Eğitim Fakültelerinde Akreditasyon Süreci Konferans-2 Sonuç Raporu
Gazi Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen Eğitim Fakültelerinde Akreditasyon
Süreci-2 konulu çevrim içi konferans 25.01.2021 tarihinde Prof.Dr. Gürcü ERDAMAR
tarafından sunulmuştur.
Sayın ERDAMAR, akreditasyon sürecindeki önemli tarihleri paylaşarak özellikle
başvurunun 29 Ocak 2021’e kadar, 09 Temmuz 2021 tarihine kadar da öz
değerlendirme raporlarının (ÖDR) hazırlanarak elektronik ortamda yüklenmesi
gerektiğini vurgulamışlardır. Süreçte öncelikle ÖDR’nin incelendiği, gerekli görüldüğü
durumlarda düzeltme istendiği, daha sonra da saha ziyaretlerinin başladığını ifade
etmiştir. Toplantıda Erdamar tarafından belirtilen diğer hususlar şu şekildedir:
Akreditasyon sürecinde Fakülte ve program olarak aslında hâlihazırda yapılan şeylerin
kanıtlara dökülmesi işlemleri gerçekleştirilecektir. Bu süreçte öncelikle ÖDR
hazırlanacaktır. ÖDR’de öncelikle programın tanıtılmasına ilişkin bilgiler (öğrenciler,
öğretim elemanları, dersler vb.) yer alacaktır. Daha sonra her bir standart alanına
yönelik yapılan işlemlerin tanıtılması beklenmektedir. Akreditasyon sürecinde EPDAD
tarafından belirlenen yedi standart alanı bulunmaktadır: Öğretimin planlanması,
uygulanması ve değerlendirilmesi, öğretim elemanları, öğrenciler, fakülte-okul iş birliği,
tesisler, kütüphane ve donanım, yönetim, kalite güvencesi. Her bir standart alanına
ilişkin bilgiler belirtildikten, sonunda bir değerlendirme yapıldıktan sonra ÖDR’nin
eklerinde yer alan tabloların doldurulması gerekmektedir. Bu eklerde programın
tanıtılmasına, öğretim elemanlarına, öğrencilere, Fakülte olanaklarına ve üniversite ile
Fakülteyle ilgili bilgilerin doldurulması istenmektedir.
Her bir standart alanında her programın karşılaması gereken giriş standartlarını
oluşturan başlangıç standartları; uygulamaları gösteren süreç standartları; genel
olarak çıktı olarak değerlendirilebilecek ürün standartları bulunmaktadır. Her bir
standart alanında standartlar ve bu standartları ölçmeye dayalı göstergeler ve kanıtlar
bulunmaktadır. Örneğin birinci standart alanı olan öğretimin planlanması, uygulanması
ve değerlendirilmesi alanının birinci standardı “Yetkili kurumlar tarafından belirlenmiş
olan standartlar ve yeterliklere dayalı lisans programının izlenmesi” için dört yıllık ders
dağılımımız, program çıktılarımız, programdaki her bir dersin YÖK ve MEB tarafından
ortaya konulan yeterliklerle ne düzeyde katkı sağladığını tablolar şeklinde göstermek
gerekiyor. Burada seçmeli ders havuzuna vurgu yapılabilir, öğrencilerin farklı
programlardan ya da fakültelerden ders seçebilmesi uygun bir örnek olarak
gösterilebilir. Her bir standartta asgari düzeyde yapılmasının ötesinde ne yapıldığının
da gösterilmesi değerli görülmektedir.
Eğitim Fakültelerinde Akreditasyon Süreci Konferans sürecinde yedi standart
alanındaki her bir standart alanında yapılması beklenen, toplanması gereken kanıtlar
ve göstergeler bakımından detaylı bir şekilde açıklanmıştır. Açıklamalarda öne çıkan
detaylar şu şekildedir:





Derslerle ilgili belgeler, son iki-üç yıl düşünülerek doldurulmalıdır.
Daha eskilerde yapılmış ancak etkisi devam eden çalışmalar da yazılabilir.
Ders izlencesi, öz geçmişler vb. belgelerde standart oluşturulmalıdır.
Yüz yüze eğitimle ve uzaktan eğitim sürecinde yapılan faaliyetlerin ayrı ayrı
anlatılması gerekmektedir.








EPDAD tarafından değerlendirme sanal ve yüz yüze olacak şekilde hibrit olacak
şekilde gerçekleştirilebilir.
Sisteme online olarak yüklenecek belgelere isimler verilerek sisteme
yüklenecektir.
İlgili belgeler farklı standart alanları içerisinde sunulabilmektedir.
Programlar değişmişse eski programın da yeni programın da özellikleri ayrı ayrı
ÖDR’de hazırlanması gerekmektedir.
Üniversite ve Fakülte bazında gerçekleştirilen ve programa yansıyan (doğrudan
programda olmayan) etkinlikler de raporlanabilir.
Yaptıklarımızın çok iyi anlatıp belgelerle sunmak gerekiyor.

ÖDR incelendikten sonra saha ziyaretleri değerlendiriciler tarafından yapılarak raporlar
tekrar Fakülteye gönderilmektedir. Değerlendirici raporlarına yapılacak itiraz varsa
onlar yapıldıktan sonra raporlara son şekli verilmektedir. Daha sonra da öz
değerlendirme raporu ile takımın yaptığı saha ziyareti de ayrı bir değerlendirici grup
tarafından eşleştirilerek incelenmektedir.
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Kütüphane kaynakları, laboratuvar gibi Fakülteye ilişkin bazı bilgilerin Fakülte
Akreditasyon Komisyonu tarafından yazılmasına karar verilmiştir.
Öğrencilere yönelik seminerler düzenlenebilir.
Öğretmenlik uygulama dersine katılacak öğretim elemanları, öğretmenler ve
öğrencilerle görüşmeler yapılarak ihtiyaçlar belirlenebilir.

