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ÖNSÖZ 

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, kuruluşunun 41. Yılında Eğitim Fakül-
tesi Dekanlan ve öğretim elemanları ile "Eğitim Bilimleri Bakış Açısıyla Eğitim Fakül-
teleri ve Akreditasyonu" konusunu tartışmaya açmıştır. Verimliliğin kanıtlanması, 
güvenirliğin belgelenmesi, yetkinleştirme gibi anlamlar taşıyan akreditasyon sürecinde 
Eğitim Fakültelerinin karşı karşıya kaldığı sorunlar, sürecin organizasyonu, kapsam ve 
içeriği üç alt grupta tartışılmış, akreditasyon sürecine ilişkin olumlu örnekler incelenerek 
öneriler oluşturulmuş sonuç bildirgesi ile kamuoyuna ve ilgililere sunulmuştur. 

Fakültemiz 2-3 Mart 2005'de yine Eğitim Fakültelerinin katılımı ile öğretmen eğiti-
mindeki kalite sorunlarını; öğretmen adayı, öğretim elemanı, programlar, eğitim ortamı alt 
boyutlarında ele alarak incelenmiş, sorunlar ve çözümüne yönelik öneriler ilgililere sunul-
muştu. 

Türkiye'de yükseköğretim sisteminde kalite güvence konusunun sistematik bir 
yapılanma içinde ele alınması gerektiği, her ne kadar yükseköğretim kurumlarına bağlı 
akademik birim ve alt birimlerin açılmaları Yükseköğretim Kurulu tarafından  belirlenen 
ölçütler doğrultusunda, Kurulun izni ile gerçekleştirilmekte ise de, bu birimlerin daha son-
raki etkinlik ve hizmetlerinin kalite düzeylerinin değerlendirilmesine ve izlenebilmesine 
yönelik çalışmaların yapılması ve bu bağlamda bugüne dek yürütülen hizmetlerin değer-
lendirilmesinin gerekliliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından  yayımlanan "Türkiye'nin 
Yüksek Öğretim Stratejisi" raporunda da vurgulanmaktadır. 

1998-1999 eğitim-öğretim yılından itibaren Yükseköğretim Kurulu tarafından  Eğitim 
Fakültelerinde yeniden yapılanmaya gidilmiş, öğretmen eğitiminin niteliğinin geliştir-
ilmesi için önemli adım olan bu yeni yapı doğrultusunda Eğitim Fakültelerinin destek-
lenmesi, fakültelerin  gelişmesine yönelik önlemlerin alınması amacıyla "Öğretmen 
Yetiştirme Milli Komitesi" kurulmuş ise de, etkinlikler pilot çalışmalarla sınırlı kalmıştır. 
Bu nedenle burada geliştirilen önerilerin, alınan kararların "akreditasyon sürecinin" 
yeniden planlanmasında yol gösterici olacağını ummaktayız. 

Çalıştay, Atatürk'ün açış nutuklarından ilham alınarak 31 Ocak 1928'de kurulan ve bir 
Cumhuriyet Kurumu olan Türk Eğitim Derneği yetkililerinin büyük desteği ve katkıları 
ile gerçekleştirilmiştir. Çalıştayın planlanması, ön hazırlık dokümanlarının oluşturulması, 
bilim ve düzenleme kurulumuzun ve Fakültemiz öğretim elemanları ve öğrencilerimizin 
özverili çabalan ile mümkün olabilmiştir. Eğitim Fakültesi dekanlarımızın ve temsilci-
lerinin yüksek düzeyde katılımları, katılamayanların raporlan ile görüş bildirmeleri ve 
çağınlı konuşmacılarımızın çalıştayın verimli geçmesinde çok önemli katkıları olmuştur. 
Tüm katılımcılara en içten teşekkürlerimi sunarım. 

Çalıştay kitabını büyük bir titizlikle Doç. Dr. Tevhide Kargın, Yrd. Doç. Dr. Fatma 
Hazır Bıkmaz, Dekan ve Dekan yardımcısı sekreterlerimiz Selma Pınar, Hicran Ünlü ve 
Memduh Yaramış yayına hazırlamışlardır. Kendilerine sonsuz şükranlarımı sunarım. 

Prof.  Dr. A. Gönül AKÇAMETE 
Ankara Üniversitesi 

Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı 
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ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 
DEKANI PROF. DR. A. GÖNÜL AKÇAMETE'NİN KONUŞMASI 

Türkiye'nin dört bir yanından gelen Eğitim Fakültelerimizin sayın dekanları, 
rektör ve dekan yardımcıları, öğretim üyeleri, üniversitemizin sayın dekanları, 
değerli öğretim elemanlarımız, değerli katılımcılar, sevgili öğrenciler. 

Hepinizin bildiği gibi Öğretim Birliği (Tevhid-i Tedrisat) yasasının yıldö-
nümü olan, aynı zamanda Fakültemizin kuruluş günü olarak kabul ettiğimiz 3 
Mart'ta her yıl Eğitim Bilimleri ve öğretmen eğitimi ile ilgili seçilmiş bir konu-
nun ele alınıp tartışıldığı çalıştaylar düzenlemekteyiz. 

Bu düşünceyle planladığımız ve sizlerin katkılarıyla ilkini 2004 yılında ger-
çekleştirdiğimiz çalıştayda "Eğitim Bilimleri Bakış Açısıyla Eğitimin Güncel 
Sorunları ve Çözüm Önerileri" konusunu ele aldık. İkinci çalıştayda "Öğretmen 
Yetiştirmede Kalite Sorunlarını" üçüncü çalıştayda ise "Eğitim Fakülteleri ve 
Topluma Hizmet İşlevi" konularını tartıştık. Çözüm yolları ve öneriler geliştir-
dik. Bu çalıştayların Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Politikalarını be-
lirlemede ve uygulamalara yön vermede etkili olduğunu memnuniyetle 
görmekteyiz. Örneğin 2004 yılında ilkini düzenlediğimiz çalıştayda elde edilen 
sonuçlar 17. Milli Eğitim Şurasına, 2005 yılında düzenlediğimiz ikinci çalışta-
yın sonuçları öğretmen yetiştirme programlarının değiştirilmesine temel oluş-
turmuş, 2006 yılında düzenlediğimiz Eğitim Fakültelerinin Topluma Hizmet 
İşlevi çalıştayının sonuç bildirgesinde yer alan öneri doğrultusunda öğretmen 
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eğitimi lisans programlarına "Topluma Hizmet Uygulamaları" dersi konulmuş ve 
köy stajı getirilmiştir. Bu yıl dördüncüsünü düzenlediğimiz bu çalıştayda "Eği-
tim Bilimleri Bakış Açısıyla Eğitim Fakülteleri ve Akreditasyon" konusunu sor-
gulayacağız. Bu çalıştayın sonuçlarının da ilgili kurum ve kuruluşlara ve Eğitim 
Fakültelerine yön vermesini beklemekteyiz. 

Günümüzde eğitim sistemleri, bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler ve top-
lumun gereksinim duyduğu insan gücü bağlamında yeniden şekillenmekte, öğ-
retmen yetiştirme sistemlimiz de bu gelişmelerden doğrudan etkilenmekte, 
programlar, eğitim-öğretim süreçleri ve alt yapı bakımından değişik yaklaşımlar 
gündeme gelmektedir. 

Türkiye'de öğretmen eğitimi 1982 yılında 41 sayılı Kanun Hükmünde Ka-
rarname ile Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içinde yürütülmek üzere üniver-
sitelere devredilmiştir. Ancak bu gelişme öğretmenin niteliği ile ilgili tartışmaları 
ve yakınmaları azaltmamış. Eğitim Fakültelerinin sayısının artması ile birlikte 
daha da artmıştır. 1998-1999 eğitim-öğretim yılından itibaren YÖK Başkanlığı 
tarafından  Eğitim Fakültelerinde yeniden yapılanmaya gidilmiş, YÖK/Dünya 
Bankası Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi Projesi kapsamında YÖK bünyesinde 
Öğretmen Yetiştirme Milli Komitesi kurulmuş, bu komite, gelişmiş ülkelerde 
öğretmen eğitimi veren kurumların kalite kontrolünün yapılmasının ve öğret-
men eğitiminde niteliği arttırıcı önlemlerin alınması sürecinde "Akreditasyon" 
kavramının önemli bir yeri olduğunu dikkate alarak çalışmalanna başlamış, stan-
dartlar geliştirilmiş, pilot çalışmalar yapılmış olmasına karşın daha ileri gide-
memiş, Eğitim Fakülteleri de "düşünsel olarak hazır olmadıkları" için bugüne 
kadar akreditasyon konusuna ilgi duymamış, bu yönde hazırlık çalışmalanna 
başlayamamıştır. 

Son yıllarda Eğitim Fakültelerindeki öğrenci sayılarındaki hızlı artış, uluslar 
arası öğrenci hareketliliği, küreselleşen ekonomide hizmetlerin serbest dolaşımı 
tüm üniversiteleri etkilediği gibi Eğitim Fakültelerinde de "Kalite Güvencesi" 
sorununu gündeme getirmiş, kalite güvencesi tam da bu nedenle hem ulusal hem 
de uluslar arası boyut kazanmış, diplomaların tanınması ve akreditasyon konu-
ları ikili veya çok taraflı  ilişkilerde ele alınması gereken önemli bir konu olmuş-
tur. 

Tüm bu gerçekler bir yana, eğitim sistemimizdeki sorunlar, ilk ve orta öğre-
timdeki öğrenci başarısızlıkları nitelikli öğrencileri yetiştirmekle görevli öğret-
menlerin nitelikli yetiştirilmesini ve Eğitim Fakültelerinin performansının 
yükseltilmesini zorunlu kılmaktadır. 

Öte yandan ikinci çalıştay öncesinde Eğitim Fakültelerinin mevcut durumunu 
ortaya koyan, sizlere de gönderdiğimiz araştırma raporumuzda da ortaya konul-
duğu gibi Eğitim Fakültelerinin alt yapı, öğrenci sayısı ve niteliği, öğretim ele-
manı nitelik ve niceliği, eğitim ortamı, program ve öğretim süreci bakımından 
önemli sorunları bulunmakta ve Eğitim Fakülteleri bağlı bulunduğu Üniversite-
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nin sorunlarını diğer fakültelerden  daha da yoğun yaşamaktadırlar. Eğitim Fa-
kültelerinin eğitim stratejisindeki kritik rolleri göz önünde tutularak eğitim-öğ-
retimin niteliğinin güvence altına alınması gerekmektedir. 

Her zaman "dünyanın dışında kalmamak" biçiminde değerlendiren pasif 
uyum politikaları yerine, aktif  bir tutum ile programlarımızı düzenlemek dikka-
timizde olması gereken bir konudur. Esas olarak bizim eğitim ve öğretmen ye-
tiştirme alanında gelecek nüfusun  üretici ve yaratıcı potansiyelini daha iyi nasıl 
ortaya çıkarabileceğimiz üzerine düşünmemiz ve akreditasyon sorununa bu çer-
çevede yaklaşmamız çok önemlidir. Bu anlamda öğretmen yetiştirme program-
larının ve Eğitim Fakültelerimizin geliştirilmesine zengin bir çerçevede katkıda 
bulunması ve diğer gelişmiş eğitim sistemlerinden öğrenebileceklerimizin pay-
laşılması son derece yararlı olacaktır. 

Çalıştay programımızda ele aldığımız konular Eğitim Fakültelerinin prog-
ramlarını dünyayla boy ölçüşebilecek bir nitelik ve içerik zenginliğine ulaştıra-
bileceğimiz bir zemine oturtmalıdır. Öğrencilerimizin ve öğretim 
elemanlarımızın başka ülkelerdeki programlan izleyebilecek bir genel ortaklık 
yanında, özgül yanlarımızı ortaya koyacak bir çerçevede katılımlarını düzenle-
mek çalıştayımızın şekillendirmesi gereken konulan arasındadır. 

Goethe "tartışılmayan şey düşünülemez" der. İşte biz de bu düşünceyle bu-
günkü çalıştayı düzenledik. Tartışalım, düşünelim ve bize en uygun olanı bula-
lım diye. 

Çalıştay öncesinde Fakültede öğretim elemanlanmız ile kurullar oluşturarak 
bazı çalışmalar yaptık. Düzenleme ve bilim kurullan ile bir dizi toplantılar dü-
zenledik. Toplantılarda "Eğitim Fakültelerinin Akreditasyonundan ne anlıyo-
ruz?" sorusuna yanıt aradık. Akreditasyon sözcüğünün Türkçesi ne olabilir? 
Tartıştık. Çalıştay gruplannda belki bu konuda karara varılabilir. Kurullarımıza 
akreditasyon konusunda çalışan öğretim elemanlanmızı davet ettik. Onlan din-
ledik. Tartışmalann sonunda üç alt grup belirledik. Bu gruplar Eğitim Fakülte-
lerinin akreditasyonu bağlamında; 

1. Akreditasyon süreci ve akreditasyon sürecinde Eğitim Fakültelerinin 
karşılaşabilecekleri güçlükler 

2. Eğitim Fakültelerinde akreditasyon süreci 
3. Mühendislik ve Veteriner Fakültelerindeki akreditasyon deneyimleri ve 

Eğitim Fakültelerinde akreditasyon sürecine ilişkin öneriler geliştirmedir. 
Kurulumuz bir başka şey daha yaptı. Akreditasyon konusunda "ön hazırlık 

dokümanı" hazırladı. Bu dokümanı ve yararlanabilecek diğer kaynak isimlerini 
sayın Dekanlara gönderdi. Gruplara katılım çok yüksek oldu. Örneğin I. grupta 
78, II. grupta 53, III. grupta 30 kişi bulunmaktadır. Bugünkü katılımlarla bu sayı 
daha da artacaktır. Sanınm gruplar kendi içlerinde alt gruplar oluşturacaklardır. 

Dosyalarınızda çalıştay planlarınız, çalıştay anketi ve geçen yıl yaptığımız 
çalıştayın kitapçığı yer almaktadır. III. gruba öğleden sonraki oturumda Veteri-
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ner Fakültesi Dekanımız Sayın Prof.  Dr. İbrahim Burgu ve ODTÜ Makine Mü-
hendisliği Bölümü öğretim üyesi Sayın Prof.  Dr. Bülent Emre Platin akreditas-
yon deneyimlerini sunacaklar ve grubun öneri geliştirmelerini 
kolaylaştıracaklardır. Cuma öğleden sonra grupların çalıştay raporları genel ku-
rulda ortak olurumda değerlendirilecek, cumartesi günü ise sizler, mezunlarımız 
ve öğrencilerimizle 3 Mart'ı büyük bir coşkuyla kutlayacak, mezunları izleme 
araştırması sonuçlarını tartışarak, sonuç bildirgemizi sunacağız. Sayın dekanla-
rımız, mezunları izleme araştırması için geliştirilen anket formunu  inceleyebi-
lirler. Eğer uygun bulunursa aynısını ya da geliştirerek kendi fakülteleri  için 
kullanabilirler. Bildiğiniz gibi, akreditasyonun gereği olarak da bu çalışmaların 
başlatılması gerekmektedir. 

Dördüncüsünü yaptığımız bu çalıştayın gerçekleşmesinde pek çok kurum ve 
kişilerin katkısı oldu. Başta Ankara Üniversitesi Rektörlüğü ve Rektörümüz sayın 
Prof.  Dr. Nusret Aras'a, TED Genel Başkanı Sayın Selçuk Pehlivanlıoğlu'na, 
TED Genel Müdürü Sayın Sevinç Atabay'a katkı ve destekleri için, TED Yöne-
tim ve Bilim Kurulu üyelerine katılımları için, çalıştay açılış konuşması daveti-
mizi kabul eden YÖDEK Başkanı ve Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof.  Dr. 
Mehmet Durman'a, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.  Dr. Yüksel Ka-
vak'a, fakültemiz  öğretim üyesi Prof.  Dr. Mehmet Ali Kısakürek"e, çalıştay 
üçüncü grupta Akreditasyon deneyimlerini sunacak olan Veteriner Fakültesi De-
kanımız Prof.  Dr. İbrahim Burgu'ya ve ODTÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim 
Üyesi Prof.  Dr. Bülent Emre Platin'e davetimizi kabul ettikleri için en içten te-
şekkürlerimizi sunarız. Konservatuar Müdürümüz Prof.  Dr. Mustafa  Apaydın ve 
Piyano dinletisini sunan Yrd. Doç. Dr. Özlem Ömür'e katkıları için yürekten te-
şekkür ederiz. 

En büyük teşekkürüm katılımcı Rektör yardımcılarımıza, Eğitim Fakültesi 
Dekanlarımıza, Dekan yardımcılarımıza ve temsilci öğretim üyelerimize ve öğ-
rencilerimize. Onların gönülden desteği olmasaydı, bu çalıştay gerçekleşemezdi. 

Bu çalıştay bilim ve düzenleme kurulumuzun ve dekan yardımcılarımın öz-
verili çalışmaları ile planlandı. Öğrenci konseyi başkanımız, her bölümden öğ-
rencilerimiz çalıştayın organizasyonunda görev aldılar. Kendilerine en içten 
duygularımla teşekkür ederim. Ayrıca Çimse-İş Sendikası yetkililerine, yemek 
şirketimize, kantin işletmecimiz Muharrem Kılıç'a, kahve ikramları için Nest-
le'ye sonsuz teşekkür ederiz. Son teşekkürüm ATAUM yöneticilerine ve idari 
personelimize, güzel yorumlarıyla bizlere keyifli  vakitler geçirecek olan Üç Ana-
dolu Grubu'na. 

Çalıştayın başarısı, hepimizin katkısını gerektirecek bir çabayı göstermekten 
geçecektir. Bu çalışmaya katıldığınız ve birlikte üretmeye hazır olduğunuzu gös-
terdiğiniz için hepinize şükranlarımı sunarım. 
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TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ GENEL BAŞKANI 
SELÇUK PEHLİVANOĞLU'NUN KONUŞMASI 

Sayın Dekanlarımız, 
Sayın Değerli Katılımcılar, 
79 yıl önce büyük önder Atatürk'ün kurduğu bugün Batman'dan Aydın'dan 

Konya'dan Karabük'e 21 okulu, 16.000 talebesi olan, bunun dışında 46.000 
öğrenciye okulları dışında fakir  çocuklarımıza burs vermiş ve Türkiye'nin ih-
tiyacı olan sivil toplum hareketine hizmet etmeye çalışan 100.000 kişilik büyük 
aile adına hepinize saygılar sunuyorum. 

Evet, 20. asrın ikinci döneminden sonra dünya büyük bir hızla değişti. Artık 
savaşlar silahlarla değil beyinler ile yapılıyor. Artık kaynaklarımızı silahlara 
değil beyinlere ayırmak mecburiyetindeyiz. 

Bizimki gibi on yılda on beş milyon genç yaratmakla öğünen ülkelerin kal-
kınmış dünyada olduğu gibi tek sermayesi, geleceği, nesillerimiz ve nesilleri-
mize vereceğimiz eğitimden geçmektedir. Ama maalesef  Türkiye'de anlamanın 
mümkün olmadığı bir şekilde eğitimimiz pansuman tedavisi ile götürülmekte-
dir. Avrupa Birliği'ne girişte büyük bir fırsat  olan, Türk Eğitim Derneği'ne 
göre ise eğitilmediği takdirde, ulusal güvenliğimiz başta olmak üzere ciddi bir 
tehdit oluşturan genç nüfusumuz  kısa süre zarfında  eğitilmediği ve eğitimde bir 
ulusal program içerisinde gerekli önlemler almadığı takdirde bu güzel ülke-
mizin geleceği ile ilgili maalesef  kafamızda  tereddütler oluşmaktadır. Şüphe-
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siz ki bizler eğitimle uğraşanlar karanlıktan şikayet etmiyoruz. Bugün burada 
olduğu gibi eğitimimizin önüne mum yakmaya çalışıyoruz. Önce kendi önü-
müzü aydınlatmaya çalışıyoruz ama bu eleştirilerin, bu yaklaşımların Türki-
ye'de birçok konuda olduğu gibi sadece maddi kaygılarla yapılıyormuş gibi 
algılaması yerine, derin sularda yıkanan dünyamızda boğulmadan yaşamamızı 
sağlayacak olan köprülerinin, Eğitim Fakültelerimiz ve öğretmenlerimiz ol-
duğunu anlatmalıyız. Onlara gereken önemi vermek mecburiyetindeyiz çünkü 
eğer çocuklarımızı hızla dönen ve yüksek nitelikte bireyler yetiştirmek mec-
buriyetinde olduğumuz bu dünyada öncü yapacaksak tek bir çıkışımız var o 
da onlara iyi bir çağdaş eğitim vermekten geçiyor. Ama bugün maalesef  Tür-
kiye'de kuvvetler ayrılığı yerine kuvvetler kavgası prensibi ve çağın gerisine 
Türkiye'yi götürme yaklaşımları ciddi bir risk oluşturmaktadır. Umuyorum ki 
bu çocuklarımızı eğitecek olan, ülkemize büyük hizmetler vermiş olan Eğitim 
Fakülteleri bu işe bir çözüm bulacaktır. 

Şüphesiz ki bizlerin işi elimizden gelen gayretleri göstermektir. Türk Eği-
tim Derneği olarak biz Büyük Önder Atatürk'ümüzün bize yüklemiş olduğu 
eğitime yön verme misyonumuza tarafsız  bir şekilde hizmet etmeye çalışıyo-
ruz. Amacımız neslimize katkıda bulunabilmektir. Bunun tek yolu vardır. İyi 
nesiller yetiştirebilecek iyi öğretmenlere sahip, dünyaya ayak uydurabilmiş, 
kendini eleştirebilen ve geliştiren Eğitim Fakültelerine sahip olmaktır. 

Şüphesiz ki bazı ihtiyaçlarımızı, bazı eleştirilerimizi birileri sadece bunla-
rın fınansal  kaynaklara dayandırıldığı noktasına taşımaktadır. Biz hepimiz bi-
liyoruz ki aslında bu ulvi görevi yapan fakültelerin  ana ihtiyacı önlerinin 
açılması, destek olunması ve bu ülkelerini aydınlatabilecek şekilde arkalarında 
durulmasıdır. Biz Türk Eğitim Derneği olarak böyle büyük bir çalıştaya des-
tek verme imkânı verdikleri için başta Sayın Ankara Üniversitesi Eğitim Bi-
limleri Fakültesi Dekanı olmak üzere tüm destek verenlere şükranlarımızı 
sunmak istiyoruz. Türk Eğitim Derneği olarak böyle bir çalıştayın içinde ol-
maktan onur ve gurur duyuyoruz. Umuyorum bu çalıştay Türkiye'nin geleceği 
olan çocuklarımıza hizmet verecek olan Eğitim Fakültelerimizin birbirleriyle 
ilişkilerinde, kendilerini geliştirebilmelerinde, çocuklarımızın dünyaya ayak 
uydurabilmelerinde, ezberci bir zihniyette değil öğrenmeyi öğretebilecek ne-
siller yetiştirmede ve bayrağımızın altında huzur içinde yaşanacak bir ülke ya-
ratılmasına katkıda bulunacaktır. 

Saygılarımla. 

8 



EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI 
ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. MEHMET A. KISAKÜREK'İN 

KONUŞMASI 

ÇEŞİTLİ ÜLKELERDE AKREDİTASYON 

Akreditasyon Kavramı ve Tanımı 
Dirk Van Damme akreditasyonu "daha önce görüş birliğine varılan stan-

dartların gerçekleştirildiği konusunda bağımsız bir organın kalite değerlendir-
mesine dayalı olarak yaptığı kamusal bir ifade,  resmi bir işlem" olarak 
tanımlamaktadır. Avrupa Rektörler Konfederasyonu  (CRE) ise akreditasyonu, 
üzerinde görüş birliğine varılan standartlara dayalı olarak yapılan değerlendirme 
sonucunda bir kurumun ya da programın kalitesini belirten yazılı ve resmi bir 
ifade  olarak tanımlamaktadır. 

Farklı akreditasyon tanımlarındaki ortak noktalar şunlardır: 
Akreditasyon kurum ya da programın kalitesi ile ilişkilidir. 
Kesin olarak önceden belirlenmiş süreçlerin işletilmesi söz konusudur. 

• Kalite temini ile akreditasyon yakından ilgilidir. 
Akreditasyon kararı, uluslar arası standartlara dayalı kalite değerlendirme-

sine dayanır. Yükseköğretimde akreditasyon ise kalite standartlarının bilimsel 
topluluklar ve çalışma hayatı temsilcileri işbirliği ile oluşturulması; böylece öğ-
renci ve işverenlere belli kalite standartlarının işletildiğinin garantisinin veril-

1 Kari  Dittrich'in  Conference  orı"Methodo/ogical  common instrumerıts  for  assessment and accredi 
tation  in the European  framework"Santander,  28 July  2004 tarihli  konuşmasından. 
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mesidir. Akreditasyon, yükseköğretimi finanse  edenlere kurumun şeffaflığının 
ve hesap verebilirliğinin güvencesini sağlamaktadır. 

Birçok akreditasyon kurumu, ya önemli ölçüde ya da tamamen devlet tara-
fından  finanse  edilen fakat  genellikle bağımsız olarak yapılandırılmış kurumlar-
dır. Kararlannı bağımsız olarak verirler. 

Başarılı bir akreditasyon için; 
Akreditasyon süreci şeffaf,  tutarlı, adil ve tarafsız  olmalıdır. 

• Akreditasyonun amacı programların kalitesini garanti etmek ve sürekli 
iyileştirmeyi desteklemek olmalıdır. 

Akreditasyon kuruluşu akredite edilen programdan bağımsız, özerk bir 
yapıda olmalıdır. 

• Akreditasyon bu süreçle ilgili kişiler tarafından  temsil edilmelidir. 
Finansal kaynaklar, insan kaynaklan ve diğer kaynaklar yeterli olmalı-

dır. 
• Alan ziyareti ilgililerin katılımı ile yürütülmelidir. 
• Akreditasyonda açıkça belirlenmiş bir süreç işletilmelidir. 
• Farklı akreditasyon statüleri için belli geçerlik süreleri olmalıdır. 

ABD'de Yükseköğretimde Akreditasyon 
ABD'de akreditasyon kurumları yükseköğretimdeki artış ve yeni çalışma 

alanlarının gelişmesinin sonucu olarak gelişmiştir. ABD'de ilk bölgesel akredi-
tasyon ajansı 1885'de kurulmuş, ilk akreditasyon 1910'da yapılmıştır. İlk ihti-
saslaşmış akreditasyon ajansı 1907'de tıp alanında açılmıştır. ABD'de akredite 
edilen kurum ya da program sayılan her geçen gün artmakta ve akreditasyon ku-
rumlan sürekli olarak değişmektedir. Akreditasyon kurumlannın sayılan hızla 
artmaktadır. Bazıları akreditasyonun sadece sağlık ve toplum güvenliği ile ilgili 
olmasını istemektedir. Akreditasyon ABD'de 100 yıldan daha uzun bir geçmişe 
sahiptir. ABD'de 6400 yükseköğretim kurumu 18700 program akredite edilmiş-
tir. 

Amerikan yükseköğretiminde akreditasyonun amaçlan şöyle sıralanabilir: 
Kalite temini 
Federal fonlardan  yararlanma olanaklarını sağlama 
Öğrenci transferini  kolaylaştırma 
İşverenlere güvence verme 

2001 'de 29 tanınmış Amerikan akreditasyon kurumu uluslararası akreditas-
yon yapmıştır. 

ABD'de yükseköğretimde üç tür akreditasyon yapısından söz etmek müm-
kündür: 
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1. Bölgesel Akreditasyon Kuruluşları 
2. Ulusal Akreditasyon Kuruluşları 
3. Uzmanlaşmış/Profesyonel  Akreditasyon Kuruluşları 

1. Bölgesel Akreditasyon Kuruluşları 
Bölgesel akreditasyon kuruluşları devlet ve özel, iki-dört yıllık yüksek-

öğretim kurumlarını akredite eder. Burada tüm kurumsal etkinliklerin kapsamlı 
bir gözden geçirilmesi söz konusudur. 

ABD'nin altı farklı  bölgesinde bölgesel akreditasyon kuruluşları vardır. Bun-
lar; 

New England Association of  Schools and Colleges (NEASC) 
North Central Association of  Schools and Colleges (NCA) 
Middle States Association of  Schools and Colleges (MSA) 
Southern Association of  Schools and Colleges (SACS) 
Western Association of  Schools and Colleges (WASC) 

• Northwest Association of  Schools and Colleges (NWCCU)'dır. 

2. Ulusal Akreditasyon Kuruluşları 
Özel ya da devlet kuruluşlarının akreditasyonunu yaparlar. Burada genellikle 

tek bir amaca yönelik kuruluşlar, uzaktan eğitim veren kolej ve üniversiteler ile 
vakıf  okullarının akreditasyonu söz konusudur. 

3. Uzmanlaşmış /Profesyonel  Akreditasyon Kuruluşları 
Tek bir programın akreditasyonundan sorumlu kuruluşlardır. 
ABD'de Akreditasyon Kurumlarının Tanınması 
Akreditasyon kurumlarının tanınması resmi ve özel iki farklı  kurum tarafın-

dan yapılmaktadır: 
• Eğitim Bakanlığı (The United States Department of  Education-USDE) 
• Yükseköğretim Akreditasyon Konseyi (Council for  Higher Education 

Accreditation-CHEA) 
USDE tarafından  tanınırlık almak için yönetim süreçleri, alt yapı olanakları 

gibi konulan da içeren on standartta akreditasyon kuruluşunun başanlı bulun-
ması gerekir. CHEA akreditasyon kuruluşlannın tanınmasına ilişkin 5 standart or-
taya koymuştur. 

Peki, bu iki kurum tarafından  tanınırlık sağlamak neden gerekli? USDE ta-
rafından  tanınırlık alınması kurumlar ya da programlann federal  öğrenci fonun-
dan yararlanabilmesini sağlamaktadır. CHEA tarafından  tanınma da akreditasyon 
kuruluşlan arasında akademik meşruluk sağlayarak program ya da kurumun ulu-
sal yüksek öğretim topluluğunda saygınlığını artırmaktadır. 

ABD' de birçok akreditasyon kuruluşu USDE ya da CHEA tarafından  tanm-
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maktadır, ancak bu iki kurumdan tanınma sağlamayan akreditasyon kurumlan da 
vardır. 

Japon Yükseköğretiminde Akreditasyon 
Japonya'da yükseköğretimin akreditasyonu "Japon Üniversite Akreditasyon 

Birliği" tarafından  yapılır. Japon Üniversite Akreditasyon Birliği (JUAA) 
1947'de Amerikan akreditasyon ajansları model alınarak Japon üniversitelerince 
oluşturulmuş bir organizasyondur. Bir devlet kurumu değildir. JUAA'nın 
1947'lerde akredite ettiği kurumlar uzunca bir süre tekrar değerlendirilmemiştir. 

Japonya'da kalite temini sistemi 2004'den itibaren köklü şekilde değişmiştir. 
Bu tarihe kadar Japon Üniversite Akreditasyon Birliği (JUAA) tek otorite idi. 
2004'de çıkan bir yeni kanun bütün üniversiteleri Eğitim Bakanlığının tanıdığı 
bir dış kurum tarafından  7 yılda bir değerlendirmeyi zorunlu kılmıştır. Yeni kanun 
dış değerlendirme kurumlarını tanıma, kontrol etme yetkisini Bakanlığa ver-
miştir. JUAA uzun yıllar gönüllülük esasına göre akreditasyon yapmıştır. Dış ak-
reditasyon artık Japon üniversiteleri için bir zorunluluktur. 

JUAA'da akreditasyonunun amacı üniversitelerin sürekli gelişimini destek-
lemek ve değerlendirilen üniversitelerdeki kaliteyi garanti altına almak olarak 
belirtilmektedir. 

JUAA'da akreditasyon sistemi 
Akreditasyon, "Akreditasyon Komitesi" ve alt komisyonları tarafından  yü-

rütülür. 
Akreditasyon tekrarı ise, "akreditasyon tekrarı komitesi" ve alt komisyonla-

rının sorumluluğundadır. Akreditasyon sürecindeki en önemli kurumlar Akredi-
tasyon ve Yeniden Akreditasyon Komiteleridir. Bu iki komite akreditasyon ve 
akreditasyonun devamına ilişkin kararlan vermekle yükümlüdür. Ancak birliğin 
son karan Mütevelli Heyeti ve Danışma Kurulunun kararlarına bağlıdır. Akre-
ditasyon ve Yeniden Akreditasyon Komitelerine seçilecek üyeler Danışma Ku-
rulunun oylan ile belirlenir. 

JUAA, 1996'da üniversitelerin öz-değerlendirme raporlarına dayalı olarak 
işletilen yeni bir akreditasyon sistemini uygulamaya koymuştur. 

Japon Üniversite Akreditasyon Birliği iki tür akreditasyon yapmaktadır. 
1. Başlangıç akreditasyonu (initial accreditation) niteliğindedir ve başvu-

ran üniversitenin birliğe tam üyelik istediği durumda verilir. 
2. Akreditasyonun tekran ya da yeniden akreditasyon (re-accreditation eva-

luation) ise tam üye kurumlar için düzenli olarak yapılır. Devlet ya da özel tüm 
üniversiteler JUAA'ya akreditasyon için başvurabilir. 

Üniversite JUAA tarafından  başanlı bir şekilde akredite edildiği zaman kurum 
nitelikli eğitim verebilen kurum olarak sertifika  alır. 

Avustralya Yükseköğretiminde Akreditasyon 
Avustralya'da 1993'de devlet, yükseköğretimde Kalite Güvencesi Komite-
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si'ni (Committee for  Quality Assurance in Higher Education - CQAHE) oluş-
turmuştur. 1993'den 1995'e kadar etkin olan bu komite her üniversiteyi ziyaret 
etmiş ve görüşmeler yapmıştır. Bu görüşmelerdeki ana tema öğretim sürecinin 
kalitesi olmuştur. 

2000'de Avustralya Eğitim Bakanlığı (MCEETYA) tarafından  Avustralya 
Üniversiteleri Kalite Ajansı (AUQA) oluşturulmuştur. Avustralya yükseköğreti-
minin kalite güvencesi ve akreditasyonunu bağımsız ve kar amacı gütmeyen 
Avustralya Üniversiteleri Kalite Ajansı (AUQA) yürütmektedir. AUQA tüm 
Avustralya üniversiteleri ve akreditasyon kurumları için denetim gerçekleştirir. 
AUQA akreditasyon kurumlan ve üniversitelerin akreditasyonu ile ilgilenen bir 
üst kuruluştur. AUQA üniversitelerdeki öğrenciler, çalışanlann görüşleri ve öne-
rileri ile ilgilenmez, bu tür görevler akreditasyon kuruluşlannın sorumluluğun-
dadır. 

Avustralya yükseköğretiminde kalite güvencesi Avustralya hükümeti, eyalet 
yöneticileri ve yükseköğretim sektörü temsilcilerinin güçlü işbirliğine dayanır. 
Avustralya'da tüm eyalet ve bölgelerde ortak akreditasyon süreçleri ve ölçütleri 
işletilmekte ancak değerlendirme süreçleri bağımsız işletilmektedir. 

Hindistan 
Hindistan'da eğitimden ve yükseköğretimden sorumlu kurumlar İnsan Kay-

naklannı Geliştirme Bakanlığı ve Üniversite Ödenekler Komisyonu (UGC)'dur. 
UGC, 1994 yılında özerk yapıdaki National Assessment and Accreditation Co-
uncil (NAAC)'i üniversiteleri değerlendirmek ve akredite etmek üzere kurmuş-
tur. 

Avrupa Yükseköğretiminde Akreditasyon 
Avrupa'da kalite temini belirgin şekilde Bolonya Süreci ile gündeme gelmiş, 

Avrupa "Yükseköğretim Alanı"nın çekiciliğini artırmanın önemli araçlarından 
biri haline gelmiştir. Bu konuda Avrupa'da ortak kalite standartları istenmemek-
tedir, aynca ortak standartlar yoluyla kalite geliştirmek uygun da değildir. Özerk-
lik kalite geliştirmenin vazgeçilmezidir. 

European Consortium for  Accreditation in Higher Education (ECA) Kasım 
2003'de kurulmuştur. ECA'daki 12 kurucu ülke, 2007 sonuna kadar karşılıklı 
olarak üye ülkelerin aldığı akreditasyon kararlarını tanıma karan almışlardır. 

Almanya 
Almanya'da akreditasyondan eyaletler (Lânder) sorumludur. 
Almanya'da Akkreditierungsrat lisans ve yüksek lisans düzeyi için ka-

lite standartları oluşturmakla sorumludur. 
• Akkreditierungsrat akreditasyon kurumlannın akreditasyonundan ve ko-

ordinasyonundan sorumludur. 
Akkreditierungsrat yükseköğretim kurumlan, rektörler, bilim adamları, 

eyalet temsilcileri, işveren temsilcileri ve öğrencilerden olmak üzere 17 üyeden 
oluşur. 
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Polonya 
Polonya'da Devlet Akreditasyon Komitesi bulunmaktadır. Bu komite aynı 

zamanda Milli Eğitim ve Spor Bakanlığı ile de bağlantılıdır. Devlet içindeki ya-
pılanması YÖK'e benzemektedir. Akreditasyon değerlendirmesi 5 yıllık dönem 
için yapılmaktadır. 

İtalya 
İtalya'da akreditasyon sürecinin henüz başlangıcındadır. Bu durum birçok 

Avrupa ülkesi için de aynıdır. Comitato Nazionale per la Valutazione del Sis-
tema Universitario akreditasyon için çalışmalarını sürdürmektedir. 

İsveç 
İsveç'te yükseköğretimin sorumluluğu National Agency for  Higher Education 

(NAHE) kurumundadır. Bu kurumun üç temel görevi vardır: 

1. Kurumların ve derslerin akreditasyonu 
2. Kurumların kalite denetimi 
3. Konu alanlarının ulusal değerlendirilmesi 
İsveç'te bir derecenin verilmesi devlet kontrolündedir. Normal olarak her üni-

versite her dereceyi verebilir. Ancak, NAHE gerekli mesleki kuruluşlara danışa-
rak bunları akredite eder ya da etmez. Son karar devletindir. 

Norveç 
Norveç'te akreditasyon Universities and the Colleges Act (U&C Act) ile dü-

zenlenmiştir. 1 Ocak 2003'ten itibaren 2002 sonuna kadar açılmış tüm devlet 
yükseköğretim kurumlarının ders ve programları "akredite" olmuş statüsü al-
mıştır. Norveç'te Akreditasyon, eğitimde kalite temin ajansı (NOKUT) tarafın-
dan belirlenmiş dış uzmanlarca yapılan bir değerlendirmeye dayalı olarak 
verilmektedir. NOKUT Eğitim ve Araştırma Bakanlığı'na bağlı bir kamu ajan-
sıdır. NOKUT yaptığı işlerde özerktir. Bakanlık uygulamalarına pek karışmaz. 
Mevcut kanuna göre akredite edilmiş programlar açılabilir. Kalite temini ve ka-
lite değerlendirme olmaksızın akreditasyon olmaz. 

14 



Tablo 1. Bazı Ülkelerde Akreditasyon Kurumları ve Yapıları 
Ülke Akreditasyon 

Kurumu 
Akreditasyonun Amacı Tarih Kurumsal Yapısı Yasal 

Dayanağı 
Arnavutluk AAAHE üzel yükseköğretim kurumları için kurumsal 

ve program akreditasyonu yapmak 
1999 Eğitim ve Bilim Bakanlığı'nın içerisinde yönet-

sel ve finansal olarak bağımsız bir yapıda yer 
alır. 

Yükseköğre-
tim yasası 

Avusturya M C Yükseköğretim kurumlarının tanınmasını 
sağlamak 

1993 Eğitim Bakanlığının sorumluluğundadır Ulusal Yasa 

Avusturya FHR Eğitim Bakanlığının sorumluluğundadır 
Almanya ACÖUİN Tanınma ve finansal destek sağlamak 1998 ACQUIN Almanya, Avusturya, Macaristan'daki 

100'den fazla yükseköğretim kuruluşu ve İn-
giltere'deki mesleki organizasyonların işbirliği 
ile yürütülmekte. 

Bulgaristan NEAA -Kurumun eğitim verme hakkı kazanması 
-Akreditasyon sonuçlarına göre yükseköğre-
timin düzenlenmesi sürecinde etkin olmak 

2002 

Çek Cumhuriyeti ACCR Eğitim Bakanlığı tarafından finanse edilmek, 
Öğrenci kabulünü artırmak 

1998 Eğitim Bakanlığının sorumluluğundadır. Yükseköğre-
tim yasası 

Macaristan HAC -Derece verme hakkı kazanmak 
-Akreditasyon programı ya da kurum kapatıla-
bilmekte. 

1993 

Letonya HEÖEC -Tanınmış derecelere verme hakkına sahip 
olmak. -Öğrencilere devlet desteği sağlamak 

2004 Biri Eğitim Bakanlığı 5'i büyük yükseköğretim 
kurumları olmak üzere 6 kurumsal kişiliğe 
bağlıdır. 

Litvanya CÖAHE Tanınmış derecelere verme hakkına sahip 
olmak. 

2003 Eğitim Bakanlığı altındaki bir birim tarafından 
yürütülmektedir. 

kolonya UAC -Nitelikli yükseköğretim kurumu statüsü ala-
bilmek -Akredite kurumların diplomaları ile 
öğrenciler iyi iş olanaklarına kavuşabilmekte. 

1998 Polonya Rektörler Kurulu'na bağlıdır. 

Romanya NCAAA Akredite olmuş kurum/program diploması 
verebilmek 

1993 

Rusya Federasyonu NAC -Devlet tarafından tanınmış diploma vere-
bilmek 
-Akredite olmanın getirdiği yasal haklardan 
yararlanmak 

1995 Eğitim Bakanlığı altındaki bir birim tarafından 
yürütülmektedir. 

Slovak Cumhuriyeti ACSR Sadece akredite edilmiş programlar eğitim 
verebilir ve finanse edilir. 
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SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ 
PROF. DR. MEHMET DURMAN'IN KONUŞMASI 

Çok değerli katılımcılar, sizlere Yükseköğretimde Kalite Güvencesi konu-
sunda özellikle Avrupa boyutunda Sayın Kısakürek önemli bilgiler sundu. Ben 
sunumumda daha çok bu konuda ülkemizdeki gelişmelere ağırlık vereceğim. 
Ancak yine de bu konu ile ilgili olarak Avrupa Yükseköğretim alanındaki geliş-
melerin ulusal olarak oluşturmaya çalıştığımız Yükseköğretimdeki Kalite Gü-
vencesi Sistemi'nin anlaşılması açısından önemli gördüğüm kısımlarını kısaca 
sizlerle paylaşacağım. Bu gerekçelerle sunumumu sizlere iki ana başlık altında 
aktaracağım. 

1. Yükseköğretimde Kalite Güvencesi konusunda Avrupa yükseköğretim 
alanındaki gelişmeler, 

2. Bu alanda ülkemizdeki mevcut durum ve yeni gelişmeler, 
Hepimizin bildiği gibi günümüzde Lizbon ve Bolonya süreçleri Avrupa yük-

seköğretim ve mesleki eğitim alanlarını yeniden şekillendirmekte ve yapılandır-
maktadır. Bu süreçler ile dünyanın en güçlü bilgi toplumunun ve ekonomisinin 
oluşturulması hedeflenmektedir.  Bu hedeflere  ulaşmada ise bilgiyi üreten, kul-
lanan ve yayan yükseköğretim kurumlarına önemli sorumluluklar yüklenmiştir. 

Yükseköğretimde Kalite güvencesi konusunda Avrupa ülkeleri arasında ortak 
ilke ve standartların oluşturulmasına yönelik somut adımlar Sorbon Deklaras-
yonu ile atılmış ve bu konu Bolonya Deklerasyonu ile Avrupa Yükseköğretim 
Alanını yeniden yapılandıran Bolonya sürecinin 9 temel işbirliği konusunun 
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önemli bir maddesi haline getirilmiştir. Daha sonra Berlin'deki Milli Eğitim Ba-
kanları toplantısında bu konuda somut adımlar atılmış ve kalite güvencesi Avrupa 
yükseköğretim alanının başlangıcı olarak görülen Bolonya sürecinin başarıyla 
sürdürülebilmesi Lizbon hedeflerinin  gerçekleştirilebilmesi ve uluslararası re-
kabetin oluşturulabilmesi için en önemli araç olarak görülmüştür. Daha sonra 
Bergen toplantısı bu konuda ortaya çıkan Kalite Güvencesinde "Avrupa İlke ve 
Standartlarının kabul edildiği toplantı olmuştur. Bu toplantıda ayrıca, Kalite 
Güvence Ajanslarının tescilini gerçekleştirecek bir birliğin oluşturulması (Euro-
pean Register for  Quality Assurance Agencies), kalite ajansları için bir dış de-
netim sisteminin kullanılması ile birlikte yine kalite güvencesi ile yakından 
ilişkilendirilen üye ülkelerin ulusal yeterlilikler çerçevesinin (National Qualifı-
cation Framework-NQF) oluşturulması ve bunların Avrupa Yükseköğretim Alanı 
ile (Oveararching of  NQF) ilişkilendirilmeleri kararlan alınmıştır. 

Avrupa Yükseköğretim Alanında Avrupa Komisyonu tarafından  da benim-
senmiş ortak kabul gören kalite güvence standartlarına baktığımızda; ulusal ola-
rak oluşturulacak bir kalite güvence sisteminde 4-basamaklı model olarak ifade 
edilen dört temel unsuru içermesi beklenmektedir. Bunlar; 

Kalite güvencesi konusunda bağımsız kuruluşların (ajanslann) kurul-
ması, 

Kalite güvencesinde iç ve/veya dış değerlendirme unsurlannın bulun-
durulması, 

Konuyla ilgili başta öğrenciler olmak üzere tüm paydaşlann konuyla il-
gili çalışmalara katılması, 

• Sonuçların yayınlanması ile ilgili paydaşlar ve kamu tarafından  izlene-
bilir hale getirilmesi. 

Avrupa yükseköğretim alanında kalite güvencesinde ilke ve standartların uy-
gulanması ve yaygınlaştınlması Yükseköğretimde Avrupa Kalite Güvence Ku-
ruluşu (ENQA)'nın eşgüdümünde yürütülmekte ve bu çalışmalara Avrupa 
Üniversiteler Birliği (EUA), Avrupa Yükseköğretim Kurumları Birliği (EU-
RASHE) ve Avrupa Öğrenci Konseyleri Birliği (ESIB) destek vermektedir. 

Bu alanda yapılan çalışmalar ve Bergen toplantısında kabul edilmiş olan ilke 
ve standartlar ENQA tarafından  Şubat 2005 tarihinde yayınlanmıştır1. Bolonya 
sürecinde dahil olan 45 ülkenin farklı  politik sistemleri, sosyo-kültürel ve dil 
farklılıkları,  eğitim gelenekleri arzu edilen "tek modeP'e dayalı kalite standart-
larının oluşumuna izin vermemektedir. Bu nedenle hazırlanan bu rapor, dar çer-
çevede formüle  edilmiş olup, sadece genel prensipleri kapsamaktadır. Amaç, 
raporda yer alan ilke ve standartlann üye ülkeler ve kurumlar tarafından  kabul 
edilmesidir. Özerkliği sağlamak, ilke ve standartlarla detaylar ilgili kurumlara 
bırakılmıştır. Rapor üç ayrı bölümde incelenebilir. 

1 Standards  and Guidelines  for  Ouality  Assurance  in the European  Higher  Education  Area, 
ENQA,  February  2005. 
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1. Yükseköğretim kurumlarının iç kalite süreçlerine, 
2. Yükseköğretim kurumlarının dış kalite süreçlerine ve 
3. Kalite ajanslarının dış değerlendirme süreçlerine yönelik temel ilke ve 

standartları vermektedir. 
Bolonya ülkeleri yükseköğretimdeki kalite güvence sistemlerini bu ilke ve 

standartlar çerçevesinde hızla yeniden yapılandırmaktadırlar. Özellikle 2003 yı-
lındaki Berlin toplantısından sonra bağımsız kalite ajanslarının yapılandırılması 
ve sayılarında hızlı bir artış olduğunu görüyoruz. Ekrandaki yansı ENQA'nın 
2003 yılında yapmış olduğu bir araştırma sonucunda Avrupa'daki kalite ajans-
larının ülkelere göre dağılımını ve sayılarını göstermektedir2 . Buradan görül-
düğü gibi 2003 yılında Avrupa da 25 ülkede 34 ajans faaliyette  bulunmakta ve 
bunların 20'si ENÖA'nın tam üyesidir. Ülkelerin farklı  yükseköğretim sistemleri 
ve yaklaşımları nedeni ile kalite ajanslarının kalite güvencesi sistemlerinde farklı 
değerlendirme metotları ve bu metotları yükseköğretim kurumlarında farklı  alan-
larda uygulama yaklaşımları bulunmaktadır. Yansıdaki tablo ajanslar tarafından 
kullanılmakta olan bu yaklaşımları kullanan ajansların sayılarını vermektedir2. 
Buna göre Avrupa'da faaliyet  gösteren kalite ajanslarının en çok kullandıkları 
değerlendirme metotlarının; 

değerlendirme (Evaluation) 
• akreditasyon (Accreditation) 

denetleme (Audit) 
kıyaslama (Bench-marking) oldukları ve 

bunların; 
• program 
• kurum 
• konu ve 

işlev 
kategorilerinin değerlendirilmesinde kullandıkları görülmektedir. Tablodan 

görüldüğü gibi ajanslar tarafından  en çok kullanılan değerlendirme metotlarının 
sırası ile "değerlendirme", "akreditasyon", "denetleme" ve "kıyaslama" olup, 
bunlar en fazla  yine sırası ile "program", "kurum", "konu" ve "işlev" alanlarında 
kullanmaktadırlar. Yansıdaki haritalar sırası ile Avrupa'daki kalite ajansların ve 
bu ajanslar tarafından  kullanılan kalite güvence yöntemlerini ülkelere göre da-
ğılımlarını göstermektedir. Her ne kadar 2003 yılında yapılan bu çalışma çerçe-
vesinde program bazındaki akreditasyon/değerlendirme yöntemi en çok 
kullanılan değerlendirme yöntemi olarak gözüküyorsa da son yıllarda artan eği-
limin kurumsal kalite kültürünün kurumun bütününde var olmasını ve gelişme-
sini öngören kurumsal değerlendirme ve kalite geliştirme yönünde olduğu 
bilinmektedir. 

2 Ouality  Procedures  in European  Higher  Eduction  Area,  ENQA,  2003 
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Avrupa'da kalite güvencesi ile ilişkilendirilen gündemdeki diğer iki önemli 
konu ise "Mesleki Eğitimde Ortak Kalite Güvence Çerçevesi (CQAF)" ve "Yük-
seköğretimde Yeterliliklerin (niteliklerin) Çerçevelendirilmesi (EQF)" ve bunun 
ulusal yeterlilikler ve ortak anlayışa dayalı bir kalite güvencesi sistemi ile ilişki-
lendirilmesidir. 

Ülkemizde meslek eğitimini de içeren yükseköğretimde, yapılandırılmakta 
olan kalite güvencesi sistemi içerisinde bu iki konudaki gelişmelerin ve öngörü-
len kalite güvence anlayışının göz önünde bulundurulması önemli ve gereklidir. 

Şimdi ise sizlere ülkemizdeki mevcut durumu ve bu çerçevede yeni geliş-
meleri aktarmaya çalışacağım. Bildiğiniz gibi ülkemiz 2001 yılında Bolonya sü-
recine dahil olmuş ve o tarihten itibaren bu süreç içerisindeki çalışmalara aktif 
olarak katılmıştır. 2005 yılında Bolonya ülkelerinin bu süreçte öngörülen konu-
larda yapmış oldukları çalışmaları ve durumlarını gösteren envanter çalışması-
nın sonuçlan yayınlanmıştır. Yansı ülkemizin bu çalışma konularındaki 
durumunu göstermektedir. Görüldüğü gibi kalite güvencesi alanı dışında ülke-
mizin diğer çalışma alanlarında son derece iyi olduğu gözükmektedir. Sadece 
Kalite Güvencesinde Avrupa ilke ve Standartları çerçevesinde öngörülen sisteme 
dayalı bir kalite güvence sisteminin olmaması nedeniyle bu alandaki notumuz 
orta seviyede olmuştur. Aradan geçen süre içerisinde ülkemizde gerçekleştirilen 
çalışmalarla bir sonraki envanter çalışmasında bu alandaki notumuzun da önemli 
ölçüde yükseleceğini umuyorum. 

Geçmişte, Yükseköğretim Kurulu'nun belirlemiş ve uygulamakta olduğu fa-
külte, bölüm ve program açma kriterleri dışında belirli ulusal bir sistem içeri-
sinde tanımlanmış bir kalite güvence sistemimiz olmamasına rağmen ülkemizde 
bu konuda önemli bir birikimin olduğunu hepimiz biliyoruz. Son on yıl içinde ül-
kemizde yükseköğretimde kalite güvencesi konusu sürekli olarak gündemde 
olmuş ve belirli üniversitelerimizin konuya olan yakın ilgileri sonucunda, ülke-
mizde de bu kapsamda bazı önemli adımlar atılmıştır. Bunlardan başlıcaları 
özetle şunlardır; 

• Uluslararası tanınma ve akreditasyon alabilme çerçevesinde, ülkemizin 
köklü üniversitelerinin mühendislik programlan, 1990'lı yıllann ilk yansından 
itibaren değişik zamanlarda ABET (Accreditation Board for  Engineering and 
Technology-ABD) değerlendirme sürecinden geçerek, ABET Substantial Equi-
valence (ABET'in ABD dışında vermiş olduğu eşdeğer akreditasyonu) alarak, il-
gili mühendislik programlarına uluslararası kalite güvencesi sağlamışlardır. 
Günümüze kadar dört üniversitemizde 43 mühendislik programı, bu kapsamda 
ABET değerlendirmesinden geçerek akredite olmuştur. 

ABET ile yapılan işbirliği süreci, ülkemizdeki mühendislik programlan 
için, benzer bir ulusal kalite güvence sisteminin oluşturulması gibi önemli bir 
oluşumu beraberinde getirmiştir. 2002 yılında mühendislik fakülteleri  dekanları 
tarafından  oluşturulan, Mühendislik Dekanları Konseyi bünyesinde Mühendis-
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lik Akreditasyon Kurulu (MÜDEK) kurulmuş ve mühendislik alanlarında ulusal 
bir kalite güvencesi sisteminin oluşturulması açısından, ülkemizde örnek bir 
başlangıç olmuştur. Günümüze kadar 8 üniversitemizde 10 mühendislik prog-
ramı MÜDEK değerlendirme sürecinden geçmiştir. 

1997 yılında Yükseköğretim Kurulu ve İngiliz Konsolosluğu ile birlikte 
Türk Üniversiteleri Kalite Belirleme Projesi (Turkish University Quality As-
sessment Project) pilot proje olarak gerçekleştirilmiş ve bu kapsamda 8 üniver-
siteden farklı  alanlardan 13 bölüm proje kapsamında yer almıştır. Proje 
kapsamında, bir açılış konferansı,  2 çalıştay, 4 çalışma gezisi ve 2 pilot değer-
lendirme gerçekleştirilmiş ve elde edilen sonuçlar ışığında, Türkiye'deki üni-
versitelerde OECD ve AB ülkelerindekine benzer bir kalite güvence siteminin 
oluşturulması fizibilite  raporu hazırlanmıştır. Proje ile Türkiye'deki üniversite-
lerin kalitelerinin geliştirilmesi, izlenebilirliğinin artırılması ve akreditasyonu 
konusundaki çalışmaları başlatmak ve kurumların iç değerlendirme (self-eva-
luation), uzman denetimi (peer review), performans  değerlendirme, sonuçların 
raporlanması ve ulusal kalite ofisinin  kurulması yolu ile bir kalite güvence sis-
teminin oluşturulması amaçlanmıştır. Ancak bu proje hayata geçirilememiştir. 

• 1998-99 eğitim-öğretim yılından itibaren Yükseköğretim Kurulu tara-
fından  Eğitim Fakültelerinde yeniden yapılanmaya gidilmiştir. Bu çalışmalar 
kapsamında, Eğitim Fakültelerinin öğretmen yetiştirme lisans programları yeni-
den düzenlenmiş, öğretmen eğitiminin akreditasyonunun yapılması benimsenmiş 
ve bu çerçevede de kaliteyi arttırıcı düzenlemeler yapılmıştır. 

Son yıllarda, Türkiye' deki yükseköğretim kurumlan tarafından  ilgi gös-
terilen bir diğer kalite değerlendirme yöntemi, Avrupa Üniversiteler Birliği 
(EUA)'nin "Kurumsal Değerlendirme Programı"dır. Günümüze kadar, yedi üni-
versitemiz EUA'nın bu değerlendirme sürecinden geçmiştir. EUA'nın Kurumsal 
Değerlendirme Programı'nda; değerlendirmeye tabi olan kurumun iç değerlen-
dirme raporu temel alınarak, söz konusu kurumun değişik temsilcileriyle yapı-
lan görüşmelerde yapılan faaliyetlerinin  belirlenen stratejiler ile uyumluluğu, 
karar verme mekanizmalannın etkinliği ve kalite geliştirme çalışmalan, dört 
uzman tarafından  yerinde yapılan iki ziyaret ile incelenmekte ve sonuç olarak 
hazırlanan raporla kurumun çalışmalanna katkıda bulunacak tavsiyelerde bulu-
nulmaktadır. 

Türkiye' deki yükseköğretim kurumlannın kalite kültürü geliştirme faa-
liyetleri içerisinde diğer bir çalışma ise EUA'nın "Kalite Kültürü Projesi"dir. 
2002 yılından itibaren günümüze kadar bu proje kapsamında beş üniversite yer 
almıştır. Proje, Bolonya ülkeleri arasında kalite kültürünün geliştirilmesi ve 
paylaşılmasını amaçlamaktadır. 

Bünyesinde tıp fakültesi  ve buna bağlı olarak üniversite hastanesi bulu-
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nan üniversitelerimizde kabul gören diğer bir akreditasyon uygulaması ise, has-
taneler için "Uluslararası Akreditasyon Ortak Komisyonu"nun geliştirdiği bir 
akreditasyon sürecidir. 

• 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, yükseköğretim ku-
rumlarını da içeren kamu kurumlarının stratejik planlama ve performansına  bağlı 
olarak bütçeleme sistemini öngörmektedir. Bu durum yükseköğretim kurumla-
rında kalite geliştirme çalışmalarını destekleyen gelişmelere yol açmıştır. 

Yukarıda kısaca özetlemeye çalıştığım gibi, Türkiye'de yükseköğretim ku-
rumlarının, özellikle Bolonya süreci ile hızlanan kalite bilinci ve çalışmaları, bu 
konuda önemli bir birikim ve deneyim oluşturmuştur. Ancak, bu konuda günü-
müze kadar 2547 sayılı yasada öngörülen uygulamaların dışında, uluslararası 
gelişmelere uygun, ulusal çerçevede bir kalite güvence sistemi oluşturulama-
mıştır. 

Bu konudaki eksikliğin giderilmesi yolunda en önemli atılım, 20 Eylül 2005 
tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Yükseköğretim Ku-
rumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme" yönetmeliği ile ger-
çekleştirilmiştir. Yönetmelik belirli bir sistem içinde yükseköğretim kurumlarının 
eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri  ile idari hizmetlerinin değerlendirilmesi, 
kalitelerinin geliştirilmesi, bağımsız "dış değerlendirme" süreciyle kalite düzey-
lerinin onaylanması ve tanınması konusundaki çalışmalara ilişkin genel esasları 
ve bu kapsamda yükseköğretim üst kurulları ile yükseköğretim kurumlarının yü-
kümlülüklerini belirlemiştir. 

Yönetmelik, Avrupa Yükseköğretim Alanı için öngörülen ve Yükseköğre-
timde Avrupa Kalite Güvence Kuruluşu (ENQA) tarafından  yayımlanmış olan 
kalite güvencesi ilke ve standartları ile genel anlamda uyumludur. Bu çerçevede 
ulusal boyutta yükseköğretimde akademik değerlendirme ve kalite geliştirme ça-
lışmalarının yürütülmesi ve eşgüdümünden sorumlu Üniversitelerarası Kurul ta-
rafından  seçilmiş 9 üyeden oluşan Yükseköğretim Akademik Değerlendirme 
Komisyonu (YÖDEK) oluşturulmuştur. Yükseköğretim kurumlarında ise bu ça-
lışmaların yürütülmesi ve koordinasyonu için her yükseköğretim kurumunda ku-
rulmuş olan Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulları (ADEK) 
sorumlu tutulmuştur. 

YÖDEK, yayınlamış olan yönetmelik ve ilgili gelişmeler doğrultusunda yük-
seköğretim kurumlarımıza bu konudaki çalışmalarına yardımcı olabilmek ve ulu-
sal boyutta ilgili çalışmaları yürütülebilmek amacıyla bir rehber yayınlamıştır. 
Rehber iki ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, Yükseköğretim Aka-
demik Değerlendirme Kalite Geliştirme süreçlerinin ulusal ve kurumsal boyutta 
sistem ve işleyiş akışını tanımlayan Yükseköğretimde Akademik Değerlendirme 
ve Kalite Geliştirme Ana Süreç Haritası, ikinci kısımda ise stratejik planlama, ku-
rumsal değerlendirme, periyodik izleme ve iyileştirme ile performans  gösterge-
lerini içeren Yükseköğretim Kurumlarındaki Akademik Değerlendirme ve Kalite 
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Geliştirme Süreçleri yer almaktadır. Yansıda görülmekte olan şekiller sırasıyla bu 
çalışmaları göstermektedir. 

Ana süreç haritasına baktığımızda, yükseköğretimde akademik değerlendirme 
ve kalite geliştirme sürecinin ulusal yapı içerisinde nasıl çalışacağını görebili-
yoruz. YÖK yasal olarak yükseköğretimde ana stratejileri geliştirmekle yükümlü 
olan kuruluştur. YÖDEK, YÖK'ün geliştirdiği ulusal stratejiler temelinde Yük-
seköğretim Kurumlarının gerçekleştireceği çalışmalara yardımcı olacak süreçleri 
geliştirmekte ve bu kapsamda çalışmaların koordinasyonunu sağlamaktadır. Yük-
seköğretim kurumları, senato ve yönetim kurullarının sorumluluğunda ve 
ADEK'lerin koordinasyonunda bu çalışmaların yükseköğretim kurumlan içeri-
sinde yürütülmesinden sorumlu tutulmaktadır. Bu kapsamda, yükseköğretim ku-
rumlarından kendi kurumsal temelleri (misyon ve vizyon temel değerleri) 
çerçevesinde her yıl periyodik olarak YÖDEK tarafından  geliştirilmiş olan bir 
"Kurumsal Değerlendirme Modeli"ni esas alarak, "öz değerlendirme" yapmaları 
ve bu öz değerlendirme sonrasında da stratejilerini ve bu stratejileri doğrultu-
sunda hedef,  faaliyet  ve projelerini belirlemeleri ve strateji planlarını oluştur-
maları veya gözden geçirmeleri beklenmektedir. Diğer taraftan  yükseköğretim 
kurumlannın yine aynı değerlendirme sistemi içerisinde her beş yılda bir "dış 
değerlendirme" sürecinden de geçmeleri öngörülmektedir. 

İlgili yönetmelik kapsamında YÖDEK tarafından  tüm bu çalışmalarda be-
nimsenmiş olan yaklaşım, yükseköğretim kurumlannın kendi kurumsal temelleri 
doğrultusunda kurumsal hedeflerini  belirlemeleri ve bu hedefleri  uygulama plan-
lan ile akademik birim, program ve birey hedeflerine  dönüştürmeleri ve uygu-
lamalan periyodik olarak izlenerek sürekli iyileştirme döngüsünün oluşturulması 
ve bunun yükseköğretim kurumlannda kalite süreçleri ile desteklenen kurumsal 
bir kalite ve yönetim kültürü oluşturulabilmesi anlayışına dayanmaktadır. 

YÖDEK tarafından  geliştirilmiş olan yükseköğretim kurumlarında uygula-
nacak "öz-değerlendirme" modeli özgün bir model olup, yükseköğretim ku-
rumlarında; 

Girdiler (Kaynaklar ve İlişkiler) 
Kurumsal Nitelikler ve Özellikler 
Eğitim-Öğretim Süreçleri 
Araştırma ve Geliştirme Süreçleri 

• Uygulama ve Hizmet Süreçleri 
İdari ve Destek Süreçleri 
Yönetsel Özellikler (Yapısal) 
Yönetsel Özellikler (Davranışsal) 
Sonuçlar (Çıktılar) 
Yükseköğretim Misyonu 

alanlannda yükseköğretim kurumlannın kendi öz-değerlendirmeleri ile çev-
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resel değerlendirmelerini yapmaları ve bu doğrultuda strateji planlarını hazırla-
malarını öngörmektedir. 

2006 yılı için yükseköğretim kurumlarının ilk öz değerlendirme çalışmaları-
nın sonuçlarını 31 Ekim 2006 tarihine kadar YÖDEK'e, stratejik planlarını da 30 
Kasım 2006 tarihi sonuna kadar YÖK'e iletmeleri beklenmektedir. 2007 yılı ve 
daha sonraki yıllarda ise yükseköğretim kurumlarının özdeğerlendirme çalış-
malarını düzenli olarak Ocak ve Şubat aylarında gerçekleştirmeleri ve değerlen-
dirme sonuçlarını içeren "Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite 
Geliştirme Raporları"m Nisan ayında YÖDEK'e iletmeleri beklenmektedir. 
YÖDEK yükseköğretim kurumlarından gelecek bu raporlar doğrultusunda "Yük-
seköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu"nu hazırla-
yacak ve Mayıs ayı içerisinde Yükseköğretim Üst Kurulları'na sunacaktır. 

Bundan sonraki süreçte ülkemizde yapılandınlmakta olan bu sistemin geliş-
tirilmesi ve daha ileriye taşınması için beklentilerimiz de şu şekilde özetlenebi-
lir; 

1. YÖDEK'in görevlerini daha etkin ve verimli bir şekilde sürdürebilmesi 
için, Komisyon'un bütçe ve kadro ile desteklenerek, bu alandaki düzenlemeler-
den sorumlu tüzel bir yapıya kavuşması gerekmektedir. 

2. İlgili yönetmelik, ilke ve standartlar çerçevesinde yükseköğretim ku-
rumlarının kurumsal bazda dış değerlendirilmelerini gerçekleştirecek bağımsız 
bir kurum/kurumların sürekli ve uluslararası standartlarda benimsenen bir ör-
gütsel yapı içerisinde oluşturulması/oluşturulmaları gerekmektedir. Bu oluşu-
mun ulusal bir kalite ajansı olarak yapılandırılması düşünülebileceği gibi özel 
kurum veya kuruluşların da bu alanda faaliyet  göstermeleri teşvik edilebilir. 

3. Birim/alt birim veya program bazında dış değerlendirme yapabilecek 
Mühendislik Değerlendirme Kurulu (MÜDEK) gibi kuruluşların oluşumunu 
diğer bilim/meslek alanlarında da teşvik edilmeli ve bu kurum/kuruluşların ça-
lışmalarını, tüzel bir yapı içerisinde yürütebilmeleri sağlanmalıdır. Bu kapsamda 
oluşturulacak kurum/kuruluşlarm günümüzde giderek önem kazanan "yeterli-
liklerin çerçevelendirilmesi-(qualifıcation  framework)"  çalışmalarında özellikle 
bilim ve meslek alanlarındaki çıktıların dış kalite güvencesi konusunda önemli 
işlevleri olacağı göz önünde bulundurularak yapılandırılmaları teşvik edilmeli-
dir. 

Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. 
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HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 
ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. YÜKSEL KAVAK'IN 

KONUŞMASI 

ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDE AKREDİTASYON DENEMESİ 

Giriş 
Bu bildiride, Milli Eğitimi Geliştirme Projesi'nin, MEB / Yükseköğretim 

Kurulu / Dünya Bankası işbirliği ile yürütülen "Hizmet Öncesi Öğretmen Eği-
timi Bölümü"nün bir etkinliği olarak yaklaşık üç yıl (Haziran 1998 - Temmuz 
2001) süren "öğretmen eğitiminde standartlar ve akreditasyon" çalışmalarının 
özetlenmesi ve buradan elde edilen deneyimlerin paylaşılması amaçlanmakta-
dır. Bu bağlamda, yazıda, öğretmen eğitimini geliştirmeye yönelik arayışlara 
kısaca değinildikten sonra, akreditasyon konusunda Türkiye'deki hazırlık ça-
lışmaları ve bu çalışmalar sonucunda ortaya çıkan akreditasyon modeli ve sü-
reci özetlenecek ve geleceğe dönük görüşler ortaya konulacaktır. 

Öğretmen Eğitimini Geliştirmeye Yönelik Arayışlar 
Türkiye'de hizmet öncesi öğretmen eğitimi 20 Temmuz 1982 tarihinde çı-

karılan 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Milli Eğitim Bakanlığı ile 
işbirliği içerisinde yürütülmek üzere üniversitelere devredilmiştir. Bu bağlamda, 
söz konusu uygulama öğretmen yetiştirme tarihinde önemli bir dönüm nokta-
sıdır. Ancak, bu dönüşüm, Türkiye'de genel olarak eğitim sistemi özel olarak da 
öğretmenlerin niteliğine ilişkin tartışmaları sona erdirememiştir. Hatta, eğitimle 
doğrudan ya da dolaylı olarak ilgili tüm kesimlerin hem eğitim sistemi hem de 
öğretmenlerin niteliğine ilişkin yakınmaları sürüp gitmiştir. 
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Öğretmen eğitimi konusunda ortak sorumluluk taşıyan Milli Eğitim Bakan-
lığı ve Yükseköğretim Kurulu 1990 yılından bu yana giderek yoğunlaşan bir 
işbirliği çerçevesinde bir dizi önlemler almışlar ve uygulamaya geçmişlerdir. 
Bu önlemler kronolojik olarak şöyle sıralanabilir: 

Milli Eğitimi Geliştirme Projesi (MEB-1990): Proje, ilk ve ortaöğretimi 
geliştirmeyi hedeflemiş,  bu geliştirmenin temel tamamlayıcısı olarak öğretmen 
eğitimini de kapsamına almıştır. 

1992-1993 öğretim yılından itibaren ilköğretime öğretmen yetiştiren 
Eğitim Yüksek Okulları (ön lisans) Eğitim Fakültelerine (lisans) dönüştürülm-
üştür. Bu düzenleme ile sınıf  öğretmenlerinin niteliklerinin artırılması ve orta 
öğretim öğretmenleriyle aralarındaki eğitim farklılığının  kaldırılması hedeflen-
miştir. 

-1994 yılında Yükseköğretim Kurulu bünyesinde, Milli Eğitimi Geliştirme 
Projesi'nin "Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi Bölümü" uygulamaya konmuş-
tur. Projenin amacı; ilk ve ortaöğretime yönelik hizmet öncesi öğretmen eğiti-
minin kalitesini artırmaktır. 1994-99 tarihleri arasında yürütülen proje 
kapsamında, ana hatlarıyla şu etkinlikler gerçekleştirilmiştir: 

• Paneller aracılığıyla yürütülen program geliştirme çalışmaları sonu-
cunda, ağırlıklı olarak alan (özel) öğretim yöntemleri konusunda 20'nin üze-
rinde yayın üretilmiş ve ilgili programlarda hizmete sunulmuştur. 

Okul müdürü, müfettiş  ve öğretmen yeterlikleri listeleri ve göstergeleri 
üretilmiştir. 

Okullardaki uygulama çalışmalarını geliştirmek üzere "Fakülte-Okul 
İşbirliği" dokümanı hazırlanmış ve bu dokümana dayalı olarak MEB ve Yük-
seköğretim Kurulu işbirliği ile "Öğretmen Adaylarının Milli Eğitim Bakanlı-
ğı'na Bağlı Eğitim-Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik 
Uygulamasına İlişkin Yönerge" (Temmuz 1998) uygulamaya konmuştur. 

• 91 kişiye lisans, lisansüstü ve doktora sonrası düzeylerinde yurtdışı 
burslar sağlanmıştır. 

• Eğitim Fakültelerine donanım desteği (öğretim teknolojileri laboratuarı, 
bilgisayar laboratuarları, kitap ve CD'ler) sağlanmıştır. 

1998-99 öğretim yılından itibaren Eğitim Fakültelerinin yeniden yapı-
landırılması (örgütlenme ve programlarda yeni düzenlemeler) gerçekleştiril-
miştir. 

Tüm bu çabalar, yetkili organların, öğretmen eğitimini geliştirme konusun-
daki arayışlarını ortaya koymaktadır. İşte bu arayışların bir uzantısı olarak, proje 
çerçevesinde gündeme alınan son çalışma ise "öğretmen eğitiminde standartlar 
ve akreditasyon" konusudur. 
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Standartlar ve Akreditasyon Konusundaki Çalışmalar 
Hiç kuşkusuz eğitim sektörü başka sektörlerden bağımsız olarak incelene-

mez. Bu bağlamda, 1980'lerden bu yana hızla yaygınlaşan "kalite geliştirme" 
anlayışının eğitim sektörü üzerindeki etkileri de göz ardı edilemez. Nitekim 
Yükseköğretim Kurulu'na sunulan bir raporda (Yükseköğretim Kurulu, Ocak 
1998); diğer ülkeler gibi Türkiye'de de yükseköğretime olan talebin giderek 
artması nedeniyle mevcut standartların korunmasının ve iyileştirilmesinin git-
tikçe güçleştiğine dikkat çekilerek, söz konusu standartların periyodik olarak 
kontrol edilmesi amacıyla bir kalite değerlendirme veya akreditasyon sistemi-
nin oluşturulması önerilmektedir. Böylece yükseköğretim hizmetlerinin niteli-
ğinin güvence altına alınması hedeflenmektedir. 

Bu rapora dayalı olarak, Türk yükseköğretim sisteminde de kalite değerlen-
dirme ya da akreditasyon sistemi oluşturmaya dönük çabalar yoğunlaşmış bir ta-
raftan  8 üniversitenin çeşitli bölümlerinde pilot çalışmalar, diğer taraftan  Eğitim 
Fakültelerine yönelik akreditasyon çalışması başlatılmıştır (Yükseköğretim Ku-
rulu, Mart 1999). 

Yukarıdaki açıklamaların da ışığında akreditasyon; belirli bir malı üretmeye 
veya hizmeti vermeye aday bir kurum veya kuruluşun belirlenen standartlar çer-
çevesinde yeterliliğin saptanması sürecidir (Şimşek ve Yıldırım, 1998). Bir öğ-
retmen yetiştiren yükseköğretim kurumu ve programı bağlamında ele 
alındığında, söz konusu programın yürütülmesine belirlenen standartlar çerçe-
vesinde onay verme ve o programı yetkili kılma işlemidir. Bu onaylama, aynı 
zamanda, o kurumun ya da programın bir kalite güvence sistemine sahip oldu-
ğunun ve bu sistemin etkin olarak işlediğinin kanıtıdır. 

Çeşitli ülkelerdeki akreditasyon ya da akademik kalite değerlendirme sis-
temlerinin amaçları şöyle özetlenebilir (Köksoy, 1998; Şimşek ve Yıldırım, 
1998 ve Brittingham ve diğ. 1999): 

1. Yürütülmekte olan öğretimin etkinliğini, değerlendirebilecek standart-
ları belirleyerek ve geliştirerek, yükseköğretimin kalitesinin yükseltilmesine 
yardımcı olmak, 

2. Yükseköğretimde, sürekli bir iç ve dış denetim mekanizması oluştura-
rak gelişmeyi teşvik etmek, 

3. Yükseköğretimin hizmet sunduğu kesimlere (toplum, işveren, veliler, 
öğrenciler vb.), sunulan öğretim etkinliklerinin, kendilerine tahsis edilen ola-
naklar ölçüsünde ve belirli standartlara dayalı olarak yürütüldüğünün güvence-
sini vermek, 

4. Yükseköğretim kurumlannın ve programlannın gelişmesine yardımcı 
olmak ve onlara danışmanlık hizmeti sunmak, 

5. Akademik özerkliklere ve akademik etkinliklere yönelebilecek iç ve 
dış baskılara karşı yükseköğretim kurumlarını korumak, 

6. Zayıf  programlann kendilerini güçlendirmelerine ve standartlannı yük-
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sekmelerine yardımcı olacak önlemleri önermek, 
7. Akademik personeli ve yönetim personelini, kurumlarının planlama ve 

değerlendirme süreçlerine daha aktif  katılımı doğrultusunda yönlendirmek, 
8. Yükseköğretim kurumlarına verilecek devlet desteğine temel olabilecek 

verileri sağlamak, 
9. Yükseköğretim kurumlarının kalite denetim ve standartları konusun-

daki çabalarını ve iç denetim mekanizmalarını denetlemek (dış denetleyici -
bağımsız kurum/ hakem), 

10. Yükseköğretimdeki iyi uygulamaları saptayıp diğer kurumlara dağıta-
rak, iyi uygulamaların yaygınlaşmasını sağlamak, 

11. Kalite konularında, yükseköğretim kurumlarının ulusal düzeyde savu-
nuculuğunu yapmak, 

12. Yükseköğretime öğrenci seçme sistemini geliştirici önerilerde bulun-
mak, 

Öğretmen eğitiminde uygulanması öngörülen Türk akreditasyon sistemi, 
özetle aşağıdaki çerçeve dikkate alınarak tasarlanmıştır (Brittingham ve diğ., 
1999): 

1. Akreditasyonun temel hedefi,  Türkiye'de her çocuğun nitelikli bir öğ-
retmen tarafından  eğitilmesinin sağlanmasıdır. 

2. Akreditasyon sistemi, sadece belirli standartların karşılanmasını sağla-
yan bir araç değil sürekli gelişimi destekleyecek bir araç olacaktır. 

3. Akreditasyon sürecinde kurumlar arasındaki farklılıklar  (amaçlar, kay-
naklar, tarihsel gelişimleri vb.) dikkate alınmalıdır. 

4. Sistemin başarıya ulaşması için, hem Yükseköğretim Kurulu ve Milli 
Eğitim Bakanlığı hem de fakültelerle  uygulama okulları arasında sıkı bir işbir-
liği gereklidir. 

5. Yüksek nitelikli çıktılar için yüksek nitelikli girdi düzeyleri ve süreç-
leri sağlanmalıdır. 

6. Akreditasyon için öngörülen standartlar, belirlenen eğitim programları 
ve öğretmen yeterliklerine dayandırılacaktır. 

Yukarıdaki kavramsal çerçeve ve temeller üzerine oturtulan "öğretmen eği-
timinde standartlar ve akreditasyon" konusunda bugüne kadar yapılan çalışma-
lar kronolojik olarak şöyle özetlenebilir: 

1. Başlangıç Çalışması (Haziran 1998): Proje Yönetim Grubu ve Öğret-
men Yetiştirme Milli Komitesi üyelerinin ABD ve İngiltere akreditasyon sis-
temlerini inceleme gezisi ve bu incelemeler sonucunda hazırlanmış ilk yayın 
(Şimşek ve Yıldırım, 1998) gerçekleştirilmiştir. 

2. Akreditasyon Çalışma Grubu (Ekim 1998): İki yabancı danışman ve 
çeşitli Eğitim Fakülteleri ve alanlarından 13 öğretim üyesinin katılımıyla "Ak-
reditasyon Çalışma Grubu"** oluşturulmuş, standart ve akreditasyon sürecine 
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ilişkin doküman hazırlık çalışmalarına başlanmıştır. 
3. Uluslararası Konferans  (12-14 Kasım 1998): Akreditasyon Çalışma 

Grubu tarafından  Ankara'da Öğretmen Eğitiminde Akreditasyon konulu üç gün-
lük bir tanıtım konferansı  düzenlenmiştir. Konferansa  43 Eğitim Fakültesinden 
94 öğretim elemanı ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ise 27 kişi katılmıştır. Kon-
feransa  üç yabancı uzman destek sağlamıştır. 

4. Ön Çalışmalar: Bu konferansın  ardından, akreditasyon ile ilgili dokü-
manları geliştirmeye hazırlık amacıyla çalışma grubu tarafından  Ankara'daki 
üç Eğitim Fakültesinde incelemeler yapılmış ve bu incelemeler sonucunda, öğ-
retmen eğitiminde uygulanacak akreditasyon ile ilgili olarak aşağıda belirtilen 
üç boyutta standartlar geliştirilmiştir: 

- Başlangıç Standartları: İşin yapılması için elde bulunanları sorgulayan bu 
standartlar arasında, müfredat,  personelin niteliği ve mesleklerine uygunluğu, 
üst düzey yönetimin niteliği, öğrencilerin niteliği, fakülte  ve uygulama okulları 
arasındaki düzenlemeler ve fakültede  bulunan tesisler yer almaktadır. 

- Süreç Standartları: Eğitim sürecinin nasıl yürütüldüğünü inceleyen bu stan-
dartlar arasında, eğitimin ve öğrencilerde öğrenmenin kalitesi, tesislerin etkin 
kullanımı ve yönetim uygulamaları yer almaktadır. 

- Ürün Standartları: Ürünün kalitesi ile ilgili bu standartlar arasında, yeni 
mezun öğretmenlerin öğretme becerileri, fakültenin  yayınlanmış araştırmaları-
nın konu ile olan ilgisi ve kalitesi ile kalite güvencesi mekanizmalarının etkin-
liği yer almaktadır. 

5. Pilot Uygulamalar (Şubat 1999): Altı Eğitim Fakültesinde (ODTÜ Eği-
tim Fakültesi, GÜ Gazi Eğitim Fakültesi, DEÜ Buca Eğitim Fakültesi, Anadolu 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi, KTÜ 
Fatih Eğitim Fakültesi) pilot uygulamalar yapılmış, bu fakülteler  "öz değerlen-
dirme raporları"nı hazırlamışlar ve ziyaret (değerlendirme) ekibi değerlendirme 
raporlarını yazmıştır. 

6. Edirne Konferansı  (Nisan 1999): 43 Eğitim Fakültesi dekanı ve Milli 
Eğitim Bakanlığı temsilcilerinin katılımıyla, altı aylık akreditasyon çalışmaları 
katılımcılara sunulmuş ve tartışılmıştır. 

7. Yetiştirme Etkinlikleri (Mayıs-Haziran 1999): Akreditasyon konusunda 
iki eğitim etkinliği düzenlenmiştir. Bunların ilkinde, Eğitim Fakültelerinin faa-
liyette bulunan tüm programlarından birer temsilcinin katılımıyla akreditasyon 
sistemi tanıtılmış ve katılımcılar kendi programlarını akreditasyon için hazır-
lama konusunda yetiştirilmişlerdir. İki gün süren programa 200'ün üzerinde öğ-
retim üyesi katılmıştır. İkinci program ise "Değerlendirici Yetiştirme 
Programı"dır. Ankara'da gerçekleştirilen bu programın amacı, gelecekteki ak-
reditasyon ziyaretlerinde görev alacak değerlendiricilerin hazırlamasıydı. Çeşitli 
alan uzmanlarından 23 kişinin katıldığı program üç gün sürmüştür. 

8. Van Konferansı  (Haziran 1999): 43 Eğitim Fakültesi dekanı ve Milli 
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Eğitim Bakanlığı temsilcilerinin katılımıyla üç gün süren bir konferansta,  ta-
mamlanan akreditasyon çalışmaları ve dokümanı sunulmuştur. 

9. İnceleme Gezisi (Haziran 1999): Akreditasyon çalışma grubu üyeleri 
(13 kişi), ABD ve İngiltere akreditasyon sistemlerini inceleme gezisi yapmış-
lardır (10 gün). 

10. Kongre Bildirisi: Eğitim Fakültelerindeki akreditasyon uygulaması ile 
gerçekleştirilen çalışmalar, 26-29 Şubat 2000 tarihlerinde ABD'nin Chicago 
kentinde düzenlenen Amerikan Öğretmen Yetiştirme Fakülteleri Birliğinin 52. 
Yıllık Olağan Toplantısı'nda tebliğ olarak sunulmuştur. 

11. Edirne Dekanlar Toplantısı (10-12 Mayıs 2001): Edirne'de Eğitim Fa-
külteleri Dekanlarıyla yapılan toplantıda, akreditasyon ile ilgili olarak yapılan 
yeni planlama tartışılmıştır. 

12. Değerlendirici Yetiştirme Programı- II (13-15 Mayıs 2001): Ankara'da 
11 öğretim elemanının katıldığı yeni bir "değerlendirici semineri" yapılmıştır. 

13. Yeni Pilot Çalışmalar (2001 yılı): Akreditasyon Çalışma Grubu üyeleri 
ile yeni eğitilen değerlendiricilerden oluşturulan iki ekip tarafından,  Atatürk 
Üniversitesi Ağrı Eğitim Fakültesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fa-
kültesinde akreditasyon çalışması gerçekleştirilmiştir. 

Tüm bu çalışmalar sonucunda, öğretmen eğitiminde akreditasyon ve stan-
dartlar konusunda, Eğitim Fakültelerinde bir kurumsal kapasite oluşturulmuş 
ve bir akreditasyon sürecinin tüm aşamalarını tanımlayan ve açıklayan kılavuz 
niteliğinde Türkiye'de Öğretmen Eğitiminde Standartlar ve Akreditasyon baş-
lıklı bir kitap yayımlanmıştır (Türkçe ve İngilizce) (Brittingham ve diğ., 1999). 

Tasarlanan Akreditasyon Modeli ve Süreci 
Akreditasyon sisteminin temelini standartlar seti oluşturur. Bir başka deyişle, 

herhangi bir akreditasyon etkinliği, önceden belirlenmiş bir standartlar dizisine 
dayanır. Bu standartlar, oluşturulacak sistemin gereklerini ortaya koyar ve bir 
öğretmen yetiştirme programının, nitelikli öğretmenler yetiştirilmesini sağla-
mak için tartışılması gereken asgari özellikler nelerdir? Sorusunun yanıtını verir. 

Hazırlık çalışmaları sonucunda, Türkiye'deki öğretmen eğitimi standartları, 
uluslar arası çalışmalar da dikkate alınarak 7 alanda geliştirilmiştir. Bu alanlar: 

- Öğretimin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi, 
- Öğretim elemanları, 
- Öğrenciler, 
- Fakülte-okul işbirliği, 
- Tesisler, kütüphane ve donanım, 
- Yönetim, 
- Kalite güvencesi. 
Dikkatle incelendiğinde, bu alanların herhangi bir eğitim etkinliğinin temel 
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unsurları olduğu görülür. Bu alanlar için geliştirilen standartlar, sistem yaklaşımı 
gereğince, her bir alanda başlangıç standartları, süreç standartları ve ürün stan-
dartları olmak üzere üç ayrı kategoride ele alınmıştır. 

Yukarıda vurgulandığı gibi, standart oluşturma çalışmalarının ilk aşaması 7 
alan ve 3 ayrı kategoride (başlangıç, süreç, ürün) öğretmen eğitimi için öngö-
rülen standartların yazılmasını içermektedir. İkinci aşamada ise, oluşturulan bu 
standartların, Eğitim Fakülteleri ve ziyaret (değerlendirme) ekipleri tarafından 
nasıl uygulanacağının, bir başka açıdan, her bir standardın nasıl ölçüleceğinin 
ve değerlendirileceğinin açıklaması yapılmıştır. Bu bağlamda, her bir standart 
için göstergeler, kanıtlar ve derecelendirme ölçekleri oluşturulmuştur. 

Akreditasyon sisteminin temelini oluşturan bu standartların belirlenmesinin 
ardından tasarlanan akreditasyon sürecinin akışı / işleyişi şöyle özetlenebilir 
(Standartlar ve bu sürece ilişkin ayrıntılar için Brittingham ve diğ., 1999'a ba-
kınız): 

1. Her şeyden önce şunu vurgulamak gerekir: Herhangi bir programın (Ör-
neğin sınıf  öğretmenliği, fizik  öğretmenliği) akreditasyon süreci çok yönlü bir 
veri toplamaya dayanır ve bu süreç ortalama olarak 7-8 ay sürer. 

2. Akreditasyon sürecinde başlangıç noktası Yükseköğretim Kurulu'dur. 
Akreditasyon süreci, hangi fakülte  ya da fakültelerdeki,  hangi program ya da 
programların akreditasyona tabi tutulacağına ilişkin kararın verilmesi ve "öz 
değerlendirme raporu" rehberinin ilgili fakülteye  gönderilmesi ile başlamakta-
dır. 

3. İkinci aşamada faaliyetler  ilgili fakültede  yoğunlaşmaktadır. Bu aşa-
mada, akreditasyon ziyaretine konu olan fakülte,  öncelikle, fakülteyi  akreditas-
yon ziyaretine hazırlayacak bir akreditasyon koordinatörü atamakta ve 
akreditasyon komisyonu oluşturmaktadır. Akreditasyon öncesi ve sırasındaki 
tüm çalışmalar (öz değerlendirme raporunun hazırlanması, fakülte  belgelerinin 
hazırlanması, ev sahipliği, program sorumlularının yönlendirilmesi, ziyaret eki-
bine yönetsel destek vb.) bu grup tarafından  yönlendirilmekte ya da yürütül-
mektedir. Bu aşamadaki en kritik etkinlikler "Öz değerlendirme raporu"nun 
hazırlanması ve fakülte  belgelerinin, ziyaret ekibinin incelemeleri için düzenli 
bir biçimde sergilenmesidir. Bu bağlamda, "öz değerlendirme raporu"nun ak-
reditasyon sürecinin anahtar unsuru olduğunu vurgulamak gerekir. Bu rapor, 
öğretmen eğitimi için belirlenen standartlar ve bu standartlara dayanarak oluş-
turulan öz değerlendirme formatına  uygun olarak akreditasyona tabi olan fa-
külte tarafından  hazırlanır ve fakültenin  kendi kendini değerlendirmesini içerir. 
Yine bu rapor, incelenmekte olan programın öngörülen standartları ne ölçüde 
karşıladığına ve hangi alanlarda gelişme ihtiyacı duyduğuna ilişkin fakülte  de-
ğerlendirmesini yansıtır. 

4. Üçüncü aşamadaki faaliyetler  ziyaret ekibinin oluşturulması ve ziya-
retin gerçekleştirilmesi üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu aşamada ilk yapılan iş 
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Yükseköğretim Kurulu tarafından  "ziyaret ekibi"nin oluşturulmasıdır. Ziyaret 
ekipleri akreditasyon sürecinde anahtar rol üstlenirler. Hiçbir akreditasyon sis-
temi değerlendiricilerin kalitesinden daha iyi olamaz. Bu gerekçelerle, ziyaret 
ekiplerinin oluşumuna özel bir özen gösterilmektedir. Kimlerin ve hangi özel-
liklere sahip kişilerin ekip üyesi olabileceği ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Bir 
ziyaret ekibinin kaç kişiden oluşacağı, bir fakültede  kaç programın ve /veya 
hangi programların ziyaret edileceğine bağlıdır. Ancak, ortalama bir ekibin (ekip 
başkanıyla birlikte) 4-5 kişiden oluştuğu söylenebilir. 

5. Ziyaret ekibinin oluşturulmasından sonra ilk yapılan iş, fakülte  tara-
fından  hazırlanmış olan öz değerlendirme raporunun ekip üyelerine ulaştırıl-
masıdır. Ekip üyeleri, ziyaret edecekleri fakülte  ve program hakkındaki ilk 
bilgileri bu rapordan alırlar. Üyeler, fakülte  ziyaret tarihine kadar bu raporu in-
celer ve gerekli notları alırlar. Rapor incelemesiyle eş zamanlı olarak, ekip baş-
kanı (kendisi ya da görev vereceği bir üye) akreditasyon ziyaretinden iki hafta 
önce fakülteyi  ziyaret eder. Bu ziyaretin amacı, fakülte  tarafından  yapılan ha-
zırlıkların düzeyini ve uygunluğunu denetlemek ve ilerideki akreditasyon ziya-
retinin hedeflerine  ulaşabilmesini sağlamaktır. 

6. Bu hazırlık çalışmalarının ardından akreditasyon ziyareti gerçekleştiri-
lir. Bu ziyaret, akreditasyon sürecinin can alıcı bölümüdür ve son derece iyi 
ayarlanmış bir iş bölümü ve planlamayla yürütülür. Genellikle üç gün sürer. Zi-
yaret sırasında yapılan başlıca işler şunlardır: 

Öz değerlendirme raporunun, fakülte  tarafından  hazırlanmış belgelerle 
(yönetim kurulu kararları, komisyon tutanakları, öğrenci girişi ve başarılarına 
ilişkin istatistiki veriler, öğretim elemanı özgeçmişleri, öğretim programı, ders 
izlence örnekleri, öğrenci çalışmaları ve ödevlerinden örnekler, fakülte  tanıtım 
dokümanları, araştırma destekleri, öğretim elemanlarının gelişimi için sağlanan 
destekler, mezun izleme çalışmaları, fakülte  gelişim planları, öğrenci rehberlik 
hizmetleri vb. konulardaki dokümanlar) birlikte gözden geçirilmesi, 

Çeşitli kişi ve gruplarla (dekan, bölüm başkanı, ana bilim dalı başkanı, 
öğretim elemanları, öğrenciler, uygulama öğretmenleri vb.) toplantılar yapma, 

Derslik, laboratuar ve diğer tesislerde incelemeler yapma, 
Kütüphanede incelemeler yapma, kütüphane yetkilileriyle ve öğrenci-

lerle görüşme ve fakültenin  kütüphaneden kitap istek yazılarını inceleme, 
Örnek ders izleme, 
Bir-iki uygulama okulu ziyaret etme ve ilgililerle görüşme. 

7. Ziyaret ekibi, öz değerlendirme raporunun incelenmesi sırasında elde 
ettikleri verilerle, tüm bu gözlem, inceleme ve görüşmelerinin ardından elde et-
tikleri verileri birbiriyle bütünleştirerek, tüm çalışmaların bir ürünü olarak in-
celenen program ya da programlar hakkında ayrı bölümlerden oluşan bir taslak 
rapor hazırlar. Taslak rapor, raporda olabilecek bazı maddi hataların düzeltil-
mesi için dekana gönderilir. Fakülte dekanı, eğer varsa, düzeltmelerini yaptık-
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tan sonra raporu ekip başkanına iade eder. Bu işlemden sonra ekip başkanı ra-
pora son biçimini verir ve raporun bir örneğini yetkili kuruma (Bu çalışmada 
Yükseköğretim Kurulu'na) bir örneğini de ilgili fakültenin  dekanlığına gönde-
rir (dekanlığa gönderilen raporda akreditasyona ilişkin öneri bölümü yer almaz). 

8. Ziyaret raporunda, hem durum analizi yapılır hem de elde edilen veri-
lere dayalı olarak inceleme yapılan 7 alanın (standart alanları) her biri için stan-
dartları karşılama durumuna ilişkin yargılarda (derecelendirme) bulunulur. Bu 
yargılara, tartışmaya dayalı olarak varılır ve bu yargılar tüm üyelerin ortak gö-
rüşünü yansıtır. Raporun sonuç ve öneriler bölümünde, ilgili program ya da 
programların güçlü ve zayıf  yanları ortaya konur ve geliştirme konusunda öne-
rilerde bulunulur. Ekip, raporun son bölümünde yetkili organa "akreditasyon" 
için öneride bulunur. Bu öneri, ilgili programın akredite edilmesi, bazı yeter-
sizliklerin giderilmesi için koşullu akreditasyon ya da programın akredite edil-
memesi biçiminde olur. 

9. Son aşamada, ziyaret ekibi tarafından  hazırlanan rapor yetkili organ ta-
rafından  karara bağlanır ve sonuç gerekçeleriyle birlikte ilgili rektörlük ve fa-
külteye bildirilir. 

Sonuç ve Geleceğe Bakış 
Yukarıdaki satırlarda özetlendiği gibi, Yükseköğretim Kurulu ve Milli Eği-

tim Bakanlığı öğretmen eğitimi sisteminin iyileştirilmesi için çeşitli arayışlara 
girişmişlerdir. Bu önlemler dizisinde yapılan en son çalışma "öğretmen eğiti-
minde standartlar ve akreditasyon" çalışmasıdır. 

Konuyu yükseköğretim sistemi bağlamında ele aldığımızda, öncelikle şun-
ları vurgulamak gerekir. Yaklaşık olarak, başvuran her beş kişiden birisinin yer-
leştirilebildiği ülkemizde, yükseköğretim kurumlarının - özellikle kamu -
öğrenci bulma ya da kontenjanlarını dolduramama gibi bir kaygılarından söz 
etmek mümkün değildir. Bununla birlikte, son yıllarda, yükseköğretim kurum-
ları - hem kamu kurumlarının kendi aralarında hem de kamu ile vakıf  üniver-
siteleri - arasındaki rekabetin giderek yoğunlaştığı gözlenmektedir. Ancak, yine 
de rekabetçi bir yapılanma ve öğrenci bulma güçlüğünden söz edemeyiz. Aynı 
durum, büyük ölçüde Eğitim Fakülteleri için de geçerlidir. Ancak, iki binli yıl-
ların başlangıcından itibaren, küreselleşme ve AB olgusu, hem ülkelerarasın-
daki insangücü hareketliliğini hem de eğitimdeki hareketliliği artıracaktır. Bu 
eğilim, eğitim sektöründe uluslar arası standartların sağlanması ve bu standart-
ların onaylanmasıyla ilgili kurum ve kuralları daha da zorlayacaktır. 

Bolonya Süreci bağlamındaki "yükseköğretimde kalite güvence sistemleri-
nin oluşturulması"na ilişkin ilke harekete geçmeye başlamıştır. Ayrıca, Yük-
seköğretim Kurulu tarafından  hazırlanmış olan "Yükseköğretim Kurularında 
Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği" (20.09.2005 tarih 
ve 25942 Sayılı Resmi Gazete) ve 5018 Sayılı Bütçe ve Mali Kontrol Kanu-
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nu'nun getirmiş olduğu stratejik planlama ve performansa  dayalı bütçe yakla-
şımları gibi iç düzenlemeler de böyle bir süreci kaçınılmaz kılmaktadır. Kısaca, 
öğretmen yetiştiren kurumlar, bugün, tüm bu gelişmeleri birer fırsat  olarak al-
gılama ve kalite güvence sistemlerini kurma ve bu sistemlere uyarlanma konu-
sunda dünden daha hızlı hareket etmek zorundadırlar. Avrupa ülkeleriyle paralel 
bir zaman diliminde böyle bir süreci yakalamak, Eğitim Fakültelerimizin ken-
dileri için değil, bu fakültelerin  ürünü olacak geleceğin öğretmenleri ve toplu-
mumuzun geleceği açısından daha da önemlidir. 

** Akreditasyon Çalışma Grubu: Dr. B. Brittingham, Dr. M. Sands, Prof. 
Dr. S. Erbaş, Prof.  Dr. Y. Kavak, Prof.  Dr. L. Tarhan, Doç. Dr. A. Ayas, Doç. 
Dr. Ü. V. Osam, Doç. Dr. V. Özsoy, Doç. Dr. S. Topbaş, Yrd. Doç. Dr. D. Ardaç, 
Yrd. Doç. Dr. Y. Badavan, Yrd. Doç. Dr. P.T.Cephe, Yrd. Doç. Dr. A.Ok, Yrd. 
Doç. Dr. T. Paker, Yrd. Doç. Dr. L. Tercanlıoğlu. 
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Akreditasyon Süreci ve Akreditasyon Sürecinde 
Eğitim Fakültelerinin Karışılabilecekleri Güçlükler 

Konulu Çalıştay Alt Grubu Sonuç Raporu 

Başkan : Prof.  Dr. Ali Paşa AYAS 

Giriş 
Büyük Kurul salonunda 1-2 Mart 2007 tarihlerinde toplanan grubumuz ön-

celikle akreditasyonla ilgili kavramsal düzeyde genel bazı tartışmalar yapmış; 
ardından aşağıda belirlenen çerçevede tartışmalarını sürdürmüştür. 

Akreditasyon standartlarının ele alınabileceği boyutlar: 
Öğretimin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi, 
Öğretim elemanları, 
Öğrenciler, 
Fakülte-okul işbirliği, 

• Tesisler, kütüphane ve donanım, 
• Yönetim, 

Araştırma ve yayın, 
• Topluma hizmet, 

Akreditasyon sürecinde Eğitim Fakültelerinin karşılaşabilecekleri güç-
lükler ve alınabilecek önlemler: 

Fakülte düzeyinde, 
Rektörlük düzeyinde, 
YÖK düzeyinde. 

Bu çalıştay ile Türkiye'de Eğitim Fakültelerinin akreditasyonu konusunda 
var olan çalışmalara yeni boyutlar katmak ve yeni stratejiler geliştirmek amaç-
lanmaktadır. 

2. Konunun Önemi 
Çalıştay grubunda ele alınan konu Türkiye'de Eğitim Fakültelerinin 

akreditasyon süreci içinde karşılaşabilecekleri güçlüklerin tartışılması, ortaya 
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konulması ve alınabilecek önlemlerin belirlenmesi açısından önemlidir. 
Grubumuzun yapmış olduğu çalışma, daha önce YÖK tarafından  ha-

zırlanmış olan akreditasyon sürecindeki standartları tartışmaya açmış olması ve 
bu standartlara yeni boyutlar eklenmesini önermesi açısından da önemlidir. 

Çalıştay katılımcı fakültelerin  konu hakkındaki görüşlerinin paylaşılmasına 
olanak vermesi bakımından da önemli görülmektedir. 

Akreditasyon ülkemizin yeni nesillerinin nitelikli öğretmenlerden eği-
tim alma hakkına önem verme açısından anlamlıdır. Grubumuzun yeni getiril-
meye çalışılan akreditasyon sürecindeki tartışmalara önemli katkıları olacağı 
düşünülmektedir. 

3. Grubun Çalışma Yöntemi 
Oturumun başlangıcında çalışma yöntemi konusunda öneriler toplanmış ve 

bu doğrultuda büyük grup tartışması yöntemi benimsenmiştir. 
Düşüncelerin serbestçe ifade  edilebilmesi için konuşmacılara müdahale 

edilmemiş ve isteyene söz hakkı tanınmıştır. 

4. Sonuç ve Öneriler 
Yapılan büyük grup tartışmaları sonucunda aşağıda verilen sonuç ve öneri-

lere ulaşılmıştır. 

A. Sonuçlar 
1. Eğitim Fakültelerinde öğretmenlik eğitimi almamış kişilerin öğretmen 

yetiştirmeye çalışması, öğretim elemanlarının ders ücreti için yarışması, her 
öğretim elemanının kendisini her derse girebilecek nitelikte görmesi ve doktora 
programlarının öğretmen yetiştiren kurumlara öğretim elemanı yetiştirmeye 
uygun olmaması güçlükler olarak görülmektedir. 

2. Eğitim Fakülteleri birçok uzmanlık alanında öğretim elemanı sıkıntısı 
çekmektedir. 

3. Öğretim elemanı başına düşen ders yükü fazladır. 
4. Her fakültede  yaşanan sorunlar birbirinden farklıdır  ve merkezden 

gelen bir grubun önerileri ile bu sorunları kolayca düzeltmek olanaklı görül-
memektedir. 

5. Bazı öğretim üyelerinin akreditasyonu istememesi önemli bir güçlük 
olarak görülmektedir. 

6. Üniversitelere öğretim elemanı alımlarının nasıl yapılacağı konusunda 
standartlar yoktur. 

7. Eğitim Fakültelerinin açılışında standartların belli olmaması ve yeni 
açılan fakültelerin  standartlar açısından yetersiz olması (öğretim elemanı, alt 
yapı vb.) önemli bir sorundur. 
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8. Öğretmen adayı seçimi mevcut biçimi ile uygun değildir (ÖSS öğret-
menlik mesleğine aday seçmek için yeterli değildir.). 

9. Eğitim Fakülteleri gerek kadro ve gerekse finansman  konusunda ye-
terince önemsenmemektedir. 

10. Eğitim Fakültelerine alınan öğrenci sayısı birçok program için ihtiya-
cın çok üzerindedir. 

11. Eğitim Fakültelerinin fiziksel  alt yapısı ve teknik donanımı zayıf  ve 
mesleki yeterlilikleri kazandırmada yetersiz kalmaktadır. 

B. Öneriler 
1. Akreditasyon sürecini yürütmek üzere özerk bir kurul oluşturulmalı-

dır. 
2. Standartların belirlenmesinde Eğitim Fakülteleri temsilcilerinden ve 

paydaşlardan yararlanılmalıdır. 
3. Akreditasyonla ilgili mevzuattaki gerekli yasal düzenlemeler yapıl-

malıdır. 
4. Akreditasyon sürecinin boyutları üniversitelerin temel işlevleri ile ör-

tüşmelidir (eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet). Bu bağlamda yuka-
rıda belirtilen boyutların birinci maddesi eğitimi de kapsayacak 
(eğitimin-öğretimin planlanması, uygulaması ve değerlendirilmesi) şekilde dü-
zeltilmelidir. Ayrıca bu boyutlara "akademik, bireysel ve mesleki rehberlik hiz-
metleri" boyutu eklenmelidir. 

5. Kaliteye yönelik farkmdalık,  değerler ve tutumlar geliştirilmelidir. 
6. Öğretim elemanlarında kendilerini değerlendirme ve geliştirme konu-

sunda duyarlılık oluşturulmalıdır. 
7. Eğitim Fakültelerinin standartlarının oluşturulmasında Milli Eğitim 

Bakanlığı öğretmenlik mesleği genel yeterlilikleri de referans  olarak alınma-
lıdır. 

8. Eğitim Fakülteleri arasında (yurtiçi ve yurtdışı olmak üzere) öğretim 
elemanı değişimi ile ilgili yasal düzenleme uygulamaya geçirilmeli ve yay-
gınlaştırılmalıdır. 

9. Yeterli finansman  sağlanması ve insan kaynaklarının etkili yönetimi 
sağlanmalıdır. 

10. Fakülte-okul işbirliği boyutunda uygulama okullarının da standartları 
belirlenmeli ve bu okullar belirlenen standartlar doğrultusunda değişime teşvik 
edilmelidir. 
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Eğitim Fakültelerinde Akreditasyon Süreci Konulu 
Çalıştay Alt Grubu Sonuç Raporu 

Başkan : Prof.  Dr. Adil TÜRKOĞLU 

GİRİŞ 
Akreditasyon, eğitim kurumlannın başlangıçta ve ilerleyen süreçte akreditas-

yon birimince tanımlanmış standartlan karşılayabilecek yeterliliğe sahip olduğu-
nun yetkili bir kurum tarafından  onaylanmasıdır. Akreditasyon eğitim kalitesinin 
yeterliliği ve tüm topluma belirli standartlan karşılayabilecek eğitim verildiğinin 
göstergesidir. Amacı, eğitim-öğretimin niteliğinin arttınlması, buna dayanarak 
yükseköğretimin hizmet sunduğu kesimlere eğitim-öğretimin niteliğinin belirli 
standartlara göre yürütüldüğünün güvencesini vermektir. Akreditasyon sürecinde 
iç ve dış olmak üzere iki aşamalı değerlendirme yapılır. 

ÇALIŞTAY İÇİN SEÇİLEN KONUNUN ÖNEMİ 
Bir yükseköğretim kurumunun, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri 

ile yönetim hizmet kalitesinin ve kurumsal kalite geliştirme çalışmalannın, ilgili 
kurumun görevlendireceği kişiler tarafından  kapsamlı, sistematik ve belirlenen 
aralıklarla değerlendirilmesi önemli bir konudur. Bu süreçte akredite edecek olan 
kurulun işlevi, güvenilir bir şekilde yönetim, eğitim-öğretim, araştırma ve top-
lumsal hizmet kalitesinin belirlenen standartlara uygunluğuna, ilgili kurumdan 
bağımsız bir şekilde "dış değerlendirici" olarak karar vermektir. Bu aşamada, ak-
reditasyon çalışmalannın kim tarafından  yapılacağı ve örgütlenmesinin nasıl ola-
cağı, fakültelerin,  eğitim-öğretim programlan açısından ne ölçüde özerk olduğu, 
yükseköğrenim programlannın, ulusal ve uluslar arası kalite standartlanna uygun 
olup olmadığını saptayabilmek önem kazanmaktadır. 

İç Değerlendirme 
Eğitim Fakültelerinin sayısı gittikçe artmaktadır. Bu durum, Türkiye'deki Eği-

tim Fakültelerinin belli bir düzeyde eğitim-öğretim verebilmeleri için standartla-
rının saptanmasını ve kalite değerlendirme çalışmalannın yapılmasını gerekli 
kılmaktadır. Bir eğitim fakültesinin  eğitimci yetiştirirken gerekli kapasiteye sahip 
olup olmadığını saptamak önemlidir. Kalitenin belirlenmesinde en önemli aşama, 
ölçütlerin net olarak oluşturulmasıdır. Bir sonraki aşamada kurum, kabul edilen öl-
çütlere göre güçlü-zayıf  yönleri ile fırsat  ve tehditlerini kendisi belirleyebilmeli-
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dir. İç değerlendirme sürecinde, eğitimin bütün paydaşlarının; öğrenciler, öğre-
tim üyeleri ve mezunlarının da sürece dahil edilmesi gerekir. Ayrıca üniversitenin 
öğrencilerine sağladığı olanaklar (öğrencilerin kendilerini geliştirecekleri sosyal 
etkinlikler, öğrenci toplulukları vb.), öğretim elemanının sayı ve niteliği, araç -
gereç ve donanımın yeterliliği de öğretmen yetiştirme sürecinde büyük önem ta-
şımaktadır. İç değerlendirme sürecinde fakülte  okul işbirliği ile ilgili paydaşların 
görüşleri de değerlendirmeye katılmalıdır. 

Dış Değerlendirme 
Yükseköğrenimde olması gereken standartlardaki göstergelerin üzerinde çalı-

şacak bir özerk bir kurul oluşturma zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Bu kurul, 
Türkiye'deki öğretmen yetiştirme "Milli Komitesi'nden" bağımsız, eğitim bi-
limlerinin çok boyutluluğu göz önüne alınarak her alandan uzmanların, sivil top-
lum örgütlerinin gönüllülerinden oluşan kurul niteliğinde olmalıdır. Kurul, 
fakültelerde  oluşturulan akreditasyon komisyonlarıyla işbirliği yaparak etkili bir 
değerlendirme gerçekleştirmeli; bunun yanında Eğitim Fakültelerinin gelişiminde 
etkili olan faktörleri  belirlemeye dönük araştırmalar yapmalı ve sonuçlarını pay-
laşmalıdır. Bu bağlamda kurul üyelerinin, akreditasyon süreci ve etkinlikleri 
(kurum ziyaretleri, değerlendirme, araştırma, raporlama vb.) konusunda eğitim 
almış olmaları gerekir. 

Dış değerlendirmeye karşı fakültelerde  oluşabilecek önyargı, kuşku ve direniş 
vb. durumları ortadan kaldırabilmek için bu sürecin bir "teftiş"  olarak algılanma-
ması gerektiği vurgulanmalıdır. Buna kanıt olarak, dış değerlendirme sürecinin 
akreditasyon kurulunun zorlamasıyla değil, fakültenin  istemiyle başlaması gös-
terilebilir. 

Üniversitelerin, Türkiye'nin geleceği için işbirliği içinde olmalan gerekir. Ge-
lişmiş olan Eğitim Fakülteleri, genç ve yeni kurulmuş Eğitim Fakültelerine öğre-
tim elemanı yetiştirme, öğretim elemam değişimi, kaynak paylaşımı ve ortak proje 
geliştirme gibi alanlarda farklı  bakış açılan kazandırabilir ve gelişmelerine katkıda 
bulunabilirler. 

ÇALIŞTAYDA İZLENEN YÖNTEM 
Bu çalıştay alt grubunda katılımcılardan konuyla ilgili hazırlığı olan kişiler 

genel bir bilgilendirme sunumu yapmıştır. Bu bağlamda alt konu başlıklan göz-
den geçirildikten sonra katılımcılann aktif  bir şekilde tartışabilmeleri için büyük 
grup tartışması ve beyin fırtınası  teknikleri kullanılmıştır. 

SONUÇLAR VE ÖNERİLER 
2.1. Eğitim Fakülteleri akreditasyon sürecine nasıl hazırlanmalı? 
2.1.1. İç değerlendirme 
• Eğitim Fakültelerinde kalite kültürü oluşturulmalı ve geliştirilmeli. 
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• Belirlenen ortak standartlara göre stratejik planlar yapılmalı. 
• Hedefe  dayalı değerlendirme modeli kullanılmalı. 
• Bir ürün ya da sürecin önceden belirlenmiş standartlara uygunluğu her aşa-

mada değerlendirilmeli. 
• Kurumsal hedeflerin  ne ölçüde gerçekleştiği nesnel ölçütlerle ortaya kon-

malı ve gereksinim duyulan alanlarda çalışmalar başlatılmalı. 
• Eğitim Fakülteleri; başlangıçta mevcut ortam ve sahip oldukları olanaklan 

dikkate alarak hedeflerini  oluşturmalı, farklı  ölçme ve değerlendirme yaklaşım-
ları kullanarak kendini değerlendirmeli ve giderek akreditasyon sürecine hazır-
lanmalı. 

• Her fakülte,  kendi performans  göstergelerini belirlerken duyuşsal alan öl-
çütlerini de geliştirmeli ve değerlendirmeye almalı. 

• Eğitim Fakültelerinde standart belirleyen, süreci izleyen ve iç değerlendirme 
yapan akreditasyon koordinatörü belirlenmeli ve akreditasyon komisyon oluştu-
rulmalı. 

• Her eğitim fakültesi  kendini değerlendirerek neleri iyileştirmesi gerektiğini 
yine kendisini belirlemeli. Bu amaçla kullanılmak üzere ortak formlar  oluşturul-
malı. Fakülteler öz değerlendirmelerinden edindiği tecrübeleri diğer fakültelerle 
paylaşmalı. Bu çalışma tamamen gönüllülük ilkesine göre yürütülmeli. İsteyen 
fakülte  bu sürece gönüllü olarak katılmalı, istemeyen hiçbir şekilde zorlanma-
malı. 

• Akreditasyon sürecinde "ortak değerler" (şeffaflık,  hesap verebilirlik, katı-
lımcılık, kanıtlanabilirlik vb.) belirlenmeli. Zaman zaman şeffaflığın,  akademik 
özerkliğe aykırı olduğu şeklinde eleştiriler yapılmaktadır. Oysa ki şeffaflık,  aka-
demik özerklik karşıtı değil, tam tersine akademik özerklikle yapılan çalışmala-
rın binişmesini engelleyerek anlam bütünlüğünü sağlayabilmek içindir. 

2.1.2. Dış değerlendirme 
• Özerk bir "Eğitim Fakülteleri Ulusal Akreditasyon Kurulu" oluşturulmalı. 
• Kurumsal, bölgesel, ülke çapında ve uluslar arası standartlar belirlenmeli; 

bu standartlara uygunluk ile ilgili planlamalar yapılmalı. 
• Kurumsal değerlendirmede, stratejik kurumsal hedefler  de dikkate alınmalı. 
• Farklı koşullardaki Eğitim Fakültelerinde öğrenim gören öğretmen adayla-

rının aynı zamanda ortak eğitim felsefesine  ve mesleki yeterliliklere de sahip ola-
rak mezun olmaları sağlanmalı. 

2.2. Akreditasyon yapacak örgütlerin nitelikleri nasıl olmalıdır? 
Eğitim Fakülteleri Ulusal Akreditasyon Kurulu aşağıdaki nitelikleri taşımalı-

dır: 
Üyeler; 
• tüm paydaşları temsil etmeli, 
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• maddi bir karşılığı olmaksızın görev yapmalı; bu görev kişilere sadece say-
gınlık kazandırmalı, 

• objektif,  iletişim ve empati becerileri gelişmiş, alanında saygınlığı olan kişi-
ler olmalı, 

• akredite edilecek kurumlar ile herhangi bir çıkar ilişkisi içinde olmamalıdır. 

Kurul; 
• objektif  ölçme ve değerlendirme yapacak alt kurullara sahip olmalı, 
• politik organların müdahalesinin olmayacağı özerk bir yapıya kavuşturul-

malıdır. 

2.3. Kalite güvencesi 
• Eğitim Fakültelerinin tüm çalışanları tarafından  kalite güvencesi anlayışı be-

nimsenmeli, 
• Kalite standartları girdi, süreç ve ürün bakımından belirlenmeli, 

Kalitenin yükseltilebilmesi için, kurum personelinin ve özellikle öğretim ele-
manlarının iş ve yaşam koşullan iyileştirilmeli, 

• Öğrencilere sunulan ders içi ve ders dışı tüm olanaklar geliştirilmeli, 
• Her öğretmende olması gereken ortak yeterlilikler belirlenmeli, 
• Eğitim Fakültelerinde bu yeterliliklerin kazandırılmasına yönelik ortak plan-

lamalar yapılmalı, programlar sürekli gözden geçirilmeli, 
• Eğitim Fakültelerine öğrenciler alınırken öğretmen adayları, öğretmenlerde 

olması gereken özellikleri kazanabilecek potansiyele sahip olmalı, bu potansiyel 
için değerlendirmeler yapılmalı, 

• Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği ön koşul standartlar belirlenmeli, 
• Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programlan üzerinde kap-

samlı bir araştırma yapılmalı, program ve uygulamalar kalite açısından değerlen-
dirilmeli, 

• İkinci öğretim program ve uygulamalan kalite açısından gözden geçirilmeli, 
bu programlarla yetişen öğretmen adaylannın yeterlikleri irdelenmeli., 

• Eğitim fakültesi  mezunlannın nitelik değerlendirmeleri KPSS ile sınırlandı-
nlmamalı, 

• Mezunlan izleme çalışması yapılmalı, 
• Eğitim Fakülteleri öğretim elemanlan için öğretmenlik mesleğine uygunluk 

ölçütü aranmalıdır. 
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Eğitim Fakültelerinde Akreditasyon Süreci Konulu Çalıştay Alt Grubu 
Katılımcıları 

Prof.Dr.Adil  TÜRKOGLU (BAŞKAN) 
Prof.Dr.  Servettin BİLİR 
Prof.Dr.Muharrem  ŞEN 
Prof.Dr.Meral  AKSU 
Prof.Dr.Rauf  YILDIZ 
Prof.Dr.Basri  ATASOY 
Prof.Dr.Necdet  ÇATALBAŞ 
Prof.Dr.Mualla  AKSU 
Prof  Dr. F. Çağlayan DİNÇER 
Prof.Dr.  Hasan Hüseyin DİLAVER 
Prof.Dr.Münevver  YALÇINKAYA 
Prof.  Dr. Ali BALCI 
Prof.Dr.Nihat  AYÇAN 
Prof.Dr.  Yaşar ÖZBAY 
Prof.Dr.  Berrin AKMAN 
Doç.Dr.Ayşegül DALOĞLU 
Doç.Dr.Cem BİROL 
Doç.Dr.Sadegül ALTUN 
Doç.Dr.Seval FER 
Doç. Dr. Yasemin KEPENEKÇİ 
Doç.Dr.Ahmet AYPAY 
Yrd.Doç.Dr.Sadık Yüksel SIVACI 
Yrd.Doç.Dr. Arif  ÖZER 
Yrd.Doç.Dr.Ali TEMEL 
Yrd.Doç.Dr.İsmail GELEN 
Yrd.Doç.Dr.Yasemin ALPTEKİN 
Yrd.Doç.Dr.Necdet KONAN 
Yrd.Doç.Dr.Efe  AKBULUT 
Yrd. Doç. Dr. Mehmet BİLİR 
Yrd. Doç. Dr. Hayri AKAY 
Yrd.Doç.Dr.Orhan ÇINAR 
Yrd.Doç.Dr.Paşa YALÇIN 
Yrd.Doç.Dr.Mehmet Akif  SÖZER 
Yrd.Doç.Dr.Ahmet OK 
Yrd.Doç.Dr.Mehmet KÜÇÜK 
Yrd.Doç.Dr.Cemalettin İPEK 
Yrd.Doç.Dr.Hasan FURKAN 
Yrd. Doç. Dr. Ömer KUTLU 
Öğr. Gör. Pınar KIZILHAN 
Arş.Gör.Dr.Ayşe CANER 
Arş. Gör. Dr. Kürşat YILMAZ 
Arş. Gör. H.Basri MEMDUHOĞLU 
Arş. Gör. Murat TAŞDAN 
Arş. Gör. Rafet  AYDIN 
Arş. Gör. Ali GURBETOĞLU 
Arş. Gör. Osman ÖZOKÇU 
Arş. Gör. Mustafa  ERDEM 

(Öğretim Üyesi) 
(Dekan) 
(Dekan) 
(Dekan) 
(Dekan) 
(Dekan) 
(Dekan) 
(Dekan Yardımcısı) 
(Öğretim Üyesi) 
(Öğretim Üyesi) 
(Öğretim Üyesi) 
(Öğretim Üyesi) 
(Öğretim Üyesi) 
(Öğretim Üyesi) 
(Öğretim Üyesi) 
(Dekan Yardımcısı) 
(Dekan Yardımcısı) 
(Öğretim Üyesi) 
(Öğretim Üyesi) 
(Öğretim Üyesi) 
(Dekan Yardımcısı) 
(Dekan Yardımcısı) 
(Dekan Yardımcısı) 
(Dekan Yardımcısı) 
(Dekan Yardımcısı) 
(Dekan Yardımcısı) 
(Dekan Yardımcısı) 
(Öğretim Üyesi) 
(Öğretim Üyesi) 
(Öğretim Üyesi) 
(Öğretim Üyesi) 
(Öğretim Üyesi) 
(Öğretim Üyesi) 
(Öğretim Üyesi) 
(Öğretim Üyesi) 
(Öğretim Üyesi) 
(Öğretim Üyesi) 
(Öğretim Üyesi) 
(Öğretim Görevlisi) 
(Öğretim Üyesi) 
(Öğretim Üyesi) -
(Öğretim Üyesi) 
(Öğretim Üyesi) 
(Öğretim Üyesi) 
(Öğretim Üyesi) 
(Öğretim Üyesi) 
(Öğretim Üyesi) 
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Arş. Gör. Metin AŞÇI 
Arş. Gör. Ebru OĞUZ 
Arş. Gör. Güven ÖZDEM 
Arş. Gör. Gökçe KARAMAN 

(Öğretim Üyesi) 
(Öğretim Üyesi) 
(Öğretim Üyesi) 
(Öğretim Üyesi) 

Arş. Gör. Ramazan Şükrü PARMAKSIZ (Öğretim Üyesi) 
Arş.Gör.Fatih YALÇIN 
Arş. Gör. Tuğçe COŞKUNER 
Arş. Gör. Şirin YATKIN 
Arş. Gör. Mustafa  TÜRKMEN 
Ayfer  YAKAR 
KATILIMCI ÖĞRENCİ 
Mine KARA 
Hasan YURDUNGÜZELİ 
Nurşen ŞAHİN 
GÖREVLİ ÖĞRENCİ 
Tufan  ACAR 
Gaye DEĞİRMENCİ 
Mustafa  EYDEMİR 
Sedat ERFALAY 

(Öğretim Üyesi) 
(Öğretim Üyesi) 
(Öğretim Üyesi) 
(Öğretim Üyesi) 
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enst. Sekr. 

SÖ.-3 
SBÖ-2 
SÖ.3 

BÖTE-3 
BÖTE-3 
BÖTE-3 
BÖTE-3 
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Mühendislik ve Veteriner Hekimliği Fakültelerindeki Ak-
reditasyon Deneyimleri ve Eğitim Fakültelerindeki Akre-

ditasyon Sürecine İlişkin Öneriler Geliştirme 
Çalıştay Raporu 

Başkan : Prof.  Dr. Mehmet Durdu KARSLI 

GİRİŞ 
Günümüz dünyasında üniversitelerin değişim ve gelişim hızını yönlendir-

mede önemli rol üstlendiği bir gerçektir. 
1. Bilgi değişimini gerçekleştirmek 
2. Öğrenci ve öğretim elemanı değişimini düzenlemek 
3. Kredi eşdeğerliliğini sağlamak 
4. Öğretim sistem ve yöntemlerinin gelişmesine öncülük etmek 
5. Yüksek Öğretim Kurumları ve programlarına kendilerini geliştirmek 

için somut hedefler  sağlamak gibi temel amaçları olan akreditasyon, yüksek öğ-
retim kurumlarının kalkınmada yapıcı yöndeki değişim ve gelişimi gerçekleştir-
medeki rolünü sürdürülebilmeyi sağlama açısından gerekli ve önemli 
görülmektedir. 

ÇALIŞTAY İÇİN SEÇİLEN KONUNUN ÖNEMİ 
Çalıştay üçüncü alt grubu olarak ele alman ve üzerinde tartışılan konu farklı 

deneyimi olan fakültelerin  bu deneyimlerinden Eğitim Fakültelerinin akreditas-
yon sürecinde nasıl yararlanılabileceği, bu yönde ne tür çıkarımların, yönlendir-
melerin olabileceği yönünde saptamalarda bulunarak olası bir çalışmada bu 
çıkarımlardan maksimum düzeyde faydalanmak  açısından önemlidir. 

ÇALIŞTAYDA İZLENEN YÖNTEM 
Çalıştay üçüncü alt grubu, çalıştay planı doğrultusunda sistematik bir yol iz-

leyerek konuyu ele almıştır. Bu süreç içerisinde Ankara Üniversitesi Veteriner-
lik Fakültesi Akreditasyon sürecine ilişkin olarak ilgili fakülte  dekanı Prof.  Dr. 
İbrahim BURGU sunum yapmıştır. Sunum, raporun sonunda yer almaktadır. 

Ayrıca Türkiye'de Mühendislik Eğitimde Akreditasyon ABET ve MÜDEK 
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konusunda ODTÜ Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof.  Dr. Bülent 
E. Platin deneyimlerini bir sunumla çahştay üyeleriyle paylaşmıştır. Sunumu ra-
porun sonunda yer almaktadır. 

Yapılan bu sunumlar sonunda çahştay üyelerinin sorulan ilgili öğretim üye-
lerince cevaplandınlmış ve takibinde çahştay konusu ele alınarak tartışmaya baş-
lanılmıştır. 

Çahştay süreci sonunda aşağıdaki sonuçlara ulaşılmış ve bu sonuçlara dayalı 
olarak öneriler geliştirilmiştir. 

SONUÇ 
Mühendislik fakülteleri  akreditasyon çalışmalan, ulusal akreditasyon çalış-

ması sürecini, veteriner fakültesi  deneyimi de "uluslararası bir akreditasyon ça-
lışması sürecini" sergilemesi açısından ilgi çekici bulunmuştur. 

- Mühendislik ve veteriner fakültesi  deneyimlerinin Eğitim Fakültelerinin 
Akreditasyonu açısından, fakültelerde  de eğitim ve öğretim yapılması nedeniyle 
ortak yönlerinin olduğu, öğretmen yetiştirmenin özel yönlerini belirlemenin ya-
pılması kaydıyla bu deneyimlerden faydalanmak  gerektiği sonucuna varılmıştır. 
Gerek Avrupa Birliği, gerekse küreselleşme öğretmen eğitiminde de akreditas-
yonu zorunlu kılmaktadır. Alt çalışma grubumuz, Eğitim Fakültelerinin akredi-
tasyonunu gerekli, hatta kaçınılmaz olduğu sonucuna ulaşmıştır. 

Akreditasyon ülkemizdeki Eğitim Fakültelerinin gelişim ve değişimi için 
önemli bir gereksinimdir. Bu konuda Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi 
Akreditasyon süreci ve Türkiye'de Mühendislik Eğitiminde Akreditasyon 
(ABET ve MÜDEK) konusunda yapılan çalışmalar Eğitim Fakültelerinde ger-
çekleştirilecek bir akreditasyon için model oluşturabilecek görünümdedir. 

Eğitim Fakültelerinin akreditasyonunda veteriner fakültesi  ve mühendislik 
fakültelerinin  deneyimlerinden yararlanırken aşağıdaki konulara dikkat edilmesi 
gerektiği üzerinde durulmuştur. 

ÖNERİLER 
1. Minimum gereksinimler ve minimum standartlar üzerine odaklanılma-

lıdır. 
2. Eğitim Fakülteleri akreditasyon örgütlenmeleri öncelikle ulusal düzeyde 

MÜDEK benzeri yapılmalıdır. 
3. Finans kaynağı yaratılmalı ve fınans  kullanım mevzuatı önündeki en-

geller kaldırılmalıdır. 
4. Akreditasyon çalışmalanna başlamak için yasal bir bağ ya da dayanak 

aranmamalıdır. 
5. Sürecin her aşamasında gönüllülük esas alınmalıdır, asla zorlama yo-

luna gidilmemelidir. Güven ve garanti yönünde inanç oluşturulmalıdır. 
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6. Eğitim Fakültelerinin tüm paydaşlarının katılımı sağlanmalıdır. 
7. Eğitim Fakültesi Dekanlar Konseyi oluşturulmalı ve akreditasyon ça-

lışmalarına bu konsey öncülük etmeli, bu konsey akreditasyon uygulamalarına 
müdahale etmemelidir. 

8. Oluşturulacak akreditasyon örgütü bağımsız ve özerk olmalıdır. 
9. Akredite olmanın faydası  tüm boyutlarıyla çok iyi şekilde izah edilme-

lidir. 
10. Dünyada ve Avrupa'da öğretmen yetiştirme konusunda kendimizi ne-

reye koyacağımız iyi belirlenmelidir. 
11. Akreditasyonun araç olduğu unutulmamalı, amaç haline getirilmemeli-

dir. 
12. Mühendislik ve veterinerlik yapılarından farklı  olduğu için Eğitim Fa-

kültelerinin akreditasyon ölçütleri çok daha ayrıntılı ve dikkatli oluşturulmalıdır. 
13. Gerek Avrupa Birliği'nin kendileri için yaptıkları eleştirilerde, gerekse 

mühendislik ve veterinerlik deneyimlerinde görüldüğü üzere; öğretmen eğitim 
programlan merkezi yapıldığı sürece, Avrupa Birliği'nin öngördüğü öğretmen 
hareketliliği sağlanamaz. 

14. Kurulacak olan akreditasyon biriminin ya da kurumunun uluslar arası 
boyutu da olmalıdır. 

15. Akreditasyon sürecinde öğretmen yetiştirme deneyimlerimiz göz ardı 
edilmemeli, tercüme standartlar ve ölçütler konulmamalıdır. 

16. Ulusal düzeyde bir akreditasyon çalışmasının uluslar arası düzeydeki 
akreditasyona hazırlık anlamına geleceği hatırlanmalıdır. 

17. Akreditasyon sürecinde eğitim bilimcilerin katılımına daha fazla  yer ve-
rilmelidir. 

18. Akreditasyon ve standartlar, öğretmen yeterliklerinde olduğu gibi çok 
fazla  sayıda ve uygulanamayacak nitelikte olmamalı, somut net ve anlaşılır ol-
malıdır. 

19. Akreditasyonun akademik özerkliğe müdahale şeklindeki yanlış algıla-
maların giderilmeli ve bundan kaynaklanan direncin azaltılabilmesi amacıyla, 
Eğitim Fakültelerindeki tüm akademik personel bilgilendirilmelidir. 
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Uluslarası Veteriner Birliği'nce Değerlendirme: 
Süreci Tamamlanmış Olan Ankara Üniversitesi Veteriner 

Fakültesinin Akreditasyon Deneyimleri 

VETERİNER HEKİMLİĞİ EĞİTİMİNDE AKREDİTASYON 

Prof.  Dr. İbrahim BURGU Prof.  Dr. Hilal KARAGÜL 

AKREDİTASYON 
"Kurumlar veya programlar için belirlenen minimal gereksinimlerin karşı-

lanması, kurumlar arası işbirliğinin güçlendirilmesi, uyumun ve kalite güvence-
sinin sağlanmasıdır." 

AKREDİTAS YOND A AMAÇ; 
1. Bilgi değişimini gerçekleştirmek 
2. Öğrenci ve öğretim elemanı değişimini düzenlemek 
3. Kredi eşdeğerliliğini sağlamak 
4. Öğretim sistem ve yöntemlerinin gelişmesine öncülük etmek 
5. Yüksek Öğretim Kurumları ve programlarına kendilerini geliştirmek 

için somut hedefler  sağlamak. 

Akreditasyonun gerçekleştirilebilmesi için standartların sağlanması temeldir. 
STANDART NEDİR? 
Ağırlık, değer, derece, nitelik, nicelik gibi kavramlan ölçmek için otorite ta-

rafından  veya normatif  olarak oluşturulmuş veya oluşmuş ömek ve kurallardır. 

EĞİTİM STANDARDI 
İÇERİK : 
Ne öğrenilecek? 
ÖLÇME DEĞERLENDİRME: 
Ne kadar iyi öğrenilecek? 
SÜREÇ : 
Alt yapı ve kaynaklar ne olacak? 
STANDART NASIL SAĞLANIR? 
Zorunlu: Yasayla 
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Gönüllü: Profesyonel  kuruluşlarca 
Fiili: Geleneksel olarak 
HANGİ DÜZEYLERDE GELİŞTİRİLEBİLİR? 
Kurumsal 
Ulusal 
Uluslararası 
KİMLER TARAFINDAN GELİŞTİRİLMELİDİR ? 
Geniş tabanlı bir ekip çalışması ile başarıya ulaşır. 
Organizasyon şeması ve kurumlar arası ilişki çok önemlidir. 
EĞİTİMİN TEMEL İLKELERİ 
Eğitimin amaç ve hedefleri  bildirilmelidir. 
Eğitim, gereksinimlere yönelik olmalıdır. 
Öğrenme sürecine katılım sağlanmalıdır. 
Olumlu bir eğitim ortamı oluşturulmalıdır. 
Uygulama olanakları yaratılmalıdır. 
Kaygı nedenleri giderilmelidir. 
Saygı temel alınmalıdır. 
AKADEMİK KALİTE DEĞERLENDİRMESİ 
A- Kurumsal akreditasyon 

( Institutional Accreditation ) 
B-Program Akreditasyonu 

( Specialized-Program Accreditation ) 
KURUMSAL AKREDİTASYONDA 
1. Kurumun misyon, vizyon, amaç ve standartları, 
2. Kurumun yönetim yapılanması, personel, mali ve fiziki  kaynakları, 
3. Öğrenci refahı  ve sosyal faaliyetleri, 
4. Kurumun öğretim programlan ve aktivasyonları, 
5. Öğrencilerin akademik başanları, 
6. Kurum dışı faaliyetler, 
7. Kurumun ileriye yönelik plan ve uygulamalan, 
8. Kuruma entegrasyonda öğrenciye sağlanan kolaylıklar 
KURUMSAL AKREDİTASYON 
"Üniversiteler ve Fakülteler bazında gerçekleştirilen akreditasyondur." 
Veteriner hekimlik alanında; 
Avrupa Veterinerler Federasyonu 

FVE-Federation of  Veterinarians of  Europe 
Veteriner Eğitimi Danışma Komitesi 

ACVT-Advisory Committee on Veterinary Training 



Avrupa Veteriner Eğitim Kurumlan Birliği 
EAEVE-European Association of  Establishments for  Veterinary Education 
EAEVE, Avrupa veteriner fakültelerinin  temsilcilerinden oluşur ve "Yürüt-

meKomitesi" (Executive Committee) tarafından  yönetilir. 
Yürütme Komitesi : Başkan, başkan yardımcısı ve coğrafi  bölge grup tem-

silcilerinden oluşur. 

COĞRAFİK BÖLGELER 
Grup 1 : İngiltere, İrlanda 
Grup 2 : İspanya, Portekiz 
Grup 3 : İtalya, Yunanistan, Arnavutluk, İsrail, Romanya 
Grup 4 : Fransa, Belçika 
Grup 5 : Almanya, Avusturya, İsviçre 
Grup 6 : İsveç, Norveç, Danimarka, Finlandiya, Estonya, Litvanya, Letonya 
Grup 7 : Slovakya, Çek Cum., Macaristan, Slovenya, Hırvatistan, Polonya 
Grup 8 : Bosna Hersek, Yugoslavya, Makedonya, Bulgaristan, TÜRKİYE, 

Rusya, Ukrayna 
EAEVE nin amacı: 
1. Veteriner eğitimini geliştirip yükseltmek 
2. Veteriner eğitimi yapan kurumlar ile diğer kurumlar arasında ortak iş-

birliğini güçlendirmek 
3. Üyeler arasında eğitimi ilerletmek ve harmonize etmek 
4. Eğitim konularını bir forum  ortamında tartışmak. 
EAEVE'nin başlıca görevleri 
1. Avrupa ve dünyada Veteriner eğitimi yapan kuruluşlar arasında bilgi de-

ğişimini gerçekleştirmek. 
2. Eğitim kurumlan arasında öğretim elemanı değişimini gerçekleştirmek. 
3. Kurumlar arasında öğrencilerin hareketliliğini sağlamak. 
4. Lisans ve lisansüstü Veteriner eğitimi yapan kurumlarda kullanılan öğ-

retim materyallerinin ve sistemlerinin dağılmasını ve gelişmesini sağlamaktır. 

AKREDİTASYON SÜRECİ 
1- Ön ziyaret 
2- Uzmanlar grubu ve irtibat görevlisinin belirlenmesi 
3- Öz değerlendirme raporunun hazırlanması 
4- Kurumun uzmanlar tarafından  ziyareti 
5- Uzmanlar grubunun raporu 
6- Uzmanlar grubunun raporunun gözden geçirilmesi 
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7- Uzmanlar grubu raporunun savunulması (JEC) 
8- Rapor sonuçlarının izlenmesi 

ÖZ DEĞERLENDİRME RAPORUNUN HAZIRLANMASI 
1- Giriş 
2- Amaçlar 
3- Finans 
4- Müfredat 
5- Eğitim: Kalite ve Değerlendirme 
6- Olanaklar ve Donanım 
7- Hayvan orijinli Eğitim Materyali 
8- Kütüphane ve Öğrenme Kaynaklan 
9- Başvuru ve Kayıt 
10- Akademik ve Destek Personeli 
11- Sürekli Eğitim 
12- Lisansüstü Öğretim 
13- Araştırma ( lisans düzeyinde ) 

* EAEVE'nin hazırlamış olduğu ve veteriner hekimlik eğitiminde minimum 
gereksinimleri içeren ve değerlendirme sırasında rehber olan "Self  Evaluation 
Report (SER)" 'Özdeğerlendirme' kitapçığının hazırlanması, akreditasyonun aşa-
malarındandır. 

Fakülte tarafından  özdeğerlendirme raporunun hazırlanması ve eksperler gru-
buna gönderilmesinden sonra, fakülte  bir eksper grubu tarafından  ziyaret edilir. 

* Ziyaretin amacı: sunulan bilgilerin tasdik edilmesi ve gereğinde tamam-
lanması ve fakültede  verilen lisans eğitim düzeyinin AB yasalannca belirlenen 
minimum standartlara ne derecede uyduğunun rapor edilmesidir. 

Bu ziyaret bir araştırma veya gözetleme değil, öz değerlendirme raporunda 
verilen bilgilerin incelenmesi ve tamamlanmasıdır. 

Avrupa Veteriner Fakültelerinin eğitim programları arasında derslerin kom-
pozisyonlan yönünden farklılıklar  bulunmaktadır. 

Eğitim programında yer alan derslerin içeriklerinin konu bazında "Avrupa 
Birliği Ülkelerinde Temel Veteriner Eğitimi Düzenleyen ve Minimal Standartlan 
Belirleyen Kanun"a (78 /1026 ve 78 /1027 /EEC no'lu direktifler)  uyması ve çe-
kirdek eğitim programını (ÇEP) uygulanması zorunludur. 

Her veteriner fakültesi  kendi özellik ve seçimine bağlı olarak ÇEP konulannı 
geliştirebilir ve genişletebilir. 

Ancak ÇEP konulannın tümünü vermek zorunda kalacağı için o veteriner fa-
kültesinden yetişen ile bir başka veteriner fakültesinden  mezun olanlar arasında 
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meslek yaşamlarında gerekli temel bilgilerle donanma açısından fark  kalmaya-
caktır. 

Çekirdek eğitim programı ile veteriner eğitiminde "olmazsa olmaz" konular 
belirlenmeli ve her veteriner fakültesi  eğitim programında yer alması zorunlu 
hale getirilmelidir. 

ÇEKİRDEK EĞİTİME BAŞLICA ELEŞTİRİLER-1 
• Tek tip veteriner hekim mi yetiştirilmek istenmektedir? 

Yeni gelişmelerden uzak mı kalınmaktadır? 
Yaratıcılık yok mu edilmektedir? 
İçerikte, asgari müşterekte birleşme ile Yüksek öğrenim sıradan bir hale 

mi getirilmektedir? 
• Mükemmeli aramak yerine temel bilgi ile mi yetinilmektedir? 

Bilim dallan ve alt disiplinler anabilim dallan altında kaybolmayacak 
mıdır? 

YANITLAR 
ÇEP tek tip mezun yetiştirmeyi hedeflememektedir. 
Fakültelerin kendi özel ağırlık verdikleri konular olacaktır. 
ÇEP genel programın % 50-60'ını oluşturmalıdır. 

• Kalan % 40-50 kuramsal ÇEP ve seçmeliler arasında bölüşülmelidir. 
• Seçmeli olanaklan geniş olmalıdır. 
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Ulusal Değerlendirme Sürecinde Olan Mühendislik 
Fakültelerinin Akreditasyon Deneyimleri (MÜDEK) 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Prof.  Dr. Bülent E. Platin'in Sunumu 

Türkiye'de Mühendislik Eğitimde Akreditasyon ABET ve MÜDEK 

ABET 
Yapısı, ilk tanışma, gelişmeler, bugünkü durum 
MÜDEK 
Kuruluşu, yapısı, işleyişi 
Değerlendirme süreci 
Değerlendirme ölçütleri 
Bugüne kadar yapılanlar, öğrenilenler 
Gündemdeki işler 
ABET 
• Accreditation Board for  Engineering and Technology 
• ABD'deki mühendislik (ve diğer bazı ilgili) programlarının akreditas-

yonu 
• Kuruluşu: 1932 
• Üyeleri: 28 kuruluş (mesleki ve teknik alanlarda) 
• Statüsü: Bağımsız fedaratif  dernek 
• Personel: 36 idari memur + 1500 gönüllü değerlendirici 

Hacım: 
- ABD içi: 550 üniversitede 2700 program 
-ABD dışı: 14 ülkede, 27 üniversitede, 143 program 

• Tanınma: Council for  Higher Education Accreditation 
ABET ile ilk tanışma ve gelişmeler 

1994-ODTÜ 
- Mühendislik Fakültesi'nin 2 programının değerlendirilmesi 
- Kimya Mühendisliği, Maden Mühendisliği 
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1995 - Bilkent Üniversitesi 
1999 - Boğaziçi Üniversitesi 
2004 - İstanbul Teknik Üniversitesi 
2005 - Doğu Akdeniz Üniversitesi 

Türkiye ve KKTC'deki ABET Etkinlikleri  ve 
Mühendisl ik Programları 

2006 ABET Değerlendirmesi 

Üniversite 5 
Fakülte 12 
Program Türü 20 
Program Toplamı 45 

T ü r k i y e v e K K T C ' d e k i A B E T E t k i n l i k l e r i 
v e M ü h e n d i s l i k P r o g r a m l a r ı 

2006 ABET 
Değerlendirmesi 

Türkiye+KKTC 
Toplamı 

Üniversite 5 79 

Fakülte 12 93 

Program Türü 20 52 

Program Toplamı 45 559 



Türkiye ve KKCT'deki A B E T Etkinlikleri 

Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi 

1994 Kimya, Maden 

Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi 

1996 Elektrik-Elektronik, İnşaat, Makina, Metalürji Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi 2001 Bilgisayar, Çevre, Endüstri, Gıda, Havacılık, Jeoloji, 

Petrol ve D.Gaz 

Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi 

2004 Elektrik-Elektronik, İnşaat, Kimya, Maden, Makina, 
Metalürji ve Malzeme (2. kez) 

Bitkent 
Üniversitesi 

1995 Endüstri 

Bitkent 
Üniversitesi 

1997 Elektrik-Elektronik 
Bitkent 

Üniversitesi 2002 Endüstri (2. kez) 
Bitkent 

Üniversitesi 

2004 Elektrik-Elektronik (2. kez) 

Bitkent 
Üniversitesi 

2006 Bilgisayar 

İstanbul Teknik 
Üniversitesi 

1999 Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, Endüstri, İnşaat, 
Kimya, Makina 

İstanbul Teknik 
Üniversitesi 

2004 Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, Endüstri, İnşaat, 
Kimya, Makina (2. kez) İstanbul Teknik 

Üniversitesi 
2004 

Deniz Teknolojisi, Endüstri, Gemi İnşaatı, Gıda, 
Jeofizik, Kimya, Maden, Makina, Metalürji ve Mal-
zeme, Tekstil, Uçak, Uzay 

İstanbul Teknik 
Üniversitesi 

2005 
Bilgisayar, Çevre, Elektrik, Elektronik ve Haber-

leşme, inşaat, Jeodezi ve Fotogrametri, Jeoloji, 
Kontrol, Petrol ve D.Gaz 

Doğu Akdeniz 
Üniversitesi 

2005 Elektrik-Elektronik, Makina 

Mühendislik Değerlendirme Kurulu'nun (MÜDEK) Doğuşu 

Ocak 2001: Mühendislik Dekanları Konseyi (MDK) kuruldu 
- Türkiye ve KKTC'deki devlet ve vakıf  üniversitelerinde yer alan mühen-

dislik ve mühendislik-mimarlık fakültelerinin  dekanlarından oluşmaktadır. 
- 2006 itibariyle 93 üyesi var. 

Mayıs 2001 - Mart 2002: MDK'nm Mühendislik Eğitimini Değerlen-
dirme Grubu çalışmaları. 

Ocak 2002: MDK, Ulusal Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Siste-
mi'nin kurulmasını benimsedi. 

Mayıs 2002: Mühendislik Değerlendirme Kurulu (MÜDEK) MDK ta-
rafından  kuruldu. 
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MUDEK 
Mühendislik Değerlendirme Kurulu 
Temel Amacı: 
• Mühendislik eğitimini teşvik edip ilerletmek; böylece daha iyi eğitilmiş, 

kalitesi yüksek mühendisler yetiştirilmesini sağlayarak toplum refahım  ileri gö-
türmek. 

Temel Görevleri: 
Mühendislik (lisans) programlarını değerlendirmek 
Değerlendiricileri seçmek ve eğitmek 
Program yöneticilerini ve öğretim üyelerini program değerlendirmesi 

konusunda bilgilendirilmek, eğitmek 
• Değerlendirme ölçütlerini gözden geçirmek ve yenilemek 
MÜDEK Üyeleri 

Dört (4) üniversite öğretim üyesi, biri Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği (TMMOB) temsilcisi, biri Türkiye Kalite Derneği (KalDer) temsilcisi, 
ikisi sanayi temsilcisi olmak üzere toplam sekiz (8) kişi. 

« Üyelik gönüllülük temeline dayanıyor. 
Üyelerin ilk atanması MDK tarafından  gerçekleştirildi. Daha sonraki 

atamalarda otonomi var. 
• Üyelerin görev süreleri iki (2) yıl ve üst üste üç (3) dönem ile sınırlı. 

MDK üyeleri MÜDEK üyesi olamıyor. 
• Aralarından 3 üye: 

- Başkan 
- Başkan yardımcısı (bir sonraki dönemin başkam) 
- Önceki başkan 

MÜDEK Üyeleri 
(2007-2008) 

Ahmet Aran, Prof.  Dr., İTÜ 
Ayşe Erdem-Şenatalar, Prof.  Dr., (Önceki Başkan), İTÜ 
Bülent E. Platin, Prof.  Dr., ODTÜ 

• Erbil Payzın, Doç. Dr., (Başkan), Payzın Danışmanlık Ltd. Şti. 
Hamit Serbest, Prof.  Dr., (Başkan Yardımcısı), Çukurova Üniversitesi 
Mustafa  Çobanoğlu, Bir Yapı İnş. Müh. San. Tic. A.Ş. 
Orhan Örücü, (TMMOB Temsilcisi), TMMOB 
Salih Anman, (KalDer Temsilcisi), Sabancı Üniversitesi 

(2007 öncesi görev yapan diğer üyeler) 
Aydın Kosova, Dr., (KalDer Temsilcisi, 2003-2004, 2005-2006) 

• Gökhan Baykal, Prof.  Dr., (Üye, 2005-2006) 
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Mahmut Kiper, (TMMOB Temsilcisi, 2005) 
• Nüket Yetiş, Prof.  Dr., (Üye, 2003-2004) 

Oğuz Gündoğdu, Y. Doç. Dr., (TMMOB Temsilcisi, 2003-2004) 
Refik  Üreyen, (Üye, 2003-2004, 2005-2006) 

MÜDEK 
Programların Değerlendirilmesi 

Puanlama, sınıflama  ya da sıralama değil yetkinlik kararı verilen akre-
ditasyon süreci. 

Somut ve herkesçe bilinen değerlendirme ölçütlerine dayalı. 
• İlgili fakültenin  gönüllü başvurusu ve değerlendirilecek her program için 

sunduğu özdeğerlendirme raporu ile başlıyor. 
Değerlendirme takımı tarafından  yapılıyor (akran değerlendirmesi) 

• Değerlendirme süreci, ön inceleme, 3 günlük üniversite ziyareti, değer-
lendirme raporu hazırlığı aşamalarından oluşuyor. 

• Yetkinlik kararlarının alındığı en üst organ MÜDEK. 
• Değerlendirmeler dönemsel olarak yenileniyor 

Değerlendirme sürecinin mekanizmasında fakülte  ile MÜDEK arasında 
şeffaflık  var. 

MÜDEK'ce edinilen kurum bilgilerinin gizliliği var. 
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MUDEK 
Değerlendirme Takımları 
• Değerlendirilecek programlan yürüten her fakülte  için ayn bir TAKIM 
• TAKIM BAŞKANI (MÜDEK Üyesi) 
• Değerlendirilen her program için en az bir PROGRAM DEĞERLENDİ-

RİCİSİ 
MÜDEK 
Program Değerlendiricileri 
• Alanlannda yetkin kişiler (üniversite + sanayi) 
• Değerlendirici eğitimi görmek zorundalar 
• Gönüllülük temeline dayalı görevlendirme 
• MDK üyeleri MÜDEK değerlendiricisi olarak görev yapamıyor 
• Takımlar değerlendirici havuzundan seçilen üyelerce oluşturuluyor 
• Kurumla organik bağı ya da çatışması olan değerlendiriciler o kurum 

için takım üyesi olamıyor 

M Ü D E K Değerlendirme Ölçütleri 

Ölçüt 4 Ölçüt 5 
Meslek Öğretim 
Eğitimi Kadrosu 

Ölçüt 1 
Öğrenciler 

Ölçüt 8 

Ölçüt 6 
Altyapı 

Ölçüt 7 
Kurum Desteği 

ve Parasal 
Kaynaklar 

Ölçüt 3 
Program 

Çıktıları ve 
Değerlendirme 

Ölçüt 2 
Program 

Eğitim 
Amaçları 
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MÜDEK 
Ölçüt 2 - Program Eğitim Amaçları 
• Mezunların bir programı bitirmelerini izleyen bir kaç yıl içinde gerçekleş-
tirmeleri beklenenleri tanımlayan ifadeler 

- Kurum, fakülte,  bölüm özgörevi ile uyumlu olmalı 
- Program kazanımları ve müfredat  ile ilişkisi kurulmuş olmalı 
- Belirlenme süreci paydaş katılımlı olmalı 
- Yayınlanmış olmalı 
- Sürekli değerlendirme ve yenilenme süreci 

• Tanımlı olmalı 
Ölçme-değerlendirmelere dayanmalı 
Paydaş katılımlı olmalı 

MÜDEK 
Ölçüt 3 - Program Kazanımları (Çıktıları) 

Öğrencilerin mezun oluncaya kadar kazanmaları gereken bilgi, beceri 
ve davranışları tanımlayan ifadeler 
(a) - (k) 11 adet olmazsa olmaz bileşen 

(b) deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yo-
rumlama becerisi 
• (f)  mesleki ve etik sorumluluk bilinci 

- Program Eğitim Amaçlarının öngördüğü programa özgü diğer bileşenler 
- Programlar öğrencilerin her bileşeni kazandıklarını kanıtlamak için 
bir ölçme-değerlendirme sistemi kurduklarını, 

• bu sistemi uyguladıklarını, 
sonuçları programı sürekli iyileştirmek için kullandıklarını 
somut verilerle göstermek zorundalar. 

MÜDEK Değerlendirmeleri ve Türkiye'deki 
Mühendislik Programları 

2003-2006 
Değerlendirilen 

Üniversite 7 

Fakülte 7 

Program Türü 14 

Program Sayısı 44*(34) 

* Ara değerlendirmeler dahil. ( ) yeni 
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M Ü D E K Değerlendirmeleri ve 
Türkiye'deki Mühendisl ik Programları 

2003-2006 
Değerlendiri len 

2007 Niyet 
Beyanı 

Üniversite 7 11 (5) 
Fakülte 7 11 (5) 
Program Türü 14 17(8) 
Program Sayısı 44*(34) 52*(36) 

* Ara değerlendirmeler dahil. ( ) yeni 

M Ü D E K Değerlendirmeleri ve 
Türkiye'deki Mühendisl ik Programları 

2003-2006 2007 Niyet T ü r k i y e + 
Değerlendiri len Beyanı K K T C T o p l a m ı 

Üniversite 7 11 (5) 79 
Fakülte 7 11 (5) 93 
Program Türü 14 17(8) 52 
Program Sayısı 44*(34) 52*(36) 559 

* Ara değerlendirmeler dahil. ( ) yeni 

MÜDEK Eğitim Çalışmaları 

* Program Değerlendiricisi Eğitim Çalıştayları: 
2003: 2 gün (ABET-ASME işbirliği ile) + 1 gün çahştay 
2004: 1 gün değerlendirici eğitimi + 1 gün takım üyeleri çalıştayı 
2005: 1 gün değerlendirici eğitimi + 2x1 gün takım üyeleri çalıştayı 
2006: 2 gün değerlendirici eğitimi + 2x1 gün takım üyeleri çalıştayı 

14 değişik mühendislik disiplininden 18' i sanayiden olmak üzere toplam 
72 kişilik eğitimli bir değerlendirici havuzu 

• Başvuracak Fakülte ve Program Sorumlularına Yönelik Eğitim Çalış-
tayları: 

2004: 2 x 1 gün 
2005: 3 x 1 gün 
2006: 4 x 1 gün 
2007: 17 Mart 2007 

Çoğu üniversite olan 49 farklı  kurumdan toplam 206 katılımcı 
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Diğer MÜDEK Etkinlikleri 
2003-2006: Birkaçı uluslararası toplantıda, bazıları bildirili olmak üzere 

toplam 28 sunum 
2004-2005: EUR-ACE projesine dışarıdan katılım 
2006-2008: EUR-ACE 2 projesine ortak statüsünde katılım 
Kasım 2006: MÜDEK, 2006 yılında kurulan ENAEE (European Net-

work for  Accreditation of  Engineering Education) üyeliği 
Bazı Değerlendirme İzlenimleri 
• MÜDEK değerlendirmeleri çok sıcak karşılanıyor, kabul görüyor. 

Programlar tarafından  hazırlanan özdeğerlendirme raporları 
- mühendislik programlarının sürekli iyileştirilmesinde 
- paydaşları motive etmekte 

önemli bir araç olarak kullanılıyor. 
• Program yöneticilerinin, öğretim üyelerinin sürekli iyileştirme konu-

sundaki heyecan ve kararlılıkları üst yönetimlerden kuvvetli destek buluyor. 
Sürekli iyileştirmeye yönelik olarak ölçüm sonuçlarına dayalı "değişim" 

kültürü yaygınlaşmaya başlıyor. 
Değerlendirmeler Sırasında Sıkça Karşılaşılan Sorunlar 

Program Eğitim Amaçları ölçütünün (Ölçüt 2) iyi anlaşılmaması 
• Program çıktılarının (Ölçüt 3) ölçümünde yetersiz yöntemler kullanıl-

ması 
Programın mezunlarına belirli çıktıları (becerileri) kazandırmada yeter-

siz kalması: 
- Tasarım becerileri 
- Deney tasarlama, veri analizi ve yorumlama becerileri 
- Disiplinlerarası takımlarda çalışabilme becerileri 
- Etkin iletişim kurma becerileri 
- Yaşam boyu öğrenme becerileri 
- Çağın sorunları hakkında bilgi 

Gündemdeki İşler 
• MÜDEK'in işleyişini belirleyen yönetmeliklerin hazırlanıp ilk Genel 

Kurul'da kabul edilerek devreye alınması 
• YÖDEK'ten "Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi" alarak MÜDEK'in 

mühendislik programlarına yönelik bir akreditasyon kuruluşu olarak resmen ta-
nınması 

MÜDEK'in bir ENAEE üyesi olarak EUR-ACE etiketli akreditasyon 
verir hale gelmesi 

ABET (Accreditation Board for  Engineering and Technology) ile karşı-
lıklı tanınırlık kurulması 
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Mühendislik Ve Veterinerlik Fakültelerindeki Akreditasyon 
Deneyimleri Ve Eğitim Fakültelerindeki Akreditasyon Sürecine İlişkin 

Öneriler Geliştirme Çalıştay Alt Grubu Katılımcıları 

Prof.Dr.Mehmet  Durdu KARSLI (BAŞKAN) (Rektör Yrd./Dekan) 
Prof.Dr.Mehmet  TÜFEKÇİ (Rektör Yrd./Dekan) 
Prof  Dr. İbrahim BURGU (Dekan) 
Prof  Dr. Bülent Emre PLATİN (Öğretim üyesi) 
Prof.  Dr. Gönül AKÇAMETE (Dekan) 
Prof.Dr.Kadir  ASLAN (Dekan) 
Prof.Dr.Hakkı  YAZICI (Dekan) 
Prof.Dr.Selahiddin  ÖĞÜLMÜŞ (Dekan Yardımcısı) 
Prof.Dr.  Ata TEZBAŞARAN (Dekan Yardımcısı) 
Prof  Dr. Sedat SEVER (Öğretim üyesi) 
Prof  Dr. Cahit KAVCAR (Öğretim üyesi) 
Prof  Dr. Binnur YEŞİLYAPRAK (Öğretim üyesi) 
Prof  Dr. Yahya AKYÜZ (Öğretim üyesi) 
Prof.  Dr. Rıfat  MİSER (Öğretim üyesi) 
Prof  Dr. Tanju GÜRKAN (Öğretim üyesi) 
Prof  Dr. Hafıze  KESER (Öğretim üyesi) 
Prof  Dr. Ayşe Çakır İLHAN (Öğretim üyesi) 
Prof  Dr. Gelengül HAKTANIR (Öğretim üyesi) 
Prof  Dr. Ezel TAVŞANCIL (Öğretim üyesi) 
Doç.Dr.Hüseyin UZUNBOYLU (Dekan Yardımcısı) 
Doç.Dr. Emine Gül KAPÇI (Öğretim üyesi) 
Doç.Dr.Gürcan GÜRGEN (Öğretim üyesi) 
Doç.Dr.İbrahim YILDIRIM (Öğretim üyesi) 
Doç.Dr.Selahattin GELBAL (Öğretim üyesi) 
Yrd. Doç. Dr. M. Cem BABADOĞAN(Dekan Yardımcısı) 
Yrd.Doç.Dr.İbrahim GÖKTAŞ (Dekan Yardımcısı) 
Yrd. Doç. Dr. Şakir ÇINKIR (Öğretim üyesi) 
Yrd.Doç.Dr.Ekber TOMUL (Öğretim üyesi) 
Öğr.Gör.Dr.Abdullah CAN (Öğretim Görevlisi) 
Öğr. Gör. Dr. Dilek ACER (Öğretim Görevlisi) 
Öğr.Gör.Baha ŞEN (Öğretim Görevlisi) 
Arş. Gör. Dr.Mustafa  Yunus ERYAMAN (Öğretim Elemanı) 
Arş. Gör. Ege AKGÜN (Öğretim Elemanı) 
Arş. Gör. Onur ÇALIŞKAN (Öğretim Elemanı) 
Arş. Gör. Bema ARSLAN (Öğretim Elemanı) 
Arş. Gör. Ersun İŞÇİOĞLU (Öğretim Elemanı) 

6 6 



Arş. Gör. Tuncay AYAS 
Arş. Gör. Arzu KIŞ 
Arş. Gör. Hayriye Tuğba DOĞAN 
Arş. Gör. M. Fuat KENÇ 
Arş. Gör. Mücahit KAĞAN 
Arş. Gör. Şafak  BAYIR 
Arş. Gör.Funda KAMEL 
Arş. Gör. Serap SAMSA 
Arş. Gör.İlhan YALÇIN 

(Öğretim Elemanı) 
(Öğretim Elemanı) 
(Öğretim Elemanı) 
(Öğretim Elemanı) 
(Öğretim Elemanı) 
(Öğretim Elemanı) 
(Öğretim Elemanı) 
(Öğretim Elemanı) 
(Öğretim Elemanı) 

Arş. Gör.Neslihan GÜNEY (Öğretim Elemanı) 
Arş. Gör. Hüseyin OZÇINAR 
Uzman Dolunay KESİKTAŞ 
Hilmi SÜNGÜ 
KATILIMCI ÖĞRENCİ 
Leyla EREN 
Elif  ŞAHİN 
GÖREVLİ ÖĞRENCİ 
Deniz YILDIRIM BÖTE-3 
Esma İSAOĞLU BÖTE-3 
Metin EMEK BÖTE-3 

(Öğretim Elemanı) 
(Öğretim Elemanı) 
(Öğretmen) 

RPD-2 
RPD-2 

6 7 



6 8 



ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ 
FAKÜLTESİ "EĞİTİM BİLİMLERİ BAKIŞ AÇISIYLA 

EĞİTİM FAKÜLTELERİ VE AKREDİTASYON" 
ÇALIŞTAYI 4 SONUÇ BİLDİRGESİ 

Eğitim ve öğretimini bilimin ışığında çağdaş gelişmelere göre biçimlendiren, 
Cumhuriyetin ve Cumhuriyetle başlayan yenileşme sürecinin en önemli öğele-
rinden biri olan "Öğretim Birliği Yasasf'nın  ilkelerini temel alan Fakültemiz Fa-
külte Kurulunun 21.03.1994 tarih ve 448 sayılı kararı ile Öğretim Birliği 
Yasasının çıkış tarihi olan 3 Mart' ı "Fakülte Günü" olarak kabul etmiştir. 

Dört yıldır fakültemiz  bu fakülte  günümüzü, Türkiye'deki eğitim fakültesi 
dekanları ile birlikte öğretim birliği yasasının temel aldığı felsefeyi  ve eğitim bi-
limlerini esas alan etkinlikler ile kutlamakta, toplumumuza ve genç kuşaklara 
ışık tutmaktadır. 

Bu bağlamda bu yılki etkinliğin ana konusunu "Eğitim Bilimleri Bakış Açı-
sıyla Eğitim Fakülteleri ve Akreditasyon" oluşturmuştur. 

Çağımızdaki toplumsal, bilimsel, ekonomik ve teknolojik sistemlerde ve uy-
gulamalarda hızlı ve kapsamlı değişmeler, gelişmeler toplumları yöneten dev-
letlerin bireylerine sağlaması gereken önemli hizmetlerden olan eğitim 
hizmetlerini büyük ölçüde etkileyip zorladığı için devletler eğitim sistemlerini ve 
uygulamalarını belli zamanlarda gözden geçirerek işlevsel kılmaya çalışmakta-
dırlar. Bu tür etkilenmeler eğitim sisteminin hizmetlerini ve uygulamalarını kar-
maşık işlevlerle karşı karşıya bırakmaktadır. Temelde eğitim sistemlerinin 
bilimsel, laik ve demokratik olma koşulunu gündeme getirmektedir. Toplumun, 
bireylerin sorunlarının çözümüne, gereksinmelerinin karşılanmasına yönelik ol-
ması gereken eğitim sistem ve uygulamalarına, değişikliklere ve gelişmelere 
özgü bilimsel çözümler üretme görevi de eğitim bilimlerine verilmiştir. 

Eğitim bilimleri; eğitim sürecini toplumsal gereksinimler ve çağın gerekleri 
düzeyinde kendine özgü konulan, sorunlan, kuramlan, değerleri, kavramlan, te-
rimleri olan, ekonomik, kültürel, politik, toplumsal olgular ve insan davranışla-
rıyla bağıntılı ve ilişkili bulunan ve bu ilişkiyi geliştirdiği kavramsal yapı, 
bilimsel yöntem içinde araştıran bütünleştiren bir bilim alanıdır. Bu kapsamda öğ-
renen, öğrenci ve toplumun çağdaş gereksinimleri, toplumsal hizmetin yerine 
getirilmesinde merkezde olmaktadır. Eğitim hizmetleri, sorunlara ve uygulama-
lara bilimin ışığında yaklaşarak çağdaş bir uygulama özelliği taşımaktadır. 
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Son yıllarda Eğitim Fakültelerinde öğrenci sayılarında görülen hızlı artış ulus-
lar arası öğrenci hareketliliği, küreselleşen ekonomide hizmetlerin serbest dola-
şımı tüm üniversiteleri etkilediği gibi Eğitim Fakültelerinde de "kalite güvencesi" 
sorununu gündeme getirmiş, kalite güvencesi tam da bu nedenle hem ulusal, hem 
de uluslar arası boyut kazanmış; diplomaların tanınması ve akreditasyon konu-
ları ikili ve çok taraflı  ilişkilerde ele alınması gereken önemli bir konu olmuştur. 

Tüm bu gerçekler bu yana, eğitim sistemimizdeki sorunlar, öğrenci başarı-
sızlıkları, nitelikli öğrencileri yetiştirmekle görevli nitelikli öğretmenlerin yetiş-
tirilmesini ve Eğitim Fakültelerinin performanslarının  yükseltilmesini zorunlu 
kılmaktadır. 

Eğitim Fakültelerinin akreditasyonu çalıştayı bu bakış açısıyla üç alt konuda 
düzenlenerek tartışmaya açılmıştır. Çalıştayda şu konular ele alınmıştır: 

1. Akreditasyon Süreci ve Akreditasyon Sürecinde Eğitim Fakültelerinin 
Karşılaşabilecekleri Güçlükler. 

2. Eğitim Fakültelerinde Akreditasyon Süreci. 
3. Diğer Fakültelerdeki (Mühendislik, Veterinerlik) Akreditasyon Dene-

yimleri ve Eğitim Fakültelerinde Akreditasyon Sürecine İlişkin Öneriler Geliş-
tirme. 

İki günlük çalıştaya 32 eğitim fakültesi  dekanı, 33 dekan yardımcısı, 126 öğ-
retim üyesi ve öğretim elemanı, 17'si öğrenci olmak üzere toplam 212 kişi ka-
tılmıştır. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurulu, Türk Eğitim 
Derneği, Hüseyin Hüsnü Tekışık Vakfı,  sivil toplum, demokratik kitle örgütü 
temsilcileri de katılımlarıyla çalıştayımıza destek vermişlerdir. Alınan kararla-
rın başta Yükseköğretim Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere toplumda 
eğitim hizmeti sağlayan tüm kurum ve kuruluşlar ile kamuoyuna duyurulması 
uygun bulunmuştur. 

ALINAN KARARLAR 
Akreditasyon sürecini yürütmek üzere özerk ve bağımsız "Eğitim Fa-

külteleri Ulusal Akreditasyon Kurulu" oluşturulmalıdır. 
Bu kurul, Türkiye'deki öğretmen yetiştirme "Milli Komitesi'nden" bağımsız, 

eğitim bilimlerinin çok boyutluluğu göz önüne alınarak her alandan uzmanların, 
sivil toplum örgütlerinin gönüllülerinden oluşan kurul niteliğinde olmalıdır. 
Kurul, fakültelerde  oluşturulan akreditasyon komisyonlarıyla işbirliği yaparak 
etkili bir değerlendirme gerçekleştirmeli; bunun yanında Eğitim Fakültelerinin 
gelişiminde etkili olan faktörleri  belirlemeye dönük araştırmalar yapmalı ve so-
nuçlarını paylaşmalıdır. Bu bağlamda kurul üyelerinin, akreditasyon süreci ve 
etkinlikleri (kurum ziyaretleri, değerlendirme, araştırma, raporlama vb.) konu-
larında eğitim almış olmaları gerekir. Ulusal düzeyde bir akreditasyon çalışma-
sının uluslar arası düzeydeki akreditasyona hazırlık anlamına geleceği 
unutulmamalıdır. 
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Standartların belirlenmesinde Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlik mes-
leği genel yeterlilikleri de referans  olarak alınmalıdır. 

• Eğitim Fakültelerinde Kaliteye yönelik farkmdalık,  değerler ve tutum-
lar geliştirilmelidir. 

• Özellikle dış değerlendirmeye karşı fakültelerde  oluşabilecek önyargı, 
kuşku ve direniş vb. durumları ortadan kaldırabilmek için bu sürecin bir "teftiş" 
olarak algılanmaması gerektiği vurgulanmalıdır. Buna kanıt olarak, dış değer-
lendirme sürecinin akreditasyon kurulunun zorlamasıyla değil, fakültenin  iste-
miyle başlaması gösterilebilir. 

Eğitim Fakülteleri arasında (yurtiçi ve yurtdışı olmak üzere) öğretim 
elemanı değişimi ile ilgili yasal düzenleme uygulamaya geçirilmeli ve yaygın-
laştırılmalıdır. 

Üniversitelerin, Türkiye'nin geleceği için işbirliği içinde olmaları gere-
kir. Gelişmiş olan Eğitim Fakülteleri, genç ve yeni kurulmuş Eğitim Fakültele-
rine öğretim elemanı yetiştirme, öğretim elemanı değişimi, kaynak paylaşımı ve 
ortak proje geliştirme gibi alanlarda farklı  bakış açılan kazandırabilir ve geliş-
melerine katkıda bulunabilirler. 

Öğretim elemanlarında kendilerini değerlendirme ve geliştirme konu-
sunda duyarlılık oluşturulmalıdır. 

Akreditasyonun akademik özerkliğe müdahale şeklindeki yanlış algının 
giderilmesi ve bundan kaynaklanan direncin azaltılabilmesi amacıyla, Eğitim 
Fakültelerindeki tüm akademik personelin bilgilendirilmesi yoluna gidilmeli, 
öğretim elemanlarına süreç içinde kendilerini değerlendirme ve geliştirme fır-
satları sağlanmalıdır. 

Her fakülte,  kendi performans  göstergelerini belirlerken duyuşsal alan 
ölçütlerini de geliştirmeli ve değerlendirmeye almalıdır. 

Eğitim Fakültelerinde standart belirleyen, süreci izleyen ve iç değerlen-
dirme yapan akreditasyon koordinatörü belirlenmeli ve akreditasyon komisyonu 
oluşturulmalıdır. 

• Her eğitim fakültesi  öncelikle kurum içi değerlendirme yöntemlerini 
oluşturmalıdır. Eğitim Fakülteleri kendilerini değerlendirerek neleri iyileştirmesi 
gerektiğini yine kendisi belirlemelidir. Bu amaçla kullanılmak üzere ortak form-
lar oluşturulmalıdır. Fakülteler öz değerlendirmelerinden edindiği deneyimleri 
diğer fakültelerle  paylaşmalıdır. Bu çalışma tamamen gönüllülük ilkesine göre 
yürütülmeli, isteyen fakülte  bu sürece gönüllü olarak katılmalı, istemeyen ise 
hiçbir şekilde zorlanmamahdır. Akreditasyonun araç olduğu unutulmamalı, amaç 
haline getirilmemelidir. 

Akreditasyon sürecinde "ortak değerler" (şeffaflık,  hesap verebilirlik, 
katılımcılık, kanıtlanabilirlik vb.) belirlenmelidir. Zaman zaman şeffaflığın,  aka-
demik özerkliğe aykırı olduğu şeklinde eleştiriler yapılmakta ise de şeffaflık; 
akademik özerkliğe ilişkin yapılan çalışmalann binişmesini engelleyerek anlam 
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bütünlüğünü sağlayabilmek için paydaşlarca benimsenen önemli bir kavram ola-
rak görülmelidir. 

• Farklı koşullardaki Eğitim Fakültelerinde öğrenim gören öğretmen aday-
larının aynı zamanda ortak eğitim felsefesine  ve mesleki yeterliklere de sahip 
olarak mezun olmaları sağlanmalıdır. 

• Eğitim Fakültelerinin tüm çalışanları tarafından  kalite güvencesi anlayışı 
benimsenmelidir. 

Kalite standartları girdi, süreç, ürün ve dönüt bakımından belirlenmeli-
dir. 

Eğitim Fakültelerine yeterli finansman  ve insan kaynaklarının etkili yö-
netimi sağlanmalıdır. 

• Eğitim Fakülteleri kadro ve finansman  konusunda üniversite yöneti-
mince desteklenmelidir. 

Fakülte-okul işbirliği boyutunda uygulama okullarının da standartlan 
belirlenmeli ve bu okulların belirlenen standartlar doğrultusunda değişimleri 
Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliğine gidilerek teşvik edilmelidir. 

Yeni kurulmakta olan Eğitim Fakültelerinin açılışlan sırasında belli stan-
dartlara, gerekli alt yapı ve donanımlara sahip olmalarına önem verilmeli ve bu 
fakültelere  atanacak ve halen Eğitim Fakültelerinde görev yapan öğretim ele-
manlarında öğretmenlik mesleğine uygunluk ölçütü aranmalıdır. 
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ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ 
FAKÜLTESİ MEZUNLARI İZLEME ARAŞTIRMASI—4 

İLK BULGULAR* 

Yrd. Doç. Dr. Cem BABADOĞAN 
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı 

Giriş 
Fakültemiz, 1965 yılından beri, eğitimin çeşitli alanlarına lisans ve yüksek li-

sans programlarıyla nitelikli uzmanlar yetiştirerek hizmette bulunmaktadır. Fa-
kültemizde 1997 ve 2006 yıllarında gerçekleştirilen yeniden yapılanma 
çalışmalarıyla öğretmenlikle ilgili yeni programlar, 2007 yılında ise uzmanlıkla il-
gili 1997 yılında kapatılan bölümlerin bir kısmı yeni düzenlemelerle yeniden açıl-
mıştır. 

Fakültemiz, Eğitim Fakültesi adıyla Ankara Üniversitesi Senatosu kararıyla 
31 Mart 1964 tarihinde kurulmuştur. 1965-1966 öğretim yılında 109 lisans öğ-
rencisiyle öğretime başlamış ve ilk mezunlarını 1969 yılında vermiştir. 1983 yı-
lında yapılan düzenlemeyle Eğitim Bilimleri Fakültesi admı almıştır. 

Fakültemiz, Öğretim Birliği Yasası'nın kabul edildiği 3 Mart gününü, her yıl 
Fakülte Kuruluş Günü olarak çeşitli bilimsel etkinliklerle kutlamaktadır. 42. yılını 
kutlayan Fakültemiz 2006-2007 öğretim yılının sonunda, onbir bölüm ve yirmi-
beş anabilim dalıyla hizmet vermektedir. 

Fakültenin Vizyonu 
Eğitim bilimleri alanmda yapılan kuramsal ve uygulamalı araştırmalar yoluyla 

bilgi üretimine katkıda bulunarak; bireylerin eğitim haklan, eşitlik ve insan hak-
lanna saygı temelinde toplumun eğitim sorunlannı irdeleyen, çözüm önerileri ge-
liştiren ve bu yönde politikalann belirlenmesinde öncü olan; bilgi birikimini ulusal 
ve uluslararası akademik topluluğun, kamu ve özel kurumlann, sivil toplum ör-
gütlerinin ve bireylerin paylaşımına sunan bir fakülte  olmak biçiminde belirlen-
miştir. 

Fakültenin Misyonu 
İnsana, topluma, doğaya duyarlı, kendisinin ve mesleğinin toplumsal, eğitim-

sel gelişmedeki yerini, rolünü kavramış, mesleki yeterlik ve etik sorumluluk ka-
zanmış; sürekli gelişmeyi bir yaşam biçimi olarak algılayan; bilimsel düşünme 
ve çalışma biçimini benimsemiş; kamusal yararlan gözeten, yaratıcı ve eleştirel 
düşünebilen; Eğitim bilimlerinin çeşitli alanlannda uzmanlar (Eğitimde Psikolo-

* Bu bildiri Prof.  Dr. Rıfat  Miser, Prof.  Dr. İnayet Aydın, Doç. Dr. İsmail Güven, Doç. Dr. Tevhide Kargın, Yrd. 
Doç. Dr. Cem Babadoğan, Yrd. Doç. Dr. Fatma Bıkmaz, Yrd. Doç. Dr. Nurettin Şimşek, Yrd. Doç. Dr. Şakır 
Çmkır, Arş. Gör. Dr. Tülin Şener ve Arş. Gör. Ayşegül Ergül'den oluşan bir komisyon tarafından  gerçekleştiri-
len ve halen devem eden bir araştırmanın ön raporudur. 
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jik Hizmetler, Eğitim Programlan ve Öğretim, Eğitim Yönetimi, Teftişi,  Planla-
ması ve Ekonomisi, Halk Eğitimi, Ölçme ve Değerlendirme, Özel Eğitim vb.) 
Rehber ve Psikolojik Danışmanlar, Öğretmenler, Akademisyenler yetiştirmek, 
Öğrencilerin eğitimsel sorunları tartışabilecekleri, çözümler üretebilecekleri ve 
kendilerini özgürce ifade  edebilecekleri öğrenme ortamlarını geliştirmek, Top-
lumsal sorumluluklannın bilincinde, akademik çalışmalannda niteliği önemse-
yen, disiplinler arası yaklaşıma açık, bilgiyi paylaşan, değerlendirmelerinde 
akademik ölçütleri esas alan, üretkenliği ve yaratıcı düşünceyi destekleyen bir 
ortam oluşturmak ve bunu sürekli kılacak kültürü yerleştirmek, Eğitim bilimleri-
nin çeşitli alt disiplinleri ve diğer toplumsal bilimlerle etkileşim ve işbirliği içinde 
ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum, panel, konferans,  çahştay gibi toplan-
tılar düzenlemek, kuramsal ve uygulamalı araştırma projeleri gerçekleştirmek ve 
yayın yapmak, Öğrencilerin, akademik ve idari personelin bilgiye erişimini, ile-
tişim ve etkileşimi kolaylaştıran fiziksel  ve teknolojik ortam oluşturmak, Tüm 
akademik ve yönetsel etkinliklerin dürüst, açık, demokratik ve katılımcı bir anla-
yışla yerine getirilmesini sürekli kılmak fakültenin  misyonu olarak belirlenmiştir. 

Fakültenin Amacı 
Bilimsel ilkeler ve etik değerler ışığında, kuramsal ve uygulamalı araştırma-

larla evrensel ve ulusal düzeyde eğitim sorunlanna çözüm yollan geliştirmek, bi-
limsel etkinlikler düzenlemek ve bunlara katılmak, bu çalışmalardan elde edilen 
bilgileri kamu ve özel sektördeki eğitim öğretim kurumlanyla paylaşmaktır. Bu 
çerçevede yaratıcı, sorgulayan, teknolojiden yararlanan, toplumsal sorumluluğun 
bilincinde, demokrasiye ve insan haklannın önemine inanan, katılımcı ve üret-
ken bireyler yetiştirmek hedeflenmektedir. 

Problem 
Bir eğitim-öğretim kurumunun gelişebilmesinin, etkinliklerini daha üst dü-

zeylere çıkarabilmesinin temel koşulu kendini zaman zaman değişik boyutlarda 
değerlendirmesidir. Diğer bir anlatımla bir eğitim-öğretim kurumunun belirli sü-
relerle amaçlannı ne derece başanlı bir biçimde gerçekleştirdiğini görmeye yö-
nelik değerlendirmeler yapması, onun başarılı hizmetler sunabilmesinin temel 
koşullanndan birisidir. 

Bu çerçevede eğitim öğretim kurumlannın özellikle mezunlannın yetiştirilme 
amaçlanna ne derece uygun bir yönetim içinde olduklannı görmesi, istihdam edil-
dikleri alanların mezun oldukları alanlara ne derece uyduğunu incelemesi, iş ya-
şamlannda karşılaştıklan sorunlan ve bu sorunlan gidermeye yönelik önerilerini 
inceleyerek değerlendirmesi, bir eğitim-öğretim kurumunun kendini geliştirme 
çabalannın bir parçasıdır. 

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi toplumsal ve açık bir sistem 
olarak, içinde yer aldığı toplumun ve bilim dünyasının gereksinimleri karşıla-
makla yükümlüdür. Bu süreç, Fakültemizin hem toplumsal ve bilimsel varlık ne-
deni, hem de yerine getirmesi beklenen bir görev ve üstlenmesi gereken bir 
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sorumluluktur. Eğitim Bilimleri alanında yetişmiş insangücü üretmenin temel ne-
deni kuşkusuz, toplumun bu alanda yetişmiş insangücüne duyduğu gereksinmeyi 
karşılamaktır. Eğitim Bilimleri Fakültesinin toplumun eğitim bilimi alanında ye-
tişmiş insangücü gereksiniminin karşılama durumu "örgütsel yararlılığı"nın yal-
nızca bir boyutunu oluşturacaktır. Çünkü Fakültemiz insangücü çıktısının yanmda 
yukarıda söz edildiği gibi topluma, bilimsel bilgi çıktısı da sunmaktır. 

İnsangücü boyutunda örgütsel yararlılığı saptamada ve gerekli önlemleri ala-
rak bunu en üst düzeye çıkarmada başvurulabilecek göstergelerden birisi de me-
zunların istihdam durumları ve istihdam edilmelerindeki sorunlardır. 

Mezunlarını izlemeye, onların iş yaşamlarında karşılaştıkları sorunları ve bun-
ları gidermeye yönelik önerilerini almaya özel önem veren Fakültemiz; Kurulu-
şunun lO.yılında birincisi (Ataman ve diğerleri, 1976), 20.yıhnda ikincisi 
(Küçükahmet ve diğerleri, 1985) ve 30.yılında üçüncüsü (Taymaz ve diğer-
leri, 1995) ve 42. yılında ise dördüncüsü olan bu araştırma (Babadoğan ve diğer-
leri, 2007) olmak üzere dört ayrı "Mezunları İzleme Araştırması" 
gerçekleştirmiştir. 

Bu dördüncü "Mezunları İzleme Araştırması" sonuçlarından Fakültemizin 
kendini geliştirme çabalarında geniş bir biçimde yararlanılacaktır. Bu ve benzeri 
araştırmaların mezunlarımız ile Fakültemiz arasındaki iletişim ve işbirliğini ge-
liştirmeye önemli katkılar sağlayacağını düşünmekteyiz. Bununla birlikte sözü 
edilen çalışmanın, fakültemizin  gelişimine özellikle akreditasyon sürecine yöne-
lik önemli katkılar sağlayacağını umuyoruz. 

Araştırmanın Amaçları 
Bu araştırmanın genel amacı 1969-2006 yıllan arasında Ankara Üniversitesi 

Eğitim Bilimleri Fakültesi'nden 7.150'ü lisans, 1,035' i ise lisans tamamlama 
olmak üzere toplam 8.185 mezunun hangi kurumlarda ne gibi görevler yaptıkla-
nm, iş yaşamına ve istihdama ilişkin olarak karşılaştıklan sorunlan, fakülte  prog-
ramları ve fakülte  ile iletişimde yaşadıklan güçlükleri ve bunların çözümüne 
ilişkin önerilerini saptamak amacıyla planlanmıştır. 

Bu genel amaç doğrultusunda araştırmaya katılarak görüş bildiren mezunların; 
0 cinsiyet, mezuniyet yılı ve mezun olduklan bölümlere göre dağılımı na-

sıldır? 
0 çalışma durumlan, çalıştıkları sektörler, çalıştıklan kurumlar, gelir du-

rumlan, çalıştıklan süreler, mezuniyet sonrası işe kaç yıl sonra başladıklan, ilk 
işlerinin alanla ilgili olma durumu, şimdiki işlerinin alanla ilgili olma durumu, 
yaptıklan iş için eğitime gerek olup olmadığı, iş değişimi isteyip istememe du-
rumlan ve iş değiştirmeyi isteyip istememe nedenlerine göre dağılımı nasıldır? 

0 fakülteyi  tercih etme nedenleri, fakültenin  beklentilerini karşılama du-
rumu, fakülte  ile ilgili beklentilerinin dağılımı, fakülte  ile ilgili olumlu ve olum-
suz görüşlerinin dağılımı nasıldır? 

0 mezun izleme araştırması ile ilgili önerilerinin dağılımı nasıldır? 
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Araştırma Modeli 
Araştırma tarama modelinde gerçekleştirilmektedir. 
Çalışma Evreni 

Araştırmanın evrenini 1969-2006 yıllan arasında Eğitim Bilimleri Fakülte-
sinden mezun olan 8.185 kişi oluşturmaktadır. Araştırmada önce, evrenin tama-
mına ulaşılması ve dolayısıyla örneklem seçilmemesi hedeflenmiştir.  Adres, 
telefon,  belgegeçer, elektronik posta ya da birebir görüşme gibi çeşitli yollarla 
4.579 mezunla iletişime geçilmiştir. Ancak gerek mezunlann bir kısmının adresi-
nin hiç belirlenememesi, belirlenenlerden bazılarının da adres değişikliği nede-
niyle anketlerin yerine ulaşamaması, geçerli elektronik posta adresine ulaşamama 
gibi nedenlerle 3 Mart 2006 tarihi itibariyle 856 mezundan bilgi toplanabilmiştir. 
Bu mezunlardan anketi tam doldurması nedeniyle 786 sı değerlendirme kapsa-
mına alınmıştır. Araştırmada tüm evrenin % 10,45'ine, çalışma evrenin ise % 
18.69' una ulaşılmıştır. 

Veri Toplama Aracı 
Komisyonun geçmiş araştırmalarda kullanılan anketlerden yola çıkarak ha-

zırladığı basılı ve elektronik anket yoluyla veriler toplanmıştır. 
Sınırlılıklar 
Araştırmanın 2007 yılının sonuna dek sürmesi ve basılı ve elektronik ortamda 

anketlerin halen dolduruluyor olması nedeniyle bu çalışmada anketle ilgili var 
olan bilgiler tekil olarak sunulmuş, ilişkisel karşılaştırmalara yer verilmemiştir. 
Tablolarda frekansı  10'un altındaki yamtlar bu çalışmada diğer seçeneği içinde de-
ğerlendirilmiş olup ayrıntılı araştırma raporunda ise bunlar aynntılı olarak belir-
tilecektir. 

Bulgular ve Yorum 
Çalışmanın bu kesiminde, araştırmadan elde edilen veriler ortaya konmuştur. 

Veriler anahatlanyla kişisel bilgiler, işe yönelik bilgiler, fakülteye  yönelik görüş-
ler ve araştırmaya yönelik öneriler altında kategorize edilmiştir. 

Tablo 1. Mezunların cinsiyet dağılımı 

Cinsiyet f % 
Erkek 473 60,2 
Kadın 313 39,8 
Toplam 786 100,0 

Tablo 1 'de görüldüğü üzere araştımaya katılıp da görüş bildiren mezunlann yak-
laşık üçte ikisini erkekler oluşturmaktadır. 786 mezunun değerlendirmeye alın-
dığı 4. araştırmadaki katılımın cinsiyete dayalı oranı 3 araştırmayla da benzerdir. 
İlgili çalışmada 643 deneğin yaklaşık %66'sını oluşturmuştur. 
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Tablo 2. Mezunların mezuniyet yıllarına göre dağılımı 
Mezuniyet f % 

1968/1969 1970/1971 12 1,53 
1971 / 1972 1973/ 1974 7 0,89 
1974/ 1975 1976/ 1977 5 0,64 
1977/ 1978 1979/ 1980 24 3,05 
1980/ 1981 1982/ 1983 32 4,07 
1983 / 1984 1985 / 1986 66 8,40 
1986/ 1987 1988/1989 79 10,05 
1989/1990 1991/1992 97 12,34 
1992/1993 1994/1995 115 14,63 
1995/ 1996 1997/ 1998 120 15,27 
1998/1999 2000/2001 83 10,56 
2001 / 2002 2003 / 2004 113 14,38 
2004 / 2005 2006 / 2207 33 4,20 
Toplam 786 100,00 

Tablo 2'de mezunların mezuniyet yıllarına göre dağılımına bakıldığında en yük-
sek katılımın 1989 ve 1996 yıllan arasında, en düşük katılımın ise 1971-1975 yıl-
ları arasında olduğu görülmektedir. 3. araştırmada yıllara göre ortalama 25 
civannda iken 4. araştırmada bu oran sayı artmakla birlikte yan yarıya düşmüş-
tür. 

Tablo 3. Mezunların mezun oldukları bölümlere göre dağılımı 

Bölüm f % 
EPH 235 29,9 
EPÖ 203 25,8 
EYP 198 25,2 
OE 51 6,5 
BOTE 34 4,3 
HE 30 3,8 
BOTE 25 3,2 
SBO 10 1,3 
Toplam 786 100,0 

Tablo 3'de mezunların mezun oldukları bölümlerin dağılımı görülmektedir. Bu 
verilere göre en fazla  katılım sağlayan bölüm EPH olurken, en düşük katılım İlk-
öğretim Bölümü'nden olmuştur. Özellikle İlköğretim Bölümü'nde yer alan Sınıf 
Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ve Okulöncesi Öğretmenliği Prog-
ramlarından mezun olanlann katılım oranlarının düşük olması düşündürücüdür 
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Tablo 4. Mezunların çalışma durumlarının dağılımı 
Çalışma Durumu f % 
Evet 769 97,8 
Hayır 17 2,2 
Toplam 786 100,0 

Tablo 4 incelendiğinde, ankete yanıt veren mezunların çok büyük çoğunluğu bir 
işte çalışmaktadır. Bu araştırmadaki oran yaklaşık %98 iken diğer araştırmalarda 
(3. araştırma N:609 / %97; 2. araştırma N: 772 / %94) bu oran göreli olarak düşük 
olmasına karşın birbirine çok yakındır. 

Tablo 5. Mezunların çalıştıkları sektörlere  göre dağılımı 
Sektör f % 
Kamu 726 94,4 
Özel 30 3,9 
Serbest 13 1,7 
Toplam 769 100,0 

Tablo 5'de ankete yanıt veren mezunların çok yüksek bir oranı kamu sektöründe 
çalışmaktadır. Bu sonuçlar 3. ve 2. araştırmalardaki sonuçlarda çok benzer bir 
tablo oluşturmaktadır. 

Tablo 6. Mezunların çalıştıkları kurumlara  göre dağılımı 
Kurum f % 
MEB 652 83,0 
YOK 64 8,1 
Özel 30 3,8 
TSK 17 2,2 
Diğer 23 2,9 
Toplam 786 100,0 

Tablo 6' daki verilere göre araştırmaya yanıt veren mezunların büyük bir kısmı 
Milli Eğitim Bakanlığında çalışmaktadır. Bu oran 3. araştırmada yaklaşık %50 
iken, 2. araştırmada bu oranın %30 düzeyinde olduğu belirlenmiştir. Bu kap-
samda anketi yanıtlayanların arasında Milli Eğitim Bakanlığından katılımın art-
tığı gözlenmektedir. Ayrıca ana iş alanının Milli Eğitim Bakanlığına kaydığı 
yorumu da yapılabilir. 
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Tablo 7. Mezunların yaptıkları görevlere göre dağılımı 
Görev f % 
Rehber Öğretmen 307 39,9 
Öğretmen 122 15,9 
Okul Yöneticisi 105 13,7 
Öğretim Elemanı 64 8,3 
Sınıf  Öğretmeni 49 6,4 
Uzman Öğretmen 20 2,6 
Zihin Engelliler Öğretmeni 21 2,7 
Eğitim Uzmanı 13 1,7 
Okul Öncesi Öğretmeni 12 1,6 
Bilgisayar Öğretmeni 10 1,3 
Sosyal Bilgiler Öğretmeni 10 1,3 
Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı 10 1,3 
Emekli 4 0,5 
Diğer 22 2,9 
Toplam 769 100,0 

Tablo 7'de araştırmaya katılan mezunların görevlerine bakıldığında rehber öğ-
retmenlerin açık ara önde olduğu görülmektedir. Yaklaşık %40 olan bu oran 3. 
araştırmada ise yaklaşık %33 olarak bulunmuştu. 

Tablo 8. Mezunların gelir dağılımları 
Gelir (YTL) f % 
1.000 ve altı 391 49,7 
1.001-1.500 327 41,6 
1.501-2.000 32 4,1 
2.001-2.500 17 2,2 
2.501-3.000 11 1,4 
3.001-3.500 1 0,1 
3.50İve üstü 7 0,9 
Toplam 786 100,0 

Tablo 8'deki denklemin gelir dağılımına bakıldığında araştırmaya katılan me-
zunların yarısı 1001-1500 YTL arasında ücret almaktadır. Özetle mezunların 
yaklaşık %90 1.500 YTL ve altında bir gelir düzeyine sahiptir. 
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Tablo 9. Mezunların çalıştıkları sürelere göre dağılımı 

Çalıştığı Süre (yıl) 
1-5 396 50,4 
6-10 167 21,2 
11-15 143 18,2 
1 ve altı 60 7,6 
16 ve üstü 20 2,5 
Toplam 786 100,0 

Tablo 9'da mezunların çalıştıkları sürelere bakıldığında yaklaşık yarısının 1-5 
yılık bir zaman diliminde olduğu görülmektedir. Ankete yanıt verenlerin gene-
linde 1992-2002 yılları arasında olduğu düşünülürse yaklaşık %90'nın bu ara-
lığa girdiği görülmektedir. 

Tablo 10. Mezunların mezuniyet sonrası işe kaç yıl sonra başladıklarına 
ilişkin yanıtlarının dağılımı 

İşe Giriş (yıl) f  % 
1 652 83,0 
2 73 9,3 
3 39 5,0 
4 19 2,4 
4 ve üstü 3 0,4 
Toplam 786 100,0 

Tablo 10'da mezunlann çoğunluğunun ilk yıl işe başladığı görülmektedir. Bu 
oran 3. Araştırmada %70 olarak bulunmuştu. 

Tablo 11. Mezunların ilk işlerinin alanla ilgili olma durumuna göre 
dağılımları 

İlk tş f  % 
Doğrudan İlgili 456 58,0 
Kısmen ilgili 240 30,5 
İlgili Değil 90 11,5 
Toplam 786 100,0 

Tablo 11 'de araştırmaya katılan mezunların yaklaşık yansından fazlası  mezun 
oldukları alanla ilgili işe girmişlerdir. 3. Araştırmada da bu oran hemen hemen 
aynıdır. 
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Tablo 12. Mezunların şimdiki işlerinin alanla ilgili olma durumuna göre 
dağılımları 

Şimdiki İş f  % 
Doğrudan ilgili 536 68,2 
Kısmen ilgili 220 28,0 
İlgili Değil 30 3,8 
Toplam 786 100,0 

Tablo 12'deki verilere bakıldığında şu an çalışılan işin, doğrudan alanla ilgili ol-
duğu görülmektedir. Buna göre araştırmaya katılan mezunlardan ilk işleri alanla 
kısmen ilgili olan ya da ilgili olmayanlann zaman içinde kurumun doğrudan il-
gili işlerine geçiş yapmıştır. Bu durum 3. Araştırmadaki sonuçlarla neredeyse bi-
rebir örtüştüğünü göstermektedir. 

Tablo 13. Mezunların yaptıkları iş için eğitime gerek olup olmadığına il-
işkin görüşlerinin dağılımı 

İşin Önkoşulu f % 
Eğitim görmek zorunludur 634 80,7 
Hizmetiçi eğitimle kazandırılabilir 127 16,2 
Eğitim görmeden işbaşında öğrenilebilir 25 3,2 
Toplam 786 100,0 

Tablo 13'de alanda araştırmaya katılan mezunların çoğunluğunun halen çalış-
tıklan alanla ilgili temel eğitim almalarının gerekli olduğunu düşündükleri so-
nucuna varılmıştır. Eğitime gerek olmadığını düşünenler genelde ilgili alanda 
çalışmayanların yanıtlan olabilir. Bir önceki çalışmada bu oran %73 civarında-
dır. 

Tablo 14. Mezunların iş değişimi isteyip istememe durumlarına göre 
dağılımı 

Iş Değiştirme f % 
Hayır 624 79,4 
Evet 162 20,6 
Toplam 786 100,0 

Tablo 14'de ankete yanıt veren mezunlann yaklaşık %80'i iş değiştirmeyi dü-
şünmediklerini belirtmişlerdir. Bu oran 3. Araştırmadaki ise yaklaşık %70 civa-
rında bulunmuştu. 
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Tablo 15. Mezunların iş değiştirmeyi isteme nedenlerine göre dağılımı 

İş Değiştirmeyi isteme Nedeni f % 
Alanla doğrudan ilgili bir iş bulmama 50 30,9 
Iş doyumunun düşüklüğü 47 29,0 
Olanakları daha iyi bir iş bulma 20 12,3 
Kendi işini kurmayı isteme 14 8,6 
Yükselme olanağının olmaması 10 6,2 
Ücretin düşük olması 8 4,9 
Alanda ücretin düşük olması 7 4,3 
Alanda yükselme olanaklarının sınırlı olması 3 1,9 
Alanla ilgili işlere ilgi duymama 3 1,9 
Toplam 162 100,0 

Tablo 15 den anlaşılacağı üzere iş değiştirmeyi isteyen 162 mezunun yaklaşık 
üçte ikisine yakını alanla ilgili doğrudan iş bulamamayı ve çalıştıkları işlerdeki 
iş doyumunun yetersizliğini neden olarak göstermişlerdir. 

Tablo 16. Mezunların fakülteyi  tercih etme nedenlerinin dağılımı 

Tercih Nedeni f % 
Bilinçli 545 69,3 
Bilinçsiz 153 19,5 
Yakınlık 12 1,5 
Yönlendirme 76 9,7 
Toplam 786 100,0 

Tablo 16'da araştırmaya katılan mezunların üçte ikisinden fazlasının  bilinçli ola-
rak yaptığı görülmektedir. 

Tablo 17. Mezunların fakültenin  beklentilerini karşılama durumuna il-
işkin görüşlerinin dağılımı 

Beklenti Karşılama 
Çok 615 78,2 
Kısmen 84 10,7 
Az 63 8,0 
Hiç 24 3,1 
Toplam 786 100,0 

Tablo 17'de ise araştırmaya katılan mezunların yaklaşık %81 'i fakültedeki  eği-
timin kendi beklentilerini karşıladıklarını ifade  ettiği görülmektedir. 
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Tablo 18. Mezunların fakülte  ilgili beklentilerinin dağılımı 

Beklentiler f % 
(Birden fazla  yanıt verilmiştir) 
Mezunlar toplantısının sürekli yapılması 185 23,1 
Bilimsel etkinlikler düzenlenmesi 183 22,9 
Web sayfası  ile gelişmelerden haber ve 90 11,3 
danışmanlık hizmeti verilmesi 

90 11,3 

Iş akışının izlenmesi ve geliştirilmesi 77 9,6 
Süreli yayınları arttırması 37 4,6 
MEB ile ilişkilerin geliştirilmesi 32 4,0 
Uygulamalı eğitime yer verilmesi 30 3,8 
Eğitim kalitesinin artırılması 28 3,5 
Yüksek lisans yapmaya özendirilmesi 22 2,8 
Mezunlar derneğine destek vermesi 11 1,4 
Diğer 105 13,1 
Toplam 800 100,0 

Tablo 18'de beklentisinin karşılanmasına karşın, diğer beklentilerini de sırala-
maları istenmiş ve mezun toplantılarının yapılması ve mezunlarının da çağrıla-
cağı bilimsel etkinliklerin düzenlenmesi ön plana çıkmıştır. Ayrıca web sayfasının 
etkinleştirmesi ve bu sayfa  üzerinden danışmanlık verilmesi de var olan beklen-
tilerin içinde yer almaktadır. 

Tablo 19. Mezunların fakülte  ilgili olumlu görüşlerinin dağılımı 

Olumlu Yönler f % 
(Birden fazla  yanıt verilmiştir) 
Akademik Kadronun kaliteli olması 336 38,1 
Eğitim niteliğinin yüksekliği 246 27,9 
Bilimsel ve araştırmacı yönü 68 7,7 
Fiziki olanaklarının yeterli olması 44 5,0 
Çağdaş ve demokratik olması 40 4,5 
Ulaşım kolaylığı 38 4,3 
Diğer 109 12,4 
Toplam 881 100,0 

Mezunların fakülte  ile ilgili olumlu görüşleri içinde, akademik kadronun ve eği-
tim niteliğinin yüksek olması yaklaşık üçte birlik bir orana sahip olduğu görül-
mektedir. 
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Tablo 20. Mezunların fakülte  ilgili olumsuz görüşlerinin dağılımı 
Olumsuz Yönler f % 
(Birden fazla  yanıt verilmiştir) 

Mezunları izlemedeki yetersizlik 119 14,8 
Fizik ve teknik ortam yetersizliği 102 12,7 
istihdam sorunu 81 10,1 
Eğitim öğretim programıyla ilgili sorunlar 78 9,7 
Uygulama derslerindeki yetersizlik 53 6,6 
Sosyal etkinliklerin yetersizliği 50 6,2 
Kamuoyuna tanıtımındaki yetersizlik 37 4,6 
Öğretim elemanı yetersizliği 33 4,1 
Siyasi kutuplaşmanın varlığı 32 4,0 
Örgütlenme yetersizliği 30 3,7 
ilgili kurumlarla yaşanan sorunlar 27 3,4 
Toplumsal sorunlarda yeterli tavrı koymayış 25 3,1 
Yabancı dil eğitimi eksikliği 20 2,5 
Bölümlerin kapanması 21 2,6 
Diğer 94 11,7 
Toplam 8 0 2 100,0 

Tablo 20 de ise fakültenin  en önemli olumsuzluğunun, mezunları izlemedeki ye-
tersizlik olduğu belirtilmiştir. Ayrıca fiziki  ve teknik ortam yetersizliği ve istihdam 
sorununun ise ikinci ve üçüncü sırada yer alan olumsuzluklar olarak yer aldığı 
görülmektedir. Bu bulgu Tablo 19 ile karşılaştırıldığında olumsuzlukların olumlu 
yönlere oranla daha frekansı  düşük farklı  alanlara yayılım gösterdiğini söyleye-
biliriz. 

Tablo 21. Mezunların mezun izleme araştırması  ile ilgili önerilerinin 
dağılımı 
Çalışma ile İlgili Öneriler 
(Birden fazla  yanıt verilmiştir) 

f % 

Anketin geliştirilmesi 37 31,9 
Adres ve telefonların  bilinmesi 25 216 
Araştırma sonuçlarından haberdar olma 12 10,3 
Diğer 42 36,2 
Toplam 116 100,0 

Tablo 21'de mezunların bu araştırma ile ilgili görüşleri toplanmıştır. Buna dayalı 
olarak öneriler sırasıyla anketin geliştirilmesi, adres ve telefonların  ilan edilmesi 
ve sonuçlardan haberdar olma olarak sıralanmaktadır. Bu kesimde her frekansın 
10'un altında kalması, fakültelerin  ve diğer mezun kişilere ilişkin bireysel istek-
lerin iletilmesi olmasıdır. 
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Sonuç 
Araştırmaya katılan mezunlann üçte ikisi erkektir ve büyük bir çoğunluğu 

çalışmaktadır. Büyük bir kesimi kamu sektöründe çalışmakta, bunun içinde de, 
MEB başı çekmektedir. Sektör içinde en çok çalışılan görev rehber öğretmen-
liktir. Mezunlannın yaklaşık dörtte üçü 1-10 yıldır çalışmaktadır. Genelde büyük 
çoğunluğu ilk yıl işe başlamış ve bunların yansından fazlası  alanlanyla doğru-
dan ilgili işlere yerleşmişlerdir. Mezunların alanla ilgili işe yerleşmesi zaman 
içinde artış göstermiştir. Alanlannın bir üniversiter eğitim olmadan yapılamaya-
cağını üst düzeyde belirten mezunların çoğunluğu da iş değiştirmeyi isteme-
mektedir. Araştırmaya katılan mezunların üçte ikisinden fazlası  bilinçli bir 
tercihle geldiklerini ve beklentilerini çoğunlukla karşılandığını belirttikleri gö-
rülmektedir. Bununla beraber mezunlarla ilgili yapılacak toplantılar, mezunların 
en önemli beklentileri arasında yer almaktadır. Aynı neden olumsuzluklann da 
başında gelmektedir. Fakültenin akademik kadrosunun ve eğitim kalitesinin yük-
sek oluşu en önemli olumlu özellik olarak karşımıza çıkmaktadır. Mezunlar bu 
anketin geliştirilmesini ve adres ve sonuçlar konusunda bilgilendirme yapılma-
sını da özellikle talep etmektedirler. 
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Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 
Karadeniz Teknik Üniversitesi Artvin Eğitim Fakültesi 
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 
Kastamonu Ü. Kastamonu Eğitim Fak. Dekan Yrd. 
Ondokuz Mayıs Ü. Sinop Eğitim Fak. Dekan Yrd. 
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı 
G.Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Dekan Yrd. 
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yrd. 
Atatürk Üniversitesi Ağrı Eğitim Fakültesi 
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi 
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 
Erzincan Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi 
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi 
Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yrd. 
Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi 
Amasya Üniversitesi Amasya Eğitim Fakültesi 

139 Yrd.Doç.Dr.Soner Mehmet OZDEMIR Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
140 Yrd.Doç.Dr.Şakir ÇINKIR 
141 Yrd.Doç.Dr.Şenol OKAY 
142 Yrd.Doç.Dr.Uğur SAK 
143 Yrd.Doç.Dr. Yasemin ALPTEKİN 
144 Yrd.Doç.Dr.Yavuz ERİŞEN 
145 YrdDoç.Dr.Yusuf  CERİT 
146 Yrd.Doç.Dr.Zuhal ÇUBUKÇU 
147 Öğr.Gör.Dr.Abdullah CAN 
148 Öğr.Gör.Dr. Ayfer  ALPER 
149 Öğr.Gör.Dr. Ayşe OKVURAN 
150 Öğr.Gör.Dr.Baha ŞEN 
151 Öğr.Gör.Dr.Dilek ACER 
152 Öğr.Gör.Dr.Nevriye YAZÇAYIR 
153 Öğr.Gör.Dr.Serap TÜFEKÇİ 
154 Öğr.Gör.Erdal ÜSTÜN 

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 
Pamukkale Üniversitesi Teknik Eğitim Fak. Dekan Yrd. 
Adıyaman Üniversitesi Adıyaman Eğitim Fakültesi 
Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yrd. 
Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fak. Dekan Yrd. 
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yrd. 
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 
Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi 
Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi 
Trakya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi 
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155 Öğr.Gör.Handan KOCABATMAZ 
156 Öğr.Gör.Pınar KIZILHAN 
157 Öğr.Gör.Tuncay DİLCİ 
158 Arş.Gör.Dr.Ayşe CANER 
159 Arş.Gör.Dr.Kürşat YILMAZ 
160 Arş.Gör.Dr.MYunus ERYAMAN 
161 Arş.Gör.Ali GURBETOĞLU 
162 Arş.Gör.Aliye ERDEM 
163 Arş.Gör.Arzu KIŞ 
164 Arş.Gör.Belkıs TEKMEN 
165 Arş.Gör.Berna ARSLAN 
166 Arş.Gör.Tuğçe COŞKUNER 
167 Arş.Gör.Dürdane POLAT 
168 Arş.Gör.Ebru OĞUZ 
169 Arş.Gör.Ebru ÖZTÜRK 
170 Arş.Gör.Ege AKGÜN 
171 Arş.Gör.Ersun İŞÇİOĞLU 
172 Arş.Gör.Fahriye HAYIRSEVER 
173 Arş.Gör.Fatih YALÇIN 
174 Arş.Gör.Fuat TANHAN 
175 Arş.Gör.Funda KAMEL 
176 Arş.Gör.Gökçe KARAMAN 
177 Arş.Gör.Güven ÖZDEM 
178 Arş.Gör.H.Basri MEMDUHOĞLU 
179 Arş.Gör.Hayriye Tuğba DOĞAN 
180 Arş.Gör.Hülya ERCAN 
181 Arş.Gör.Hüseyin ÖZÇINAR 
182 Arş.Gör.İlhan YALÇIN 
183 Arş.Gör.M.Fuat KENÇ 
184 Arş.Gör.Metin AŞÇI 
185 Arş.Gör.Murat TAŞDAN 
186 Arş.Gör.Mustafa  ERDEM 
187 Arş.Gör.Mustafa  TÜRKMEN 
188 Arş.Gör.Mücahit KAĞAN 
189 Arş.Gör.Neslihan GÜNEY 
190 Arş.Gör.Onur ÇALIŞKAN 
191 Arş.Gör.Osman ÖZOKÇU 
192 Arş.Gör.Ö.Cem KARACAOĞLU 
193 Arş.Gör.Rafet  AYDIN 
194 Arş.Gör. Şükrü PARMAKSIZ 
195 Arş.Gör.Serap SAMSA 
196 Arş.Gör.Şafak  BAYIR 
197 Arş.Gör.Şirin YATKIN 
198 Arş.Gör.Temel TOPAL 
199 Arş.Gör.Tuncay AYAS 
200 Uzman Sürmeli AĞDEMİR 
201 Uzman Dolunay KESİKTAŞ 
202 Öğretmen Hilmi SÜNGÜ 
203 Ayfer  YAKAR 
204 Betinur AYAN 
205 Halil ALTINOK 

Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi 
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 
Gaziantep Üniversitesi Kilis Muallim Rıfat  Eğitim Fak. 
Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 
Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 
Atatürk Üniversitesi Bayburt Eğitim Fakültesi 
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 
MEB Talim ve Terbiye K. Başkanlığı Emekli Üyesi 
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 
Atatürk Anadolu Lisesi 

Ankara Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Md. Enstitü Sek. 
MEB Kız Teknik Öğr. Gen. Müd. Program Şb. Müdürü 
MEB Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Gen. Müdürlüğü 
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EKLER 
EK 1 

Eğitim Bilimleri Bakış Açısıyla 
EĞİTİM FAKÜLTELERİ VE AKREDİTASYON ÇALIŞTAYI 

1-3 Mart 2007 

0900  -  09» Kayıl 
09>-  I!  --  Açılış 

Saygı  Duruşu ve İstiklal  Marşı 

Piyano  Dinletisi 
Yrd.Doç.Dr.Özlem  ÖMÜR 
Ankara  Üniversitesi  Devlet  Konservatuarı  Öğretim  Üyesi 
Açılış  Konuşmaları 
Prol  Dr A Go.nü/ AKÇAMETE 
Ankara  Üniversitesi  eğitim  Bilimleri  Fakültesi  Dekanı 
Selçuk  PEHLİVANOĞLU 
Türk  Eğitim  Derneği  Genel  Başkanı  jfBHHBHHHİ 
Prof.Dr.Nusret  ARAS  _*  __ _ _ 
Ankara  Üniversitesi  Rektörü 

îI"  İV'  Ara 
II'5-M"  Dünyada  ve  Türkiye'de  Akreditasyon 

/ürfi  5r.lİehmet  ÂİİİlSAİt'RF.K'  _ 
Ankara  Üniversitesi  Eğitim  Bilimleri  Fakültesi  Öğretim  Üyesi  j9HHHI 

I  l4s-12'5  Kalite  Güvencesi  ve  Türkiye'de  Gelişmeler 

BBT I 3 H H H H H H İ H H H H H I 
Sakarya  Üniversitesi  Rektörü 

!2>5-12"  Türkiye'de  Öğretmen  Eğitiminde  Akreditasyon  Denemesi 
Prof.Dr.Yüksel  KAVAK 
Hacettepe  Üniversitesi  Eğitim  Fakültesi  Öğretim  Üyesi 

1300.1400  Yemek  (Eğitim  Bilimleri  Fakültesi  Kalem  Yemekevi) 
1400.  j 730 Çalıştay  Oturumları 

Ver: Ankara  Üniversitesi  Eğitim  Bilimleri  Fakültesi  Cebeci  Yerleşkesi-Ankara 
18°° 20°° Kokteyl  (Eğitim  Bilimleri  Fakültesi  Kalem  Yemekevi) 

2  Mart  2007  Cuma  j 
0900.1300 Çalıştay  Oturumları 
1300.1400 Yemek  (Eğitim  Bilimleri  Fakültesi  Kalem  Yemekevi) 
1400.1400 Çalıştay  Ortak  Oturumu 
1400.J830 Çalıştay  Raporlarının  Sunumu  ve  Değerlendirme 
1900.2130 Yemek  (TED  Lokali) 

3  Mart  2007  Cumartesi 
10»-10® Çalıştay  Sonuç  Bildirgesi 

Prof.  Dr.  A. Gönül  AKÇAMETE 
Ankara  Üniversitesi  Eğitim  Bilimleri  Fakültesi  Dekanı 

I030.1J30 Ankara  Üniversitesi  Eğitim  Bilimleri  Fakültesi  Mezunları  İzleme  Araştırma  Sonuçları 
Yrd.Doç.Dr.  M.Cem  BABADOĞAN 

Ankara  Üniversitesi  Eğitim  Bilimleri  Fakültesi  Dekan  Yardımcısı 
H30. 1200 Hizmet  Plaketi  Sunumu 

Ankara  Üniversitesi  Eğitim  Bilimleri  Fakültesi  nde  2S.Hizmet  Yılını  dolduran 
öğretim  Üyeleri 

1200.1430 Ankara  Üniversitesi  Eğitim  Bilimleri  Fakültesi  Öğrencileriyle  Mezunlarının  Buluşması 
1500.1700 Konser 

Üç  Anadolu  Grubu 
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EK 2 
BASIN DUYURUSU 

EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLARI ÖĞRETİM BİRLİĞİ 
YASASININ KABULÜNÜN 83.YILINDA, 

EĞİTİM FAKÜLTELERİ VE AKREDİTASYON 
KONUSUNU TARTIŞMAYA AÇTI... 

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinin ev sahipliğinde, 1-3 
Mart 2007 tarihleri arasında, Türkiye'deki bütün eğitim fakültesi  dekanlarının 
davetli olduğu, 50 (Elli) dekanın katılımının kesinleştiği çalıştayda, "Eğitim 
Bilimleri Bakış Açısıyla, Eğitim Fakülteleri ve Akreditasyon" konusu tartışıla-
cak. 

Öğretim Birliği Yasasının Kabulünün 83.yıl dönümü ve Ankara Üniversi-
tesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'nin kuruluşunun 42. yıl dönümünü, tüm Türki-
ye'den eğitim fakültesi  dekanlarının katılacakları ve "Eğitim Fakültelerinde 
Akreditasyon" konusunun ele alınacağı bilimsel bir toplantı ile kutluyor. 1-3 
Mart 2007 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan çalıştayda, Eğitim Fakülte-
leri ve akreditasyon konusu üç ayrı başlık altında ele alınacak. Ülkemizde öğ-
retmen eğitiminin kalitesinin yükseltilmesi ve Eğitim Fakültelerinin 
akreditasyon çalışmalarına 1998 yılında başlandı ancak daha sonra bu çalışma-
lara uzun süre ara verildi. 2005 yılında kurulan Yükseköğretimde Akademik 
Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu ve bu komisyon tarafından 
hazırlanan Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği, üni-
versitelerde kalite geliştirme çalışmalarına yeni bir hız kazandırdı. Bu çerçe-
vede Eğitim Fakülteleri de "Nitelikli Öğrenciler İçin Nitelikli Öğretmenler 
Yetiştirmek" hedefiyle  öğretmen eğitimi ve nitelik geliştirme çalışmaları için 
yeni arayışlara giriştiler. Düzenlenecek olan çalıştayın bu amaca hizmet etmesi 
bekleniyor. Çalıştay, Atatürk'ün direktifleriyle  kurulan ve eğitim alanında Tür-
kiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu olan Türk Eğitim Derneği (TED) tara-
fından  da destekleniyor. 

Çalışmalarını üç alt grup halinde sürdürecek olan çalıştayda, katılımcıların 
ele alacakları konular şunlar: 

1. Akreditasyon Süreci ve Akreditasyon Sürecinde Eğitim Fakültelerinin 
Karşılaşabilecekleri Güçlükler; 

Akreditasyon standartlarının oluşturulabileceği boyutlar 
Öğretimin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi 

• Öğretim elemanları 
Öğrenciler 
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Fakülte-okul işbirliği 
• Tesisler, kütüphane ve donanım 

Yönetim 
Araştırma ve yayın 

• Topluma hizmet 

Akreditasyon sürecinde Eğitim Fakültelerinin karşılaşabilecekleri güç-
lükler ve alınabilecek önlemler 

• Fakülte düzeyinde 
Rektörlük düzeyinde 
YÖK düzeyinde 

2. Eğitim Fakültelerinde Akreditasyon Süreci; 
2.1.Eğitim Fakülteleri akreditasyon sürecine nasıl hazırlanmalı? 

2.1.1. İç değerlendirme 
2.1.2. Dış değerlendirme 

2.2 Akreditasyon yapacak örgütlerin nitelikleri nasıl olmalıdır? 
2.3 Kalite Güvencesi 

3. Mühendislik (Prof.Dr.  Bülent E. PLATİN/ODTÜ) ve Veterinerlik 
(Prof.Dr.  İbrahim BURGU/Ankara Üniversitesi) Fakültelerindeki Akreditas-
yon Deneyimleri ve Eğitim Fakültelerinde Akreditasyon Sürecine İlişkin Öne-
riler Geliştirme. 

Çalıştay, 1 Mart 2007 Perşembe günü saat 9.30'da Ankara Üniversitesi Av-
rupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) Konferans  Salo-
nu'nda açılış konuşmaları ile başlayacak, çalıştay oturumları ile devam edecek, 
2 Mart 2007 saat 14.00'de "Çalıştay Ortak Oturumu" ile çalıştay raporları tar-
tışılacaktır. Çalıştay, Öğretim Birliği Yasası'nın kabul edildiği tarih olan ve 
aynı zamanda fakültenin  kuruluş günü olarak kabul edilen 3 Mart günü saat 
10.00'da çalıştay sonuç bildirgesinin sunumu, Eğitim Bilimleri Fakültesi öğ-
rencileriyle mezunlarının buluşması ve "Üç Anadolu Grubu'nun" ATA-
UM'daki konseri ile sona erecektir. 

Basın Mensuplarına saygıyla duyurulur. 
Ayrıntılı Bilgi İçin: 
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Cebeci Yerleşkesi / AN-

KARA 
Tel: 0 312 319 18 56 

0 312 319 75 43 
e-mail: dekanlik@education.ankara. edu.tr 
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EK 3 
AKREDİTASYONUN TEMELLERİ: 

AKREDİTASYON HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER* 

1. Akreditasyon nedir? 
Akreditasyon, kalite güvencesi ve kalite geliştirme amaçlan ile yükseköğretim 

programlan, kurumlan ve üniversitelerin dışsal gözden geçirilmeleri sürecidir. 
2. Kurum ya da programları kim akredite eder? 
Amerika'da akreditasyon bu amaçla kurulmuş kar amacı gütmeyen, özel ku-

ruluşlar tarafından  yürütülmektedir. 
3. Akreditasyon yapan farklı  kuruluşlar var mıdır? 
Evet. Amerika'da üç tür akreditasyon kuruluşu vardır: 

Bölgesel Akreditasyon Kuruluşlan: ABD'nin altı farklı  bölgesinde işler-
lik gösterir ve tüm kurumlan gözden geçirir. Akredite ettiği yükseköğretim ku-
rumlannın %98'i kar amacı gütmeyen ve akademik derece (lisans, yüksek lisans 
v.s.) veren kurumlardır. Bölgesel akreditasyon kuruluşlan nadiren de olsa, kar 
amacı güden ve mezunlanna akademik derece kazandırmayan yükseköğretim ku-
rumlannı da akredite eder. 

Ulusal Akreditasyon Kuruluşlan: Tüm ülkede işlerlik gösterir ve tüm ku-
rumlan akredite eder. Ulusal Akreditasyona tabi olan yükseköğretim kurumlan-
nın yüzde 34,8'i akademik derece sağlayan kuruluşlardır, yüzde 65,1 'i akademik 
derece kazandırmayan kuruluşlardır. Aynca yüzde 20,4'ü kar amacı gütmeyen, 
yüzde 79,5'i kar amacı güden yükseköğretim kurumlandır. Ulusal akreditasyon 
kuruluşlan tarafından  akredite edilen kurumlann çoğu tek bir amaca yönelik ku-
ruluşlar (sadece uzaktan eğitim ya da işletme eğitimi veren kuruluşlar gibi) ve 
dini temelli vakıf  okullarıdır. 

• Uzmanlaşmış (Profesyonel)  Akreditasyon Kuruluşlan: Tüm A.B.D.'de 
işlerlik gösterir ve belli programlan ya da kurumlan akredite eder. A.B.D.'de bu 
şekilde akredite edilmiş 17,600'den fazla  program ve tek amaçlı kurum vardır. 

4. ABD'de akreditasyon nasıl işlemektedir? 
Akreditasyon süreci sürekli devam eden bir süreçtir. Akreditasyonun beş 

önemli özelliği şunlardır: 
Öz değerlendirme: Kurum ve ya programlar akreditasyon kuruluşunun 

belirlediği standartlar çerçevesinde yazılı bir performans  değerlendirme raporu 
oluştururlar. 

• Akran değerlendirme: Akreditasyon gözden geçirmesi fakülte,  yönetici-
ler ve konu alanı uzmanlan tarafından  yapılır. 
*The Fundementals of  Accreditation: What do you need to know?, Council for  Higher Education Accredita-
tion, USA, September 2002. (Bu metin, Eğitim Fakülteleri ve Akreditasyon Çalıştayı ön hazırlık dokümanı 
olarak yararlanılmak üzere Arş. Gör. Bema Arslan tarafından  hazırlanmıştır) 
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Alan ziyareti: Akreditasyon kuruluşu akredite edilecek kurum ya da prog-
ram hakkında karar vermek için bir ziyaret ekibi oluşturulur ve kuruma gönderir. 
Bu gruptaki üyeler gönüllü olarak grupta yer alırlar. 

• Akreditasyon kuruluşunun kararı: Akreditasyon kuruluşu program ya da 
kurumun akreditasyonuna karar verebilmek için bir komisyon oluşturur ve bu ko-
misyon kurum ya da programın akreditasyonuna ilişkin nihai kararı verir. 

İzleme: Program ya da kurum belli aralıklarla tekrar gözden geçirilir. Ge-
nellikle bu gözden geçirmelerde alan ziyareti de gerçekleştirilir. 

5. Akreditasyon kuruluşlarının tanınırlığını ya da akreditasyonunu 
kim yapar? 

A.B.D.'de Eğitim Bakanlığı (The United States Department of  Education-
USDE) ve özel bir kuruluş olan Yükseköğretim Akreditasyon Konseyi (Council 
for  Higher Education Accreditation-CHEA), akreditasyon kuruluşlarının tanınır-
lığını sağlamaktadır. USDE'deki süreçler federal  yasa ve düzenlemelerle belir-
lenmiştir. CHEA'da ise süreçler özeldir ve 17 üyeden oluşan yönetim kurulu 
tarafından  düzenlenen politikalarla yönetilir. 

Tanınma akreditasyon kuruluşunun USDE ya da CHEA tarafından  belirlenen 
standartlara uyması durumunda sağlanır. Eğer bu akreditasyon kuruluşları USDE 
ya da CHEA standartlarını karşılarsa bu kuruluşlar tanınmış olur. 

6. USDE ve CHEA'nın devlet ve özel kuruluşlar olmaları dışında ne 
gibi farklılıkları  vardır? 

USDE de CHEA da akreditasyon kuruluşlarının etkililiğini gözden geçirir. 
USDE'nin öncelikli amacı federal  öğrenci fonunun  nitelikli programlara veril-
mesini sağlamaktır. USDE tarafından  tanınırlık almak için yönetim süreçleri, alt 
yapı olanakları gibi konulan da içeren on standartta akreditasyon kuruluşunun ba-
şanlı bulunması gerekir. Sadece USDE tarafından  akredite edilen akreditasyon 
kuruluşlan öğrencileri için federal  fondan  yararlanabilirler. 

CHEA'nın öncelikli amacı akademik kalitenin artırılması ve dersler, prog-
ramlar, verilen derecelerin kalitesinin iyileştirilmesidir. CHEA tanınırlığı beş stan-
dartta sağlanmaktadır. CHEA tarafından  tanınırlığm alınabilmesi için akreditasyon 
kuruluşlannın akredite ettiği kurum ya da programlann en az yüzde 50'sinin aka-
demik derece sağlayan yükseköğretim kurum ya da programı olması gerekir. 

7. Neden CHEA tarafından  tanınalım? 
CHEA tarafından  tanınırlık alınması akreditasyon kuruluşlarına meşruluk ka-

zandınr. 
8. Akreditasyon kuruluşları ne sıklıkla tanınma almalıdırlar? 
Federal yasalarda akreditasyon kuruluşlannın en fazla  beş yılda bir tanınırlı-

ğının gözden geçirilmesi gerektiği belirtilmektedir. Yeni kurulmuş akreditasyon 
kuruluşları için bu süre iki yıldır. Aynca bu akreditasyon kuruluşlan sürekli göz-
den geçirmekle ve USDE tarafından  istenen bilgileri sağlamakla sorumludurlar. 
Örneğin, kuruluşlar yıllık bir rapor vermek, her yıl için akreditasyonu yapılan 
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program ya da kurumlarının listesini güncellemek ve eğer istenirse bir önceki yıl 
gerçekleştirilmiş olan önemli akreditasyon etkinliklerini özetlemek durumunda-
dırlar. 

CHEA politikasına göre akreditasyon kuruluşlarının tanınırlığı en fazla  on yıl 
süreyle geçerlidir ve beş yılda bir ara rapor istenir. 

9. Akreditasyona ilişkin olarak bir aldatmaca olduğu ve İsteyen Her-
kesin Akredite olabileceği söyleniyor. Bu doğru mu? 

Hayır. Akreditasyon için akredite olmak isteyen kurum ya da programın ayrıca 
bu akreditasyonu yapan kuruluşun ciddi bir çaba harcaması gerekir. 

Öz değerlendirme kurum ya da programa ilişkin kapsamlı bir doküman-
tasyon ve kalite göstergelerini içerir. 

• Akreditasyon ekibi öz değerlendirmedeki çeşitlilikleri test eder ve geliş-
meye ihtiyaç duyan ve gözden kaçırılmış alanları tespit etmeye çalışır. 

Akreditasyon komisyonundaki kişiler tarafından  program ya da kurum 
temsilcileri ile görüşmeler yapılır ve ortaya çıkabilecek sorunlar tartışılır. 

Akranlar tüm yükseköğretim camiasına ve kendi alanlarına karşı sorum-
ludurlar. Kim isterse akredite olabilir anlayışının kendi kurum ya da programla-
rının kalitesi için söylenmesi onları da rahatsız edecek bir söylem olacaktır. 

10. Bir program ya da kurumu akredite eden kuruluş USDE ya da 
CHEA tarafından  tanınmazsa, bu akreditasyon kuruluşunun kötü olduğu 
anlamına mı gelir? 

Eğer kurum ya da program akredite olmamış bir kuruluş tarafından  akredite 
edilirse bu durumda kurum ya da programın ve akreditasyonu yapan kuruluşun ka-
litesine ilişkin yeterli bilgi yok demektir. Bu durumda kuruluşun iyi ya da kötü ol-
duğuna ilişkin bir fikir  beyan edilemez. Ancak bazı farklı  durumlar söz konusudur. 
Bazı program ya da kurumlar USDE ya da CHEA tarafından  akredite edilmemiş 
kuruluşlar tarafından  akredite edilebilir. Ancak USDE ya da CHEA'nın bu kuru-
luşu tanımamasının nedeni kalite olmayabilir. Bu durum o kuruluşun kötü olduğu 
anlamına gelmez. 

11. Kurum ya da program akredite edilmezse ne olur? Bu program ya 
da kurumun kötü olduğu anlamına mı gelir? 

Bu tam olarak kurum ya da programın kötü olduğu anlamına gelmese de bu 
kurum ya da programa kaydolacak kişilerin iyi bir incelemeden sonra karar ver-
meleri gerekir. Program ya da kurum yeni kurulmuş olabilir ve akreditasyona 
başvuru için gerekli minimum standartları bile henüz karşılayamamış olabilir. 
Eğer akreditasyondan geçmemişse kurum ya da programın başka kalite göster-
gelerine sahip olması gerekir. 

12. Bazıları akreditasyon ile öğrenci finansmanı  arasında bağ kuruyor. 
Bunlar arasında bir ilişki var mı? 

Akreditasyon devlete bağlı bir aktivite olmamasına rağmen, hükümet tarafın-
dan federal  fonun  kurumlara dağıtılmasında bir araç olarak kullanılmaktadır. Böy-
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lece öğrenciler ve aileler için temel kalite standartları sağlanmaktadır. 
Federal hükümet 1952'den beri akreditasyona güvenmektedir. Tekerleği 

yeniden keşfetmek  yerine akademik kalitenin sağlanmasında akreditasyona gü-
venmeye karar verilmiştir. 

• USDE tarafından  tanınma almak için gerekli olan on standarttan birisi 
öğrenci finansmanının  sağlanması ile ilişkilidir. 

13. USDE tarafından  yayınlanan "Meeting the High Qualified  Teachers 
Challenge, The Secretary's Annual Report on Teacher Quality (2000)" 
A.B.D.'deki Eğitim Fakültelerinin ciddi olarak gözden geçirmeye ihtiyaç 
duyduğunu göstermektedir. Akreditasyon bu tabloya uyuyor mu? Uyuyorsa 
nasıl? 

Tek başına akreditasyon öğrenci başansını garantilemez, ancak öğrenci başa-
rısı ile iligili problemlerin çözümünde akreditasyon çözümün bir parçası olmalı-
dır. Öğretmen Eğitimi Ulusal Akreditasyon Konseyi (National Council for 
Accreditation of  Teacher Education- NCATE) gibi öğretmen eğitiminin akredi-
tasyonunu yapan kuruluşlar öğretmen eğitimi veren kurumların ve programların 
akreditasyonunu yaparak kaliteyi artırmaya çalışmaktadırlar. Bu öğretmen eği-
timi kurumlan ya da programlannın program gerekliliklerinin ve akademik stan-
dartlannın bu yönde düzenlenmesini gerektirir. Aynca bu durum kurumlara lisans 
verilmesinde bazı düzenlemeler yapmasını gerektirir. 

14. Toplum ve öğrencilerin korunması için akreditasyon nasıl geliştiri-
lebilir? 

Burada bir görev akreditasyon kuruluşlanna düşmektedir. Bu kuruluşlar prog-
ram ya da kurumlann akreditasyonu sürecinde mümkün olduğunca fazla  aynntılı 
bilgi toplamalıdırlar. Kurumlar web sayfalannda  ve öğrenci el kitaplarında daha 
aynntılı bilgilere yer vermelidirler. Öğrenciler ve toplumun üyeleri kurum ya da 
programın akredite edilmesinin neyi ifade  ettiğini web sayfalan  ve tanıtıcı bro-
şürler yoluyla kolayca anlayabilmelidirler. 

15. Eğer ulusal olarak akredite edilmiş bir kuruma başvurursanız, böl-
gesel akreditasyon almış bir okuldan aldığınız kredüeri, dersleri bu kurumda 
saydırabilir misiniz? 

Evet, fakat  her zaman değil. Kredilerin transferine  ilişkin karan yerel düzeyde 
kolej ve üniversiteler vermektedir. Bazen iki okul arasındaki eğitim programı ya 
da standartlar uymamaktadır ve bu durumda alınan krediler transfer  edilmeyebi-
lir. Bazı kişiler kredi transferinin  federal  hükümet tarafından  yapılması gerektiğini 
önerse de, biz ilk ve ortaöğretimin bölgesel kontrol altında olması nedeniyle yük-
seköğretimin de bölgesel kontrol altında olması gerektiğini savunuyoruz. 

Kredi transferi  ile ilgili sıkıntılara çözüm bulabilmek için CHEA 1998'den 
beri çalışmaktadır. Bu konu ile ilgili Kasım 2000 tarihli CHEA yayınına "A Sta-
tement to the Community: Transfer  and the Public Interest" bakılabilir. 

CHEA aynca akreditasyon kuruluşlan ve kurumlarının ana sorumluluklannm 
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neler olması gerektiği ile ilgili olarak tanınma almış 19 akreditasyon kuruluşuyla 
(bölgesel ve ulusal) birlikte çalışmaktadır. 

16. Uzaktan eğitim ve akreditasyon hakkında ne söylenebilir? Uzaktan 
eğitim veren programların kaliteleri hakkında nasıl karar verebiliriz? 

Uzaktan eğitime ilişkin standartlar ve bu konudaki yönergeler halen incelen-
mektedir. Kurumsal akreditasyon yapan 17 kuruluş uzaktan eğitim programları-
nın ya da derslerinin akreditasyonu için başvurmuşlardır. 

17. Uzaktan eğitimin gözden geçirilmesi için yasada ayrı bir standart ol-
ması gerekmez mi? 

Şu anda kurumsal ve program akreditasyonu yapan kuruluşlar USDE 1998'de 
ile yapılan bir anlaşma çerçevesinde gözden geçirilmektedirler. Buna göre, eğer 
akreditasyon kuruluşlan uzaktan eğitimin akreditasyonuna ilişkin olarak USDE ta-
rafından  1998'den önce akredite edilmişlerse bu kuruluşlar uzaktan eğitimn ak-
reditasyonuna devam edebilmektedirler. Ancak şu durumda uzaktan eğitimin 
akreditasyonuna ilişkin yeni standartlara ihtiyaç vardır. 

18. Bu durumda öz düzenleme kavramı nasıl işlemektedir? 
Akreditasyonun temel sorumluluğu toplum ve devlet tarafından  öğrenenlerin 

sahip olması beklenen öğrenme ürünlerini program ya da kurumun gerçekleşti-
rebilme kapasitesine ilişkin güvenilir bilgi edinmektir. Akreditasyonun öz düzen-
leme süreci işlemektedir. Bu yükseköğretim sistemlerindeki çeşitliliği ve kaliteyi 
artarken herkese açık bir hale de getirmektedir. Öz düzenleme öz sorumluluğu 
beraberinde getirir ve toplumdaki farklılık  ve çeşitliliğe olanak sağlar. 

19. Son zamanlarda öğrencilerin öğrenmelerinin kanıtı olarak öğrenme 
ürünlerine yönelik büyük önem veriliyor- K-12 öğrencileri her yıl test edili-
yor. Peki, yükseköğretimdeki öğrenme ürünlerine ilişkin ne söylenebilir? 

Akreditasyondan sorumlu kişiler öğrenme ürünlerinin öneminin farkındalar 
ve öğrenmelerin sonuçlan üzerinde önemle duruyorlar. Hükümet, öğrenciler ve 
toplum kurumun kalitesinin gözden geçirilmesinde öğrencilerin öğrenme ürünle-
rine ilişkin kanıtlar istiyor. Bu anlamda öğrencilerin öğrenme ürünlerinin ölçül-
mesi ve kullanılan terminoloji ve ölçütler ayn bir konu başlığı. 

CHEA öğrenme ürünlerine büyük önem vermektedir. Eylül 2001'de CHEA 
"Accreditation and Student Learning Outcomes: A Point of  Departure" 'ı yayın-
lamıştır. Aynca, CHEA tüm ülkedeki akreditasyon kuruluşlannın öğrenme ürün-
lerine ilişkin çalışmalannı yönlendirecek çalıştaylar düzenlemektedir. 

20. Akreditasyon hakkında daha fazla  bilgiyi nerede bulabilirim? 
CHEA web sayfasında  (www.chea.org) genel anlamda akreditasyona ilişkin 

oldukça fazla  bilgi yer almaktadır. Ayrıca USDE web sayfasından 
(www.ed.gov/offices/OPE/accreditation/index.html)  akreditasyon ve federal  ta-
nınmaya ilişkin bilgiler alınabilir. 
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EK 4 

EĞİTİM BİLİMLERİ BAKIŞ AÇISIYLA EĞİTİM FAKÜLTELERİ VE 
AKREDİTASYON ÇALIŞTAYI ÖN HAZIRLIK DOKÜMANI* 

1. AKREDİTASYON NEDİR? AKREDİTASYONUN AMACI VE 
AKREDİTASYON SÜRECİ 

2. AKREDİTASYON TÜRLERİ NELERDİR? 
3. AKREDİTASYON NASIL YAPILMALI? 
4. AKREDİTASYON ÖRGÜTLERİ NASIL OLMALI? 
5. AKREDİTASYON SÜRECİNDE DEĞERLENDİRME NASIL 

OLMALI? 
6. DİĞER ÜLKELERDE YAPILAN AKREDİTASYON 

ÇALIŞMALARINA ÖRNEKLER 
7. EK: TEMEL KAVRAMLAR 
1. AKREDİTASYON NEDİR? AKREDİTASYONUN AMACI VE 

AKREDİTASYON SÜRECİ 

Son yıllarda, ürünlerin ve hizmetlerin ilgili standartlara ve teknik düzenle-
melere uygunluğunu tespit etmek, modern ekonomilerin ve modern ekonomik 
anlayışı benimsemiş olan ülkelerin birbirleri ile ilişkilerinde önem kazanan bir 
konu haline gelmiştir. 

Kurumların ve ülkelerin birbirleri ile olan ilişkilerinin düzenlenmesi süreci-
nin, belirlenmiş ortak standartlara uygunluk ve bu uygunluğun değerlendiril-
mesi ile gerçekleşebileceği kabul görmüştür. Standartların belirlenmesi ve 
standartlara uygunluk ise akreditasyon süreci ile sağlanmaya çalışılmaktadır. Ak-
reditasyon konusunda İngiltere ve ABD gibi iki gelişmiş ülkedeki uygulamaları 
tanıtmaya geçmeden önce, akreditasyonun ne olduğunu, eğitim içeriği içinde ne 
anlama geldiğini açık hale getirmekte yarar vardır. Akreditasyon "standart" söz-
cüğünden bağımsız düşünülemez. "Standart, bir otorite, gelenek veya ortak an-
layış tarafından  belirlenmiş ve takip edilmesi gereken bir model veya örnek 
olarak tanımlanabilir. Öte yandan, yine standart, belirli bir amacın gerçekleştiri-
lebilmesi için gerekli ve yeterli nitelik düzeyi olarak da tanımlanabilir". Bu ta-
nımlardan yola çıkıldığında, akreditasyon belirli bir malı üretmeye veya hizmeti 
vermeye aday bir kurum veya kuruluşun belirlenen standartlar çerçevesinde ye-
terliliğinin saptanmasıdır. Yukarıda da açıklandığı gibi, standartlar ve akreditas-
yon belirli bir otoritenin varlığına işaret eder. Bu otorite, tanımda da açıklandığı 

* Akreditasyon Çalıştayı Bilim Kurulu Alt Komisyonu Hazırlık Raporu. (Alt Komisyon Üyeleri: Ö. Cem 
Karacaoğlu, Osman Özokçu, Murat Taştan, Pınar Kızılhan) 
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gibi yasalarca belirlenebiidiği gibi, gelenekler çerçevesinde veya ortak anlayış 
çerçevesinde de belirlenebilir. Eğitim söz konusu olduğunda, farklı  eğitim sis-
temlerinde bu otoritenin kaynağı farklı  şekillerde ortaya çıkabilmektedir. Örne-
ğin daha sonra açıklanacağı gibi, İngiliz eğitim sisteminde standartların 
geliştirilmesi ve akreditasyon konusundaki otorite yasalar çerçevesinde ingiliz 
Eğitim Bakanlığı'na verilmişken, Amerikan eğitim sisteminde bu otorite mesleki 
amaçlarla örgütlenmiş yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde temsiliyet kazanmış kar 
amaçsız demek ve kuruluşlar olarak ortaya çıkmaktadır. Her iki sistemde de stan-
dartlar ve akreditasyon konusunda ulaşılan sonuç aynıdır. Sonuçta belirlenmiş bir 
otorite standartları saptamakta ve bu standartlar çerçevesinde eğitim hizmetleri-
nin üretilmesine ilişkin yeterliliğe karar vermektedir (YÖK, 2007a). 

Akademik Kalite Değerlendirme Sistemlerinin Amaçları 
Kavak'ın (1999) belirttiğine göre akreditasyon; belirli bir malı üretmeye veya 

hizmeti vermeye aday bir kurum veya kuruluşun belirlenen standartlar çerçeve-
sinde yeterliğinin saptanması sürecidir (Yükseköğretim Kurulu, 1998). Bir öğ-
retmen yetiştiren yükseköğretim kurumu ve programı bağlamında ele 
alındığında, söz konusu programın yürütülmesinde belirlenen standartlar çerçe-
vesinde onay verme ve o programı yetkili kılma işlemidir. Bu onaylama, aynı 
zamanda, o kurumun ya da programın bir kalite güvence sistemine sahip oldu-
ğunun ve bu sistemin etkin olarak işlediğinin kanıtıdır. Çeşitli ülkelerdeki akre-
ditasyon ya da akademik kalite değerlendirme sistemlerinin amaçları şöyle 
özetlenebilir (Köksoy, 1998'den; Yükseköğretim Kurulu, 1998 ve 1999'danakt. 
Kavak, 1999): 

1. Yürütülmekte olan öğretimin etkinliğinin değerlendirebilecek standart-
ları belirleyerek ve geliştirerek, yükseköğretimin kalitesinin yükseltilmesine yar-
dımcı olmak, 

2. Yükseköğretimde, sürekli bir iç ve dış denetim mekanizması oluştura-
rak gelişmeyi teşvik etmek, 

3. Yükseköğretimin hizmet sunduğu kesimlere (toplum, işveren, veliler, 
öğrenciler vb.) Yürütülen öğretim etkinliklerinin, kendilerine tahsis edilen ola-
naklar ölçüsünde ve belirli standartlara dayalı olarak yürütüldüğünün güvence-
sini vermek, 

4. Yükseköğretim kurumlarını ve programlarını gelişmesine yardımcı 
olmak ve onlara danışmanlık hizmeti sunmak, 

5. Akademik özerkliklere ve akademik etkinliklere yönelebilecek iç ve dış 
baskılara karşı yükseköğretim kurumlarını korumak, 

6. Zayıf  programların kendilerini güçlendirmelerine ve standartlarını yük-
seltmelerine yardımcı olacak önlemleri önermek, 

7. Akademik ve yönetim personelini, kurumlarının planlama ve değerlen-
dirme süreçlerine daha aktif  katılımı doğrultusunda yönlendirme, 

1 0 5 



8. Yükseköğretim kurumlarına verilecek devlet desteğine temel olabilecek 
verileri sağlamak, 

9. Yükseköğretim kurumlarının kalite denetim ve standartları konusundaki 
çabalarını ve iç denetim mekanizmalarını denetlemek (dış denetleyici-bağımsız 
kurum/hakem), 

10. Yükseköğretimdeki iyi uygulamaları saptayıp diğer kurumlara dağıtarak, 
iyi uygulamaların yaygınlaşmasını sağlamak, 

11. Kalite konulannda, yükseköğretim kurumlarının ulusal düzeyde savu-
nuculuğunu yapmak, 

12. Yükseköğretime öğrenci seçme sistemini geliştirici önerilerde bulun-
mak. 

Genel olarak yükseköğretimde akreditasyon sürecinin altı temel unsuru var-
dır (YÖK, 2007b): 

Programlar hakkında yargıya varmada kullanılan bir standartlar kümesi 
• Fakülte tarafından  hazırlanan, kendilerinin standartları karşılamak üzere 

nasıl çalıştıklarını açıklayan ve standartları karşılamada ne kadar başarılı olduk-
ları ile ilgili kendi değerlendirmelerini içeren bir öz değerlendirme 

• Öz değerlendirme raporunun ve diğer belgelerin incelenmesi, tesislerin 
incelenmesi, derslerin gözlenmesi ve öğretim elemanları, öğrenciler, dekan ve il-
gili diğer kimselerle görüşmelerin yapılması konulannda eğitilmiş uzman mes-
lektaşlardan oluşan bir ekip tarafından  yapılan ziyaretler 

• Ziyareti gerçekleştiren ekip tarafından  hazırlanan, fakültenin  akreditas-
yonla ilgili standartları ne ölçüde karşıladığı hakkındaki ekip değerlendirmele-
rini ve programlann akreditasyon durumu hakkındaki önerilerini içeren bir rapor 

• Ekibin raporunda önemli bir bilgiyi dikkate almaması ya da ziyaretin 
ardından ortaya önemli bir bilgi çıkması halinde, ziyaret edilen fakülte  dekanı ta-
rafından  yazılan bir cevap 

• Fakülteden ve ziyareti gerçekleştiren ekipten elde edilen kanıtlara da-
yalı olarak yetkili merciin verdiği karar 

2. AKREDİTASYON TÜRLERİ NELERDİR? 
Kurumsal ve programa yönelik olmak üzere İki tür akreditasyon vardır. Adın-

dan da anlaşılacağı gibi, kurumsal akreditasyon kurumun tamamını gözden ge-
çirir ve akredite eder. Bazen mesleki akreditasyon, bazen mesleki veya 
uzmanlaşmış akreditasyon olarak adlandınlan program akreditasyonu ise, fizik 
terapi programı, iş idaresi okulu, veya mühendislik okulu gibi programlar, bö-
lümler veya bir kurumun içindeki okullarla ilgilenir. (Daha fazla  bilgi için, bu bö-
lümdeki "Program akreditasyonu" adlı başlığa bakınız.) Bu değişik akreditasyon 
çeşitlerinin her birini birkaç farklı  akreditasyon birliği veya kurullan yürütür 
(Uluslar arası eğitim, 2006). 
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A. Kurumsal Akreditasyon: Bir yüksek öğretim kurumunun tüm program-
ları, alanları ile akredite edilmesidir (Aslan,2005). 

Kurumsal akreditasyon ikiye ayrılır: Bölgesel akreditasyon ve Ulusal akre-
ditasyon. 

Bölgesel Akreditasyon 
Bölgesel akreditasyon ABD'de kullanılmış ilk akreditasyon çeşididir. Ülke-

nin değişik coğrafi  bölgelerini kapsayan altı farklı  kuruluş tarafından  yürütülür. 
Bu altı akreditasyon kurulu hep birlikte ABD'deki ortalama 3600 diploma veren 
kurumun 3500 tanesine hizmet verirler. Bunlar aşağıda sıralanmıştır: 

Ulusal Akreditasyon 
Aynca, CHEA ve ABD Eğitim Bakanlığı tarafından  tanınmış ve kurumsal 

akreditasyon yürüten birkaç tane ulusal akreditasyon kurulu vardır. 
B. Program Akreditasyonu: Belli bir alandaki program ya da ders içerikleri-

nin önceden belirlenmiş standartlara göre akreditasyon kurumlarınca akredite 
edilmesidir 

Program akreditasyonu kurullan kurumlann tamamı yerine uzmanlaşmış ve 
mesleki diploma programlannı veya bölümlerini değerlendirirler. Genellikle, bu 
programlar veya bölümler kurumsal akreditasyonu zaten olan kurumlar tarafın-
dan sunulur veya onların bünyesinde yer alır. Bu nedenle onlann yasal oldu-
ğundan ve genel anlamda kalitesinden emin olabilirsiniz. 

Bir program akreditasyonu kurulu eğer CHEA veya ASPA üyesi ise "tanın-
mış" bir akreditasyon kurulu olarak kabul edilir. CHEA veya ASPA üyeliği prog-
ram akreditasyonu birliğinin güvenilirliğini gösterir. ABD Eğitim Bakanlığı 
sadece ulusal ve bölgesel akreditasyon kurullannı tanır ve program akreditas-
yonu ile ilgilenmez (Uluslar arası eğitim, 2006). 

Standartlar ve Akreditasyon Açısından Önemi 
Standartlar, akreditasyonun temelini oluştururlar. Bunlar, oluşturulacak sis-

temin gereklerini ortaya koyar ve yüksek nitelikli lisans programlarının gelişti-
rilmesi için neler yapılması gerektiğini belirlerler. Standartlar, konu alanı 
uzmanlannın görüşlerine, araştırmalara ve deneyimlere göre belirlenmiştir. Yük-
seköğretim programlannın akredite edilmesi için tasarlanmış bir sistemde stan-
dartlar, bir yükseköğretim programının kabul edilebilir düzeyde olduğuna karar 
verilebilmesi için hangi öğelerin programda bulunması gerektiğini gösterirler. 
Standartlar şu sorunun yanıtını verir: Eğitim programınızın, nitelikli öğretmen-
ler yetiştirilmesini sağlamak için tartışması gereken asgari özellikleri nelerdir? 

Dünya Bankası destekli Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi Projesi çerçeve-
sinde, Eğitim Fakültelerinin akreditasyonu ve öğretmen eğitimi ile ilgili stan-
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dartlann geliştirilmesi çalışmaları Ekim 1998'de başlatılmış ve Haziran 1999'a 
kadar devam etmiştir. 

Çalışmalar, Eğitim Fakültelerinden seçilen on üç öğretim üyesi ve iki yabancı 
danışmanla birlikte yürütülmüştür. Akreditasyon Çalışma Grubu adı verilen bu 
ekip, ilk faaliyetini  Kasım 1998'de Ankara'da Öğretmen Eğitiminde Akreditas-
yon konulu üç günlük bir konferans  düzenleyerek gerçekleştirmiştir. Akreditas-
yonu tanıtmak amacıyla düzenlenen bu toplantıya 43 Eğitim fakültesinden  94 
öğretim elemanı, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ise 27 kişi katılmıştır. Konferans-
taki sunumlar iki yabancı danışman ile ABD ve İngiltere'den davet edilen üç ya-
bancı uzman tarafından  yapılmıştır. Üç gün süre ile oluşturulan gruplardaki 
çalışmaların sonuçları ise Akreditasyon Çalışma Grubu üyeleri tarafından  su-
nulmuştur. 

Başarılı bir şekilde sonuçlanan bu konferansın  ardından, akreditasyon ile il-
gili dokümanları geliştirmeye hazırlık amacıyla Çalışma Grubu tarafından  An-
kara'daki üç Eğitim Fakültesinde incelemeler yapılmıştır. Bu çalışmalar 
sonucunda, öğretmen eğitiminde uygulanacak akreditasyon ile ilgili aşağıda be-
lirtilen üç boyutta standartlar geliştirilmiştir: Bunlar sırasıyla başlangıç stan-
dartları, süreç standartları ve ürün standartlarıdır. Bu standart grupları, yedi 
standart alanı içinde yer alır (YÖK, 2007a). 

Öğretim: Öğrencilerin gereken bilgi ve becerileri elde etmesini sağla-
malıdır 

• Personel: Örneğin, yeterli sayıda ve nitelikte öğretim elemanı olmalıdır 
• Öğrenciler: Programda yeterli sayıda ve nitelikte öğrenci olmalıdır 
• İşbirliği: Uygulama okullarıyla verimli ilişkiler kurulmalıdır 
• Fiziksel altyapı: İlgili kurum veya program, yeterli derslik, kütüphane ve 

bilgisayar kaynaklarına sahip olmalıdır 
Yönetim: Fakültenin yönetiminde etkin bir yönetim sistemi kullanılma-

lıdır 
Kalite güvencesi: Öğretmen yetiştirme programının sürekli olarak göz-

den geçirilmesi ve geliştirilmesi için kullanılan bir kalite güvence sistemi bu-
lunmalıdır. 

Başlangıç standartları yeterlilik sahibi öğretmenler yetiştirmek için gerekli 
girdilere ilişkin standartları gösterir. Gerekli kaynaklar mevcut değilse, başlan-
gıç standartları karşılanamıyorsa, öğretmen adaylarının ürün standartlarını ya-
kalamaları beklenemez. Başlangıç standartlarının yakalanmasında sorumluluğun 
bir kısmı öğretmen yetiştirme ile ilgili ilke ve politikaları belirleyen birimlere 
aittir (yeterli sayı ve nitelikte öğretim elemanının bulunması, tesislerin ve dona-
nımın sağlanması gibi). Sorumluluğun diğer bir bölümü, kısmen de olsa, Milli 
Eğitim Bakanlığına düşmektedir (uygulama okullarına ilişkin düzenlemelerin 
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yapılması gibi). Başlangıç standartlarının bazılarından ise, özellikle de uygun bir 
yönetim ve kalite güvencesi sistemi geliştirilmesi konularından, üniversite ve fa-
külte sorumludur. 

Süreç standartları, öğretim elemanlarının öğretmen adaylarının istenilen ye-
terliklere ulaşmalarını sağlamak için yapmaları gerekenleri gösterir. Örneğin, 
eğitim programının kendisi bir başlangıç standardıdır. Eğitim programının nasıl 
sunulduğu; eğitim programında yer alan konuların öğretilmesi ve öğretmen aday-
larının yeni mezun öğretmenler olarak gereksinim duyacakları bilgi ve becerileri 
kazanmak için yeterli olanaklara sahip olmalarının güvence altına alınması bir 
süreç standardıdır. Genel olarak girdi ve kaynakların tatminkar düzeylerde ol-
duğu varsayılarak, süreç standartlarının yakalanması fakültelerin  görevidir. 

Ürün standartları, yeterli girdilerin uygun bir süreç yoluyla, uygun bir bi-
çimde kullanılmasının bir sonucu olarak ulaşılması gereken düzeydir. En önemli 
ürün elbette ulusal standartları yakalamış, mesleğe başlamış ve eğitim-öğretim 
etkinliklerinde başarılı olan mezunlardır. Böyle bir ürün öğretmen yetiştirme sis-
teminin hedefidir. 

Standartların kullanılması 
Standartların Eğitim Fakülteleri ve ziyaret ekipleri tarafından  akreditasyon 

süreci boyunca uygulanabilmesi için her bir standardın nasıl ölçüldüğünün ve 
değerlendirildiğinin açıklanması gerekmektedir. Bu aşağıdaki üç yolla yapıl-
maktadır: 

Göstergeler: Öğretim elemanları, öğrenciler ya da ilgili diğer kişiler ta-
rafından  standardın karşılanması için yapılan faaliyet,  edinim ya da üretilen ürün-
lerdir. Göstergeler, öğretim elemanları ve ekibin belli bir standardın karşılanıp 
karşılanmadığını görmelerine yardımcı olur. Bu dokümanda belirtilenlerden 
farklı  göstergeler de belirlenebilir. 

• Kanıtlar: Fakültenin, standartların yakalandığını göstermek için belge-
lerle ortaya koyabileceği verileri ifade  etmektedir. Kanıtlar ayrıca ekiplerin zi-
yaret sırasında yapabileceği sınıfların  gözlenmesi ve kişilerle görüşme gibi 
faaliyetleri  de kapsamaktadır. 

Derecelendirme: Performansın  çok iyi, yeterli, kabul edilebilir ya da ye-
tersiz olduğuna karar verilmesinde bir kılavuz görevi yapar. Derecelendirme, in-
celenen programın belirli bir standarda uyup uymadığına karar verilmesinde 
kullanılır. 

3. AKREDİTASYON NASIL YAPILMALI? 
Dünyada 20. yüzyılın son çeyreğinde hızlanan, bilgiye dayalı küresel ekono-

mik yarış ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerinde yaşanan önemli geliş-
meler, ülkelerin her alanda olduğu gibi yükseköğretim alanında da sistemlerini 
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yeniden değerlendirmelerini ve gelişmeler ışığında yeniden yapılandırmalarını 
beraberinde getirmiştir (YÖDEK, 2006): 

Her geçen gün yükseköğretime olan talebin artması, buna karşın kamu kay-
naklarından yükseköğretim kurumlarına ayrılan kaynakların aynı oranda artma-
ması, yaşanan hızlı ekonomik ve sosyal değişimler ile bilgi ekonomisi ve 
toplumu esaslı gelişmelerin yükseköğretim kurumlarından daha nitelikli hizmet 
beklentisinin artması ile hızla daha büyüyen ve yönetimi daha kompleks hale 
gelen yükseköğretim kurumlarının eğitim, öğretim, araştırma ve diğer hizmetle-
rinde sistematik ve stratejik yaklaşımları zorunlu hale getirmektedir (YÖDEK, 
2006): 

Yükseköğretim Kurumları Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme 
Komisyonu (YÖDEK), Yükseköğretim Kurumlan Akademik Değerlendirme ve 
Kalite Geliştirme Yönetmeliği kapsamında, yükseköğretim kurumlarının akade-
mik değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sistematik bir şekilde yü-
rütebilmeleri için gerekli süreçleri ve performans  göstergelerini tanımlamıştır. 
Belirlenen süreçler şu şekilde listelenebilir (YÖDEK, 2006): 

A) Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliş-
tirme Süreci 

B) Stratejik Planlama Süreci 
C) Kurumsal Değerlendirme Süreci 
D) Periyodik İyileştirme ve İzleme Süreci. 

Kalite Güvencesi 
Kalite güvencesi, bir ürün veya hizmetin kalite konusunda belirtilmiş gerek-

leri yerine getirmesinde yeterli güveni sağlamak için uygulanan planlı ve siste-
matik etkinlikler bütünü olarak tanımlanmaktadır. Temelinde ürün ya da hizmetin 
geçtiği tüm aşamalardaki talimatlar, görev ve sorumluluk tanımları vb. ile bel-
gelendirmesi, çalışanların eğitilmesi ve kalite konusunda bilinçlendirilmesi ile 
kalitenin planlanan düzeyde en az kaynak kullanımıyla korunması yatmaktadır. 
Kullanıcının gereksinimleri tam olarak ve belirlendiği şekilde karşılanmadığı sü-
rece kalite güvencesi sistemi tanımlanmış sayılmaz. 

Kalite Güvence Sistemi Oluşturulması 
Bir kuruluşta yeterli bir kalite güvence sisteminin oluşturulması oldukça 

kapsamlı ve titiz bir çalışmayı gerektirir. Böyle bir çalışmanın aşamaları şu şe-
kilde olmalıdır. 

Yönetim Eğitimi: Çalışmalara başlamadan önce, başta kurum yöneticisi 
olmak üzere tüm yöneticilerin bir temel eğitimden geçmeleri gerekir. İki veya üç 
gün sürecek bu eğitimde, konu özlü biçimde anlatılır, temel öğeler ve uygulama 
aşamaları açıklanır. 
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Organizasyon: Şirketin büyüklüğüne ve işin kapsamına orantılı olarak bir or-
ganizasyon gerçekleştirilmelidir. Her bölümde en az bir kişinin kendi biriminde 
bu konu ile sorumlu tutulması gerekir. 

Ön Değerlendirme: Kalite güvence sistemi projesinde görev alan yönetici ve 
teknik elemanların yapması gereken ilk faaliyet,  bir iç denetim uygulayarak mev-
cut durumu bir ön değerlendirme ile tespit etmektir. Böylece eksiklikler daha net 
anlaşılmış olacaktır. 

Planlama: Kalite güvencesi sisteminde tüm fonksiyonlar  ve bunların içereceği 
faaliyetler  bir bütün olarak ele alınır, ilişkileri belirlenir ve aşamaları saptanır. 
Ön değerlendirmede de ortaya çıkan öncelikler ışığında kapsamlı bir plan yapı-
lır. Planda safhalar  ve yapılacak işin mahiyetinin yanı sıra görevliler ve terimin-
ler de belirtilir. 

Uygulamanm değerlendirilmesi: Üst yönetimce onaylanan planın uygulaması 
periyodik olarak değerlendirilir. Bu değerlendirmenin nasıl yapılacağı, kimlerin 
katılacağı ve değerlendirme sonuçlarının nasıl uygulamaya dönüştürüleceği de 
ayrıca belirlenir ve ilgililere duyurulur. Değerlendirmede danışmanın da bulun-
ması gerekir. 

İç denetim: İç denetimin temel amacı kuruluşun dış denetime hazır hale gelip 
gelmediğini sınamaktır. Bu denetime genel müdür de katılır. İç denetimde tüm 
birimlerin kapsanması hedeflenir. 

Dış denetim: Kuruluş iç denetimin sonuçlarını değerlendirir, eksiklikleri veya 
yanlışları varsa düzeltir ve dış denetime hazır duruma gelir. Dış denetim müşteri 
tarafından,  müşterinin görevlendirdiği bir denetçi kuruluş ya da sistemi belge-
lendirme amacı ile gelecek olan bir denetçi tarafından  gerçekleştirilebilir. 

Gelişme: Kalite güvence sistemini tatminkar bir noktaya getirmiş olan bir ku-
ruluş üç ihtimalle karşı karşıyadır. Sistemi aynen koruyabilir, geliştirebilir veya 
geriye dönebilir. Geriye gitmese bile sistemi aynen korumak yeterli olmayacak-
tır, rakipler sürekli olarak geliştiklerinden kuruluşunda kendini yenilemesi gere-
kir. Bu nedenle belirli periyotlarda yönetimin sistemi gözden geçirmesi ve sürekli 
bir gelişme bir plan uygulaması şarttır. 

Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Ge-
liştirme Süreci 

YÖDEK tarafından  geliştirilen Yükseköğretim Kurumlarında Akademik De-
ğerlendirme ve Kalite Geliştirme Süreci, Yükseköğretim Kurulu tarafından  ha-
zırlanacak olan ulusal stratejik plana ve Yükseköğretim Kurumlarında Akademik 
Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliğine dayanmaktadır. Yükseköğ-
retim kurumlarının bünyelerinde oluşturdukları Akademik Değerlendirme ve Ka-
lite Geliştirme Kurulları (ADEK), yükseköğretim kurumlarının üst kurulları 
(senato ve yükseköğretim kurumu yönetim kurulu) tarafından  onaylanmış olan 
stratejik plan kapsamında (stratejik amaç ve hedefleri  ile performans  gösterge-
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Ust kurullar raporu onaylayarak YÖDEK'e gönderir. YÖDEK Yükseköğre-
tim kurumlarından gelen raporları dikkate alarak Yükseköğretim Akademik De-
ğerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporunu oluşturarak Yükseköğretim 
Kurulu'na sunar. Bu süreç her yıl YÖDEK tarafından  belirlenen prensipler ışı-
ğında tekrarlanır. Bu süreç akademik değerlendirme ve kalite geliştirme süreç-
lerinin tamamını kapsayacak ve çalışmalarda bütünlük oluşturacak şekilde 
tasarlanmıştır (YÖDEK, 2006). 

Stratejik Planlama Süreci 
Stratejik planlama, kurumun bir bütün olarak desen ya da toplam stratejisinin, 

kurumun bugünkü ve gelecekteki çevresel isteklerine göre geliştirilmesi ve uy-
gulanmasından oluşan bir süreçtir (Balcı, 2000). Bu süreçte öncelikle kurumu 
etkileyen çevresel etkenler anlaşılmaya çalışılarak kurumun durumu saptanır. 
Daha sonra kurumu geleceğe taşıyacak görüş ve bu görüşe göre hareket etmek 
için gerekli olan strateji geliştirilir. Geliştirilen stratejinin nasıl uygulanacağı or-
taya konur ve en son olarak sağlanan ilerleme değerlendirmeye tabi tutulur (Mc 
Cune, 1986 akt. Erdoğan, 2002). 

Stratejik Planlama bir kurumda görev alan her kademedeki kişinin katılımını 
ve kurum yöneticisinin tam desteğini içeren sonuç almaya yönelik çabaların bü-
tününü teşkil eder. Bu anlamda paydaşların ihtiyaç ve beklentileri, paydaşlar ve 
politika yapıcıların kurumun misyonu, hedefleri  ve performans  ölçümünün be-
lirlenmesinde aktif  rol oynamasını ifade  eder. Bir stratejik plan aşağıda yer alan 
beş temel soruya verilen yanıtların yer aldığı bir rehber niteliği taşır: 

1. Şu anda neredeyiz? 
2. Nerede olmayı istiyoruz? 
3. Gelişmemizi nasıl ölçebiliriz? 
4. Olmak istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz? 
5. Gelişmemize yönelik yol haritamızı nasıl saptayabiliriz ve denetleyebi-

liriz? 
Yükseköğretimde Stratejik planlama sürecinin amacı, Yükseköğretim ku-

rumlarının misyon vizyon ve temel değerlerinin belirlenmesi ve yükseköğretim 
kurumlarının rektörlükleri ve rektörlüklerine bağlı fakülte,  yüksekokul, konser-
vatuvar, meslek yüksekokulları, enstitüler, araştırma merkezleri, idari birimleri 
(kütüphane, bilgi işlem vb.) ve diğer birimlerinin, ilgili kurumların stratejileri 
doğrultusunda hedeflerini  oluşturmasını sağlamaktır. Aynı zamanda yükseköğ-
retim kurumlarının kalitesinin iyileştirmesine yönelik performans  ölçütlerinin de 
belirlenmesi ve izlenmesi için bir sistemin yürürlüğe girmesi de bu sürecin bir 
parçasıdır (YÖDEK, 2006). 

Stratejik planlama süreci yükseköğretim kurumunun (veya ilgili biriminin); 
A. Misyonunu ve vizyonunu belirlemesi 
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B. Temel değerlerini ve politikalarını belirlemesi 
C. Kurumun değerlendirilmesi (Özdeğerlendirme ve çevre değerlendirme) 
D. Kısa, orta ve uzun dönemler için strateji ve amaçlarını belirlemesi, 
E. Stratejileri hayata geçirilebilmesi için ilgili yükseköğretim kurumunun 

ve birimlerinin hedeflerini  ve performans  göstergelerini belirlemesi, 
E Birimlerin faaliyet  ve projelerini oluşturması 
G. Kaynak planlaması ve hedeflerin/faaliyetlerin/projelerin  bütçelenmesi 

Eylem Planı 
Eylem planı, bir kurumunun, değerlendirme sonuçlarına göre yapılacak olan 

iyileştirme eylemlerinin, kimler tarafından,  ne zaman ve nasıl yapılacağını gös-
teren planlan ifade  eder. 

Bir yükseköğretim kurumunda yapılan iç veya dış değerlendirme sonucunda 
ortaya çıkan iyileştirmeye açık alanların iyileştirilebilmesi için yükseköğretim 
kurumunun akademik birimleri veya programları tarafından  iyileştirme eylem 
planlan hazırlanır. Bu planda hangi iyileştirmelerin, kimlerin sorumluluğunda, ne 
zaman ve ne kadar sürede tamamlanması gerektiği belirtilir (YÖDEK, 2006). 

Kurumsal Değerlendirme Süreci 
Kurumsal değerlendirme süreci, yükseköğretim kurumlarının stratejik plan-

lama çalışmalannda yükseköğretim kurumunun kurumsal anlamda Özdeğerlen-
dirme ve çevre değerlendirmesini gerçekleştirmek ve yükseköğretim 
kurumlarının zayıf  ve kuvvetli yönleri ile önündeki fırsatları  ve karşılaşacaktan 
tehditleri ortaya çıkarmak için yapılan çalışmaları kapsar. Bu kapsamda kuru-
mun periyodik performans  değerlendirmeleri de yapılarak kurumun hedeflerini 
gerçekleştirme dereceleri ile belirledikleri stratejilerinin ve hedeflerin  etkinliğini 
incelemeleri de mümkün olmaktadır (YÖDEK, 2006). 

Avrupa Üniversite Birliği (EUA) Kurumsal Değerlendirme Programının 
Hedefleri  ve Amaçları 

EUA Kurumsal Değerlendirme Programının temel amacı, karar verme sü-
reçlerini ve örgüt yapısını ele alarak bir üniversitenin değişme kapasitesini de-
ğerlendirmektir. Program, bu süreçlerin ve yapıların akademik canlılığı, 
yenilikçiliği ve stratejik vizyonu ne ölçüde desteklediğini belirler. Aynca, üni-
versitenin etkili bir iç kalite kültürü için süreçleri, araç-gereçleri ve yapılan ge-
liştirip geliştirmediği ortaya koyulur. Kurumsal değerlendirme yalnızca 
üniversitenin kendisinden talep gelmesi durumunda yapılmaktadır (Ankara Üni-
versitesi EUA Değerlendirme Raporu, 2005, 2). 

Değerlendirmenin nihai amacı, bir üniversitenin öğretim ve araştırma alan-
larında arzulanan hedeflerine,  kurumun işlevlerini yürütmek zorunda olduğu ha-
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rici sınırlamalar çerçevesinde erişmesine yardımcı olmaktır. Değerlendirmenin 
amacı yargıda bulunmak ya da bir üniversitenin niteliklerini diğer bir üniversi-
tenin nitelikleriyle karşılaştırmak değildir (Ankara Üniversitesi EUA Değerlen-
dirme Raporu, 2005,2). 

Program 11 yıldan bu yana sürdürülmektedir ve 35 farklı  ülkede (dördü Av-
rupa dışından olmak üzere) 110'dan fazla  üniversite tarafından  kullanılmıştır 
(Ankara Üniversitesi EUA Değerlendirme Raporu, 2005,2) 

EUA Değerlendirmesinin Genel Çalışma Yöntemleri 
Değerlendirme ekipleri üç farklı  Avrupa ülkesinden, halen ya da eskiden gö-

revde olan üç üniversite yöneticisinden oluşmaktadır. Bu kişiler, Avrupa'da ve 
uluslararası alandaki yükseköğretim eğilimlerini bilmekte olup belirli ulusal ve 
uluslararası ortamlarda yükseköğretim kurumlarının karşılaştıkları zorluklan an-
layacak deneyime sahiptir. Her ekibin sekreterliği, dördüncü bir ülkenin akade-
mik kadrosunda yer alan bir kişi tarafından  yürütülmektedir (Ankara Üniversitesi 
EUA Değerlendirme Raporu, 2005, 2). 

Kurumsal değerlendirme süreci, üniversite tarafından  hazırlanan bir öz de-
ğerlendirme raporunun oluşması ile başlar ve bu tüm değerlendirme uygulama-
sının başarısı için temel oluşturur. Ekip raporu okuduktan sonra üniversitenin 
içinde bulunduğu ortamı, genel yapısını ve kilit konumdaki kişilerini tanımak 
amacıyla üniversiteye ön çalışma niteliğinde iki günlük bir ziyaret düzenler. Ekip 
üyeleri ayrıca fakültelerden  ve üniversite birimlerinden birkaçını ziyaret eder, 
bazı öğrencilerle, akademik ve idari personel ve üniversitenin dış paydaşlanyla 
görüşmeler yapar. Ekip, bu birikime dayanarak üniversitenin öz değerlendirme 
raporuna ek olarak daha fazla  bilgi ve veri talebinde bulunur (Ankara Üniversi-
tesi EUA Değerlendirme Raporu, 2005, 2). 

Ekip daha sonra üniversitede üç gün sürecek olan ana ziyaretini gerçekleşti-
rir. Ekibin ilk ziyareti sonucunda ulaştığı sonuçlan netleştirmek ve genişletmek 
amacıyla daha aynntılı incelemeler ve tartışmalar gerçekleştirilir. Bu amaçla, 
üniversitenin akademik ve idari kadrosu ve öğrencileriyle yapılan görüşmelere 
devam edilir (Ankara Üniversitesi EUA Değerlendirme Raporu, 2005, 2). 

EUA ekipleri kurumsal değerlendirmede şu dört temel soruya yanıt alır (An-
kara Üniversitesi EUA Değerlendirme Raporu, 2005,2): a) Kurum ne yapmaya 
çalışıyor? , b) Kurum bunu nasıl yapmaya çalışıyor?, c) Bunun işe yaradığını 
nasıl anlıyor?, d) Kurum ilerlemek amacıyla nasıl değişiyor? 

Bu sorulara verilen yanıtlar, üniversitenin misyonu ve üniversitenin içinde 
yer aldığı ulusal eğitim sisteminin genel yapısı gibi etmenlere bağlı olarak de-
ğerlendirilir. Ana ziyaret, ekip başkanının sözlü bir raporuyla sonuçlanır. Ayrın-
tılı sonuçlar ve öneriler yazılı rapor biçimine getirilir ve rapor son halini almadan 
önce yorumlar yapılması ve hatalann düzeltilmesi amacıyla üniversiteye gön-
derilir (Ankara Üniversitesi EUA Değerlendirme Raporu, 2005, 2). 
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Periyodik İyileştirme ve İzleme Süreci 
Periyodik izleme ve iyileştirme süreci, yükseköğretim kurumlarının hazırla-

mış oldukları stratejik planlarının uygulamasının izlenmesi ve iyileştirme çalış-
malarının koordinasyonunu sağlayarak yükseköğretim kurumunun (veya ilgili 
biriminin); 

A. Performans  göstergelerinin kurum içinde sorgulanması ve ölçülmesi, 
B. Performans  grafiklerinin  çizilmesi, 
C. Performans  düşüklüğü olan alanların belirlenmesi ve nedenlerinin araş-

tırılması, 
D. İyileştirmeye açık alanların belirlenmesi ve iyileştirme eylem planları-

nın hazırlanması. 

4. AKREDİTASYON ÖRGÜTLERİ NASIL OLMALI? 

Akreditasyon çalışmalarının kim tarafından  yapılacağı ve örgütlenmesinin 
nasıl olacağı aşağıdaki sorular ışığında tartışılabilir: 

Özerklik olmadan akreditasyon olabilir mi? 
• Fakülteler, öğretim programlan açısından ne ölçüde özerk? Programlar, 

ulusal ve uluslar arası kalite standartlanna uygun mu? 
Terminolojik tanımında vurgulandığı gibi akreditasyon, kalitenin geliştiril-

mesini ve değerlendirilmesini esas alan, devlet ile ilgisi olmayan bu nedenle de 
gönüllük esasına göre işleyen bir süreçtir. Akreditasyonu kim yapmalıdır soru-
sunun yanıtı aslında tanımında açıktır. Ancak Türkiye'de 1997 yılında öğretmen 
eğitiminde akreditasyon girişimi bürokratik bir girişim olarak görülebilir ve gö-
nüllük esasının dışına taşmış bir süreç olarak düşünülebilir (Doğan, 1999). 

Dönmez (1998), Eğitim Fakültelerinde yer alan öğretmenlik programlannın 
yapılandırmasının, bir anlamda Eğitim Fakültelerinin akreditasyonunun, savu-
nulabilecek herhangi bir bilimsel ölçüte uymadığını, yeni modelin tutarlı olma-
dığını, kapatılan ve açılan programların neye göre açılıp kapandığının 
anlaşılmadığını, eğitim fakültesi  öğrencilerinin lisansüstü öğrenim görmelerinin 
önünün tıkandığını, öğretmen yetiştirme konusuna bir bütünlük getirmediğini, 
eğitim bilimleri alanının yok sayıldığını vb. belirterek yeniden yapılandırma de-
nilen bu uygulamanın aslında bir yeniden yapılandırma olmadığını amaç, süreç 
ve sonuç açısından ifade  etmiştir. 

5. AKREDİTASYON SÜRECİNDE DEĞERLENDİRME NASIL 
OLMALI? 
A. İç Değerlendirme/Özdeğerlendirme: Bir yükseköğretim kurumunun, 

eğitim, öğretim, araştırma faaliyetleri  ile idari hizmetlerinin kalitesinin ve ku-
rumsal kalite geliştirme çalışmalannın, ilgili kurumun görevlendireceği değer-
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lendiriciler tarafından  kapsamlı, sistematik ve düzenli olarak değerlendirilmesi-
dir (YÖDEK, 2005). 

İç Değerlendirme Süreci ve Takvimi 
Bir yükseköğretim kurumu, Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Ka-

lite Geliştirme Komisyonu tarafından  belirlenen iç değerlendirme sürecine göre, 
yılda bir kez Ocak ve Şubat aylarında, bir önceki yılın, bu Yönetmeliğin 15 inci 
maddesinde belirtilen konulan içeren iç değerlendirme çalışmasını tamamlar ve 
Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu'na 
gönderir. Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Ko-
misyonu, yükseköğretim kurumlarından gelen raporlara dayanarak Mart ve Nisan 
aylannda yıllık Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme 
Komisyonu Raporunu oluşturur ve yükseköğretim üst kurullannın başkanlıkla-
nna sunar. 

İç Değerlendirme Kapsamı 
Bir yükseköğretim kurumunun, ön lisans, lisans, lisansüstü düzeyindeki aka-

demik birimleri ve araştırma merkezlerinin her türlü eğitim, öğretim ve araştırma 
faaliyetleri  ile idari hizmetlerinin kalitesi ve kalite geliştirme çalışmaları iç de-
ğerlendirme kapsamında değerlendirilir. 

İç Değerlendirme Konuları 
Bir yükseköğretim kurumunda yapılacak iç değerlendirmelerde; Yükseköğ-

retim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonunun belirleye-
ceği süreç, usul ve esaslar göz önüne alınarak, ilgili yükseköğretim kurumunun 
aşağıdaki konuları kapsayan çalışmaları değerlendirilir: 

a) Yükseköğretim Kurulunun stratejik planı ve hedefleri  doğrultusunda be-
lirleyeceği misyonu, vizyonu ve stratejik hedefleri, 

b) Akademik birimlerinin ölçülebilir nitelikteki hedefleri,  bu hedeflerle  ilgili 
performans  göstergelerinin belirlenmesi ve bunlann periyodik olarak gözden ge-
çirilmesi, 

c) Yükseköğretim üst kurullarının veya Yükseköğretim Akademik Değer-
lendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonunun belirleyeceği yükseköğretim ku-
rumlarını kapsayan ölçülebilir nitelikteki hedeflerin,  bu hedeflerle  ilgili 
performansın  ve performans  göstergelerinin periyodik olarak gözden geçirilmesi, 

d) Mali kaynaklarının eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri  ile idari hiz-
metler için etkin ve verimli kullanılması, 

e) Eğitim ve öğretim süreçleri, ders program ve yükleri, eğitim programları-
nın etkinliği, öğrenci katılımı ve memnuniyeti başta olmak üzere öğrencilerinin 
kalite ve performansları  ile ilgili çalışmaları, 

f)  Araştırma faaliyetleri  ve etkinliği ile akademisyenlerinin kurumsal çalış-
malara katılımı ve memnuniyeti başta olmak üzere ilgili süreçleri, 

g) Bilişim ve akademik altyapı (laboratuar, kütüphane ve benzeri) hizmetleri, 
h) Akademik birimlerinin araştırma ve geliştirme faaliyetleri, 
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i) İdari personelinin kurumsal çalışmalara katılımı ve memnuniyeti ile idari 
ve destek hizmetleri, 

j) Mezun yönetim ve izleme sistemi, 
k) Topluma açıklık ve toplum hizmetleri, 
1) Yaşam boyu eğitim faaliyetleri, 
m) Bir önceki iç değerlendirmede ortaya çıkan ve iyileştirilmeye ihtiyaç du-

yulan alanlarla ilgili çalışmalar, 
Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu 

yüksek-öğretim kurumlarının iç değerlendirme sürecini oluştururken bu konulan 
daha aynntılı olarak belirleyebilir. 

B. Dış Değerlendirme 
Dış Değerlendirme: Bir yükseköğretim kurumunun, yönetsel, eğitim-öğre-

tim, araştırma, ile toplumsal ve idari hizmetlerinin kalitesinin, ilgili kurumdan ba-
ğımsız dış değerlendiriciler tarafından  değerlendirilmesidir. 

Dış Değerlendirme Süreci ve Takvimi 
Bir yükseköğretim kurumu uygun gördüğü durumda, kendi iç değerlendirme 

sürecini, bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde belirtilen takvime göre, Kalite 
Değerlendirme Tescil Belgesi'ne sahip bağımsız bir kurum, kuruluş veya kurul 
ile birlikte yürütebilir. 

Dış Değerlendirme Kapsamı ve Konuları 
Bir yükseköğretim kurumunun dış değerlendirilmesi, bu Yönetmeliğin 14 

üncü maddesinde belirtilen kapsamda, en az, bu Yönetmeliğin 15 inci maddede 
belirtilen konulan içerecek şekilde gerçekleştirilir. Dış değerlendirme yapılan bir 
yükseköğretim kurumunda o yıla ilişkin ayrıca bir iç değerlendirme yapılmaz. 

Kalite Belgesi ve Geçerlilik Süresi 
Bir yükseköğretim kurumu, dış değerlendirme sonucuna göre ilgili kurumun 

kalite ve kalite geliştirme düzeyini gösteren "Kalite Belgesi"ni alabilir. Kalite 
belgesinin geçerlilik süresi beş yıldır. Kalite belgesi, kurum bazında alınabileceği 
gibi bir yükseköğretim kurumunun akademik birim/birimleri veya akademik bi-
rimlerinin program/programlan bazında da alınabilir. 

Sonuç olarak, küreselleşmenin getirdiği disiplinler ve kültürler arası et-
kileşimin artması ile ortaya çıkan kurumsal ve uluslar arası ilişkilerde engellerin 
giderilmesi önemli görülmektedir. Bunun için, istenen kalitede ürünlerin elde 
edilmesinde, ürünün ve ürün elde ederken ki sürecin, belirlenen standartlara uy-
gunluğunun belirlenmesi ve değerlendirilmesi önemsenmektedir. Bu değerlen-
dirme süreci hem kurumun kendi bünyesinde hem de dışarıdan bağımsız bir 
kurum ya da kuruluş tarafından  gerçekleştirilebilir. Böylelikle kalite anlayışı ve 
standartlarının sağlanması, kurum içinde bireyden bireye, ülke çapında kurum-
dan kuruma, uluslararası düzeyde ülkeden ülkeye farklılık  göstermeyecektir. 
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6. DİĞER ÜLKELERDE YAPILAN AKREDİTASYON 
ÇALIŞMALARINA ÖRNEKLER* 
Akreditasyon amaçlan doğrultusunda ülkelerin kendi eğitim sistemlerindeki 

koşullanna uygun olarak geliştirdikleri akreditasyon modelleri vardır. 

AVUSTURYA 
Avusturya'da Akreditasyon: Fachhochschule Sector 
Avusturya FH Sektörü 
Avusturya Fachhochschule Sector FH'nin kısa bir geçmişi vardır ve hala ge-

lişmektedir. Şöyle ki; 
• Fachhochschule Çalışma Hareketi 1 Ekim 1993 yılında ortaya çıktı. 
• 1994/95 akademik yılında ilk 10 program başladı. 
• Şu anda 144 programlı ve yaklaşık 22.000 öğrencisiyle 19 Kurumu var-

dır. (2007'de 28.000 olacağı tahmin ediliyor). 
1994'ten beri sektör, yukarıdan aşağı kontrol mekanizmasına göre işleyen 

kamu ve aşağıdan yukan kontrol mekanizmasıyla işleyen özel alanlardan olu-
şur. Eğitim eskiden var olan sistemlerin dönüşüme uğramasıyla değil, akredite 
edilen yeni programlar tarafından  sunulmaktadır. Sistemin koşulları: 

Dersleri sağlayan birimlerin beklentileri; 
• Devlet bütçesi desteği 
• FH kurumu tarafından  dış kalite güvencesi 
• Hükümet tarafından  yasal kontrol 
Avusturya FH Sektör 
FH kurumlannın daha iyi organize olabilmeleri için bu kurumlara büyük öl-

çüde özerklik verilmiştir. 
• Kısıtlayıcı şartların kaldırılması ve adem-i merkeziyetçi (bir merkezden 

idare edilmeyen) karar verme süreçleri, 
FH kurumlannın esnekliğinin, bağımsızlığının ve sorumluluğunun hız-

landınlması, 
Mahalli yönetime ilişkin finansman; 

Teknik çalışmalar için 7.600 EURO, işletme harcamalan için ise 6.400 
EURO harcama yapılmıştır. 

• Birleşik Hükümet bu çalışmalann %90'ını öder. 
FH kurumunun 2002 Mayıs Çalışmalannda (The Amendment of  the FH Stu-

dies Act of  May 2002) lisans (bachelor) ve mastır programları şöyle tanıtılmış-
tır: 

Çalışma süresi: 
Bachelor = 3 yıl (180 kredi) Master = 1-2 yıl (60-120 kredi) 
Diploma = 4-5 yıl (240-300 kredi) 

* ENQA  VVorkshop  Reports  3, 2004. 

118 



2003/04 akademik yılda ilk lisans program, ilk mastır programı ise 
2004/05 akademik yılında başladı 

Avusturya FH Sektör 
Eğitiminden beklenen : yüksek öğretim düzeyinde uygulamalı profesyonel 

eğitim. FH programının temel özelliği aşağıda belirtildiği gibidir: 
Programlar için meslek alanlarının tanımı 
Nitelik profili  formunda,  alana özgü mesleki yeterlilikler sunulmak zo-

rundadır. 
Bu nitelik profili  düzenlenen öğretim programını temel alır. 

FH'nin nitelik profili,  öğretim programı ve meslek alanları ile ilgili öğeleri-
nin birbiriyle uyumunun gözden geçirilmesi akreditasyon sürecinde çok önemli 
rol oynar. 

Dışsal Kalite Güvence Sistemi 
FH Kurumu dış kalite güvencesinden sorumlu genel otoritedir/yetkili organ-

dır. FH, tüm programları (Bachelor's, Master's ve Diploma programlan) akredite 
eder. Akreditasyon maksimum 5 yıllık dönemler için verilir. 

İlk alınan kararlarla ve programlann yeniden akreditasyonuyla ilgili süreçte 
çok sıkı bir bağlantı gerekmektedir. 

Akreditasyon ulusal bağlamda nasıl algılanıyor? 
Değerlendirme = Kalitenin iyileştirilmesi yoksa 
Akreditasyon= kalite kontrol mü? Hayır, ikisi de değildir. 
Akreditasyon = Değerlendirme + kalite hakkında verilen karar + onaylama 

Akreditasyon, yükseköğretimin belirli standartlan karşılaması ile ilgili 
resmi ve bağımsız bir karardır. 

• Önceden belirlenmiş standartlann uygunluğunu ölçerek, yapılan değer-
lendirme sürecini temel alır. 

Değerlendirme sonuçlanna göre iyileştirme çabalarını içerir. 
Olumlu ya da olumsuz bir kararla sonuçlanır. 

İlk Akreditasyon (Initial Accreditation) 
Başlangıç akreditasyonda uygulanan program, akreditasyonun ana noktala-

nna uygun olup olmadığı teyit edilmek üzere FH (Concil)' e sunulur. 1994'ten 
beri FH (Council) tarafından  uygulamaların %40'ı reddedilmiştir. Burada sorul-
ması gereken önemli bir soru programın işlevinin güvenilir ve saydam olup ol-
madığıdır. 
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Yeniden Akreditasyon Kurumsal ve Derecelerin Akreditasyonu 

Kurumsal değerlendirme alanı 
(Fields of institutional evaluation) 

Derece programa ilişkin 
değerlendirme 

(Fields of degree programme-related 
evaluation) 

1. Strateji ve düzenleme 1. Eğitim amaçları ve öğretim yöntem-
leri 

2. Kalite yönetimi ve HR iyileştirmesi 2. Öğrenciler 

3. Derece programları 3. Kalite güvence 

4. Öğrenciler 4. insan kaynakları 

5.Uygulamalı araştırma-geliştirme 5. Altyapı, ve Uygulamalı araştırma & 
geliştirme 

6.Kaynaklar, altyapı, ve bütçe 

7. Uluslarası işbirliği 

Yeniden akreditasyon (Re-accreditation) Kurumsal değerlendirmeye 
örnek 

1. 1.Strateji ve düzenleme 
1.1. FH Kurumu stratejik uyumu (oryantasyonu) açıkça betimler. 
1.2. Ulaşılması beklenen hedefler  kurum içinde uygun yollarla bildirilir 
1.3. Karar verme sürecinde yeterlilikler ve sorumluluklar açıkça ifade  edilir. 
1.4. Organizasyonun yapısı ve süreci karar verme sürecinde fakülte  ile en-

tegre edilir. 
1.5. Bilgi yönetimi sürecinde FH adına çalışan herkes; ortak kimliğini çizer. 

Yeniden akreditasyon Program Değerlendirmesi 
1.Eğitim hedefleri  ve öğretim yöntemleri 
1.1. Eğitimin hedefleri  tanımlanır, herkesçe açık hale gelir. (Nitelik profilleri, 

mesleksel etkinlikler, eğitim programı ve öğretim kavramları) 
1.2 Yerleştirme formu  eğitim programının çok önemli bir parçasıdır. 
1.3. Hem kurumdakiler hem de şirketler öğrencilerin çalışma şartlan kontratta 

tanımlanmalı. 
1.4.FH derece programlanndan kazanılan mesleki ve teknik alana özgü bilgi 

ve beceriler nitelik profilinin  uzantısına bağlı olarak dokümanlarda sunulmalıdır. 
1.5. Eğitim programı bilimsel bilgi, metodolojik ve analitik beceriler, aynı 
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zamanda mesleki yeterlilikleri karşılamada çok disiplinli nitelikler sağlar. 
1.6. Eğitim programındaki çeşitli derslerin oranı (seminerler, projeler, vs) eği-

tim hedefleri  ile dengeli olarak düzenlenmelidir. 

FİNLANDİYA 
Finlandiya'da Yükseköğretimde Akreditasyon Modelleri: Deneyimler ve 

Bakış Açılan 
The Finnish Higher Education Evaluation Council (FINHEEC) üniversite-

lere, politekniklere, Eğitim Bakanlığına değerlendirme ile ilgili çalışmalarda yar-
dım eden bağımsız uzman bir kuruldur. Bu kurum, 20 üniversite düzeyinde 
kurum ve 29 politeknik okulu kapsar. 

FINHEEC'in temel amacı; değerlendirme çalışmalan aracılığı ile yüksek öğ-
retimde uzun dönemli iyileşme sağlamaya öncü olmaktır. Bu kurulun ana görevi; 
bir dizi değerlendirme izleği oluşturarak ülke çapında yüksek öğretimin güçlen-
mesini sağlamaktır. Bu değerlendirme projesinde iletişimsel değerlendirme yak-
laşımı benimsenmiştir. FINHEEC dört yıl süre ile Eğitim Bakanlığı tarafından 
atanır. 1320/1995 sayılı kararname ile FINHEEC'in görevleri şunlardır; 

• Yüksek Öğretim Kurumuna ve Eğitim Bakanlığına yardım etmek, 
Politekniklerin akredite edilmesinde değerlendirme çalışmalanm yürüt-

mek, 
Yüksek öğretim politikasına ve etkinliklerine ilişkin değerlendirme ça-

lışmalarını düzenlemek, 
Yüksek öğretim değerlendirme çalışmalarını başlatmak ve kurumu daha 

ileri düzeye taşımak, 
Değerlendirmede uluslararası işbirliğini sağlamak. 

FINHEEC tarafından  gerçekleştiren değerlendirme türlerinde sınıflanan  ko-
nular aşağıdaki gibidir: 

1. Kurumu değerlendirmek 
Politekniklere verilen lisansın akreditasyonu 
Yüksek öğretim kurumu tarafından  sunulan mesleki derslerin akredi-

tasyonu 
Politeknik (post-graduate) dereceleri ödüllendirme uygulamalannı de-

ğerlendirmek 
2. FINHEEC tarafından  başlatılan/başlatılmış (initiated evaluations) de-

ğerlendirmeler 
Yüksek öğretim kurumlarının değerlendirilmesi: kurumsal değerlen-

dirme, çalışmaların kalite kontrolünü yapmak 
• Program veya bir konuya ait değerlendirmeler (thematic evaluations) 
3. Eğitim Bakanlığı tarafından  görevlendirilen değerlendirmeler 
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• Eğitimde Mükemmellik Merkezi ve üniversite sektöründe yetişkin eği-
timinin seçimiyle ilgili 

FINHEEC'in akreditasyonla nasıl ilgilendiğini gösteren 2 modeli tartışırsak: 

Yüksek Öğretim Kurumlarındaki Mesleki Derslerin Akreditasyonu (Accre-
ditaion of  Professional  Courses in Higher Education Institutions) 

FINHEEC 1998'de, yüksek öğretim kurumlan tarafmdan  düzenlenen mesleki 
dersleri değerlendirmek ve tescil etmek için atandı. "Mesleki Derslerin Akredi-
tasyonu" bu tip değerlendirmelerde türünde kullanılan bir terimdir. Eğitim Ba-
kanlığı alt bir birim daha tayin etmiştir: (The Accreditation Board of  Professional 
Courses) Mesleki Derslerin Akreditasyon Kurulu. Bu kurul üniversiteleri, poli-
teknikleri, ve iş yaşamını temsil eden 12 üyeden oluşmaktadır. Sürekli eğitim 
programında en az 20 kredili derslere bakıp programa onay verilip verilmeye-
ceğine karar vermektedirler. 

Mesleki Derslerin Akreditasyonu, kredili dersler değildir, (non-degree cour-
ses), yetişkinlerin katıldıklan dersler olup bu derslerin tanınması, halkın bu tur 
derslere ilgi gösterip daha rahat kayıt yaptırmalarını teşvik ediyor. Akredite sü-
reci, üniversite veya politekniği ziyaret etmeyi ve ziyaretten hemen sonra ivedi 
dönüt vermeyi gerekli kılar. Bu kurul aynı zamanda süreçte yabancı uzmanların 
da (external experts) görüşlerinden yararlanmayı gerekli buluyor. Fakat süreçle 
ilgili son karar yine kurula aittir. Dersler akredite edildikten sonra, kurul iyi bir 
uygulama için bir dizi ölçüt yayınlıyor. Yanıt ise evet ya da hayır olabiliyor. Bazı 
durumlarda koşullu kayıt yapılıyor. Bu tür durumlarda başvuranlara başarmak zo-
runlu olup da halen gereksinim duydukları ek değişiklikler için 1-2 yıl süre ve-
rilerek kendilerine dönüt ve öneriler sunulur. 

Mesleki derslerin akredite edilmesine ilişkin aşama aşağıda sunulduğu gibi-
dir: 

FINHEEC'in internet sitesinde başvurma isteminde bulunanlar için ak-
reditasyon amacını belirten bir başvuru formu  düzenlenir. 

Başvuru işleminden sonra Accreditation Board, Yüksek öğretim kuru-
munun bulunduğu yeri resmi ziyaret edecek iki ya da üç yabancı uzman atar. 
Gezi boyunca farklı  kurumsal paydaşlarla tartışılır. Tipik olarak bu takım 2 tip 
üyeden oluşur: FINHEEC adına görevli üst düzey danışman ve profesyonel  ders 
içeriği uzmanı. 

Kurumlara ilişkin bu resmi ziyaretten şunlar analiz edilebilir: 
Temel gereklilikler 
Ders içerikleri ve amaçlan 
Eğitim süreci 
Pratik düzenlemeler 
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Çalışma yaşamı ile işbirliği 
Kalite güvencesi 

• Uzmanlar ziyaretlerden sonra kabul için (evet/hayır) Akreditasyon Ku-
ruluna bir öneri hazırlarlar. 

Kurul bu değerlendirme ölçütünü kullanarak geçme/kalma ile ilgili son 
karan verir. Bu ölçütler; gereklilikler, iş-yönelimli, içerik, ya da amaçlar, eğitim 
süreci 

Akredite edilmiş bir ders dört yıl boyunca geçerlidir. Kayıt için başvu-
rular FINHEEC'in internet adresinde verilir. 

• Bu dersin düzenleyicileri için Kurul tarafından  verilen karar uyannca 
1005 Euro'dur. 

1998-2003 yıllan arasında Kurul tarafından  72 ders ve başvuru değerlendi-
rilmiştir. Yapılan 3 başvuru için değerlendirme süreci halen sürmektedir; 22'si 
üniversite başvurusu 53'ü ise politeknik başvurusudur. Başvurulann %50'den 
fazlası  Sağlık ve Sosyal hizmetler alanındandır. 8 başvuru İş ve Ekonomi ala-
nından örneğin, MBA programları, 5 başvuru da Yönetim alanından, 21 başvuru 
ise Eğitim ve mühendislik gibi diğer çalışma alanlanndandır. 

Politeknik Meslek Okullannın İşleyiş Lisanslarının Tanınması. 
1995'te politeknik sisteme ilişkin reform  çalışmalanna başlandı. Bu refor-

mun amacı, pratik iş amaçlarına uygun olarak mesleki yönlendirmeyi sağlamak 
ve bu iş alanına personel atamak için ilgili alanda yeni tür bir derece oluştur-
maktır. Politeknik okullar bilindiği üzere ikinci eğitim sonrası meslek kurumlan 
olarak yapılanmışlardır. Politeknik sistem yaratmak demek, sistemin sanayi ve iş 
dünyası ile yakm ilişki içinde olmasını sağlayacak çok disiplinli okulları yarat-
mayı vurgulamak demektir. 

Bu yenilik çalışmalan sürecinde 1991-1994'te deneysel fazlar  gerçekleştir-
miştir. Her yeni politeknik okul deneysel ve gelişimsel süreci izlemekle zorun-
luydu. Temel varsayım şuydu: Bu uygulama aşamasında mesleki okullara 
lisanslar ancak yüksek kaliteli iyi performans  gösterdikleri zaman verilecektir. Bu 
stratejinin temel içeriği sürekli bir gelişim ve sürekli bir statü kazanmaktır. 

Finlandiya Yüksek Öğretim Değerlendirme Kurulu politeknik okullann ak-
redite çalışmalannda hükümete yardım eder. FINHEEC politeknik okullar tara-
fından  yapılan akreditasyon başvurularını değerlendirir. Bu amaçla ayrı bir 
Akredite Alt Komisyonu kurulmuştur. 

Lisans değerlendirmelerinin yapılması yeni politekniklerin ve eğitim sağla-
yıcılarının yüksek öğretim için kalite ölçütlerini karşılayıp karşılamadığını anla-
maktır. Eğer bir deneysel proje FINHEEC'in ölçütlerine uygun değilse izleyen 
yılda yeni bir başvuru yapılması zorunludur. Bunun anlamı şudur: lisans başvu-
rulannı değerlendirmek demek, tüm sektörün eğitim için gerekli gelişmeleri kar-
şılamasına ilişkin çok önemli bir süreç olarak algılanmasıdır. 
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1995 ve 1996'da başvurular temel alınarak değerlendirme yapılmış 1997'den 
beri de bu değerlendirme sürecine resmi geziler de eklenmiştir. 1998'de Akredite 
Alt Komisyonu'nun hazırladığı raporu FINHEEC yayımlar dizisinde yayımlan-
mıştır. Değerlendirmede aşağıda belirlenen ölçütle kullanılmıştır: 

1. Görev 
2. Gereksinim duyulan planlanmış program dereceleri 
3. Sektörler birlikte daha iyi nasıl işlerler 
4. Ana konunun çerçevesi 
5. Eğitim işlevine yönelik yeterli büyüklük 
6. Öğretim kadrosunun niteliği 
7. Kütüphane ve bilgi hizmetleri 
8. İş yaşamı 
9. Üniversitelerle ve diğer politeknik okullarla işbirliği 
10. Uluslar arası işbirliği 
11. Bölgedeki eğitim ve hizmet işlevleri 
12. Değerlendirmenin düzenlenmesi 
Tartışma 
Finlandiya'da, akreditasyon, öncelikli amaç olarak yüksek öğretim kurumla-

rının kalitesini artırmada kalite güvencesi sisteminde bir dizi bütünleyici ölçme 
aracı olarak kabul edilmektedir. FINHEEC'in değerlendirme çalışmalarındaki 
kendine özgü bir niteliği; akreditasyonun yalnızca resmi iki amacının olmasıdır: 
Yükseköğretimde Mesleki Derslerin Akreditasyonu ve Politeknik Meslek Okul-
larının İşleyişi. FINHEEC ilkelerine göre bu boyutlar değerlendirilir. Gelişimsel 
yaklaşım süreci ile akredite çalışmalarını bir araya getirmek daha yararlıdır. 

FRANSA 
Fransa'da Değerlendirme ve Akreditasyon Uygulamaları 
Mühendislik Eğitimini Geliştirmede Güçlü Bir Araç 
Mühendislik dalındaki akredite çalışmaları Commission des Titreş d'Ingeni-

eur adlı kurumun yıllarca süren deneyimlerinin sonucudur. Amaçlan; 
1. Mühendislik eğitimini çağdaşlaştırmak ve uluslar arası boyuta taşımak, 
2. Güçlü bir sanayi için gerekli olan "ürün" ve "gereksinim" arasında boş-

luk bırakmamak 
3. Süreklilik arz eden akreditasyon sistemi yaratmak, 
4. Seçkinlere çekici kılmak için mükemmel yolları araştırmak, 
5. Kalite yönetimi, eğitim ve öğretimin kalitesini iyileştirmek ve akredite 

için değerlendirme sürecinin bir birim tarafından  yönetilmesi olarak da yorum-
lanabilir. 

The Commission des Titreş d'Ingenieur (CTI) 1934'te atanmıştır. Ecoles d'In-
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geniurs'u akredite etmek ve mezunlarını İngenieur diploması ile ödüllendirmek 
amacını taşır. Eğitimin toplam süresi 5 yıldır, mastır derecesi de buna dahildir. 
Eğitim Bakanlığı, Endüstri, Savunma ve Tarım ile ilgili kuruluşlar da CTI'nin 
önerilerini dikkate alır. 

CTI32 üyeden oluşmaktadır. Üyelerden yarısı, yüksek öğretimde bilimsel ve 
teknik alanlarda çeşitli görevlerde, diğer yansı ise alanla ilgili değişik yeterlilik-
lere sahip olan kimselerdir. Bu ikili uzlaşma deneyimli mühendislerin ve alanla 
ilgili yeterliğe sahip olan kişilerin ilginç görüşler paylaşmasını sağlamaktadır. 
Üyeler yenilenmek üzere dört yılda bir atanır. CTI yılda 11 kez tüm üyelerinin 
tam katıldığı toplantı düzenler. Mesleki amaçlar için bilim ya da teknoloji eğitimi 
veren herhangi kamusal ya da özel kurum, "ingenieur diploma" ile ödüllendiril-
mek üzere alana başvuru yapabilirler. 

Mühendis Ne Yapar? 
Genel itibariyle birikik olarak ilerleyen ve sıklıkla tasanma, sisteme ve hiz-

mete ilişkin karmaşık teknolojik sorunlan tanımlamak ve çözüm üretirler. Temel 
alanlar, endüstri, yapı, tarım, hizmet endüstrisidir. Bu süreç uluslar arası bağ-
lamda insan, teknik ve kaynaklann hareketliliğini gerekli kılar. CTI de mühen-
dislik eğitiminde derslerin çok iyi dengelenmiş biçimde sunulmasında titizlik 
gösterir: bilgide ilerlemek ve endüstrinin yapısına uygunluk, önceden yeni dal-
lann gelişmesini bilmek. 

Zaman 
• 2 200-2 700 (an initial training of  three years) 
• By initial apprenticeship: Her yıl 1800 saat + 6 ay bir şirkette 
• By in-house training: 2000 saat resmi öğretim, mesleki deneyime dayalı 

Uluslararası Farkındalık Bilinci 
Çok kültürlülüğü tanıma mühendislik becerilerinin uygulanmasında temel 

gerekliliklerdendir. Bunun anlamı şudur: Öğretim programı, yabancı dil içer-
meli, Fransa ve diğer ülkeler arasında kurumsal devinim sağlanmalı. Buna ek 
olarak, CTI yabancı öğrencilerin de Mastır derecesine kabulünü sağlayan süreci 
teşvik etmelidir. 

21/10/1999 tarihli Mühendislik Derecesinde Karşılıklı Tanınma 
Fransa (CTI) ve Kanada (CCI) Conseil canadien des ingenieurs 1998'de bir-

kaç kez biraya gelip 1999'da akredite çalışmalarına başladılar. 
Bolonya Anlaşması ve öğrenci devinimi 
Eğitim Bakanlarının imzaladığı bu anlaşma yüksek öğretimde üç dereceyi 

tartıştı: Doktora düzeyinde üç yıl, beş yıl, sekiz yıl olmak üzere. Bununla birlikte, 
bu anlaşma derecelerin içeriği hakkında herhangi bir kayıt ya da şart belirtme-
miştir. Genellikle Avrupa kurumlan, Amerikan mühendislik okullanndaki lisans 
derecesine benzer 3 yıllık derece ve mastır düzeyinde 5 yıllık dereceyi planlıyor. 
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Fransa'da ise birçok mühendislik dalı 2-5 yıllık sisteme göre düzenlenmiş-
tir. Orta okuldan sonra matematik, fizik  derslerinden çok iyi notlarla geçen öğ-
renciler "Classes preparatories" bölümlerine girebilirler. Oradan iki yıllık 
döngüler halinde matematik, fizik,  kimya, yaşam bilimleri konularında çok güçlü 
eğitim alırlar. Mühendislik alanı için gerekli olan ve ortalama 1800 saat temel bi-
limler dersleri alırlar. Tüm Fransa'da "Classes preparatories" okulunun programı 
aynıdır. 

Her kurum ECST sistemine uymakla yükümlüdür. Bu durum (Secondary 
school) dan sonra 2, 4, hatta 6 sömestre kolaylaştırır. Diploma eki uygulaması 
henüz gelişmemiştir. 

Endüstride Çalışmaya Giriş 
Kurumlar öğrencilerin kapasitesini, girişimcilik becerilerini geliştiren dört 

yönteme öncelik verirler: 
1. Birbirinin Yerini Alma 
Kurum içi eğitim. Kurum içi eğitim daha tümevanmsal bir yöntemdir. Kişi-

nin nasıl bileceğini (know-how) şirketin kültürüyle bütünleşmesini kolaylaştı-
ran pratik bilgileri öğrenir. Hem mühendislik eğitimi alınır, hem de çıraklık 
sürecinden geçer. 

2. Proje Tabanlı Öğrenme 
Mühendisler hem "hiyerarşik" tarzda hem de "proje" de ya da her ikisini bir 

arada yürüterek çalışırlar. Proje için grup çalışması mesleki duruma çok uygun-
dur. 

3. Teknolojiyi Kullanma 
Bilgi için teknolojinin kullanımı 
CTI deneyimine, Viviane Reading tarafından  sorulan soru yanıt olabilir: Üni-

versite ve işletmelerde daha yakın bir işbirliği nasıl kurulabilir? 

ALMANYA 
Almanya'da Kalite Güvencesi ve Akreditasyon 
Almanya'da federal  devlete bağlı eyaletler yükseköğretimde araştırmanın 

gelişmesinden ve şekillenmesinden sorumlu organdır. Derslerin organizasyonu, 
içeriği ve yükseköğretimin kalitesi eyaletlerin benimsediği ilkelere göre biçim-
lenir. 

Almanya'da öğretimde kalite güvencesi giriş akreditasyonuna göre yapılı-
yordu. Diğer ülkeler, öğretimde kalite güvencesinde değerlendirme sonuçlarını 
(ex-post control) temel alan bir yol izlediler. Uluslar arası gelişmeler ışığında ve 
kalite güvencesinde farkındalık  yeni bir paradigmanın benimsenmesine yol açtı. 
1990'lann ortalarından beri HRK (Hochschulrektorenkonferenz)  önerileri doğ-
rultusunda öğretim için değerlendirme süreci saydamlığı, kurumsal sorumlulu-
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ğun genişlemesini, yüksek öğretim kurumlarını sistematik kaliteye terfi  ettirme 
amacıyla tanıtıldı. Bu Alman yüksek öğretim kurumlarının rekabetini teşvik 
eden ileri bir profildi. 

1998'lerin başından beri HRK, Alman yükseköğretiminde Kalite Güvencesi 
Projesinde bilginin ve deneyimlerin paylaşılması için 3 yıllık ulusal program iş-
letti. Hem federal  devlet tarafından  hem de üniversite birlikleri tarafından  böl-
gesel düzeyde değerlendirme kurumlan kuruldu. Aynca, yükseköğretimde birçok 
bölüm farklı  yaklaşımlarla ve farklı  perspektiflere  göre değerlendirmeye tabi tu-
tuldu. 

Sorbon Bildirgesi ve Bolonya Bildirgesinde vurgulandığı üzere Avrupa Yük-
sek Öğretim Alanında dereceler ve yapı gelecekte iki ana devirden oluşacaktı ve 
bilimsel kalite standartlarının gelişmesinde ve güvencesinde etkin rol oynaya-
caktır. Belirlenen hedefler  ulusal kalite standartlannı daha iyiye terfi  ettirecek, öğ-
renci devinimini sağlayacak, mezunların uluslar arası iş pazarında iş 
bulabilirliğine (employability) geliştirecektir. 

BA/MA Dersleri ve Akreditasyon 
Avrupa'daki eğilimleri ve gelişmeleri Alman yüksek öğretiminde uygulama 

olanağını sorgulayan Framework Act for  Higher Education (HRG) 1998'de ku-
ruldu. Alman yüksek öğretim kurumlarına lisans ve mastır olarak adlandınlan 
uluslararası tanınan dereceleri tanıtmak için fırsat  verildi. Bu süreç özellikle şun-
ları amaçlar: 

• Sunulan programların esnekliğini artırmak, 
Alman derecelerinin uluslar arası karşılaştınlırlığını iyileştirmek ve böy-

lece, 
• Öğrenci devinimini artırmak, 
Akkreditierungsrat -Akreditasyon Consili-
Akkreditierungsrat, akreditasyon sürecinin merkeziyetçi anlayıştan uzaklaş-

masından, lisans ve mastır derecelerinin karşılaştınlabilir kalite standartlarına 
ulaşmasından sorumludur. Akkreditierungsrat'ın esas görevi, kurumların dere-
celeri akredite edecek ölçütleri geliştirmekten sorumludur. Akkreditierungsrat, 
kurumlan akredite ederek bunu gerçekleştirir. 

Akreditasyon sistemini geliştirmek zorunda olan Akkreditierungsrat, yüksek 
öğretim kurumlanndaki rektörler, yerli yabancı uzmanlar, devlet temsilcileri, ça-
lışma temsilcileri, ticaret birliği temsilcileri ve öğrenci temsilcileri olmak üzere 
17 üyeden oluşur. Akkreditierungsrat yalnızca öğrencilerin yeni derecelere ka-
bulü için değil, akreditasyonun onlann ilgilerini karşılamada bir araç olduğu göz 
önünde bulundurarak organizasyonda öğrenci katılımını da destekler. 

Akkreditierungsrat, akreditasyon uygulaması için özel gereklilikleri şöyle sı-
ralamıştır: 
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• "neden derece" (görev tanımı ypılacak, derecelerin amaçlan saptana-
cak) 

• içerik ve özelleşme (specialisation) açısından "derecelerin yapısı" plan-
lanacak 

"insan, fınans  ve altyapı kaynaklan" 
• "kalite güvence ölçümleri" 

Uluslararası Alanda Anlaşma ve İşbirliği 
Akkreditierungsrat, yükseköğretimde akademik dereceler, saydamlık, kalite 

ve standartlar üzerine yapılan uluslararası tartışmalarda Almanya'nın görüşle-
rini temsil eder. Avrupa'da işbirliği yapmak ve bilginin dolaşımını yaymak hem 
Avrupa'da hem de yurtdışında Kalite Sertifikasının  kabulünü amaçlar. 

Akkreditierungsrat, International Network for  Quality Assurance in Higher 
Education (INQAAHE), the Euorepean Network for  Quality Assurance in Hig-
her Education (ENQA), the Euoropean Consortium for  Accreditation ve D-A-CH 
ağının (Almanya, Avusturya, İsviçre) üyesidir. Bu üyelikler, uluslar arası dü-
zeyde kurumlann Kalite Sertifika  için yardım eder. Almanya'da akreditasyonun 
yeni bir statüsü test aşaması 1 Ocak 2003 'te tamamlanmıştır. 

MACARİSTAN 
Yükseköğretimde Akreditasyon Modeli: Deneyimler ve Perspektifler 
Burada yükseköğretimde kalite güvencesinde Macaristan deneyimini yansı-

tan iki temel konu ele alınacaktır. 
1. Akreditasyon uzantısı (Scope of  accreditation) 
2. Çalışma Yöntemleri 
İlk ele alman konu Merkez ve Doğu Avrupa'daki uygulamaları ele alacaktır. 
Macaristan Akreditasyon Komitesi 
Tüm yükseköğretim kurumlannın akreditasyonundan sorumlu HAC, 1993'te 

kuruldu. 1990'ların başında rejim değişikliği ile birlikte kurumsal liderler aka-
demik liyakata göre yapıldı. Yüksek öğretime tahsis edilen para miktan ve ka-
nunlar tarafından  kabul ettirilen ciddi fmansal  kısıtlamalar ve çeşitli yönleriyle 
yasalaştınlmıştı. Yüksek öğretimin yasal olarak ilan edilen kurumsal özerkliği as-
lında sınırlıydı. O zamanlarda iç kalite güvencesi yoktu. 

Bu nedenle, HAC tatarından verilen akreditasyon kararları bütün bir kurum 
bütün fakülteler  ve bütün çalışma programları için alınmıştır. Yaklaşık olarak 
programlann üçte birine önceden belirlenmiş bir tarihte tamamlanması açıklan-
mış koşulların karşılanmasına bağlı olarak "koşullu" akreditasyon verilmiştir. 
Ve bu izleme süreci gözden geçirilmiştir. 

Bazı küçük yeni kolejlere de kısa süreli koşullu akreditasyon verilmiştir. Hiç-
bir kurum kapatılmamıştır. Başlangıç akreditasyonu isteminde bulunan ve bu is-
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teklerinin onlara verilmesinden önce başvurularını yenilemeleri gereken yeni ku-
rumların sayısı azdı. 

2004 sonbaharında başlayan gelecek kurumsal akreditasyon döngüsünde ku-
rumsal seviyeye daha fazla  önem verilecektir. İç kalite güvencesi, kalite ile ilgili 
meseleler kadar kurumlan ve programlardaki değişimleri de gözden geçirdikleri 
yıllık raporları HAC'a gönderen bütün yükseköğretim kurumları için yer ala-
caktır. Raporlar, akreditasyona ilişkin inşa edilen süreçleri içerir. Birinci dön-
güde yalnızca akreditasyon kararı ve bununla ilgili özet bir açıklama 
yayımlanmışken şimdi akreditasyon raporlannın tamamı yayımlanacaktır. 

HAC, yüksek öğretim kurumu delegelerinden (Macaristan Rektörler Konfe-
ransı, Kolej Direktörleri Konferansı,  Sanat Üniversitesi Rektörleri) ve araştırma 
kurumlan (Macaristan Akademi Bilimleri), ve mesleki kurumlar (chambers, uni-
ons) olmak üzere 30 üyeden oluşur. Bununla beraber oy kullanamayan öğrenci 
temsilcileri de vardır. HAC, çok düzeyli karar verme mekanizmasına sahip ya-
pıda bir kuruluştur. Ulusal düzeyde yeni programların başlangıç akreditasyonu, 
kurumlarca yapılır. 

Kurumsal akreditasyonda, her fakültenin  öncü izleme takımlan gönderdiği 
ziyaretlere dayalı iç süreç şöyle işler: Ön inceleme komitesi ziyaretleri her fa-
külteden kendi değerlendirme raporlannı ister. İzleme takım liderleri takım üye-
lerine önerilerde bulunur. Diğer döngüde bu sürece öğrenciler de katılır. Birinci 
döngüde, akreditasyon kararlan; dereceleme ölçeklerinden oluşur. Mükemmel, 
İyi, Yeterli, Yeterli Değil. Bunu, teknik olarak evet karannın verildiği şartlı ak-
reditasyon izliyor. 

Orta Avrupa ve Doğu Avrupa'da Akreditasyon 
Central and Eastern Europe ülkelerinde, yükseköğretimde kalite güvencesi 

paydaşlan koruma amacıyla kaliteyi güvence altına alarak başladı. Tüm CEE ül-
kelerinin ulusal kalite güvence kurumlan mevcuttur. Son yıllarda yeni sosyal ya-
pının oluşmasına paralel olarak kalite güvencesi konusu da esneklik kazanmıştır. 
Yükseköğretime ilişkin tüm yasalar gözden geçirilmekte ve birçok ülkede yeni 
yasalar oluşmaktadır. 

The Central and Eastern European Netvvork of  Ouality Assurance Agencies 
in Higher Education yasal olarak 19 Ekim 2002'de Viyena'da kar gözetmeyen 
ve politikadan bağımsız olarak kuruldu. CEE ağında 16 ülkenin 18 üyesi vardır. 

CEE'nin kalite güvence sorunlannın çözümünde katkısı şudur: Kalite gü-
vencede karşılaştırılabilir standartların ve yöntemlerin oluşması için her ülkenin 
kalite güvence stratejilerini açıklamak, birbirleriyle işbirliği yapmak, gereksi-
nimleri tanımlamak, Avrupa projelerine fiilen  katılma çabası göstermek, kendi 
projelerini başlatmak. 
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İTALYA 
Otoriteden Akreditasyona-Değişen Toplumda Üniversite için Zorlu Yol 
Neden son yıllarda "akrediatsyon" su yüzüne çıkan bir kavram oldu? Bu so-

ruya genel bir yanıt vermekten ziyade bu konu İtalya'da şimdiye kadar neden 
önemsenmedi ya da neden akreditasyonun zor olduğuna ilişkin gözlemleri pay-
laşarak yanıt vereceğiz. Avrupa'nın en eski şehirlerinden ve en kuruluşunun 700. 
yılını kutladığımız en eski üniversite kenti olan Roma'dayız. İtalyan üniversite-
leri Avrupa'nın diğer üniversiteleri gibi belirgin bir dinsel ya da sivil hareket ön-
cülüğünde kurulmadı. 

Muhtemelen ilk üniversite olan "University ofNaples"  Roma İmparatoru ve 
Naple'nin Kralı Frederick II tarafından  "politik" görevi tamamlamak için ku-
ruldu. The University ofNaples,  Law School of  the University of  Bolonya'ya 
karşıt olarak kuruldu. O azamanlarda Bolonya kuzeyde bulunan gelişmiş şehir-
lerin olduğu ve Papa'ya yakın bir bölgedir. Papa ve impratorluk arasında büyük 
çatışmaların sürdüğü dönemdir. Papa bundan 700 yıl önce 1303 yılında Univer-
sity of  Roma'yı kurmuştur. 

19. yy sonlarında İtalya Kralı çok sayıda bağımsız yanmada devleti kurmayı 
başardığında 22 üniversite İtalyan kasabalannda merkez hükümetin kontrolü al-
tında yönetildi. Hükümet kontrolü demek; Eğitim Bakanlığı statülü onaylı okul-
lann ve fakültelerin  listesiydi. 

Sistemdeki yapıya bakılınca, yetki verme "Authorisation" kavramı "akredi-
atsyon" u merkez bir otoritenin kontrolünde olduğundan otomatik olarak ima 
ediyordu. Bu koşullar alında akreditasyon sürecine gereksinim duyulmadı. Oto-
rite altında her ne varsa, hükümet kurumlar için gerekli kadro ve olanaklan sağ-
ladığından ve Eğitim Bakanlığı statülü belge sunduğundan akredite edilmiş kanısı 
hakim anlayıştı. Bu aşamada şu soru akla geliyor. Bu koşullar altında akredi-
tasyonu tartışmanın gereği nedir? Biz farklı  bir bağlamda bulunduğumuz gerçe-
ğini göz ardı ederek körmüşüz gibi Kuzey Amerika'daki eğilimleri ve Kuzey 
Amerikan terminolojisini mi izleyeceğiz? Bir dizi bürokrat her ülkenin kalite gü-
vence kurumları yoluyla kendi güçlerini mi genişletmeye çalışıyor? 

İtalya'da üniversite sistemi ve merkez otorite arasında değişim oldu. Bu de-
ğişimi sentezleyecek olursak şu gerçeğe ulaşıyoruz: üniversite sistemi üzerinde 
daha nitelikli bir kontrol mekanizması elde etmek için üniversitelere hükümet-
ten aldıklan parayı nasıl harcayacağına dair özgür ödenek verilir. Finansm düzeyi 
ve elde edilen başan ölçülür. Elbette hükümet sonuçlara bakarak öncelikleri an-
lamaya çalışır. 

Otorite yoluyla sistem üzerindeki katı kontrol, sistemin küresel harcamalannı 
büyümeyi mercek altına almada zorlanınca böylesi bir değişim ortaya çıkmış 
bulunuyordu. İtalya'da 70'lerde ve 80'lerde üniversitedeki büyüme yerel oto-
rite, politikacılar, akademik grupların istemlerine bağlı yoğun bir lobi olarak ka-
rakterize edilebilir. 
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Bir süre sonra 80'lerin sonlarına doğru üniversite sistemindeki büyüme Par-
lamenter Komitenin önerileriyle ilgili Bakanlıkça "üç yıllık planlar" yapılarak da 
gözlenebileceği düşünüldü. Ancak sonuçlar pek parlak olmadı. 

Doksanlı yıllarda üniversite sistemindeki harcamaların kontrolü için üniver-
sitelere merkez hükümet tarafından  tahsis edilen kaynaklara hibe ödenek veril-
mesinin kaçınılmaz olduğu yargısı belirginlik kazandı. Bir diğer deyişle 
üniversitelere kaynakların tahsisi soyut gereksinimlerden ziyade yapacağı et-
kinliklere göre düzenlenir. Sonuç olarak üniversiteler daha iyi bir performans 
için teşvik edildi. 

Önceleri akreditasyonun yalnızca yeni kurulanlar (newcomers) ya da henüz 
devlet tarafından  desteklenmeyen üniversiteler üzerinde uygulanacağı düşü-
nüldü. Ancak her kurum aslında bir "yeni kurulan" olduğu gerçeği anlaşılınca ak-
reditasyon ve "yetki verme" arasındaki pratik farklılıklar  da gözetildi. 
Akreditasyon periyodik olarak incelemeyi gerekli kılar. O nedenle akreditasyo-
nun tüm üniversite sistemini ilgilendirdiğini kabul etmek zorundayız. Ancak bu-
rada açığa çıkan iki soru şudur: 

Birinci ciddi sorun; bir üniversite eğitimi için uygun öğretimin düzeyinin ta-
nımı. Öğretim, yeteneklerden bağımsız olarak tanımlanabilir mi? Ya da öğretim 
öğrencilerin gerçek düzeylerine göre mi ayarlanmalıdır? 

Çoğu Avrupa ülkesinde olduğu gibi İtalya'da da eğitim elitlere sunulan bir hak 
değildir. Üniversite sistemi genç nüfusun  en az %30'una hitap etmesi beklen-
mektedir. Bu gerçek gözetilerek öğretimin düzeyi gereksinimleri, beklentileri, 
öğrencilerin geçmiş yıllar da aldıkları eğitimi bilerek buna uyum sağlamalıdır. 

İkinci sorun ise birinci sorunla ilişkili olarak bilimsel araştırmanın rolü üni-
versitede nedir? O zaman akreditasyonun standartlarına yeni bir boyut daha ek-
lenecek. Akreditasyon fakültelerdeki  bilimsel araştırmayı da dahil edecek. 

Öte yandan geleneksel olarak üniversite, yaratıcı düşünceyi geliştiren bilim-
sel araştırmanın ve öğretimin birlikte yürütüldüğü entelektüel bir çevredir. İki 
asırdır üniversite öğretimi bilimsel ve teknik yeniliklerin topluma üretim olarak 
dönüştürüldüğü en önemli araç görevini görmektedir. Bu koşullar altında araş-
tırma süreci olmadan yapılan bir üniversite eğitimi terminoloji ile çelişkiye dü-
şecektir. 60'larda İngiltere ve İsveç'in uyarladığı çözümden başka bir yol öneren 
var mı? 

Akreditasyon için Bir Yaklaşım: İtalyan Yüksek Öğretiminde Bir Yol 
İtalya'da akreditasyon konusunu anlamak için tüm üniversite sisteminde söz 

sahibi "Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario 
(CNVSU"nun önerileri doğrultusunda işleyen Minitero dell'Istruzione, dell'Uni-
versita e della Ricerca (MIUR) adlı kurumun çalışmalarına bakmamız gereke-
cektir. 

Temel olgu, üniversite sisteminde genel kalite standartları çerçevesinde gi-
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derek büyümektir. Merkeziyetçilikten uzaklaşmak, üniversite derece sisteminde 
modifikasyonları  tamamlamak büyümeyi karakterize eden iki temel olgudur. 

Üniversiteler giderek önceden düzenlenmiş bir yapıdan özerk bir yapıya 
doğru dönüşüm içindeler. Avrupa düzeyinde küresel gelişmelere paralel olarak 
fakülteler  de, serbest pazar sağlayıcıları için kendi amaçlarını belirleme ve prog-
ramlarını tamamlama gibi zorlu bir yapılanma içindeler. 

İtalya'da 63 kamusal ve 14 özel olmak üzere 77 üniversite mevcuttur. Üni-
versitede yeni bir gerçeklik var. Yan zamanlı kayıtlı öğrenciler, bunlar yarıya ya-
kını teşkil ediyor. Üniversiteler bu çeşitliliğe göre eğitim programı sunmada 
zorluk yaşıyor. 

Bir diğer değişim, yüksek öğretimde bir devrim olan Bolonya süreciyle vur-
gulanan iki düzeyli eğitim sistemi ve eğitim kredileri. Bolonya sürecinden önce, 
lise eğitiminden sonunda öğrenciler diploma (a three-year course) ve gelenek-
sel laurera (bölüme göre 4—6 yıl arasında değişir) arasında seçim yapabilirdi. Sı-
nırlı yüzdeliklerde olmakla birlikte laurera' dan sonra PhD. Sisteme girilebilirdi. 
Bu daha katı bir sistemdi. İlke olarak ülkenin her yerinde aynı standartlar geçer-
liydi, programlar otomatik olarak akredite ediliyordu bu anlayışta. Programlar her 
yerde aynı olduğu için akreditasyon gerekli görülmüyordu, Bununla birlikte üni-
versiteler arasında kalitede önemli farklar  söz konusuydu. 

Yeni sistem tamamen farklıdır.  İki düzeyde organize edildi. Birinci düzey; 
bazı dersler seçilecek, ikinci düzey ise kültürel olarak daha profesyonel  bir nite-
lik taşır. Bir alana ilişkin mesleki dersler (İtalya'da bunlar yüksek lisans olarak 
adlandırılır) ilk önce yüksek lisans ya da ikinci düzeyde ya da her iki dereceden 
sonra alınabilir. PhD okulu çok kısıtlı bir seçim öngörür. 

Yeni sistemin kurallarına göre sınıflanan  programlar (ilk üç yılda 42 ve ikinci 
düzeyde 104). Her sınıfın  eğitim programlarında kurumsal görev kanunlar tara-
fından  tanımlanmıştır. Her sınıfta  özel bir alan için az sayıda krediler yasalarca 
belirlenmiştir. 

Üniversiteler, kanunla belirlenmeyen üniversitelerce belirlenen programa ait 
bağımsız derslerden yaklaşık olarak %60-70ini oluşturan uygun sayıda kredinin 
başarılacağını umarlar. Reformdan  sonra bile mevcut üniversiteler PhD prog-
ramları da içermek üzere tüm düzeylerde dereceleri ödüllendirme haklarını sür-
dürdüler; bir başka deyişle, üniversiteler için herhangi bir kısıtlama söz konusu 
değildir, onlar derecenin üç düzeyini de sunabilirler. 

İlke olarak her üniversite eğitimsel olanaklarının kalitesinden sorumludur. 
Fakat Bakanlık üniversitelerin karşılaması gerekli bir dizi temel kalite standart-
ları belirler. Üniversiteler özerk olduğu gibi hiç bir şey onları program sunmala-
rını önleyemez. İlke olarak eğer düşük kalitede dersler sunmak isterlerse 
sunabilirler. Bu ana problemdir. 

Yeni sistemin tanıtımı bir dizi uyum sürecini gerekli kılar. Kurumların kendi 
yüksek öğretim programlarını yeni gerçeğe göre uyarlamaları kaçınılmazdır. Bu 
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sistematik akreditasyon sürecine uyumla ilgili henüz yeterli deneyimler yoktur. 
Yakında çözülmesi beklenen sorunlardan biri; çoğu üniversitenin uzun za-

mandır süregelen geleneksel yapılan ve bu durumun kurumlann ve programla-
nn akreditasyonunda zaman kaybı ve pahalı olabileceği halde bu yolda kararlı 
gidip gitmeyeceğidir. Oysa yeni üniversitelerde kurumsal akreditasyon daha ba-
şanlı uygulanması olasıdır. CNVSU şu anda yeni üniversiteleri ziyaret ederek, 
onlann etkinliklerini izlemektedir. 

Şu anda çoğu üniversite birinci düzey derecede birinci döngüyü tamamladı-
lar. Bunun anlamı şudur: ilk öğrenciler üç yıl derecelerini (three-year degree) 
alacaklar, ilk döngünün ikinci düzeyi 2003/04 akademik yılında başlayacaktır. 

Bu çerçevede iki temel sorun şudur: eğitim programlarındaki bilgi, prog-
ramlara ilişkin önerilerde çok geniş çeşitlilik vardır. Öğrenciler ve paydaşlar (sta-
keholder) uygun seçim için nasıl yönlendirileceklerdir? 

Bakanlık, Üniversiteler, CNVSU ve IEU (International Evaluation Units) 
olmak üzere 4 değerlendirme ağı var. CNVSU, bakanlık tarafından  atanan uz-
manlardan oluşan bağımsız kurul olup görevi bakanlığa öneri sunmaktır. Kalite 
standartlarının tanıtımına yönelik kararlar Bakanlık tarafından  alınır. 

IEU üyeleri her üniversitenin Rektörü tarafından  atanır, üniversitenin ken-
dini değerlendirmesinden sorumludur. CNVSU ve IEU arasında düzenli siste-
matik dönüt mekanizması işler: IEU veri toplar, deneyimleri not alır, CNVSU ise 
yöntem geliştirir, öneri sunar. 

Tüm İtalyan üniversitelerinde öğrencilerin eğitim programlannın karşılaştı-
rabilir bilgi ve kalite olanağı MIUR bir yetkili organ yarattı: Banca Dati deli' 
Offerta  Formativa, BOFF, sunulan programlar için veritabanı hazırlar. Öğrenci-
ler bilgiyi BOFF'un internet sitesinden alırlar. Her yıl sunulan eğitim program-
larının içeriği düzeni burada yayımlanır. Yine bu sitede öğrenciler eğitim 
programlannın asgari kalite standartlarına ilişkin eşleştirici bilgi bulabilirler. 

Kalite standartları tüm eğitim programları için kapı eşiğinden geçme gibi 
(threshold) bir başlangıçtır. Bu sürdürülebilir bir yükseköğretim programı için 
temel ilkedir. Bu ilkeye göre bir üniversiteden uygun sayıda ve nitelikte profe-
sör, uygun büyüklükte sınıflar,  nitelikli ve yetenekli öğretim kadrosu, gerekli alt-
yapı (kütüphane, sınıf,  öğretim laboratuarları vs.). Bu süreçte amaç 
mükemmelliği yakalamak değil, paydaşlan daha güvende kılmak ve eğitim ka-
litesinin belirli düzeyde olmasını amaçlanmaktadır. 

Akreditasyon ve bütçe arasındaki bu tür ilginç ilişkiye göz atalım. Akredi-
tasyon süreci sonunda üniversite programlan paydaşlar asgari kalite standartlan 
hakkında bilgilendirilsinler diye BOFF simgeli bir etiket elde ederler. Bu simge 
bakanlık bütçesinin nitelikli olmasının göstergesidir. 

IEU çalışmalannı niceliksel olarak ifade  etmez. 2001/02 akademik yılında 
190 fakültede  2.650 birinci düzey ders programı vardı. Yaklaşık olarak fakülte-
lerin %75'i tüm programlarda asgari kalite niteliklerini tamamlamıştı. Fakülte-
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lerin %25'i bu standartları tamamlamadıklarından programlan kabul edilmedi. 
Beklendiği üzere en zor durum ekonomi, hukuk, insan bilimi gibi çok kala-

balık bölümlerde yaşandı. Yeni kurulan bazı fakülteler  de zayıf  alt yapıları ne-
deniyle bu standartlan yakalamaktan uzaktı. 2. akademik yılda 2002/03 CNVSU 
iyileştirme çalışmalarına başladı. Özel alanlar, profesörlerin  araştırma çalışma 
konulan ve programlardaki öğretim kadrosu kontrol edildi. Profesörlerden  %40-
50'si doğru niteliklere sahipti. 

HOLLANDA 
Hollanda'da Akreditasyon 
Netherlands Accreditaion Organization (NAO) 2002 Haziran ayında bağım-

sız bir kurum olarak kuruldu. 
a. Kurulun tam ve yan zamanlı olmak üzere çalışanlan var. Tam zamanlı 

çalışanlar üniversite başkanlan. Yan zamanlı çalışanlar ise eğitim bakanlığından 
ve endüstri alanında yeterince deneyimi olanlardır. 

b. 3.6 milyon euro bütçe. Her akreditasyon uygulamasının maliyeti 2.500 
euro. 

c. Akreditasyon kararı iki seçenekli sorudur. Ne evet ne de hayırdır. Hol-
landa'da şartlı ya da geçici akreditasyon yoktur. Dört olası akreditasyon sonucu 
vardır: profesyonel  lisans, akademik lisans, profesyonel  mastır ve akademik mas-
tır. 

Akademik ve mesleki programlar arasındaki farklar  şöyle açıklanabilir: 
Dersin amaçlan ve hedefleri  arasındaki farklar  (goal and aims) 

• İçerikteki farklılık 
• Personel kadrosundaki farklılık 

Profesyonel  alandaki farklılık:  profesyonel  oryantasyonda daha güçlü 
iken, akademik oryantasyonda daha zayıftır. 

NAO Yapısı (NAO Framework) 
6 Konu, 21 bakış açısı, 30 ölçüt. Konular yeterli olup olmadığına göre yargı-

lanır. Akreditasyon kararının olumlu olması için tüm altı konu "yeterli" ölçütüne 
uymalıdır, (yetersiz, yeterli, iyi, mükemmel). 

NORVEÇ 
Norveç: Norveç Yükseköğretiminde Kalite Güvencesi 
Norveç yükseköğretim kurumlarının çoğunluğu devlete bağlıdır (state-

owned). Dört üniversite ve üniversite düzeyinde altı uzmanlık kurumu (specia-
lised institutions), iki güzel sanatlar akademisi ve 26 bölgesel üniversite koleji 
vardır. Öğrencilerin %90'ı devlet üniversitesine giderler. 

Uzmanlık kurumunda (specialised insstitutions) (özel üniversite) başlıca alan-
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lar; iş ve yönetim, bilgi iletişim teknolojileri, teoloji, hemşirelik ve sağlık, öğ-
retmen eğitimi. 

The Norvvegian Agency for  Quality Assurance in Education (NOKUT) 
Ulusal düzeyde kalite güvencesinden sorumlu kurumdur. Hükümete bağlı ol-

mayan bağımsız bir kurumdur. Başlıca görevi; yüksek öğretime ilişkin akredi-
tasyon kararlarını uygulamaktır. 1 Ocak 2002'de, akreditasyon, Norveç'te 
yükseköğretimde zorunlu oldu. Kurumsal akreditasyon, ulusal derece ve dip-
loma ödülleri için üniversitelere ve kolejlere belli haklar verir. Ancak kurumlara 
göre farklılık  gösterir; 

Üniversite : doktora düzeyi dahil tüm düzeylerde tam ödül hakkı 
Özel alan üniversitesi (Special-fıeld  university): tüm düzeylerde tam ödül hakkı 

Kolejler: lisans düzeyinde tam ödül 

SONUÇ 
Avrupa Eğitim Bakanlarının katıldığı 2003 yılında düzenlenen Berlin top-

lantısında yüksek öğretimde kalite güvencesine dikkat çekildi. 2005 yılında ka-
lite güvence kurumlarının "bir dizi standardın gelişmesi, kalite güvence üzerine 
yol gösterici ilkelerin benimsenmesi, kalite güvencede yeterli bir öncü değer-
lendirme sisteminden emin olmanın yollarının belirlenmesinde" izlenecek yol-
ların doyum sağlayıcı bir noktaya gelmesini beklemektedirler. 2005 yılında ulusal 
kalite güvence sistemi şunları içermektedir: 

• İlgili kurumların sorumluluklarını tanımlamak, 
Akreditasyon sisteminin karşılaştınlabilir bir süreç olması, 
Uluslar arası katılım, işbirliği ve ağ oluşturma, 

ENQA fikir  üretme çalıştaylannda, Avrupa'da akreditasyonla ilgili çalışma-
lar yürütülür. Roma'da, 50 uzman ve 17 ülkenin katılımıyla gerçekleşen son 2003 
toplantısında iki gün boyunca akreditasyonun hem sözü edilen bu özellikleri hem 
de değişik ulusal perspektifler  raporda betimlenmiştir. 

Akreditasyon kavramları, uzantısı ve çalışma yöntemleri 
Akredite edilen ülkelerin birbirlerinden öğrenmeleri için karşılıklı işbirliği ve 

deneyimlerini paylaşmaları için kalite güvencesi çerçevesi yöntemi önemli bir 
yöntemdir. ECA (the European accreditation Association) değişik ülkelerden 
kurumların oluşumuyla Kasım, 2003'te Cordoba'da kuruldu. 

Yapılan katkılar, akreditasyona ilişkin çok çeşitli kavramlar, uzantı ve yön-
temlerin olduğunu gösterdi. Akreditasyon hem kurumlan hem de programları 
geçerli kılmak için kullanılır. Bazı durumlarda sadece yeni programlann akredi-
tesi söz konusu iken bazı durumlarda da tüm programlar akredite edilir. 

Farklılıklara karşın, bir noktada kesişen öğeler de mevcuttur. Farklılıkları 
harmanlamak değil, sistemlerin karşılaştınlabilirliğini sağlamaktır. Çıkaranlar-
dan bir tanesi şuydu: son zamanlarda, akreditasyonun gelişimsel bir yönünün ol-
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duğu. Yani, akreditasyon, eski yöntemlerden olan evet/hayır türü verilen karar-
lara kıyaslandığında, kurumların ve programların değerlendirilmesinde çok fazla 
niteliksel öneri getirmesidir. Aynı zamanda koşullu akreditasyon da kullanıl-
maktadır. Burada kurumsal gelişmenin teşviki yaşamsal derecede önem arz eder. 
Areditasyonu niteliksel olarak betimlemek niceliksel akrediasyona göre daha 
önem arz eder. Bir diğer önemli konu, akreditasyonun odaklanacağı şeydir. Bu 
toplantı, öğrenme çıktılarının amaçlarını, özellikle de amaçların uygunluğu ve 
amaçlar için uygunluk arasındaki ilişkiyi tartıştı. 

Bolonya Bildirgesinde, Avrupa nitelikler çerçevesi çok iyi bir başlangıç nok-
tası oldu. Yüksek öğretim kurumlan buna öncelik verdiler. Dublin betimleyici-
leri ulusal bağlamda ve disiplin alanlanndaki sınıflamalara  gereksinim duydular. 
Akreditasyon üzerine tartışma aynı zamanda kritik aşağıdaki noktaların altını 
çizdi: 

Akreditasyonlann maliyeti yatırım olarak görülmeli, 
• Akreditasyon iç kalite güvence mekanizması olarak kullanılmalı, 

Akreditasyonun etkileri maliyetle de ilgilidir (para ve zaman) 
**Öğrenciler ve işverenler tarafından  belirtilen öğelerde kalitenin zen-

ginleşmesi 
** Akreditasyon kararlarındaki saydamlığın sonucunda öğrenci devi-

nimi 
Toplantı, kararlar ve aynı zamanda akredite eden kurumlarca bilgilendiril-

melerin mümkün olabildiğince aynntılı olmasına dönük olarak akreditasyon sis-
temlerine yansızlığın nasıl sağlanacağına ilişkin ikilemi ele aldı. Akran 
değerlendirmelerde dikkat edilecek noktalar: 

Periyodik olarak öncü inceleme panellerini yenilemek, 
• Genç profesörlerin  panellere girmesine olanak sağlamak; yüksek un-

vanlı profesörlerin  lisans eğitimi ile neden yeterince ilgilenmedikleri tartışma 
konusudur, 

Kurum tarafından  değerlendirmecilerin eğitimi çok önemlidir 
Kurum, süreç boyunca panelde bilgi güncellenmelidir, 

• "Kültürel sömürgecilik" göz önüne alınmak kaydıyla uluslar arası de-
ğerlendirmeciler bir arada çalışmalanna özen gösterilmelidir. Özellikle Anglo-
sakson ülkelerinin dil avantajlan olması. 

• Kurumun mevcut verileri ve farklı  yöntemler kullanılmalı. Analitik ol-
mayıp aynı zamanda kendilerine yaptıklan eleştirileri yeterli olmasa da kurum-
lann kendi değerlendirmeleriyle ilgili raporlar betimleyicidir. 

Dikkati çeken bir başka nokta şuydu; aslında birçok ülkede akreditasyon 
açıkça gösteren değerlendirme ve sineıji arsındaki detaylı değerlendirmeyle il-
gili kararlardan oluyordu. Yalnızca saydamlıkla ilgili süreçler değil, dış değer-
lendirme kurumlarının bilgileri de sistemi tanınırlığı için çok yararlıdır. 

1 3 6 



KAYNAKÇA 

Aslan, B. (2005). Avrupa birliği yüksek öğretim alanı ve yüksek öğretimde 
kalite çerçevesinin belirlenmesi. Milli Eğitim Dergisi. Sayı: 167. 

Avrupa Üniversite Birliği (EUA) Ankara Üniversitesi Değerlendirme Raporu 
( 2005). EUA Kurumsal Değerlendirme Programı / Ankara Üniversitesi / Kasım 
2005. Web (2007 Şubat 9): 

http://adkg.ankara.edu.tr/dosyalar/Ankara_final_turkce.pdf 
Balcı, A.(2000). Örgütsel Gelişme. Ankara: Pegem-A yayıncılık 
Doğan, 1.(1999). Eğitimde Akreditasyon Sorunu: Eğitim Fakülteleri Üzerine 

Bir Deneme. Kamu Yönetimi 2. Ulusal Kongresi 21-22 Ekim 1999 
Dönmez, B. (1998). "Eğitim Fakültelerinin yeniden yapılandırılması üzerine 

bazı eleştiriler". Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Sayı:13,71-78, An-
kara 

ENQA Workshop Reports 3. (2004). Accreditation Models in Higher Educa-
tion Experinces and Perspectives. European Network for  Quality Assurance in 
Higher Education, (Eds: Nautara, P. D., Omar, P. L., Schade, A., Scheele, J. P.) 
Helsinki. 

Erdoğan,İ.(2002).Eğitimde Değişimin Yönetimi. Ankara: Pegem-A yayıncı-
lık 

Gencel, U. (2001). "Yükseköğretim hizmetlerinde toplam kalite yönetimi ve 
akreditasyon". Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 
3, Sayı:3 

Kavak, Y: (1999). "Öğretmen eğitiminde yeni bir yaklaşıma doğru: Stan-
dartlar ve akreditasyon". Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi. Sayı: 
19. 313-324 

Türk Akreditasyon Kurumu (2007). Akreditasyon ve uygunluk değerlendir-
mesi Faaliyetleri. Web (2007 Şubat 9): http://www.turkak.org.tr/literat/mkll.htm 

Türk Akreditasyon Kurumu (2007). Akreditasyonun uluslararası boyutu Web 
(2007 Şubat 10): http://www.turkak.org.tr/literat/mkl2.htm 

Uluslararası Eğitim (2006). ABD'de eğitim ve akreditasyon. Web (2007 Şubat 
12): http://www.uluslararasiegitim.com/uzak/akredit.asp 

Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme 
Rehberi- YÖDEK, (2006). 

YÖK (2007a). Öğretmen eğitiminde standartlar ve akreditasyon. Web (2007 
Şubat. 

12):http://www.yok.gov.tr/egitim/ogretmen/ogretmen_egitiminde_standartlar 
_ve_akreditasyon.htm 

YÖK (2007b). Öğretmen eğitiminde standartlar ve akreditasyon. Web (2007 
Şubat 14): http://www.yok.gov.tr/egitim/ogretmen/akr2/boll/boluml_l.html 

1 3 7 

http://adkg.ankara.edu.tr/dosyalar/Ankara_final_turkce.pdf
http://www.turkak.org.tr/literat/mkll.htm
http://www.turkak.org.tr/literat/mkl2.htm
http://www.uluslararasiegitim.com/uzak/akredit.asp
http://www.yok.gov.tr/egitim/ogretmen/ogretmen_egitiminde_standartlar
http://www.yok.gov.tr/egitim/ogretmen/akr2/boll/boluml_l.html


EK 5 

TEMEL KAVRAMLAR 
4457 sayılı Türk Akreditasyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda 

akreditasyon ile ilgili temel kavramlar aşağıdaki gibi açıklanmaktadır: 
Akreditasyon : Kurum tarafından;  laboratuarların, muayene ve belgelendirme 

kuruluşlarının ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre değer-
lendirilmesi, yeterliliğinin onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesini, 

Akredite etmek : İlgili mevzuat çerçevesinde ihtiyarî veya zorunlu alanlarda, 
özel veya kamu laboratuarlarının, muayene ve belgelendirme kuruluşlannın ulusal 
ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre faaliyet  gösterdiğinin kurum 
tarafından  onaylanmasını, 

Belge : Faaliyet alanına göre, yetkili kamu kurum ve kuruluşlan tarafından  ilgili 
mevzuatı çerçevesinde zorunlu alanlarda belge vermek üzere yetkilendirilen özel veya 
kamu laboratuarlan, muayene ve belgelendirme kuruluşlan tarafından  düzenlenen, 
standart ve teknik düzenlemelere uygunluğu gösteren belgeler ile ilgili mevzuat 
çerçevesinde zorunlu alanlar dışında kalan standart ve teknik düzenlemelere uygun-
luğu gösteren belgeleri, 

Belgelendirme : Ürün/hizmet, laboratuar, sistem veya personelin belirli bir stan-
dart veya teknik düzenlemeye uygun olduğunun yazılı olarak belirlenmesi faaliyet-
lerini, 

Denetleme: Bir kuruluşun faaliyetlerinin,  kullandığı laboratuar, sistemler ve per-
sonelinin tanımlanmış düzenlemelere ve/veya standartlara uygun olup olmadığının 
belirlenmesini, 

Standart: Mutabakat sağlanmış ve kabul edilmiş bir kurumca onaylanmış, mev-
cut şartlar altında en uygun seviyede bir düzen kurulmasını amaçlayan, ortak ve tekrar 
eden kullanımlar için, faaliyetler  ve sonuçlanyla ilgili kurallar, kılavuzlar veya özel-
likleri içeren dokümanı, 

Teknik Düzenleme : Ürün özelliklerini, işleme veya üretim yöntemlerini, idarî 
hükümler de dahil olmak üzere belirten ve uyulması zorunlu olan dokümanı, 

Belgelendirme Kuruluşu : Belirlenen standartlara veya teknik düzenlemelere 
uygunluğun belgelendirmesini yapan kuruluşu, 

Kalibrasyon : Belirli koşullar altında, bir ölçme cihazı veya bir ölçme sisteminin 
gösterdiği değerler veya bir ölçüm gereci veya bir referans  malzemenin verdiği değer-
ler ve ölçüm standartlan ile gerçekleştirilen ve bunlara karşılık gelen değerler arasın-
daki ilişkiyi kuran işlemler dizisini, 

Kalite : Bir ürün veya hizmetin, belirli ihtiyacı karşılayabilme yeteneklerini ortaya 
koyan karakteristiklerinin tümünü, 

İşaretleme : Bir ürün veya ürün grubunun ulusal ve uluslararası standartlar 
ve/veya ilgili mevzuata sağlık, güvenlik, çevrenin ve tüketicinin korunması 
çerçevesinde uygun olduğunu göstermek için belirli bir işaretin kullanılmasını, ifade 
eder. 
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