İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ
KALİTE ÇALIŞMALARI
AKREDİTASYON
KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Akreditasyon
• Akreditasyon bir araç,
iyileştirme amaçtır.
• Akreditasyon, bir yükseköğretim
kurumunun ve/ya da programının
belirli bir düzeyde performansa,
kaliteye ve dürüstlüğe sahip olduğunu
belgeleyen bir süreçtir. Minimum
standartlarda akademik kalitenin
mevcut olduğu konusunda
öğrenciler ve paydaşlara güven
sağlayan bir hesap verme
sorumluluğu aracıdır.

sürekli kalite

Akreditasyonun Önemi
• Akreditasyonun sağlayacağı en önemli faydalar
saydamlık ve hesap verme sorumluluğudur
• Eğitim kalitesinin tescili, güvence altına
alınması, diploma denkliği, mesleki yeterlik ve
eğitimlerin yetkinliği bakımından önemlidir
• Öğrencilerin başarıları, mezun sayısı, iş bulabilen
mezun sayısı, mezunların çalıştıkları iş yerleri vb.
çıktılar
ile
sistem
ilişkilendirilir,
sürekli
iyileştirme sağlanır

Akreditasyonun Önemi
• Programın amaçlanmış öğrenme
gerçekleştirebileceği anlamına gelir.

kazanımlarını

• Diplomaların ve unvanların karşılaştırılabilir olmasını
sağlar.
• Öğrenci ve Öğretim elemanlarının kurumlararası
değişimini artırır.
• Üniversitelerin uluslararasılaşmasına katkı sağlar.
• Rekabet avantajı sağlar, kaliteyi belgelendirir.

YÖK Program Atlası
Sosyoloji

Link: https://yokatlas.yok.gov.tr/lisans.php?y=108810192

YÖK Program Atlası
Tıp

Link: https://yokatlas.yok.gov.tr/lisans.php?y=105610634

TESCİL SÜRESİ DEVAM EDEN ULUSAL AKREDİTASYON
KURULUŞLARI

• Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve
Akreditasyon Derneği-MÜDEK
• Tıp
Eğitimi
Programlarını
Değerlendirme
ve
Akreditasyon Derneği-TEPDAD
• Mimarlık Akreditasyon Kurulu-MİAK
• Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya
Fakülteleri Akreditasyon Derneği-FEDEK
• Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları
Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği-VEDEK
• Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme ve
Akreditasyon Derneği-HEPDAK

İstanbul Üniversitesi Akredite Eğitim Birimleri

Birim Adı

Aktedite Olduğu Alan

İstanbul Tıp
Fakültesi
Orman
Fakültesi

Mezuniyet öncesi Tıp
Eğitimi
Orman Mühendisliği

Orman
Fakültesi

Orman Endüstri
Mühendisliği

Mühendislik
Fakültesi

Kimya Mühendisliği
Lisans Bölümü

Veteriner
Fakültesi

Veteriner Hekimliği

Belgenin Alındığı Kurum/ Kuruluş
Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu (UTEAKTEPDAD)
Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme
ve Akreditasyon Derneğii (MÜDEK)-Avrupa
Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı (ENAEE)
tarafından verilen EUR-ACE etiketi
Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme
ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK)-Avrupa
Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı (ENAEE)
tarafından verilen EUR-ACE etiketi
Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme
ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK)-Avrupa
Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı (ENAEE)
tarafından verilen EUR-ACE etiketi
Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve
Programları Değerlendirme ve Akreditasyon
Derneği (VEDEK)

Belge Geçerlilik
Tarihi
Tarihi
2013
2019
2014

2019

2014

2019

2015

2017

2015

2022

İstanbul Üniversitesi Akredite Eğitim Birimleri

Edebiyat Fakültesi

Aktedite Olduğu
Alan
Psikoloji

Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji

Eczacılık Fakültesi

Ulusal Eczacılık
Eğitimi

Cerrahpaşa Tıp
Fakültesi

Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu
(UTEAK-TEPDAD)

2013

2019

Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu
(UTEAK-TEPDAD)

2013

2019

İşletme Fakültesi

Türkçe Tıp
(Mezuniyet öncesi
Tıp Eğitimi)
İngilizce Tıp
(Mezuniyet öncesi
Tıp Eğitimi)
İşletme- Türkçe

The Association to Advance Collegiate
Schools of Business (AACSB)

2013

2017

İşletme Fakültesi

İşletme- İngilizce

The Association to Advance Collegiate
Schools of Business (AACSB)

2013

2017

Birim Adı

Cerrahpaşa Tıp
Fakültesi

Belge
Tarihi
2013

Geçerlilik
Tarihi
2021

Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve
Tarih-Coğrafya Fakülteleri Öğretim
Programları Değerlendirme Ve
Akreditasyon Derneği (FEDEK)
Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon
Kurulu (ECZAK)

2017

2022

2015

2021

Belgenin Alındığı Kurum/ Kuruluş
Türk Psikologlar Derneği

FEDEK Akredite Program Listesi

Sakarya Üniversitesi (Fen Edebiyat Fakültesi) :
Akredite Programlar: Süresi:
Alman Dili ve
Edebiyatı

2016 - 2018

Coğrafya

2016 - 2021

Çeviribilim

2016 - 2018

Felsefe

2016 - 2021

Sosyoloji

2016 - 2021

Tarih

2016 - 2021

Türk Dili ve Edebiyatı 2016 - 2018

FEDEK Akredite Program Listesi

Anadolu Üniversitesi (Edebiyat Fakültesi) :

Akredite Programlar: Süresi:
Arkeoloji

2014 - 2019

Felsefe

2014 - 2019

Sanat Tarihi

2014 - 2019

Sosyoloji

2014 - 2019

Tarih

2014 - 2019

Türk Dili ve Edebiyatı 2014 - 2019

FEDEK Akredite Program Listesi

T.C Yeditepe Üniversitesi (Fen ve Edebiyat Fakültesi) :
Akredite Programlar: Süresi:

Felsefe

2012 - 2017

Antropoloji

2014 - 2019

Çeviribilim

2014 - 2019

İngiliz Dili ve
Edebiyatı

2014 - 2019

Psikoloji

2014 - 2019

Türk Dili ve Edebiyatı 2014 - 2019
Sosyoloji

2016 - 2018

Tarih

2016 - 2018

FEDEK Akredite Program Listesi
İstanbul Aydın Üniversitesi Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi) :
Akredite Programlar: Süresi:
İngiliz Dili ve
Edebiyatı

2016 - 2018

Psikoloji

2016 - 2018

Türk Dili ve Edebiyatı 2016 - 2018

Atılım Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi) :
Akredite Programlar:

Süresi:

Mütercim - Tercümanlık 2017-2022
T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi (Fen ve Edebiyat Fakültesi) :
Akredite Programlar: Süresi:
Türk Dili ve Edebiyatı 2012 - 2017
Psikoloji

2013 - 2018

FEDEK AKREDİTASYON SÜRECİ

• FEDEK değerlendirme sürecinin temel amacı,
değerlendirilerek akreditasyon verilecek bir programın
mezunlarının temel ve sosyal bilimler
mesleklerine girip başarılı olmak için yeterince
hazırlanmış olmalarını garanti etmektir.

FEDEK AKREDİTASYONU-BAŞVURU SÜRECİ
Değerlendirilmek istenen kurum bu isteğini yazılı olarak FEDEK’e bildirir
FEDEK yaptığı incelemeden sonra, programların değerlendirmeye alınıp
alınmayacağını , değerlendirmeye alınabilecek programlar için toplam
akreditasyon ücretini ve ödeme koşullarını kuruma bildirir

Kurumun akreditasyon talebi, FEDEK’in bildirimini ve koşullarını kabul
ettiğine ilişkin teyit mektubunu FEDEK’e göndermesiyle kesinleşmiş olur
FEDEK organı olan Fen-Edebiyat Fakülteleri Öğretim Programları
Akreditasyon Kurulu (FEFAK) talebi kesinleşen programlar için
değerlendirme takımı kurma çalışmalarına başlar

Kurum, akreditasyon talepleri kesinleşen programların herbiri için FEDEK
tarafından belirlenmiş format ve içerikte bir özdeğerlendirme raporu
hazırlar. Bu raporlar ve eklerinin bir adet basılı kopyası ve bir adet CD
formatında elektronik kopyası FEDEK’e gönderilir
Özdeğerlendirme raporları format bakımından uygun bulunan programlar
ve format yetersizliklerini 15 gün içinde gideren programların
değerlendirme süreci FEFAK tarafından başlatılır

FEDEK AKREDİTASYONU-DEĞERLENDİRME SÜRECİ

• DEĞERLENDİRME SÜRECİNİN AŞAMALARI

Ziyaret Öncesi Etkinlikler

Kurum Ziyareti

Ziyaret Sonrası Etkinlikler

FEDEK AKREDİTASYONU-DEĞERLENDİRME SÜRECİ

• ZİYARET ÖNCESİ ETKİNLİKLERİN AŞAMALARI
Eylül: Değerlendirme takım üyeleri belirlenir ve kuruma bildirilir. FEFAK
kurumdan, özdeğerlendirme raporlarının basılı ve elektronik birer kopyasının
takım üyelerine iletilmesini ister

Kasım-Aralık: Takım başkanı, değerlendiriciler ve kurumun dekanı ile irtibata
geçerek Kasım-Aralık ayı içinde uygun bir ziyaret günü belirler
Takım başkanı kurum ziyareti için bir taslak program hazırlanmasında eşgüdüm
sağlar
Program değerlendiricisi özdeğerlendirme raporunu kapsamlı bir şekilde inceler,
kurum ziyareti sırasında sorulacak soruları hazırlar ve kurumdan istenecek ek
belgeleri belirler
Takım başkanı dekan ile iletişim kurarak ziyaret öncesinde takım üyelerine
gönderilmesini, ziyaret başlangıcında hazır olmasını ve ziyaret sırasında edinmek
istedikleri ek bilgileri talep eder
Takım başkanı, dekan ve takım üyeleri ile birlikte nihai ziyaret planını oluşturur.
Bu aşamada ziyaretin birinci gününde kurum yetkilileri ile birlikte bir öğle yemeği
konusunda karar verilir

FEDEK AKREDİTASYONU-DEĞERLENDİRME SÜRECİ

• KURUM ZİYARETİNİN AŞAMALARI
Hazırlık Günü: Takım kendi arasında ziyaret sırasında yapılacak işler ve ziyaret
sürecine ilişkin bir toplantı yapar ve akşam yemeğinde biraraya gelerek
değerlendirmelerde bulunur
1. Gün: Takım; dekan, onun davet ettiği dekan yardımcıları, bölüm başkanları,
ölçme/değerlendirme/kalite geliştirme sorumluları ile bir toplantı yapar

1. Gün: Takım başkanı ve dekan bir araya gelerek FEDEK Değerlendirme Ölçütleri’ni
sağlamak üzere fakülte düzeyinde kurulmuş olan sistemi tartışırlar
1. Gün: Takım başkanı; rektör, rektör yardımcıları ve kurumun diğer üst yöneticileri
ile fakültenin işleyişini ilgilendiren konuları kurum düzeyinde görüşür
1. Gün: Program değerlendiricileri ilgili programı değerlendirmek üzere ayrıntılı
incemelerde bulunur ve çeşitli gruplarla görüşürler
2. Gün: Değerlendiriciler çıkış bildiriminin taslak kopyasını takım başkanına verirler
2. Gün: Takım başkanı ve dekan 1. gün ortaya çıkan değerlendirmeleri tartışmak
için bir araya gelir. Takım, rektör, dekan ve onların uygun göreceği kurum
yetkilileriyle bir çıkış görüşmesi yapar

FEDEK AKREDİTASYONU-DEĞERLENDİRME
SÜRECİ

• ZİYARET SONRASI ETKİNLİKLERİN AŞAMALARI
Takım başkanı, kurum değerlendirmesine ilişkin kısa formun kopyasını
FEFAK başkanlığına iletir

Kurum, takım başkanına ve değerlendiricilere 30 günlük yanıtını yollar

Takım başkanı program değerlendiricileri ile görüşerek program çıkış
bildirimlerini gözden geçirir ve taslak bir rapor oluşturur. Taslak rapor
FEFAK Başkanlığı’na iletilir

FEFAK akreditasyon kararlarını verir ve taslak raporlar üzerinde son
değişimleri yaparak kuruma gönderilecek kesin raporları oluşturur

FEDEK Lisans Programları Değerlendirme Ölçütleri

Değerlendirme
Ölçütleri
Genel
Ölçütler
Programa
Özgü
Ölçütler

FEDEK Lisans Programları Değerlendirme Ölçütleri

• I. Genel Ölçütler : Ölçüt 1 ÖĞRENCİLER
• Öğrencilerin kabulünde göz önüne alınan
göstergeler izlenmeli ve bunların yıllara göre değişimi
değerlendirilmelidir
• Yatay ve dikey geçişle öğrenci kabulü, çift anadal
ve yandal uygulamaları ile başka kurumlarda
ve/veya programlarda alınmış dersler ve
kazanılmış kredilerin değerlendirilmesinde
uygulanan ölçütler ayrıntılı olarak tanımlanmış ve
uygulanıyor olmalıdır

FEDEK Lisans Programları Değerlendirme Ölçütleri

• I. Genel Ölçütler : Ölçüt 1 ÖĞRENCİLER
• Kurum ve/veya program tarafından yapılacak ulusal ve
uluslararası anlaşmalar ve kurulacak ortaklıklar ile
öğrenci hareketliliğini teşvik edecek ve sağlayacak
çalışmalar yapılmalıdır
• Öğrencileri ders ve kariyer planlaması konularında
yönlendirecek danışmanlık hizmeti verilmelidir
• Öğrencilerin program kapsamındaki tüm dersler ve
diğer etkinliklerdeki başarıları şeffaf ve tutarlı
yöntemlerle ölçülmeli ve değerlendirilmelidir

FEDEK Lisans Programları Değerlendirme Ölçütleri

• I. Genel Ölçütler : Ölçüt 1 ÖĞRENCİLER
• Öğrenci
memnuniyetinin
değerlendirilmesi
mutlaka yapılmalı, bu çıktıların çeşitli yönetim
aşamalarında değerlendirilmesi ve değerlendirme
sonuçlarının ilgili birim ve bireylere geri dönüşümü
sağlanmalıdır
• Öğrencilerin mezuniyetlerine karar verebilmek
için, programın gerektirdiği tüm koşulların yerine
getirildiğini belirleyecek güvenilir yöntemler
geliştirilmiş ve uygulanıyor olmalıdır

FEDEK Lisans Programları Değerlendirme Ölçütleri

• I. Genel Ölçütler : Ölçüt 2 PROGRAM ÖĞRETİM
AMAÇLARI
• Değerlendirilecek her program için program öğretim
amaçları tanımlanmış olmalıdır.
• Bu amaçlar;
(a) FEDEK program öğretim amaçları tanımına uymalı,
(b) Kurumun, fakültenin ve bölümün öz görevleriyle uyumlu
olmalı,
(c) Programın iç ve dış paydaşlarını sürece dahil ederek
belirlenmeli,
(d) Kolayca erişilebilecek şekilde yayımlanmış olmalı,
(e) Programın iç ve dış paydaşlarının gereksinimleri doğrultusunda
uygun aralıklarla güncellenmelidir.
• Öğretim amaçlarına ulaşıldığını belirlemek ve belgelemek için
kullanılan bir ölçme ve değerlendirme süreci kurulmuş ve
işletiliyor olmalıdır

FEDEK Lisans Programları Değerlendirme Ölçütleri

• I. Genel Ölçütler : Ölçüt 3 PROGRAM ÇIKTILARI
• Program çıktıları, program öğretim amaçlarına ulaşabilmek için
gerekli bilgi, beceri ve davranış bileşenlerinin tümünü
kapsamalı ve FEDEK çıktılarını içerecek biçimde
tanımlanmalıdır. Programlar, öğretim amaçlarıyla tutarlı olmak
koşuluyla, kendilerine özgü ek çıktılar tanımlayabilirler
• Program çıktılarının gerçekleştirilme düzeyini dönemsel olarak
belirlemek ve belgelemek için kullanılan bir ölçme ve
değerlendirme süreci oluşturulmuş ve işletiliyor olmalıdır
• Mezuniyet aşamasına gelmiş öğrencilerin program çıktılarını
sağladıklarını
kanıtlamak
için
izleme
yöntemleri
uygulanmalıdır

FEDEK Lisans Programları Değerlendirme Ölçütleri
• I. Genel Ölçütler : Ölçüt 4 ÖĞRETİM PLANI

• Program
öğretim
amaçlarını
ve
program
çıktılarını destekleyen bir öğretim planı olmalı ve
öğretim planı bu ölçütte verilen ortak bileşenler ile
Ölçüt 10’da verilen programa özgü bileşenleri
içermelidir
• Öğretim planının uygulanmasında kullanılacak öğretim
yöntemleri, istenen bilgi, beceri ve davranışların
öğrencilere
kazandırılmasını
garanti
edebilmelidir
• Öğretim planının öngörüldüğü biçimde uygulanmasını
güvence altına alacak ve sürekli gelişimini sağlayacak
bir yönetim sistemi bulunmalıdır

FEDEK Lisans Programları Değerlendirme Ölçütleri

I. Genel Ölçütler : Ölçüt 4 ÖĞRETİM PLANI
Öğretim planı aşağıdaki bileşenleri içermelidir:
(a)İlgili bilim alanına uygun temel öğretim
(b)İlgili bilim alanına uygun öğretim
(c)Program amaçları doğrultusunda programın içeriğini
bütünleyen en az %25 oranında seçmeli ders
(d)Dört yıllık lisans programlarından mezuniyet için en az
240 AKTS

FEDEK Lisans Programları Değerlendirme Ölçütleri

• I. Genel Ölçütler : Ölçüt 5 ÖĞRETİM KADROSU
• Öğretim kadrosu, yeterli akademik düzeye sahip ve
programın tüm alanlarını kapsayacak sayıda
olmalıdır
• Öğretim kadrosu programın etkin bir şekilde
sürdürülmesini,
değerlendirilmesini
ve
geliştirilmesini sağlamalıdır
• Öğretim kadrosu, ilgili sektör, mesleki kuruluşlar ve
işverenlerle ilişkileri sürdürebilecek nitelikte olmalıdır

FEDEK Lisans Programları Değerlendirme Ölçütleri

• I. Genel Ölçütler : Ölçüt 5 ÖĞRETİM KADROSU
• Öğretim
elemanları,
öğretim
programlarının
yürütülmesinin yanında, bilimsel araştırma yapma,
öğretim
elemanı-öğrenci
ilişkisi,
öğrenci
danışmanlığı, üniversiteye hizmet ve mesleki
gelişim hizmetlerinin yerine getirilmesi gibi
konularda etkin olmalıdır
• Atama ve yükseltme yöntemleri var ve
uygulanmakta olmalıdır
• Öğretim hizmetlerine destek olarak dışarıdan
alınacak bireylerde gerekli yeterlilik şartı
aranmalıdır

FEDEK Lisans Programları Değerlendirme Ölçütleri

• I. Genel Ölçütler : Ölçüt 6 YÖNETİM YAPISI
• Kuruluş ve yönetim yapısı, bu yapının ana kuruluş
içindeki yeri, öğretim faaliyetleri ve destek hizmetleri
arasındaki ilişkiler tanımlanmış olmalıdır
• Öğretim sonuçlarının değerlendirilebilmesi için
gereken tüm strateji, program ve yöntemler
belgelendirilmelidir. Yönetim sistemine ait bu
belgeler ilgili bireylere iletilmiş, anlaşılır, ulaşılabilir ve
uygulanabilir olmalıdır
• Arşivler,
çağdaş
kayıt
teknikleri
kullanılarak
tutulmalıdır.
• Yönetim, iç işleyişi denetleyecek, sorgulayacak ve
düzeltebilecek yöntemleri kurmuş olmalıdır.

FEDEK Lisans Programları Değerlendirme Ölçütleri

• I. Genel Ölçütler : Ölçüt 7 ALT YAPI
• Sınıflar, laboratuvarlar ve gerekli donanım,
öğretim amaçlarına ve program çıktılarına ulaşmak için
yeterli olmalıdır
• Öğrencilerin, alan dışı sosyal ve kültürel
gereksinimlerini karşılayan, alanındaki faaliyetlere
ortam yaratarak gelişimlerini destekleyen ve öğrenciöğretim elemanı ilişkilerini canlı tutan uygun altyapı
var olmalıdır
• Öğrencilere sunulan kütüphane olanakları öğretim
amaçlarına ve program çıktılarına ulaşmak için yeterli
düzeyde olmalıdır
• Engelliler için altyapı düzenlemesi yapılmış
olmalıdır

FEDEK Lisans Programları Değerlendirme Ölçütleri
• I. Genel Ölçütler : Ölçüt 8 KURUM DESTEĞİ VE PARASAL
KAYNAKLAR
• Üniversitenin idari desteği, yapıcı liderliği, parasal kaynaklar ve
bunların dağıtımında izlenen strateji, programın kalitesini ve
sürdürülebilmesini sağlayacak düzeyde olmalıdır
• Kaynaklar, nitelikli bir öğretim kadrosunu çekecek, tutacak
ve akademik gelişiminin sürdürülmesini sağlayacak
yeterlilikte olmalıdır

• Program için gereken altyapıyı temin etmeye, bakımını yapmaya
ve işletmeye yetecek parasal kaynak sağlanmalıdır
• Program gereksinimlerini karşılayacak destek personeli ve
kurumsal hizmetler sağlanmalıdır. Teknik ve idari kadrolar,
program çıktılarını sağlamaya destek verecek sayı ve nitelikte
olmalıdır

FEDEK Lisans Programları Değerlendirme Ölçütleri

• I. Genel Ölçütler : Ölçüt 9 SÜREKLİ İYİLEŞTİRME
• Kurulan ölçme ve değerlendirme sistemlerinden
elde edilen sonuçların programın sürekli
iyileştirilmesine yönelik olarak kullanıldığına
ilişkin kanıtlar sunulmalıdır.
• Bu iyileştirme çalışmaları, başta Ölçüt 2 (program
öğretim amaçları) ve Ölçüt 3 (program çıktıları)
ile ilgili alanlar olmak üzere, programın tüm gelişmeye
açık alanları ile ilgili, sistematik bir biçimde toplanmış,
somut verilere dayalı olmalıdır

FEDEK Lisans Programları Değerlendirme Ölçütleri

• I. Genel Ölçütler : Ölçüt 10 PROGRAMA ÖZGÜ
ÖLÇÜTLER
• Programa özgü ölçütlerin sağlandığı kanıtlanmış
olmalıdır
• Bir programın, adı nedeniyle, birden fazla ölçüt
kümesine ait olması durumunda, ilgili her kümedeki
ölçütlerin sağlanması gerekir

FEDEK Lisans Programları Değerlendirme Ölçütleri
• II. Programa Özgü Ölçütler: Tarih
• Bu program ölçütleri, başlığında “Tarih” nitelemesi bulunan
programlar için geçerlidir
• Mezunların, programın öngördüğü amaçlar doğrultusunda
aşağıdaki alanlarda bilgi, beceri ve yetkinlik kazandığı
kanıtlanmalıdır
• Yerel tarih hakkında bilgi sahibi olma;
• Türkiye tarihi hakkında bilgi sahibi olma;
• Avrupa ve Dünya kronolojisi hakkında bilgi sahibi olma;
• Toplumların, kültürlerin ve kurumların zamana bağlı değişme süreçlerinin
farkında olma;
• Tarihi olayların sebep ve sonuçlarını belirleme ve analiz edebilme;
• Tarihi olaylar hakkında güvenilebilir raporlar planlama ve üretebilme;
• Diğer sosyal/insani bilimler (edebiyat, sanat tarihi, arkeoloji, hukuk,
sosyoloji, felsefe, vb.) alanlarından faydalanabilme

Program Yeterlilikleri ve Dersin Öğrenme
Çıktılarının Hazırlanması
Program Yeterlilikleri
• Program yeterlilikleri; öğrencilerin programdan mezun oluncaya kadar
kazanmaları gereken bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlayan ifadelerdir.
• Program yeterliliklerinin belirlenmesinde nasıl bir program istiyoruz,
nasıl bir mezun istiyoruz sorularına yanıt ararız.

Program Yeterlilikleri ve Dersin Öğrenme
Çıktılarının Hazırlanması
Program Yeterlilikleri Nasıl Belirlenir?
1. Öncelikle programın eğitim amaçları ve hedefleri oluşturulur.
2. Program yeterlilikleri açık, gözlenebilir ve ölçülebilir olarak ifade
edilmelidir.
3. Program yeterliliklerini ulusal ve alan yeterliklerine dayalı olarak
belirlenir.

Program Yeterlilikleri ve Dersin Öğrenme
Çıktılarının Hazırlanması
Program Yeterlilikleri Nasıl Belirlenir?
4. Program yeterlilikleri bilgi, beceri ve yetkinlik başlıkları altında
oluşturulabilir.
• Bilgi: Herhangi bir çalışma ya da araştırma alanı ile ilgili gerçeklerin,
ilkelerin, teorilerin ve uygulamaların bütünüdür.
• Beceri: Bilgiyi uygulayabilme, problemleri çözebilme ve görevleri
tamamlayabilmek için bilgiyi kullanabilme yeteneğidir.
• Yetkinlik: Bilgiyi kişisel, sosyal ve/veya metodolojik becerileri iş ve
çalışma ortamları ile mesleki ve kişisel gelişim konusunda kullanabilme
yeteneğidir.

Program Yeterlilikleri ve Dersin Öğrenme
Çıktılarının Hazırlanması
Program Yeterlilikleri Nasıl Belirlenir?
5. Programa ilişkin içerik ve yapı oluşturulur.
6. Programın yeterliliği karşılayacağı varsayılan dersleri belirlenir.

7. Derslerin öğrenme çıktıları oluşturulur.
8. Öğretme-öğrenme süreçleri ve değerlendirme yöntemleri kararlaştırılır.
9. Dersin iş yükü ve AKTS kredisi belirlenir.

Program Yeterlilikleri ve Dersin Öğrenme
Çıktılarının Hazırlanması

Program Yeterlilikleri İle Dersin Öğrenme Çıktıları Arasındaki İlişki

Program Yeterlilikleri ve Dersin Öğrenme
Çıktılarının Hazırlanması
Örnek 2: Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil Ve Tarih-Coğrafya
Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme Ve Akreditasyon
Derneği (FEDEK) Program Yeterlilikleri
i.

Kendi programları ile ilgili alanlarında yeterli bilgi birikimi ile kuramsal ve
uygulamalı bilgilerini alanlarında kullanabilme becerisi.

ii. Alanlarındaki problemleri saptama, tanımlama, yorumlama, formüle etme ve
çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve
uygulama becerisi.
iii.

Bir süreci, olayı, olguyu, donanımı veya ürünü anlama, yorumlama, ilgili
sorunları çağdaş yöntemlerle çözme becerisi

Program Yeterlilikleri ve Dersin Öğrenme
Çıktılarının Hazırlanması
Örnek 2: Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil Ve Tarih-Coğrafya
Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon
Derneği (FEDEK) Program Yeterlilikleri
iv. Öğretim programlarında en az iki adet alan dışı ders almış olması.
v. Alan uygulamaları için gerekli olan çağdaş araçları seçme, kullanma,
geliştirme ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

vi. Alanlarına göre tasarlama, deney yapma, alan çalışması, veri toplama,
sonuçları analiz etme, arşivleme, metin çözme ve/veya yorumlama becerisi.
vii. Bireysel olarak ve takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.

Program Yeterlilikleri ve Dersin Öğrenme
Çıktılarının Hazırlanması
Örnek 2: Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya
Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme Ve Akreditasyon
Derneği (FEDEK) Program Yeterlilikleri
viii. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil
bilgisi.
ix. Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki
gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
x. Mesleki etik ve sorumluluk bilinci.

xi. Alan uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri (Çevre
sorunları, ekonomi, sürdürülebilirlik vb.) ve hukuksal sonuçları konusunda
farkındalık.

Program Yeterlilikleri ve Dersin Öğrenme
Çıktılarının Hazırlanması
Tablo 2: Program Yeterlilikleri İle Dersin Öğrenme Çıktılarının
İlişkilendirilmesi
• Program yeterlilikleri belirlendikten sonra, hazırlanan ders planlarındaki
çıktılar ile program yeterlilikleri arasındaki ilişki belirlenmelidir. Bu
ilişkinin belirlenmesinde aşağıdaki matristen yararlanılabilir:
PY1

PY2

PY3

PY4

Ders 1

X

X

X

Ders 2

X

X

Ders 3

X

X

X

Ders 4

X

X

X

Ders 5

X

X

Ders 6

X

X

X

X

X

Ders 7

X

Program Yeterlilikleri ve Dersin Öğrenme
Çıktılarının Hazırlanması
Dersin Öğrenme Çıktıları Nasıl Yazılır?
• Dersin öğrenme çıktıları yazılmadan önce dersin amacı belirlenmelidir.
• Ders Amaç ve Hedeflerinin Belirlenmesi
• Ders: Amaç + Hedef + Öğrenme Çıktıları

Program Yeterlilikleri ve Dersin Öğrenme
Çıktılarının Hazırlanması
Dersin Amacı

• Dersin amacı program yeterlilikleriyle uyumlu olmalıdır; ancak aynı
anlama gelemeyecek biçimde yazılmalıdır.
• Dersin amacı; öğrenme sürecinde öğrencinin öğrenme çıktılarına dayalı
öğreneceklerini ölçülebilir biçimde ifade eden geniş ve genel beyandır.

• Dersin Öğrenme Çıktıları; öğrenenin ne öğrenmesi gerektiğinin
beklentisidir: Öğrenme çıktıları, Öğrenci Merkezli ve Çıktı Temelli
Öğrenme için esastır.

Program Yeterlilikleri ve Dersin Öğrenme
Çıktılarının Hazırlanması
Dersin Amacı İle Dersin Öğrenme Çıktıları Arasındaki Farklar
• Dersin amacı, öğretim üyesinin bir yarıyıl içerisinde o derste işleyeceği
içeriğe işaret eder.
• Dersin amacı, genellikle öğretim üyesinin bakış açısından dersin genel
içeriğini ve yönünü belirtmek üzere yazılır.

Program Yeterlilikleri ve Dersin Öğrenme
Çıktılarının Hazırlanması
Dersin Amacı İle Dersin Öğrenme Çıktıları Arasındaki Farklar
• Öğrenme Çıktıları; öğrenenin ne başarmasının beklendiği ve bu başarıyı nasıl
ortaya koyacağı konusunda açık ifadelerdir. Dolayısıyla öğrenim çıktıları dersin
amacıyla karşılaştırıldığında; daha kesin, oluşturulması daha kolay ve daha açık
ifadelerdir.
• Öğrenme Çıktıları, öğretimin amacını değil, öğrencinin öğrenme başarısını ifade
eder.

Program Yeterlilikleri ve Dersin Öğrenme
Çıktılarının Hazırlanması
Örnek 7: ….. Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Eğitim
Tarihi Dersi Amacı

• Türk eğitim tarihinin amacını, dönemlerini ve kapsamını incelemek,
eğitim olgusu içinde önemini tartışmak, cumhuriyetten önceki
dönemlerden günümüze kadar Türk eğitim tarihindeki yasal ve yapısal
gelişmeleri ve sorunları analiz etmektir.

Program Yeterlilikleri ve Dersin Öğrenme
Çıktılarının Hazırlanması
Dersin Hedefi
Dersin hedefi; öğretim üyesinin öğrencide
öğretim
süreci
sonunda
kazanmasını
beklediği özelliktir.
• Dersin
hedefinde,
öğrenim
sürecinin
tamamlanmasından sonra başarılı olmuş bir
öğrencinin,
• Ne bileceğini
• Ne anlayabileceğini
• Ne yapabileceğini ifade eden yetkinlikler yer
almalıdır.

Program Yeterlilikleri ve Dersin Öğrenme
Çıktılarının Hazırlanması
Örnek 9: Ders Hedefi
Yazılan hedef aşağıdaki soruların yanıtlarını
içermelidir:
• Kim: Öğrenciler
• Neyi: Baş ağrısının ayırıcı tanısı

• Ne (fiil): Sayabilecek
• Ne kadar: En az 7 adet
• Ne kadar iyi (ölçüt): Hatasız (%100)
• Ne zaman: Bu dersin sonunda

Program Yeterlilikleri ve Dersin Öğrenme
Çıktılarının Hazırlanması
Dersin Öğrenme Çıktıları
Dersin öğrenme
beklentisidir.

çıktıları;

öğrenenin

ne

öğrenmesi

gerektiğinin

• Öğrenme çıktıları bir dersle ilgili olarak yazılır.
• Öğrenme çıktıları dersin sonunda öğrencilerin sergilemesi gereken özellikleri
ifade eder.

• Öğrenme çıktıları planlı, düzenli öğrenme-öğretme yaşantıları yoluyla bireylere
kazandırılması düşünülen bilgiler, yetenekler, beceriler, tutumlar, ilgiler ve
alışkanlıkların ifadesidir.

Program Yeterlilikleri ve Dersin Öğrenme
Çıktılarının Hazırlanması
Dersin Öğrenme Çıktısı Yazılırken Nelere Dikkat Edilmelidir?
• Öğrenme çıktılarını yazarken öğretim elemanının yapacakları değil, öğrencilerin
ders sonunda neler kazandığı, hangi tutum ve davranışları sergiliyor olacağı
yazılmalıdır.
• Herhangi bir dersteki konuların başlıkları Öğrenme Çıktısı olarak ifade
edilmemelidir.
• Gözlenebilir
ve
ölçülebilir
fiiller
belirlenmelidir:
“…çizebilme,
…gösterebilme, …problem çözebilme, …açıklayabilme, …örnek
verebilme, …hatırlayabilme, …tasarlayabilme, …uygulayabilme,
…eleştirebilme, …karşılaştırabilme, …çalıştırabilme, listeleyebilme,
…kullanabilme” gibi

Program Yeterlilikleri ve Dersin Öğrenme
Çıktılarının Hazırlanması
Dersin Öğrenme Çıktısı Yazılırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

• Öğrenme çıktıları yazılırken;
• Dersin süresine,
• Öğrenci özelliklerine,
• Çok ayrıntıya yer vererek çok
fazla sayıda olmamasına ve
• Dersin seviyesine (ön lisans,
lisans, yüksek lisans ya da
doktora)
dikkat edilmelidir.

Program Yeterlilikleri ve Dersin Öğrenme
Çıktılarının Hazırlanması
Dersin Öğrenme Çıktısı Yazılırken Nelere Dikkat Edilmelidir?
• Her bir çıktı için tek bir fiil kullanılmalıdır.
• Bilmek, anlamak, öğrenmek, aşina olmak, maruz kalmak, haberdar
olmak gibi belirsiz terimlerden kaçınılmalıdır.
• Bu terimler öğrenme kazanımlarından ziyade öğretme amaçlarına
yöneliktir.

Program Yeterlilikleri ve Dersin Öğrenme
Çıktılarının Hazırlanması
Örnek 11: ….. Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Eğitim
Tarihi Dersi Öğrenme Çıktıları

i.

Türk Eğitim Tarihinin amaçlarını açıklayabilecektir.

ii.

Türk Eğitim Tarihinin dönemlere göre temel özelliklerini
açıklayabilecektir.

iii.

Cumhuriyet dönemi eğitim politikalarını tartışabilecektir.

iv. Milli Eğitim Bakanlığının örgüt yapısını tarihsel gelişimi içinde
açıklayabilecektir.

Program Yeterlilikleri ve Dersin Öğrenme
Çıktılarının Hazırlanması
Örnek 11: ….. Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Eğitim
Tarihi Dersi Öğrenme Çıktıları

v.

Türk Eğitim Sisteminin geliştirilmesine dönük çalışmaları analiz
edebilecektir.

vi. Öğretim kademelerine göre yaşanan sorunları tarihsel süreç içinde
analiz edebilecektir.

vii. Öğretim kademelerine göre gelişmeleri değerlendirebilecektir.

