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Türk yükseköğretim kurumlarının yönetimsel açıdan

uluslararası standartları karşılamada en başarılı

olduğu boyut amaç belirleme ve planlama olurken

en başarısız olduğu yönetimsel boyut değerlendirme

ve geliştirmedir.

Olgunluk düzeyi en düşük olan alan ise paydaş

katılımını sağlamaktır. Kurumların büyük

çoğunluğunun öğrenci öğrenmesine odaklı

olmadığı belirlenmiştir.
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1- Öğrenme ve öğretimde öğrenciyi aktif kılmak

2- Dijital öğrenme araçlarını kullanmak

3- Kalite anlayışını öğretime uygulamak

4- Bütün süreçlerde öğrenci katılımını sağlamak

5- Öğrenme Öğretim Merkezlerinin Rolü
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Hedeflenen öğrenme 

kazanımları
Öğrenciler 

neleri 

bilmeli, 

yapabilmeli? 

Öğrenciler 

nasıl 

öğrenir?

Öğrenme 

nasıl 

ölçülür?

Değerlendirme Öğrenme-Öğretme 

faaliyetleri



Öğrenciler hangi becerileri edinmeli…

• TYYÇ: Yükseköğretim alanında yeterlilik,

herhangi bir yükseköğretim derecesini başarı ile

tamamlayan bir kişinin neleri bilebileceği,

neleri yapabileceği ve nelere yetkin

olacağını ifade eder.

• http://www.tyyc.yok.gov.tr/?pid=48

• Sorumluluk üstlenme, girişimde bulunma,

eleştirel düşünme, bilgiye ulaşma ve bilgiyi

işleme, problem çözme, kendi öğrenmesini

sağlama, toplumsal-çevresel sorunlara

duyarlılık, bilgi ve iletişim becerilerini

kullanma… 19.syf

http://www.tyyc.yok.gov.tr/?pid=48
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Bazı sorular…

• Öğrencilere kazandırmayı hedeflediğiniz bilgi

ve becerilerle bunları nasıl edindireceğinizi

onlara bildirdiniz mi?

• Bu bilgi ve becerileri kazandırabilecek öğretimi

gerçekleştirebildiniz mi?

• Öğrencilerin, bu bilgi ve becerileri edinme

durumunu ölçebildiniz mi?

• Yukarıdaki süreçlere öğrenci katılımını

sağlayabildiniz mi?

• Öğrencilerin, kendi öğrenmelerinde sorumluluk

üstlenmelerini sağlayabildiniz mi?
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Davranışçı yaklaşım Bilişselci yaklaşım

Deneyci yaklaşım Yapılandırmacı yaklaşım



Bazı ilkeler

Öğrenilecek bilgi ve becerinin bütündeki yerini ve gerçek hayattaki 

kullanımlarını fark etmelerini sağlamak.

Öğrenciler arası etkileşim kurmak ve gözlem yapmalarını sağlamak.

Yeni bilgi ve beceriyi, önceki öğrenilmiş olanlarla bağını kurarak 

öğretmek.

İnsan kendi yaptıklarından öğrenir. Tahmin, araştırma, denemeler 

yapmalarını sağlamak. 

Algısal fark öğrenmeyi etkiler. Her bir öğrencinin edinimi kendine 

özgüdür.  

Farklı alanlarda gerçek problem durumlarına yeni çözüm önerileri 

bulmak.



Bazı öğretim faaliyetleri
Örnek 

verme

Tahmin etme

Karşılaştırma 

Benzerlik ve 

Farklılıkları 

bulma

İlişkiler kurma

Verilenleri 

sıraya koyma

Soru üretme, 

Problem tanımlama

Orijinal çözümler 

önerme

Araştırma, 

bulduklarını 

raporlama

Şekiller çizme, model 

üretmeÜrettiklerini sergileme, 

başkalarıyla paylaşma

Fikirler 

üretmeGruplar halinde 

çalışma

Tartışma, farklı 

görüşlere hoşgörü 

gösterme

Yarışma, oyun oynama

Farklı disiplinlerle 

işbirliği yapma

Yansıtıcı düşünme

Eleştirel dinleme, 

eleştirel düşünme
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Öğrencilere kazandırmayı hedeflediğimiz bilgi ve becerileri 

onların edinme durumunu nasıl anlarız?

Alışılageldik ölçme araçları olan uzun cevap gerektiren az 

sayıda soru sorma, kısa cevap gerektiren test tipi sınavlar 

öğrencilerin aktif olduğu araştırma, proje, uygulama gibi 

ürünleri değerlendirmekte sınırlı ölçme gücüne sahiptir.

Dijital araçlardan yararlanarak daha özgün ölçme 

uygulamaları yapabilmek mümkündür.

https://www.toptools4learning.com/

Bu konuda raporun 13. syf ve Tablo 2 incelenebilir.

https://www.toptools4learning.com/
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Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyor, 

saygılarımı sunuyorum.

Doç. Dr. Kamil YILDIRIM

Aksaray Üniv. Eğitim Fakt. Eğitim Bilimleri Bölümü, 

EY ABD


