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Öğretmen Eğitimi Programı Özdeğerlendirme Raporu



PROGRAM ÖĞRETİM AMAÇLARI : 

Programın mezunlarının yakın bir gelecekte erişmeleri 
istenen kariyer hedeflerini ve mesleki beklentileri 
tanımlayan genel ifadeler.

PROGRAM ÇIKTILARI :

Öğrencilerin programdan mezun oluncaya kadar 
kazanmaları gereken bilgi, beceri, deneyim ve 
davranışları tanımlayan ifadelerdir. 



5N1K Program Öğretim 
Amaçları

Program Çıktıları

Kim? Mezunlar Öğrenciler

Ne? Kariyer hedefleri ve mesleki 
beklentileri

Bilgi, beceri, deneyim ve 
davranışları 

Ne zaman? Mezun olduktan sonra Mezun oluncaya kadar 

Nerede? İş hayatında Programda

Nasıl? Mezun anketleri/görüşmeleri
İşveren anketleri/görüşmeleri
Mezun kariyer takibi
Mezun ofisi

Verilen dersler, bitirme 
ödevleri, yarıyıl 
çalışmaları, stajlar, 
teknik geziler, 
Kullanılan ölçme ve 
değerlendirme süreçleri 

Neden? Sürekli İyileştirme Süreci





Ölçüt 2. Program Öğretim Amaçları

• Kurum (YÖK, Üniversite ve Fakülte) öz görevleriyle tutarlı 

olmalıdır.

• Programın iç ve dış paydaşlarının görüşleri alınmalıdır.

• İhtiyaçlar doğrultusunda güncellenmelidir.

• Öğretim amaçlarına ulaşma için yapılan faaliyetler 

(dersler, seminerler, stajlar, bitirme çalışmaları vb.) 

açıklanmalıdır. 



İç Paydaşlar

• Öğrenciler

• Ders veren öğretim görevlileri

• İdari birimler ve idari personel

• Rektörlük ve birimleri

• Enstitüler, diğer fakülteler, diğer bölümler, 
araştırma merkezleri

• Birlikte çift anadal ve yandal programı yürütülen
bölümler

• Öğrenci temsilcileri



Dış Paydaşlar

• Mezunlar

• İşverenler

• Kamu kurumları

• ÖSYM, diğer üniversiteler ve birimleri

• Sivil toplum ve meslek örgütleri

• Araştırma merkezleri

• Kısa süreli iş ortaklığı içinde bulunulan kurumlar
(staj yerleri, proje çalışmaları, seminerler)



PAYDAŞLAR

Bilgi 
Paylaşımı

Dialog İşbirliği

İstişare



Programların eğitim 
amaçları ve kazanımları 

kamuoyuna açık bir 
şekilde ilan edilmelidir.



Ölçüt 2 Program Öğretim Amaçları 

2.1 Program Öğretim Amaçları 
Belirlenmiş ve yayınlanmış öğretim amaçlarının sıralanması

2.2a Program Öğretim Amaçlarının FEDEK Tanımına 
Uyması 

2.2b Kurum Özgörevleriyle Tutarlılık
Türkiye Yükseköğretim Yeterlilik Çerçevesi, Üniversite, Fakülte 
vb. 

2.2c Program Öğretim Amaçlarını Belirlemede 
Paydaşların İşlevleri
İç ve dış paydaşlar tanımlanmalı



2.2d Program Öğretim Amaçlarının Yayımlanması
Web sitesi linki

2.2e Program Öğretim Amaçlarını Belirleme ve 
Güncelleme Yöntemi

Paydaşların gereksinimleri
Paydaşların gereksinimleri doğrultusunda düzenlemeler



Öğretim Amaçlarını Belirleme 
Yöntemi

Üniversitemizde 2012 yılında Bologna süreci kapsamında yapılan
çalışmalarla, bölümlerin müfredatları öğretim amaçları çerçevesinde yeniden
oluşturularak, bölüm içi ve dışı seçmeli derslerle güçlendirilmiştir.

• Yurtiçi/dışı üniversitelerdeki benzer bölümlerinin programları
incelemek,

• Öğretim elemanlarının görüş ve fikirlerine başvurma,

• Bölümün o zamana kadar ki eğitim-öğretim deneyimlerini
değerlendirme,

• Bölüm öğrencilerinden gelen öneriler,

• Üniversitede bölümden servis dersi alan diğer bölümlerin ihtiyaçları,

• Mezunların ihtiyaç duyabilecekleri mesleki bilgi ve donanımlar.



http://tyyc.yok.gov.tr/





2.3 Program Öğretim Amaçlarına Ulaşma

Kullanılan ölçme ve değerlendirme süreçleri 

Verilen dersler,
Bitirme ödevleri, 
Yarıyıl çalışmaları, 
Stajlar, 
Teknik geziler,
Mezun anketleri/görüşmeleri,
İşveren anketleri/görüşmeleri,
Staj anketleri/sunumları



2.3 Program Öğretim Amaçlarına Ulaşma

• Ölçme ve değerlendirme süreci açıklanmalı
• Sistematik ve somut veriler kullanılmalı
• Amaçlara ulaşma düzeyi belirtilmeli



Örnek Öğrenim Amaçları



MSKÜ Fen Fakültesi Kimya Bölümü 
Öğretim Amacı

1. Kimyada temel mesleki bilgiyi oluşturmak, problem çözme becerisini
geliştirmek, analitik ve bütünsel bir bakış açısına sahip olmak ve
analitik düşünmeyi prensip haline getirmek.

2. Bilgilerini uygulama alanına aktarabilmek, mesleği ile ilgili yöntem ve
teknikleri kullanabilmek, sorunlar ile ilgili çözüm önerilerinde
bulunabilmek.

3. Öğrendiklerini ulusal ve uluslararası boyutta uygulamak ve sorunlara
ilişkin çözüm önerilerinde bulunmak.

4. Deney tasarlayıp planlama, yürütme ve sonuçlarını analiz ederek
yorumlamak.

5. Kimya alanında gereken düzeyde bilişim teknolojilerini ve paket
programları yetkin kullanabilmek.



MSKÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü 
Öğretim Amaçları

1- Temel Biyoloji bilgi birikimi kazandırmak (araştırma, eğitim-öğretim, 
değişim vb.),

2- Mesleki ve etik sorumluluk bilincinde insanlar yetiştirmek,

3- Araştırma ve geliştirmeye önem vermek,

4- Hayat boyu öğrenmenin bilincinde olmak,

5- Sağlık, çevre, biyoteknoloji gibi alanlarda ki problemlere biyolojik çözümler 
üretmek,

6- Çevre bilincinin oluşturulması ve biyolojik zenginliğin korunmasına önem 
vermek,

7- Dünyadaki paydaşları ile ortak ilişkiler kurmak



Akdeniz Üniversitesi 

Turizm Fakültesi 

Seyahat işletmeciliği Bölümü

Seyahat işletmeciliği mesleğinde ulusal ve uluslar arası düzeyde yönetim
kademelerinde hizmet verebilmek için gerekli bilgi, beceri ve
tutumlarla donatılmış, turizm endüstrisinin mevcut ve potansiyel
ihtiyaçlarının farkında olan, insanlara hizmet etmeyi özümsemiş ve
hayat boyu öğrenmenin önemini kavramış seyahat işletmecileri
yetiştirmektir.

Kaynak : http://dersbilgipaketi.akdeniz.edu.tr/tr-TR/Program/Browse/837/762

http://dersbilgipaketi.akdeniz.edu.tr/tr-TR/Program/Browse/837/762




Bu program ölçütleri başlığında “Türk Dili ve Edebiyatı” nitelemesi bulunan programlar 
için geçerlidir. Mezunların, programın öngördüğü amaçlar doğrultusunda aşağıdaki 
alanlarda bilgi, beceri ve yetkinlik kazandığı kanıtlanmalıdır.

• Türk Dili ve Edebiyatının tarihî gelişimi ve güncel konumu hakkında bilgi sahibi 
olma; eski/yeni Türk Dili/Edebiyatı, Türk Halk Edebiyatı ve Çağdaş Türk Edebiyatı 
hakkında bilgi sahibi olma;

• Türk Dili ve Edebiyatının ürünlerini bilimsel ölçütler çerçevesinde anlama ve 
inceleme;

• Türkçeyi güzel ve doğru bir şekilde kullanabilme; dil ve edebiyat bilgilerini 
kullanabilme becerisine sahip olma;

• Dil ve edebiyat problemlerinin çözümüne yönelik olarak disiplinler arası yaklaşıma 
sahip olma;

• Çağın getirdiği güncel dil ve edebiyat alanlarındaki problemlerin farkında olma;

• Temel dil ve edebiyat bilgilerini kavrama becerisini kazanmış ve alan bilgilerini 
eğitim öğretim amacına yönelik olarak kullanabilecek durumda olma;

• Diğer sosyal/insani bilimler (edebiyat, sanat tarihi, arkeoloji, hukuk, sosyoloji, 
felsefe) alanlarından faydalanabilme becerisine sahip olma;





Öğr. Gör. Feride Gireniz

E-posta : feridegireniz@mu.edu.tr

Tlf: 211 49 25 


