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UNivERSiTELERDE UYGULANAN B~ARI

DEGERLENDiRMEY~IMLARI

.*Yrd.Doc.Dr. Krymet SELVI

6ZET

Basan degerlendirme yaklasimimn seciminde program hedeflerinin
gerceklestir-ilmesinin temel kriter olmasi gerektigini savunan
cahsmada iiniversitelerdeki tam ogrenme kriterini esas alan "mutlak
degerlendirme" yaklasimmdan vazgecilerek, grup basansirun yeterli
kabul edildigi can egrisi teknigini esas alan "bagil degerlendirme''
yaklasmu uygulamalarmm yaygmlastigr belirtilmektedir. Bu

g orusten yola crkrlarak cesitli iiniversitelerdeki basari
degerlendirme yaklasimlan ve uygulamalar ortaya koriulmakta,
degisik yonlerden tarusilmaktadir.

ctnts

Bu makalede, cesitli universitelerin smav yonetmelikleri incelenerek
yuksekogretimde akademik basanrun "bagil degerlendirme'' yaklasmuyla

d ege r lend ir i lmesi ve bu yakl asi rm n program hedeflerinin
gerceklestirilmesi uzerindeki etkileri tarusilrmsur. Aynca, basari
degerleridirme yaklasirmnm secilmesi ve uygulanmasr dikkat cekilmesi
amaclanrrnstir.

Bir egitim programmda temel beklenti, uygulanan programm
amaclarmm ger<;ekle§tirilmesi, yani ogrenci davramslarrnda hedeflenen

degisikliklere ulasilmasidrr. Program hedefleri dogr'ultusunda ogrenci
davramsmda ortaya crkan degisiklikler, kismen ogrencilerin akademik

basarisma iliskin degelendirme sonuclanyla aciklanabilir. Ogrencilerin

* Anadolu Universitesi, Iletisim Bilimleri Fakiiltesi
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akademik basarisma yonelik degerlendirmeler, programda kazandirrlmasr
hedeflenrnis davrarnslara ogrencilerin ne olcude ulastigrm belirlemek

amaciyla yapilmaktadir. Aneak, programa katilan ogrencilerin yuksek bir
basarr saglamis olmasi tek basma bir programm etkililiginin karn ti

degildir. Ogrenci basansmdan ne anlasilmasi gerektigi, secilen olcme ve
degerlendirme yaklasrmlari ile iliskilidir. Bu nedenle, bir degerlendirme

yaklasirnrna karar vermeden once, meveut basari deger'lendirme
yaklasimlarr iyi ineelenmeli ve program hedeflerini gerceklestirme
acismdan uygulanabilir olup olmadigi arasunlmalidir.

Ogrencilerin programa giristen cikisa kadar tum ogrenmeleri,
basarirun olculmesiyle belirlenmektedir. Secilen olcme ve degerlendirme

yaklasimmm dogru bir sekilde isleyebilmesi icin, degerlendirme amac ve
islevinin acik olarak ortaya konulmasi gereklidir. Sistemi idare edenler,

ogretieiler ve ogrenciler degerlendirmenin arnacirn bilmiyor ya da goz ardi
ediyorsa degerlendirme sisteminin ve tum programm isleyisi bozulabilir.

Basari degerlendirme sisteminin kapsarru sadeee ogreneiye not

verme ile sirurh degildir. Degerlendirme sonuclanndan (l);

- Ogrenci ogrenmelerinin izlenmesi,
- Ogretiei basansimn belirlenmesi,

- Programm etkililiginin belirlenmesi,
- Ogrenme zorluklanmn belirlenmesi,

- Ogrenci ilgisinin canlandmlmasi,
- Ogrenme eksikliklerinin teshis edilmesi ve duzeltilmesi,
- Ogrenci rehberligi icin bilgi elde edilmesi

ile ilgili egitim programmm isleyisi uzeriride etkili olan cesit.li

geribildirimler elde edilir. Ogrenci basansmi degerlendirmek icin secilen

degerlendirme yaklasmnrnn , ogreneilerde ogrenmeye karst ilgi
uyandirrnasi beklenir. Degerlendirme amac ve isleyisinin ogrenei
tarafmdan bilinmesi, ogreneiyi daha basar i h olmak i ci n
giidiiler.Gudulenmi§ ogreneide calisma ve basarrh olma duygulan
harekete ge<;er. Yapilan degerlendirme sonuclarina bakilarak, ogreneinin
yanhs ve eksik ogrenmeleri belirlenebilir. Degerlendirme sonueu tesbit

edilen ogrenme eksiklerinin giderilmesi icin yeni ogrenme durumlan
duzenlenerek eksik ogrenmelerin teshis ve duzeltme islevi gerceklestirilmis

olur.

1 C. Yildrrrm (1983). Egitimde Olcme ve Degerlendirme. Ankara: OSYM,
Eg itirn Yaymlari , No:7; M.F. Turgut (1990). Egitimde 61<;me ve
Degerlendirme. Ankara; H. Tekin (1993). Egitimde 61<;me ve
Degerlendi rrne. Ankara.
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Aynea, Ozcelik'in de belirttigi gibi, degerlendirme sonuclarmdan,

icerigin ogreneilerin geli~im diizeylerine uygun olarak belirlenip
belirlenmedigi ve islerrip islenruediginin saptanrnasi amacryla da
yararlamlabilir (2). Ogrenei basarrsi uzerinde olumlu ve olumsuz etkiye

sahip olan giri~ davramslartrnn belirlenmesinde de dcgerlendirme
sonuclarmdan yararlamlmahdir.

Basari degerlendirmenin diger bir islevi olan rehberlige yardim ise,
program uygulamalan sonueu ogreneilerde bilgi, beeeri, yetenek ve kisilik
ozelikleri acismdan ortaya cikan farkm ineelenmesidir. Bu fark ineelenerek

ogrenciler daha sonraki ogrenmeler ve meslekler icin yonlendirilmelidir.

Degerlendirme yaklasimi yardimryla egitim sisteminin isleyisi kontrol
cdilmektedir.Eger egitim sisteminin isleyisi kontrol edilmez ise egitim
programmm amaclarmm gerceklestirmesi mumkun olmayabilir. Yapilan
degerlendirmeler sadeee ogrenci basarrsim belirlernekle kalmaz, aym
zamanda turn egitim sisteminin giivenilir sekilde devamh hgrrun
saglanmasinm da sigortasi olur.

UNivERSiTE BA~ARISINI ETKiLEYEN ETMENLER

Ogreneilerin akademik basarilan iizerinde etkili olan en oriemli
etmenlerden birisi uygulanan basari degerlendirme yaklasrrmdrr,
Universitelerde uygulanmakta olan basan degerlendirme yaklasrmlarmm
son zamanlarda degi~tirildigi gozlenmektedir. Orriegin, Osmangazi

Oniversitesi 1994-1995, Uludag Universitesi 1995-1996, Anadolu Oniversitesi
1995-1996 ogretim yilmda bazi fakfiltelerde kredili sistem ya da can egirisi
adi altmda "bagil degerlendirrne" yaklasmu uygulanmaya baslanrmsur.

Universitelerde baslatilan bu uygulamalarla ilgili herhangi bir arastirma ya
da izleme arasnrmasi yapilmadigi saptanmrsur. Aynea deger'lendirme
yaklasimmm degistirilme gerekcesine iliskin yazih bilgi elde edilemernistir.

Corusme yapilan ilgililerden bazrlan ise bu degi~ikligin temel gerek<;esini,
ogreneileri giidiileyerek basanrnn daha da arturtlmasi beklentisi olarak
aciklarmsur. Aneak programm sadeee degerleudirme boyutunda yeni
diizenlemeler yaparak ogreneiyi giidlliemek ya da daha basarih hale
getinnek mumkun degildir. Kendi kosullan icinde cok iyi sistemler olarak
tamrnlanan ve kabul edilen sistemler, eger uygun kosullar saglanmadan

uygulamrsa yeni uygulama sekliyle basarrsiz olmasi kacmi lmazdrr.

2 D.A. Oz ce lik (1992). Egitim ProgramIan ve ()gretim (Genel
Ogretimyontemleri). Ankara: OSYM Yaymlan, 3,5.12.
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Ogrencileri giidiilemeye yonelik basari degerlendirme sisterni uygulayan
iiniversitlerden birisi ODTU' dir. Basan degerlendirme yaklasrmlarrru
degistiren iiniversiteler ile ODTU' nin yonctrnelikleri karsrlasnrrldrgmda
degerlendirme yaklasrmlarindaki benzer'Iigin sadece ogrenci basarismm
Harf Notu sekliride gosterilmesiyle sirnrh kaldigi gorulmektedir. Bu

iiniversitelerde uygulanan degerlendirme sisteminin oziinii olusturan
yan§ma ve basarih ogrenciye sunulan imkanlar goz ardi edilerek,
ogrencinin bulundugu grup icinde daha basarih olrnasmi bcklemek,
degerlendirme sisteminin islevinin eksik algrlandigmi gostermektedir.

ODTU ve Bogazic;:i Un ive rsi tesi nd e ogrenci b as ar is i n i

degerlendirmek icin uygulanan yan§ma esasrna dayah yaklasirrun
ogrencileri giidiilemesi ve daha basarrh olmalan icin yan§ ortanu
saglamasi dogaldir. Her seyden once bu okullara giriste cok yuksek bir
puan aranmakta ve bunun sonucunda da ogrenme giidiisii ve basarih
olma istegi olan ogrenciler bu programlara girmektedir. Biiyiik bir yansla
girilen programlar genellikle birinci, ikinci ya da iic;:iincii tercihlerden

olusmaktadir. Bu ogrenciler, bir dersten gec;:er not alarak basarih olrnayi
basari icin yeterli gormemektedirler. Daha yiiksek basari icin hem
kendileriyle hem de diger ogrencilerle yarrsmaktadirlar. Eger ogrenci daha

alt srralardaki tercihlerine giriyor ve gec;;er notu almayi programda basan
icin yeterli goriiyorsa, basarih olmak icin dusuk bir giidiiye sahip oldugu
soyleriebilir. Yani ogrencilerin girdikleri programlann ilk snalardaki
tercihleri olup olmamasi onlann programda elde edecekleri basarrlari

uzerinde dogrudan etkili olmaktadir.

Ogrencinin universite programmdaki basansnu etkileyen bir diger
ozcllik ise secilen degerlendirme yaklasimryla ogrenciyi basariya goturecek

olan yapmm iyi isletilmesidir. Yani programa giren ogrencilerin program
uygulamalari sirasmda giidiilenmesidir. Degerlendirme sistemini
degisthen universitelerin yonetmelikleri incelendiginde (3) ogrenciyi
daha basarrh olmaya yonlendirecek motive edici hicbir unsura yer
verilrnecligi goriHmektedir. Bununla ilgili olarak ODTU'de girdigi
programda belli bir basariyi yakalayan ogrenciye saglanan olanaklar ornek
verilebilir. Kendi programlannda basarih olan ogrencilere 3.yanyllda

uygulanan Gift Anadal Lisans Prograrm ve Yan Anadal Programi

3 Osmangazi Universitesi (1994). 1994-1995 Egitim-Ogretim Yl1l
Ogrenci Rehberi. Eskisehir.s.Il-l il; Anadolu Universitesi (1995). Ogrenci
Ki lavuzu , 1995-1996 Ogretim Yih . Eskisehir , s.20-35; Uludag
Universi tesi (1996). 1996 - 1997 Ogrenci Rehberi. Bursa, s.2-13.
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ogrencileri basar i h olmaya gudu leye n ugulamalar olarak
gosterilebilir(4). Yine ODTU ogrenci yonetmeligi incelendiginde genel

not ortalamasi en az 3.00 olan basarih ogrencilerin normal ogrenim
suresinden erken mezun olmalan murnkun olabilmektedir (5). Bunlann

yanlSlra basanh ogrenciler ogrenimleri surerken veya mezuniyetten sonra
yurt ici ve yurt dismdan cesitli burslar alma olanagma kavusmaktadir. Aym
sekilde mezuniyetten sonra i§ bulma, yurt disr egitim ve i§ imkanlanmn
fazla olrnasi da ogrencileri daha basarih olmak icin yarrsa sokmakta
onernli etkiye sahiptir.

Ogrencilerin iiniversite basansi uzerinde etkili olan diger bir ozellik

ogretim elemanlannm ol<;:me ve degerlendirme bilgi ve becerisidir. Olcme
ve degerlendirme konusunda yeterli olmayan ogreticiler degerlendirme
sistemini belirlemede hatah kararlar verebilirler. Eger ogretim elernam

nicin degerIendirrne yaptrgmi, degerlendirmeler icin gerekli olan
kriterlerin neler oldugunu, neyi ve nasil olcmesi gerektigini bilmiyorsa
yaptlgl olcmeler hatah olabilir. Bir programda degerlendirme yaklasirmmn
hatah olarak belirlenmesi ve uygulanmasi programm etkililigini olumsuz
etkileyecegi gibi ogrencileri basansizhga goturebilir.

UNivERSiTELERDE UYGULANAN DEGERLENDiRME
YAKLASIMLARI

Ogrenci basarismm degerfendirilmesinde ya snuf basarisirn esas
alan "bagrl deger'Iendirme" ya da tam ogrenmeyi esas alan "mutlak
degerlendirme" yaklasmu uygulanmaktadir. Belirlenrnis bir olcutun
degerlenclirmede kullamlmasim yani basari alt sirurirun onceden acikca
belirlenmesini esas alan yaklasirn mutlak degerlendirmedir. Mutlak olcutle
not vermede ogrenci basarrsi, ogrenilmek uzere belirlenmis konu, unite
veya icerigin tam ogrenme derecesine baglarur (6). Mutlak
degerlendirme yaklasimmda degerlendirme olc;:uui program hedefleri esas
almarak belirlenmektedir. Mutlak degerlendirmeyi esas alan yaklasim
ODTO'de (7) ve Durnlupmar Oniversitesi'nde (8) uygulanmaktadrr,
ODTO'de 100 iizerinden yaprlan degerlendirmede basari alt smiri 50,
Dumlupmar Uinersitesinde basari alt smrrr 60 puanla basaulmakta,

puanlar yUzde olarak gosterildikten soma bu yuzdelerin karsihg: alan harf

4 ODTU (1993). Yonetmelikler (Ogrenci Rehberi ). Ankara, s.16.
5 A.g.k., s.22.
6 H. Tekin. A.g.k., s.289.
7 ODTU. A.g.k., s.18.
8 Dumlupinar Universitesi (1996). Ogrenci Rehberi (Lisans). Afyon, s.23.
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notuna cevrilmekte, hangi puan karsihgmda hangi harf notunun geldigine
i liskin kesin belirlemeler yaprlrms olarak uygulanmaktadrr. Tam

ogrenmenin basari icin olcut olarak almrnasi ve basari ol<;iisuniin
puanlarla acikca ortaya konulmasi, hem programda ulasilacak hedefleri
hem de ogrenci hedeflerinin netlestirilmesini saglar. Eger basari olcutu ve

alt SHun grubun basansi dikkate ahnarak ogretici tarafmdan belirlenecek
olursa program amaclarrna ulasma bakirrundan her ogretici farkh

olcutleri benimseyecektir.

Basari alt smrrrnm belirlenmesinde grup basarismi esas alan bagll
degerlendirme yaklasirm , ogrenci basar isi m olumsuz yo n de

etkileyebilmektedir. Bagll degerlendirme ile tam ogrenme isteginden
vazgecilip, ogrencilerin, yani simfm ogrendikleri yeterli olarak kabul
edilmektedir. Cunku ogrenciden tam ogrenme beklenmez ve ogrencinin

basansi uyesi bulundugu sirufm basarrsi ile kryaslamr. Tam ogrenme

modeli goz ardi edildigi taktirde ozelikle on kosul olan konular daha alt
diizeyde ogrenilerek gecilecek ve ogrenci bir sonraki del's icin gerekli olan

hazirbulunusluk duzeyine erismeden basarih kabul edilecektir. ilk yillan
daha az bilgi ile ge<;en ogrenci, ikinci ve ucuncu simflarda basarisiz
olacaknr. Ornegin, matematik bolumimde okuyan ogrenci birinci simfta
ogrenilmesi gereken bilgileri kazanmadan ikinci sirufa ge<;erse ikinci
simftaki bilgileri ogrenmesi zorlasacaknr. Boylece ogrenci her simfta
istenilen ogrenme diizeyine ulasmadan gecrnekte ve eksik bilgiler gittik<;e
artmaktadtr. Cimkf) bagil degerlendirmedeki yeterililik Ol<;lltll 0 dersi alan
()grenci grubunun basarrlarma bakilarak belirlenmektedir (9). Bagll

degerlendirme sistemini esas alan yeni uygulamalar inceleridiginde basan

olcutunim grup basansi esas almarak belinlendigi gorulmektedir (10).

Bagil degerlendirmede siruftaki ogrencilerin basari diizeyinin cok
dusuk oldugu durumlarda basansiz bir ogrencinin basarrh gosterilmesi,
sirnftaki basan duzeyinin cok yuksek oldugu durumlarda ise orta diizeyde
basarrh olan ogrencilerin basarrsiz gibi gosterilmesi durumlan ortaya
cikabilrnektedir (11).

Can egrisi tekniginin esas almdrgi bagil degerlendirmede aym
programda del's okutan iki ogreticinin program amaclarrni birbirinden

9 M.F. Turgut (1990). A.g.k., s.239-240; H.Tekin. A.g.k., s.290.
10 Osmangazi Oniversitesi. A.g.k., s.9-19; Anadolu Oniversitesi. A.g.k.• s.20-35;

Uludag Universitesi, A.g.k.• s.2-13.
11 M.F. Turgut (1990). A.g.k.• s.240.
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farkli diizeylerde gerceklestirmesi kacirulrnaz olacakur. Orncgin , bir
()gretici grubun genel basansma bakarak 100 uzerinden 30 puam gec,,:er not
yani program amaclarma ulasma icin yeterli olarak kabul ederken, bir
baskasi gec;er not smniru 70 puan olarak belirleyebilir. Basari alt
sirurmdaki belirsizlik, ogretimin gerceklestirilmesinde karrnasaya sebep

olabilir. Grup basarisim goz onunde tutarak ogrenme sonuclaruun
degerlendirilmesinde kullarnlan can egrisi teknigi bir programm amacma
ulasip ulasmadigmi belirlemede yetersizlik gostermektedir (12). Ciinki)
can egrisi teknigi esas ahnarak yapilacak bir degerlendirmede, program
amac,,:lanna ulasma ve tam ogrenme olc,,:iitil ortadan kalkmakta ve
programda ulasilmasi gereken amaclar goz ardi edilmektedir. Can egrisi
esas ahnarak yapilan degeilendirmede, her ogretici grubun basarismi
dikkate alarak kendince bir yeterlik olc;iitii ve dolayisiyla bir arnac
belirlenmekte ve onun gerc,,:ekle§tirilmesi esas almaktadir. Ogreticinin
amaclari ile program amaclari her zaman uyusrnayabilir ve ogretim

sirasmda bir ogreticinin program amaclarim ne derece gerceklestirdiginin
kontrolu cogu zaman mumkun degildir.

ABD'de fen programlannm gelecegine yorie lik egilimlerinin
saptanrnasi icin yaprlan bir arastirrnada ogretmenlerin, akademik
basarm m olc,,:iilmesi ve degerlendirmesinde bagrl degerlendirme
yaklastrru ndan vazgec,,:ilerek mutlak degerlendirme yaklasrrmru n
uygulanmasi yonunde gorii§ bildirdikleri saptanrrusur (13).

SONUe; VE ONERiLER

Basari olcutunun dersten d erse degi§tigi bagIi' deger lendirrne

yaklasrrrurida, program hedeflerinin degerlendirme olc,,:iitil olarak
kullarulma durumu ortadan kalkrnaktadir, Bunun sonucunda

• Bagil degerlendirme yaklasirrn uygulanarak yaprlan basari
degerlendirme sonuclarma bakrlarak programda hedef1enen
davranis degisikliklerine ne derece ulasrldigi saptanamamaktadir.

12 B. Seels (1993). The Knowledge Base of the Evaluation Domain,
Association for Educational Communications and Technology.
Washington, D.C., s.4.

13 B. Baird (1995, December - 1996, January). "The High School Science Classroom
Of The Future". Essays On The Future Of Secondary Education, A
Special Issue Of The High School Journal. (Internet adresi : http: / /
Sunsite.Unc. edu / horizon / HSJ /).
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• Ogrenme eksiklerinin belirlenip bu eksikliklerin giderilmesi icin yeni
ogrenme dururnlarrrun duze n lenmesi bagil degerlendirme
yaklasirnryla olanaksiz hale gelmektedir.

• ()grenci ogrenmelerinin izlenmesi, program e tkil il iginin
belirlenmesi ve ogrenci rehberligi icin bilgi elde edilmesi mumkun

olmamaktadir,

Bagil degerlendirme yaklasirmm uygulayan iiniversitelerin

yorictmefiklerinde ogrencileri guduleyecek unsurlann eksik oldugu
sap tan rru s trr. Bu nedenle yonetmelikle rde giichilemeye yorie lik
diizenlemeler yapilmalidir.

Bagil degerlendirrne yaklasirmm benimseyen iiniversiteler bu
yaklasrmm dezavantajlarim gidermek icin basari alt sirnriru tesbit ederek
smav yonetmeliklerinde belirtrnelidirler.

Degerlendirme yaklasinum uygulayacak olan ogretim elernanlarmm

yeni yaklasima iliskin bilgi sahibi olmasi saglanmahdlr.

Egitirn programlan; program amaclarr, ogretmen ve ogrenci
ozellikleri, ()gretim yontcrnlcri, degerlendirmc yaklasuru, arac - gcre( gibi

birbiri ile iliskili bircok boyuttan olusmaktadrr. Bu boyutlann yalmzca
birinde yaprlacak bir degisiklik programm tamami ve tek tek boyutlan
iizerinde etkili o lmak tadi r. Bu n cde n le , ogrenci basarisrn in
dcgcrlendirilmesi boyutunun degi§tirilmesi, bir program gelistirme

cahsmasi olarak algrlanrnah ve degisikliler pilot cahsma kapsammda
arasurildiktan sonra ortaya cikan sonuclara bakilarak programa entegre

edilmelidir.

Degerlendirme yaklasrmmrn degi§tiren iiniversitelerde gerek
degi§iklige gidilmeden once gerekse uygulamaya baslandiktan sonra
konuyla ilgili arastirma yaprlrnadigi saptanrrusur.

Un ive rsi te lerde uygulanan bagi l degerlendirme yaklasrrru

uygulamalanyla ilgili daha kapsamh arasurrnalar yapilmahdir.
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