabiliyor musunuz?  

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

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

 Öğretim elemanlarına, öğretim kalitesi ile ilgili dönüt veriyor musunuz?  

 Bu süreç nasıl işliyor? Sizce dönüt faydalı mı? 

 Programınızla ilgili bir şikâyetiniz olduğunda bunu nasıl duyuruyorsunuz?  

 Bu duruma örnek verebilir misiniz? Olayın nasıl geliştiğini anlatır mısınız? 

7 Kütüphanenin İncelenmesi 

Standart, Göstergeleri, Kanıtlar ve Derecelendirme kütüphaneden beklenilenleri (5.1.2, 5.2.2 
ve 5.3.2 numaralı standartlar) ve öğrencilerin kütüphaneden yararlanmaları konusunu açıklar. 
Bu standartlar aşağıdakileri kapsar: 

 Giriş (Kütüphane kaynakları) 

 Süreç (Kütüphanenin kullanılması) 

 Sonuç (Öğrenci kütüphaneden bir bilgi kaynağı olarak etkin biçimde yararlanma beceri 
ve alışkanlığı kazanmıştır). 

Genel olarak değerlendiriciler kütüphanedeki kitaplar ve süreli yayınlar, CD-ROM’lar ve inter-
net üzerinden erişilebilenler dahil olmak üzere bütün bilgi kaynaklarını değerlendirmelidirler. 

Ziyaret ekibi kütüphaneyi (ve bilgi kaynaklarını) aşağıdaki başlıklar altında inceleyebilir: 

 Dokümanların incelenmesi 

 Kütüphaneyi ziyaret 

 Öğretim üyeleri ve öğrencilerle görüşme 

 Kaynakların yeterliliği 

7.1 Dokümanların İncelenmesi 

Aşağıda verilen Kütüphane Kaynakları ve Hizmetleri Formu değerlendiricilerin üzerinde dur-
ması gereken maddeler ve sorular içermektedir. 

 

 

  



 

16 

 

 

Konu Değerlendiricinin Üzerinde Durması Gereken Sorular 

Kütüphanenin bir 
hafta boyunca açık 
olduğu saatler 

1. Öğrenciler kütüphaneden yeterince yararlanabiliyor mu? 

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

Öğrencilerin kü-
tüphane kullanımı 
konusunda nasıl 
bilgilendirildikle-
rini açıklayınız 

1. Öğrenciler üniversite kütüphanesinden nasıl yararlanacakları ko-
nusunda sistematik, olarak bilgilendiriliyorlar mı? 

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

3. Eğitim referans çalışmalarını, katalogdan kitap bulmayı, süreli ya-
yınlardaki makalelerin bulunmasını ve İnternet’teki kaynakların de-
ğerlendirilmesini kapsıyor mu? 

4. Öğrencilere kütüphaneden yararlandıkları sırada bir danışma ma-
sası, vs. tarafından yardımcı olunuyor mu? 

Hâlihazırda, abone 
olunan eğitimle il-
gili süreli yayınları 
sıralayınız 

1. Abone olunan yayınlar öğretmenlik eğitimi alan öğrencilerin ge-
reksinimlerini genel olarak karşılıyor mu (yani eğitimle ilgili genel sü-
reli yayınlar, eğitim fakültelerindeki bütün öğrencilerin kullanabile-
cekleri süreli yayınlar mı)? 

2. İncelenen programla ilgili abonelikler var mı (örneğin, müzik eği-
timi)? 

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

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

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

6. Öğretim elemanlarının araştırmalarını destekleyecek temel sevi-
yede abonelik var mı? 

Talep ve sipariş 
edilen kitaplar 

1. Bütün programlardaki öğretim üyeleri düzenli olarak kütüphane-
nin sipariş edeceği kitaptan talep ediyorlar mı? 

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

3. Genel olarak eğitim fakültesi için istenen kitapların sayısı, üniver-
site genelinde istenen kitapların yüzdesine oranla uygun miktarda 
mı? 

Kitapların tümü 1. İncelenen her bölüm için yeterli sayıda kitap var mı? 
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2. Eğitim Fakültesi geneli için yeterli sayıda kitap var mı? 

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

Talep ve sipariş 
edilen kitapların 
listesi 

1. Öğretim elemanları lisans eğitimi almakta olan öğrencilerim ge-
reksinimleri ile ilgili kitaplar talep ediyor mu? 

2. Öğretim elemanları kendi araştırmalarında gereksinim duyacak-
ları kitapları talep ediyor mu? 

3. Talep edilen kitaplar eğitim dilinde mi? 

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

 

Öğretim elemanları tarafından verilen ders programlarını inceleyerek öğrencilere kütüphane 
kaynaklarını kullanmalarını gerektiren ödevler verilip verilmediğini inceleyiniz. Bu ödevler ya-
pılırken kaynakların genelinden, örneğin başvuru kitapları, eğitimle ilgili klasik eserler, eğitimle 
ilgili güncel çalışmalar, kitaplar ve süreli yayınlar, internet kaynaklarından uygun bir biçimde 
yararlanılması gerekip gerekmediğini dikkate alınız. 

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

Öğrencinin çalışmasına kütüphane kaynaklarının kullanımı yansımış mı? 
Kaynakçalarda olması gereken bütün öğeler (yani yazar, başlık, yayıncı, tarih, sayfa numaraları) 
bulunuyor mu? 
Öğrenciler dipnotları ve alıntıları uygun biçimde kullanıyorlar mı? 
Öğrenciler raporlarında kaynakları (örneğin klasik ve daha yeni kaynaklar, kitaplar ve süreli 
yayınlar, yazılı kaynaklar ve internet kaynakları) dengeli bir biçimde kullanıyorlar mı? 
Öğrenciler birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar programın bütün aşamalarında kütüphaneyi 
kullanıyor mu? 
Dördüncü sınıf öğrencilerinin kütüphane ve enformasyon konusundaki becerileri bir üniversite 
mezunu ve yeni çalışmaya başlayacak bir öğretmen olarak yeterli mi? 

7.2 Kütüphanenin Ziyaret Edilmesi 

Zaman iyi organize edilirse kütüphaneye yapılan ziyaretin bir saatten fazla sürmesi gerekmez. 
Dikkat edilmesi gereken faktörler aşağıda sıralanmıştır: 

Tesisler: 

Yer: 

 Kütüphanenin bulunduğu yer öğrenciler için uygun mu? 

 Eğer kütüphane eğitim fakültesinden yürüyerek gidilemeyecek bir mesafedeyse 
düzenli ve uygun bir ulaşım biçimi var mı? 
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 Eğer mesafe çok uzaksa öğrencilerin kütüphaneye ulaşımını kolaylaştırmak için elden 
gelen bütün çabaların gösterilip gösterilmediğini anlamak için görüşmelere ve diğer 
kanıtlara özel önem veriniz. 

Uygunluk: 

 Kütüphane araştırma ve ders çalışma için uygun bir ortam mı? 

 Öğrenciler için yeterli okuma alanları var mı?  

 Yeterli ışıklandırma var mı? 

 Çalışma alanları rahat mı? 

 Uygun bir noktada bir danışma masası var mı? Öğrenciler genel olarak danışma 
masasından yardım alıyorlar mı? 

 Fotokopi hizmetleri kolayca alınabiliyor mu ve bu birimler çalışıyor mu? 

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

Kütüphane Müdürü 

Müdüre, kütüphaneye yaptığınız ziyaretin amacını açıklayınız ve Kütüphane Kaynakları ve Hiz-
metleri Formundaki soruları yöneltiniz. 

Koleksiyon 

Kitaplar 

Kütüphanenin başvuru bölümünü ziyaret ediniz. Bir öğretmenin isteyebileceği başvuru kitap-
ları var mı? Ansiklopediler, sözlükler, almanaklar, vs. 

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

Kütüphanenin eğitimle ilgili kitapları içeren bölümünü ziyaret ediniz. Öğrencilerin eğitimle ilgili 
güncel konular, çocuk gelişimi ve sınıf yönetimi gibi genel konulardaki ödevlerini yapabilmele-
rini sağlayacak yeterli kaynak kitap var mı? Öğrencilerin güncel teorileri ve uygulamaları öğre-
nebilecekleri yeterli sayıda yeni kitap var mı? Öğrencilerin Türkiye’deki eğitimle ilgili tarihi ve 
güncel konuları öğrenebilecekleri yeterli kaynaklar var mı? Öğretim dilinde yeterli sayıda kitap 
var mı? Bir grup kitabı inceleyerek bunların sık sık ve yakın zamanda ödünç alınıp alınmadığını 
araştırın. Koleksiyonun incelenen programlarla ilgili bölümünü gözden geçirin. Yeterlilik, yeni-
lik ve öğretim dilindeki kitaplar hakkında yukarıdakilere benzer sorular sorun. Birkaç kitabı in-
celeyerek kullanılıp kullanılmadıklarını ve dolaşımlarını kontrol edin. 

Süreli Yayınlar 

Yeni süreli yayınların olduğu bölümü ziyaret edin. Öğrenciler bunlardan kolayca yararlanabili-
yorlar mı? Kütüphane Kaynakları ve Hizmetleri Formunda bellirtilen süreli yayınları görebili-
yor musunuz? 

Diğer Konular 

İnternet birimlerini ziyaret edin. Öğrencilerin İnternet erişim olanağı var mı? 
 CD-ROM koleksiyonunu kontrol edin. Öğrencilerin kullanma olanağı var mı? 
 kütüphanenin online kataloğunu inceleyin. 
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7.3 Öğretim Üyeleri ve Öğrencilerle Görüşme 

Dokümanların incelenmesinden ve kütüphanenin ziyaret edilmesinden sonra cevaplandırıl-
ması gereken soruları öğretim elemanlarına ve öğrencilere sorabilirsiniz. Bu sorular yukarıda 
verilmiştir. Gözleyemediğiniz konulara ya da saptadığınız zayıf yönlere yönelik olmalıdır. Örne-
ğin, eğer öğretim elemanları kitap talep etmede aktif değillerse bunun nedenini öğrenmek için 
sorular sorabilirsiniz. Eğer öğrenci raporlarında kütüphane kaynaklarının uygun biçimde kulla-
nımı gözlemlenemiyorsa öğretim elemanlarına verdikleri ödevler yoluyla öğrencileri kütüp-
hane kaynaklarını kullanmaya nasıl yönlendirdiklerini sorunuz. 

Önemli bir konu da öğretim üyelerinin öğrencileri İnternetteki kaynakları kullanma konusunda 
nasıl eğittikleridir. İnternet aracılığıyla hemen her tür bilgiye erişilebildiğinden öğrenciler mü-
kemmel kaynaklara ulaşabildikleri gibi yetersiz ya da ilgisiz kaynaklara da ulaşabilirler. Öğretim 
elemanlarına, öğrencilere internette buldukları kaynakların kalitesi hakkında nasıl karar ver-
meleri gerektiğini öğretmek için ne yaptıklarını sorunuz. 

7.4 Kaynakların Yeterliliği 

Akreditasyonun diğer alanlarında olduğu gibi kütüphanenin incelenmesi de sağduyu gerektirir. 

Kaynaklar hangi seviyede yeterli olacaktır? Kaç adet kitap ve süreli yayın yeterlidir? 

Değerlendiriciler kütüphaneyi incelerken ilgili standart alanının amacını akıllarından çıkarma-
malıdırlar. Öğretmen eğitiminde kütüphane ve enformasyon hizmetlerinin neden büyük önem 
taşıdığının en az iki önemli nedeni vardır: 

Çok okumak ve bilgi kaynaklarını bulabilmek, aralarında seçim yapabilmek, 
değerlendirebilmek ve kullanabilmek eğitimli insan olmanın göstergeleridir. 
Öğretmenlerin sürekli öğrenmeye açık olması gerekir. Dünya değişim içinde olduğundan 
çalışmaları sırasında bilgi kaynaklarını değerlendirme becerileri ve alışkanlıkları olmalı ve bilgi 
kaynaklarını bulup değerlendirebilmelidirler. 

Hedefi aklınızdan çıkarmayınız. Öğrenciler, kütüphane ve enformasyon hizmetlerini rahatlıkla 
kullanabilecek hale gelmelidir. Koleksiyonlar ve bina bu amaca ulaşılmasını sağlayan araçlardır. 
Uygun bir kütüphane ve yeterli kütüphane kaynakları mevcut değilse öğrenciler gereksinim 
duydukları beceri ve alışkanlıkları geliştiremezler. Ancak, yalnızca içinde birçok kitap ve süreli 
yayının olduğu büyük bir kütüphanenin olması da öğrencilerin kütüphaneyi kullanma beceri-
lerini geliştirecekleri anlamına gelmez. Bu yüzden öğretmen adaylarının kaynaklara ve uygu-
lama yapma olanaklarına sahip olmaları ve kütüphane ve enformasyonla ilgili becerilerinin ge-
lişimi konusunda dönüt alabilmeleri gerekir. 

Bir kütüphaneyi geliştirmek için zaman ve para gereklidir. Enflasyon, basılan kitapların ve süreli 
yayınların sayısındaki artış, Türkçe ve diğer dillerdeki kitapları ve süreli yayınları satın alma 
gereksinimi ve teknolojiye kaynak ayrılması gerekliliğinden kütüphanenin mali olarak destek-
lenmesi üniversite bütçelerine büyük maddi yük bindirmektedir. Değerlendiricilerin aşağıdaki 
konularda karar vermeleri gerekecektir: 

Kitaplar ve diğer kaynaklar öğrencilerin, öğretmenlerin sahip olmaları gereken enformasyon 
becerilerini geliştirmeleri için yeterli mi? 
Kütüphane ve enformasyon hizmetleri açısından eğitim fakültesine üniversitedeki diğer 
fakültelerle eşit muamele yapılıyor mu? 
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Eğitim fakültesi öğretim üyeleri üzerlerine düşeni, kitaplar talep etmek ve öğrencilere 
kütüphaneyi kullanmalarını gerektiren ödevler vermek ve benzeri etkinlikler gerçekleştirmek 
suretiyle yerine getiriyorlar mı? 
Öğrenciler, kütüphane ve enformasyon hizmetlerinin değerini biliyor mu?  
Öğrenciler ve öğretim elemanları internet kaynaklarından giderek daha fazla yararlanıyorlar 
mı? 
Üniversite eğitim alanı dâhil olmak üzere genel olarak kütüphaneyi geliştirmekle yeterince ilgili 
mi? 

8 Standartların Derecelendirilmesi 

Bu bölümün amacı göstergelerin ve kanıtların incelenmesi sonrası, standardın derecelendiril-
mesinin nasıl yapılacağını ortaya koymaktadır. Konuyla ilgili olarak üç sorunun yanıtı verilecek-
tir: 

 Akreditasyon sürecinde uzman görüşlerinden nasıl yararlanılacaktır? 

 Kararlar alınırken sayısal değerler neden kullanılmamaktadır? 

 Öğretme ve öğrenmenin değerlendirilmesi nasıl yapılmalıdır? 

8.1 Akreditasyon sürecinde uzman görüşlerinden nasıl yararlanılacaktır? 

Akreditasyon bazı önemli varsayımlara dayanmaktadır. Bunlardan biri, öğretim elemanları ve 
ekip üyelerinin akreditasyon sürecine yıllar içinde kazandıkları deneyimlerini katmaları ve bu 
deneyimlerini kalite hakkında profesyonel kararlar vermek için kullanabilecek olmalarıdır. Bu 
nedenle akreditasyon süreci içinde öğretim elemanlarının kendi durumlarını bütün yönleriyle 
ve samimiyetle inceleyerek bir öz değerlendirme yapabilecekleri düşünülmektedir. Bu öz de-
ğerlendirme yapma fırsatı, öğretim üyelerine kendi güçlü ve zayıf taraflarını belirleme ve geli-
şimleri için kullanma olanağı sağlar. Öğretim üyeleri kendi programlarını değerlendirmeleri için 
sayısal ölçütler kullanmak zorunda değildir. Bunun yerine sürecin en önemli aşamalarından 
biri olan bu değerlendirmeye kendi mesleki deneyimlerini ve sağduyularını katacaklardır. 

Benzer şekilde, akreditasyon sürecinde bu konuda eğitim almış uzmanlardan oluşan bir ziyaret 
ekibinin değerlendirmeye ek bir katkı sağlayacağı da düşünülmektedir. Konuyla ilgili olarak al-
dıkları eğitim, diğer fakültelerde yaşadıkları deneyimler ve daha önceki akreditasyon ziyaret-
leri sırasında edindikleri deneyimler sayesinde ziyaret ekibi üyeleri, çok önemli kararları adil 
biçimde alma konusunda kendilerini geliştirirler. 

Bu nedenlerden dolayı bütün standartlar ve göstergelerin hemen hemen hepsi sayısal kriter-
lere bağlı olmayacak şekilde hazırlanmıştır.  

8.2 Kararlar alınırken sayısal değerler neden kullanılmamaktadır? 

Akreditasyon sürecinin kalite güvencesine yaklaşımı, mal üretiminde uyumluluk (ISO 9000) gibi 
diğer süreçlerinkinden farklıdır. Bu gibi süreçlerde belirli sayısal kriterleri içeren bir kontrol 
listesi kalite güvencesinin temelini oluşturmaktadır. Ancak eğitim, mal üretiminden farklıdır ve 
sayısal değerler profesyonel yargıların yerini ancak nadiren tutabilir. 
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Kütüphane kaynaklarını ele alalım. Söz konusu standardın kütüphanelerde eğitimle ilgili X sa-
yıda kitap bulunmasını gerektirdiğini varsayınız. Kütüphanelerinde X ya da daha fazla kitap bu-
lunan fakülteler söz konusu standarttan “geçecek”, X-1 sayıda ya da daha az kitabı olanlar ge-
çemeyecektir. Ancak, ekiplerin ilgili standarda ilişkin aşağıdakilere benzer yetersizlikleri kısa 
sürede belirlemeleri mümkündür: 

Bir kütüphanede X cilt kitap bulunabilir ancak bunların bazıları aynı kitabın kopyalarıdır. 
Hemen hemen tamamı 15 yıllık ya da daha eski kitaplardan oluşan X sayıda kitaba sahip bir 
kütüphane, daha yeni kitaplardan %90 X sayıda bulunduran bir kütüphaneden daha az yararlı 
olacaktır. 
Bir kütüphanede X sayıda kitap olabilir ancak bunlar çoğunlukla bir ya da iki program alanında 
yoğunlaşmıştır. Kütüphane diğer programlara hizmet vermekte yetersiz kalacaktır. 
X cilt kitaba sahip bir kütüphanenin aynı zamanda doktora programları da olan bir fakülteye 
değil, yalnızca öğretmen yetiştiren bir fakülteye hizmet vermesi gerekebilir. 

Elbette bu düşüncelere karşı çıkılabilir. Akreditasyon sürecinde kullanılmak üzere başka fak-
törleri de göz önünde bulunduran bir formül geliştirilebilir. Bu gibi formüller başka ülkelerde, 
örneğin ABD’de denenmiştir. Ancak genel olarak işe yaramamışlardır. Söz konusu formüller 
zaman içinde artan bir karmaşıklığa sahip oldukları halde uzman görüşlerinin yerini tutama-
mışlardır. Formüller, değerlendirme ekiplerini süreçleri (Kitaplardan nasıl yararlanılıyor?) ve 
sonuçları (Öğrenciler enformasyon kaynaklarını bulup kullanma alışkanlıkları geliştiriyorlar 
mı?) incelemekten uzaklaştırıp yalnızca girdi sayıları ile ilgilenmeye yöneltmiştir. 

8.3 Öğretme ve öğrenmenin değerlendirilmesi nasıl yapılmalıdır? 

Öğretme ve öğrenmenin değerlendirilmesi konusunda değerlendiricilerin kesin niceliksel kri-
terler kullanmaları uygun değildir. Öğretim elemanları öğretmen adaylarını eğitip değerlendi-
rirken sürekli olarak kendi yargılarını kullanmaktadırlar. Akreditasyon süreci önce bir fakülte 
öz değerlendirmesi ile daha sonra da bir ekip ziyaretiyle bu yargıların değerlendirilmesine yar-
dımcı olur. Her iki durumda da öğretim elemanlarının vardıkları yargılar ulusal standartlar ışı-
ğında incelenir. 

Ekip, öğretim, öğrenme ve değerlendirmenin incelenmesi için çeşitli kaynaklara sahiptir. Bu 
konu ile ilgili olarak, örneğin, Öğretme ve Öğrenmenin Gözlenmesi (Bölüm 5.8) ve Öğretim 
Elemanları Ders Yükleri (Bölüm 5.10) incelenebilir. Öğretim elemanlarının ders saatleri stan-
dartlar grubu içerisindeki tek niceliksel göstergeye sahiptir. Ekip aşırı fazla öğretme görevleri-
nin (18 saatten fazla) öğretmen adayları üzerindeki etkilerini inceleme konusunda çok dikkatli 
davranmalıdır. 

Öğretim, öğrenme ve değerlendirmenin kalitesi çok çeşitli veri kaynakları kullanarak gözden 
geçirilir: 

Öz Değerlendirme Raporu Belgeler 

Öğretim Elemanlarının Özgeçmişleri 

Öğretim Elemanlarının Zaman Çizelgeleri 

Ders Konuları 

Testler ve Kısa Sınavlar 

Öğretmen Adayı Çalışmaları ve Ödevleri 
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Öğrencilere Verilen Dönüt 

Toplantılar 

Öğretim Elemanları (Gruplar Halinde ve Bireysel Toplantılar) 

Bölüm Başkanları ya da Program Sorumluları, Öğretmen Adayları Araştırma Görevlileri, Dekan 

Ziyaretler  

Sınıflara Uygulama Okullarına Ziyaret ekibi, öğretim elemanlarının öğretme, öğrenme ve de-
ğerlendirme süreci hakkında kendi değerlendirmelerini yaptıkları ve yargılara vardıklarını gös-
teren ek kanıtlarla özellikle ilgilenir. Ekip ayrıca öğretim elemanlarının, aldıkları dönütleri kul-
lanarak kendi programlarını geliştirip geliştirmediklerini de araştırır. 

Bütün bu kanıtlar bir arada düşünüldüğünde öğretim ve öğrenme hakkında genel bir değer-
lendirmenin, değerlendiricilerin bütün hakkında vardıkları yargıya dayanması gerektiği açıktır. 
Değişik maddeler için sayısal değerler belirlemek, yargıya varma süreci yerine herhangi bir çe-
şit hesaplama ya da denklem koymaya çalışmak uygun değildir. 

 


