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1-Niçin Yenilikçi Program ?

1990 ‘ ların başında Avrupa ve Amerika’da «mühendislik mesleğinin daha az tercih
edildiği» gözlenmiştir. Bunun nedenleri ;

i-Mühendislik ihtiyacının doyum noktasına ulaşması,

ii-Mühendislerin yeterli performans göstermemeleri,

iii-Mühendislik öğretiminin ,temel bilimleri de içeren zor bir eğitim olması,

olarak açıklanmıştır.



1-Niçin Yenilikçi Program ?

1995-1997 yılları arasında Avrupa’da ve Amerika’da ,400’ün üzerinde firma
ile yapılan ölçme ve değerlendirme sonucunda, mühendislik öğretiminde,
«mesleki beceriler» ile birlikte «süreç becerileri» nin de kazandırılması
gerektiği belirleniyor .

1996 yılında, ABET Kriterleri 2000 ,süreç becerilerini de içerecek biçimde
uygulanmaya başlandı.

Süreç becerileri ; «Program Çıktıları» olarak düzenlenmiştir.



1-Niçin Yenilikçi Program ?

Avrupa Üniversiteleri; öğrencilerinin globalleşme ,yüksek teknoloji ve aşırı
derecede rekabetçi bir toplumun ihtiyaçlarına cevap verebilecek niteliklerde
yetiştirilmesi için ,misyon ve eğitim amaçlarının yeniden şekillendirilmesi
olağanüstü göreviyle karşı karşıya oldukları konusunda konsensüs
oluşturdular. Bilinen Paris-Bologna-Prag (1998-1999-2001) süreci çerçevesinde
aşağıdaki projeleri geliştirdiler:

1-Yenilikçi programlar yoluyla mühendislerin istihdamlarının arttırılması:
yenilikçi program yapma sanatı,

2-Avrupa için «çekirdek programlar’ ın hazırlanması,

3-Kalite güvence Sistemi ve şeffaflık yoluyla tanınma ve mühendislik
hizmetlerinin dolaşımı: Akreditasyon

4-Mühendislik mesleğinin güçlendirilmesi :Eğitim-öğretim yönetimi



1-Niçin Yenilikçi Program ?

5-Mühendislik mesleğinin uluslararası beklentilere ulaşmasının
sorgulanması, mesleğin güçlendirilmesi,

6-Yenilikçi öğretme-öğrenme yöntemlerinin geliştirilmesi ve kullanılması,

7-Avrupa Yükseköğretim alanının ve Avrupa Araştırma alanının birbirine
yaklaştırılması ve sürekliliğinin sağlanması ,

olarak belirlenmiştir.

Avrupa mühendislik programlarının ve mezunlarının Akreditasyonu
organizasyonu EUR-ACE ,2006 yılından itibaren ,akreditasyon kriterlerine
göre akreditasyon çalışmalarını sürdürmektedir.

EUR-ACE akreditasyon kriterleri, ABET kriterleriyle büyük ölçüde
uyuşmaktadır. Tek fark, EUR-ACE ‘ nin’ «Avrupa Kredi Transfer Sistemi
(AKTS)’ dir.



1-Niçin Yenilikçi Program ?

Ülkemizdeki çalışmalardan bazıları aşağıdadır :

-1994 yılında, HKMO’nun Egitim Komisyonunun organize ettiği ve büyük bir
katılımın olduğu «Durum Değerlendirmesi» çalışmaları ile, Ön Lisans ,Lisans,
Yüksek Lisans ve Doktora programları değerlendirilmiş ve raporlaştırılmıştır.
Burada, yenilikçi program gerekliliği ifade edilmiştir.

Ancak bu çalışmalar sürdürülememiştir.

-YÖDEK Rehberi 2006 yılında yayınlandı.

-MÜDEK 2007 yılında akreditasyona başladı.MÜDEK akreditasyon kriterleri EUR-
ACE ve ABET kriterleri ile uyumludur.MÜDEK ,AKTS ‘yi de benimsemektedir.

-Türkiye Yükseköğretim Ulusal Yeterlikler Çerçevesi (TYUYÇ) ara raporu 2009
yılında yayınlandı.

-Kamu idarelerinde stratejik planlamaya ilişkin usul ve esaslar hakkında
yönetmelik 2006 tarihinde yayınlandı.



2-Yenilikçi Programların genel özellikleri

Bir yenilikçi program;

-Lisans ve yüksek lisans programlarının birbirinin devamı olarak planlandığı,

-Sektörün gereksinimlerini dikkate alan ,güncel,

-MÜDEK (dolayısı ile EUR-ACE ve ABET) kriterlerine uygun ve AKTS’ yi
dikkate alan,

-Toplam kalite yönetimine göre yönetimi esas alan ve bu çerçevede kendini
sürekli yenileyebilen,

-Modüler,

özelliklere sahip olmalıdır.



3-Yenilikçi Programın Tasarım Adımları

Bir Bölümün birden fazla programı vardır. Bölümün ,öncelikle;

1-Bölümün misyonu,

2-Bölümün vizyonu,

3-Bölümün değerleri,

belirlenir.

Misyon; kurumun var oluş nedeninin ve amacının bir iki cümle ile ifade
edilmesidir.

Vizyon; kurumun gelecekte olmayı arzuladığı ideallerini ve görünüşünü
ifade eder.



3-Yenilikçi Programın Tasarım Adımları

4-Programın eğitim amaçları belirlenir.

Program eğitim amaçları; mezuniyet sonrası birkaç yıl içinde, mezunların
yapmaları beklenenleri tanımlayan ayrıntıya girmeyen ifadelerdir.

Program eğitim amaçları ölçülebilir olmalıdır.

Program eğitim amaçları ;sektörün gereksinimlerine göre hatta 3-5 yıl
sonrası da düşünülerek belirlenir.

Program eğitim amaçları ;Bölümün tüm paydaşlarının katılımı ile belirlenir.
Burada, sektör analizi, anketler, ulusal raporlar, sempozyum v.b. bilimsel
toplantı sonuç raporları gibi çok sayıda geniş veri kullanılır. Program eğitim
amaçları; Bölümün tüm kadrosunun ve Bölüm Danışma Kurulunun
katılımı ile belirlenir.



3-Yenilikçi Programın Tasarım Adımları
5-Program çıktılarının belirlenmesi

Program çıktıları; öğrencilerin öğrenim süresince ,bilmeleri ve yapmaları beklenenleri tanımlar. Çıktılar;

program yoluyla, öğrencilerin kazanmaları gereken bilgi ,beceri ve davranışları ifade eden süreç

becerileridir.

Bir mühendisin öğrenimi süresinde kazanması gereken süreç becerileri veya program çıktıları ABET 2000

Kriterleri ile birlikte;

-Matematik ve temel bilimleri mesleki problemlere uygulama becerisi,

-Deney tasarlama ,gerçekleştirme, verilerin analizi ve yorumlama becerisi,

-İstenen bir mesleki yazılımı, süreci veya bileşeni tasarlama ve formüle etme becerisi,

-Etkin iletişim becerisi,

-Mesleki ve etik sorumluluk bilinci,

-Ömür boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık,

-Çağdaş konular hakkında bilgi,

-Mesleki uygulamalar için teknik becerileri, modern ,bilimsel ve teknik araçları kullanma becerisi



3-Yenilikçi Programın Tasarım Adımları

Program çıktıları, yenilikçi programların en önemli farklılığıdır. Bu nedenle, Bölüm
Öğretim Kadrosu tarafından çok iyi kavranmalıdır. Her bir çıktının tanımı ,içeriği
ve Bölüm tarafından hangi boyutlarda ele alınacağı belirlenmelidir.

MÜDEK sürüm 2.1 çıktıları esas alındığında, bu çıktıların bileşenlerden oluştuğu
görülür. Bu nedenle ,her bir bileşenin ayrı ayrı ele alınması ve değerlendirilmesi
gerekmektedir.

Bölüm kendine özgü ilave çıktılar da belirleyebilir.

Çıktılar incelendiğinde; beceri kazandırma, bilinç oluşturma ,farkındalık yaratma gibi
eğitsel ve pedagojik etkinlikleri içerdiği görülür. Bu etkinliklerin bizzat öğrenciye
yaptırılacak öğretim faaliyetleri ile gerçekleştirilmesi gerekir. Bu ise ancak özgün
öğretim tekniklerinin kullanılması ile mümkündür.

Bölüm, öğrencilerine çıktıların tümünü kazandırdığını kanıtlamalıdır.



6-Çekirdek programın kurgulanması

Modüler program yapısında ,bir çekirdek program ve birkaç çevresel programlar
tasarlanır.

Çekirdek program, öğrencilerin mutlaka kazanması gereken bilgi, beceri ve
davranışları içerir. Olmazsa olmaz nitelikteki;

-Temel konular,

-Temel teknolojiler,

-Temel uygulamalar,

seçilir. Burada bir seçim zorunluluğu vardır.Çünkü,150 kredilik bir
programda çekirdek programa 50-60 kredi düşmektedir. Seçilenlerin,
matematik ve temel bilimlerin konularıyla desteklenmesi de belirlenir.

Çekirdek programın kurgulanmasında;

Lisans programlarında, bilim %50,teknoloji %50,genişlemesine,Yüksek lisans
programlarında bilim %50’ nin üzerinde ve derinlemesine bilgi düşünülmelidir.



6-Çekirdek programın kurgulanması

Çekirdek programın kurgulanmasında dikkate alınması gereken önemli bir
süreç ise;

-coğrafi/mekânsal verinin elde edilmesi, analizi, işlenmesi, görselleştirilmesi,
iletilmesi, saklanması ,yönetilmesi ve kalite güvencesi konularının kesiksiz bir süreç ,

oluşturmasıdır.

Program çıktıları tüm öğrencilere kazandırılmalıdır. Bu nedenle, çekirdek
program zorunlu derslerden oluşur ve tüm çıktılar çekirdek program içine
yerleştirilir.

Çekirdek modülle bağlantılı birkaç çevresel modül daha sonra tasarlanır.

Çekirdek programın kurgusu ile birlikte olası derslerin yerleri ve içerikleri de
şekillendirilir.

Çekirdek programın içinde , bir temel tasarım projesi uygulaması veya dersi
olmalıdır.



7-Derslerin ve ders öğrenim çıktılarının veya performansların belirlenmesi
Her ders için ders öğrenme çıktıları veya performanslar tanımlanır.

Ders öğrenim çıktısı; bir derste kazandırılacak bilgi ,beceri ve davranışları
açıklayan ölçülebilir öğrenci etkinlikleridir.

Performans ifadeleri, tanımlar, hesaplar, çıkarır, tasarlar ,irdeler v.b.
ölçülebilir fiillerle ifade edilir.

Ders öğrenim çıktıları, program eğitim amaçları ve program çıktılarının
presizyonlu olarak nasıl ilişkilendirildiğini gösterir.

Ders öğrenim çıktıları ; öğrencinin ne yapması gerektiğini açıklayan ve
programın hünerini, gücünü gösteren kesin ifadelerdir.

Örnekler:

-Teodolit in düşey açı ölçme doğruluğunu deney ile belirler.

-Nivelman ağının dengelenmesini modellendirir ,yazılım geliştirir ve uygular.



7-Derslerin ve ders öğrenim çıktılarının veya performansların belirlenmesi

-Poligon ağları dengeleme yazılımı üretir.

-Dronlarla detay konum bilgisi üretiminin kalitesini modellendirir, hesaplar.

-Bir köprünün aplikasyon problemini tasarlar, çözüm alternatifleri geliştirir, 
en uygun çözümü analiz eder.

-Matematik ve fizik bilgilerini kullanarak, jeopotansiyel yüzeylerin 
diferansiyel denklemini modellendirir, irdeler.

Ders öğrenme çıktıları Bloom’un öğrenme dereceleri dikkate alınarak ifade 
edilmeli ve uygulanmalıdır.

Bloom’un öğrenme dereceleri;

-hatırlar (bilir),kavrar, uygular (yapar), analiz eder, sentezler ,tasarlar 
(üretir)

İlk üç seviye, düşük öğrenim derecelerini gösterir.



8-Ders öğrenim çıktılarının  kazandırılacağı eğitim  araçları ve yönteminin 
belirlenmesi
Derslerde belirlenen her bir performansın hangi eğitim aracı ve yöntemiyle 
gerçekleştirileceği belirlenir.

Eğitim aracı olarak;

-sınıfta ders

-laboratuvar çalışması

-uygulama

-ödev

-proje

-sunum

v .b . kullanılabilir.



8-Ders öğrenim çıktılarının  kazandırılacağı eğitim  araçları ve yönteminin 
belirlenmesi

Becerilerin kazandırılması için, öğrencilerin aktif olarak performansta ifade
edilen etkinliği bizzat araştırmaları, uygulamaları ve değerlendirmeleri ile
mümkündür.

Öğrencilerin pasif olarak katıldıkları geleneksel öğretim yöntemleriyle
kazanımların beklenen düzeyde olmadığı, bir çok çalışmada kanıtlanmıştır.

Öğrencilerin öğrenme etkinliğine aktif olarak katıldığı etkin öğretme
yöntemlerinin kullanılması zorunludur.



9-Performansların başarı değerlendirme kriterleri belirlenir. 

Her bir performansın öğrenciye kazandırılma derecesinin başarı
değerlendirme yöntemi ve başarılı olabilmek için sınır değer belirlenir.

Başarı değerlendirmede en genel uygulama not ile değerlendirmedir.

Ancak, etik analiz, proje raporu yazma, sunum, ekip çalışması v.b. etkinlikler
rubrik ile değerlendirilebilir .

Rubrik değerlendirme, performanslar-ölçekler olmak üzere iki boyutlu
olarak matris biçiminde düzenlenir ve daha doğru ve güvenilir
değerlendirme sonuçları vermektedir.

Ders öğrenme çıktılarının öğrencilere getirdiği yükler 30 AKTS/yarıyıl
alınarak, her yarıyıl için bir düzenleme yapılır. Öğrencilerin fazla yüklenmesi
önerilmez.



10-Çıktıların kontrolü ve kanıtlama

Program Eğitim Amaçları-Program Çıktıları  matrisi

Ders Öğrenim Çıktıları-Program Çıktıları matrisi

düzenlenerek, kontrol edilir.

Bir program çıktısı ve bileşenleri birkaç derste sağlanabilir. Farklı derslerdeki
performans değerlendirmeleri sonuçları birleştirilerek, her bir program çıktısının
tüm bileşenleriyle sağlandığı kanıtlanır.

Bu kanıtlamanın nasıl yapılacağı belirlenir.



11-Program kalite çemberlerinin oluşturulması=sürekli iyileştirme 
mekanizmasının kurulması
Oluşturulan program, toplam kalite yönetimi yaklaşımı ile, »sürekli gelişim
yoluyla program yönetimi» modeliyle yönetilir.

Program kalite çemberlerinin oluşturulmasında iki temel çevrim dikkate
alınır.

I.Çevrim (iç çevrim);her yıl için, öğrencilerin aldıkları derslerin başarılı olup
olmadıklarının ölçülmesi, yorumlanması ve geri besleme adımlarından
oluşur. içeriği, etkin öğretim tekniği, başarı değerlendirme araçları ve
kriterleri v.b. ölçülür, değerlendirilir ve yorumlanır.

II.Çevrim (dış çevrim);birkaç yıllık yeni mezunların kendileriyle,
işverenleriyle yapılan ölçme ve değerlendirme sonuçları yorumlanır ve geri
besleme ile programın misyonu ve eğitim amaçları iyileştirilir .Burada,
değerlendirilen, programın eğitim amaçlarıdır.



11-Program kalite çemberlerinin oluşturulması=sürekli iyileştirme 
mekanizmasının kurulması

Bölümün ,program tasarımına paralel olarak,»ölçme ve değerlendirme» araçlarını
geliştirmesi gerekir.

Birinci çevrimin süresi 1 yıl ve ikinci çevrimin süresi 3-5 yıl alınabilir.

İki çevrimin birlikte çalıştırılması için,

-süreçlerin zamanlaması,

-çalışmaların yönetimi,

bir şema «Bölüm Kalite Güvence Sistemi « olarak düzenlenir. Zamanlama,
yönetim ve görevlerin tanımları dökümanlaştırılır.

Program ilk adımından son adımına ,tüm kararlarıyla dökümanlaştırılır ve
bu doküman üzerinden yönetilir.



Kalite Güvence Sistemi Şeması                                            



4-Yenilikçi programın yönetimi ve sürdürülmesi

Programın hazırlanması, yürütülmesi, çalışmalarının tümünden Bölüm
Öğretim Üyeleri tek tek aynı derecede sorumludur.

Ancak, çalışmaların organizasyonu ve Öğretim Üyelerine yükleri olurunca
eşit dağıtmaktan sorumlu Bölüm Yönetimi iki kat sorumludur.

Programa ilişkin çalışmaları desteklemek yeterli değildir .Bu çalışmalara
hazırlıklı katılım Öğretim Üyelerinin etik görevidir.

Programın tüm adımları ve programa ilişkin alınan tüm kararlar, Öğretim
Üyeleri tarafından bilinmelidir.

Bölümlerimizin kadroları düşünüldüğünde, program oluşturma
çalışmalarının fazladan yükler getireceği açıktır .Burada, Bölümler arası
organizasyonlar ve işbirliklerinden yararlanılabilir.

En iyi uygulamaların belirlenip kullanılması, program geliştirme
çalışmalarının yüklerini azaltabilir.



5-Öğretme kalitesinde durum değerlendirmesi

Akreditasyona başvurma kararı alan Bölümlerde ,mevcut programlarına
misyon, vizyon, eğitim amaçları ,çıktılar v.b. uydurma ilk akla gelen
uygulama olmaktadır.

Bu yaklaşım faydasızdır ve büyük olasılıkla geriletici bir etkiye sahiptir.

Mevcut programların bir çoğu önceden planlanan ders öğrenme çıktılarına
göre detaylı olarak değerlendirilmemiştir ve birbirleriyle zayıf bağlantıları
olan «içerik kolleksiyonları» niteliğindedir .

Ayrıca, mevcut programların yönetimi konusunda,

-Bölüm, Fakülte ve Üniversite «öğretim stratejilerini dikkate almıyorlar,

-Öğreticiler ,meslektaşlarının ne öğrettiğini bilmiyorlar,

-Dersler ,bir bütünlük oluşturmuyor. Program etkinliği izlenmiyor.



5-Öğretme kalitesinde durum değerlendirmesi

-Programın yürütülmesinde oluşan dar boğazlar belirlenmemiş ve ortadan
kaldırılmamıştır.

-Öğreticiler ve öğrenciler program tasarımına nasıl ve ne zaman katılacaklarını
bilmemektedir.

-Ders kataloglarında ifade edilen ders öğrenme hedefleri, öğrencilerin öğrenme
çabalarına uygun değildir.

-Eski rutinler ,gelenekler izlenir ve önceki uygulamalar sorgulanmaz.

-Sorumluluklar, rastlantısal olarak bölünür veya geleneklere uygun olarak bölünür
ve bu konuda mevcut bilgi dökümante edilmemiştir.

-Bölüm yöneticileri, pedagojik öğretme becerileriyle hiç ilgilenmemektedir.

gözlemleri büyük ölçüde doğrudur.



5-Öğretme kalitesinde durum değerlendirmesi

Yukarıdaki gözlemler, bir program yönetimi rubriği nin en olumsuz program
durumunun ifadesidir.

Bölümlerimizde en mahrem konulardan biri, Öğretim Üyelerimizin
Bölümün programı üzerine görüş bildirmektir.

Kimseye ne yaptığı sorulmadığı gibi, kendilerine de böyle bir sorunun
sorulmasını istememektedir.

43 Yıllık öğretim çalışmalarımda, ne anlatıyorsun? ,niçin anlatıyorsun? ,hangi
öğretim tekniğini kullanıyorsun?, başarılı olduğuna inanıyor musun? v.b.
sorularla karşılaşmadım.

Program geliştirme çalışmaları, dar bir kadro ile yürütülmektedir.

Bir çok Öğretim Üyesinin ,»bunu da bilsin .bilgiden zarar gelmez»
değerlendirmesini duydum. Oysa, seçilecek her bilginin üzerinde
düşünülmelidir.



Teşekkürler.


