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Avrupa yüksekö¤retiminde bir reform niteli¤i tafl›yan Bologna süreci, ö¤renci
ifl yükünü esas alan Avrupa Kredi Transfer Sistemine (AKTS) dayal› olup, uy-
gulamalarda ö¤renci ifl yükünün hesaplanmas› ve ö¤renci baflar›s›n› de¤erlen-
dirme yöntemleri kritik önem tafl›maktad›r. Bu çal›flman›n amac›, Hacettepe
Üniversitesi’nin Bologna süreci çal›flmalar› kapsam›nda güncellenen lisansüs-
tü programlar›n›n ders bilgi paketlerindeki derslerin AKTS kredilerinin belir-
lenmesinde etkili olan ö¤renci ifl yükü ile ö¤renci ders baflar›s›n›n de¤erlendi-
rilmesinde dikkate al›nan görevlerin karfl›laflt›r›lmas›d›r. Çal›flma kapsam›nda
Hacettepe Üniversitesi E¤itim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yürütülen, tez-
li yüksek lisans düzeyindeki 12 program ele al›nm›flt›r. Söz konusu yüksek li-
sans programlar›n›n her birinden, bilim dal›na özgü temel ders niteli¤i tafl›yan
iki zorunlu, iki seçmeli statüde olmak üzere toplam 48 dersin bilgi paketleri in-
celenmifltir. Araflt›rman›n sonuçlar›, de¤erlendirme sistemi tablolar›nda yer
alan görevlerle ö¤renci ifl yükü tablolar›nda yer alan görevlerin genel olarak
birbirleriyle örtüflmedi¤ini göstermifltir. Ayr›ca ders de¤erlendirme sistemi
tablolar›nda yer alan görevlerin say›lar› ve ö¤renci baflar›s›n›n de¤erlendiril-
mesine iliflkin katk› oranlar› ile ö¤renci ifl yükü görevlerinin say› ve saatleri de
ço¤unlukla çeliflmektedir. Baz› derslerin toplam ifl yükünün yanl›fl hesapland›-
¤› ve AKTS (ö¤renci ifl yükü) tablosu hesaplamalar› yap›l›rken toplam ifl yükü-
nün göz ard› edildi¤i tespit edilmifltir. Araflt›rma sonuçlar›, ö¤retim elemanla-
r›n›n ders bilgi paketlerinin doldurulmas›, ö¤renci ifl yükünün hesaplanmas› ve
ders de¤erlendirme sistemi olufltururken dikkat edilmesi gereken hususlar ko-
nusunda bilgilendirmeye ihtiyaç duydu¤unu düflündürmektedir. Ayr›ca, ders
bilgi katalo¤u için kullan›lan bilgisayar yaz›l›m›ndan kaynakland›¤› düflünülen
tablolar aras›ndaki görev farkl›l›klar›n›n nedenlerinin araflt›r›lmas›n›n önemli
oldu¤u söylenebilir. Bu durumda da üniversitelerin yaz›l›m güncelleme çal›fl-
malar›na gereken önemi ve önceli¤i vermesinin gere¤i vurgulanabilir. 

Anahtar sözcükler: AKTS, Avrupa Yüksekö¤retim Alan›, Bologna süreci,
ders bilgi paketi, e¤itim bilimleri, Hacettepe Üniversitesi, ifl yükü, ö¤renci ifl
yükü, ö¤renci de¤erlendirme yöntemleri, Türkiye, yüksekö¤retim.

Bologna process as a reform at higher education is based on European
Credit Transfer System that predicates student workload. Calculating
student workload and defining student assessment methods are important
issues in Bologna process. The aim of this study is comparing student
workload which is effective in determining course ECTS to student tasks
which affect the course assessment. Within the scope of the study, 12
masters programs with thesis at Hacettepe University Graduate School of
Educational Sciences were investigated. Two compulsory and two elec-
tive courses from each program which means 48 course catalogues in
total were investigated. The results of the study showed that the tasks on
course assessment system tables and the tasks on student workload tables
do not match up in general. Moreover, the tasks' number and contribu-
tion rate on the tables conflict with each other. It’s determined that total
workload of some courses calculated incorrectly and when ECTS (stu-
dent workload table) calculations were being done, total workload was
ignored. The research results indicate that instructors need to be provid-
ed with training on how the course catalogues are developed, in particu-
lar how student workload is calculated and how course assessment system
needs to be integrated with the rest of the course packages. In the mean-
time, it can be claimed that investigation of the reasons in the task differ-
ences observed in the tables, which might be a result of inaccurate per-
formance of the software used for course catalogue, are very important.
Thus, it could be emphasized the fact that that the universities need to
give priority to software updates.  

Keywords: Bologna process, course catalogue, educational sciences, ECTS,
European Higher Education Area, Hacettepe University, higher education,
student assessment methods, student workload, Turkey, workload.
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YY üksekö¤retimle ilgili alanyaz›n son y›llarda yüksekö¤-
retim alan›n›n, daha önce yaflanmam›fl bir flekilde ulus-
lararas› rekabete aç›ld›¤›n› göstermektedir. Bu duru-

mun en temel nedenlerinden birinin küreselleflme sürecinde ya-
flananlar oldu¤u söylenebilir. Bu rekabet sürecinde çeflitli ülke-
ler yüksekö¤retim sistemlerini karfl›laflt›rmak, benzer sorunlara
ortak çözümler üretmek üzere bölgesel iflbirli¤i çabalar› gelifl-
tirmifllerdir. Bu giriflimlerden birisi ve belki de en kapsaml›s›,
Avrupa bölgesinde ortak bir Avrupa Yüksekö¤retim Alan› (Eu-
ropean Higher Education Area, EHEA) oluflturmak üzere bafl-
lat›lan Bologna sürecidir. 

Bologna sürecine 1998 y›l›nda Fransa, ‹talya, Almanya ve
‹ngiltere E¤itim Bakanl›klar›nca yay›mlanan Sorbonne Bildir-
gesi ile bafllanm›flt›r. Avrupa ölçe¤inde ortak bir kredi sistemi-
nin kullan›lmas› 1998 tarihli Sorbonne Bildirgesi’nden, 2012
tarihli Bükrefl Bildirgesi’ne kadar önemli bir bafll›k olarak süreç-
te yer alm›flt›r.

Sorbonne Bildirgesi (Sorbonne Declaration, 1998) ile Avru-
pa Birli¤i’nin sadece ekonomik bir birliktelikten öteye geçebil-
mesinin yolu, büyük ölçüde üniversiteler taraf›ndan k›tan›n en-
telektüel, kültürel, sosyal ve teknik boyutlar›n›n da güçlendiril-
mesi olarak kabul edilmifltir. Avrupa Yüksekö¤retim Alan›n›n
tan›n›rl›¤›n›n ve ilgi çekicili¤inin, kolay anlafl›labilir ve karfl›lafl-
t›r›labilir bir derece yap›s› ve ortak bir kredi sistemiyle do¤ru-
dan ilgili oldu¤u belirtilmifltir. Sistemin uluslararas› karfl›laflt›r-
maya ve eflde¤erli¤e olanak sa¤lamas› gere¤i üzerinde durula-
rak, orijinalli¤inin ve esnek yap›s›n›n kredilendirme ve dönem-
lere (sömestr) ay›rma yoluyla uygulanaca¤› belirtilmifltir. Böyle-
likle yüksekö¤retimde kazan›lan kredilerin geçerli¤inin ve etki-
sinin yaflam boyu olmas› sa¤lanm›flt›r. Kredilendirme sistemi
sayesinde ö¤renciler ifl yaflam›na geçtikten sonra da kolayl›kla
akademik sürece özgeçmiflleri korunarak devam edebilir hale
gelmifltir.

Türkiye, Bologna sürecine 2001 y›l›nda dahil olmufltur. Bu
süreç, son olarak 2010 y›l›nda Kazakistan’›n da sürece dahil ol-
mas›yla 47 ülkenin üye oldu¤u genifl bir alana yay›lm›flt›r (YÖK,
2010). Bologna sürecinin temel hedefleri aras›nda kolay anlafl›-
labilir ve birbiriyle karfl›laflt›r›labilir yüksekö¤retim diploma ve
dereceleri oluflturmak, yüksekö¤retimde “lisans, yüksek lisans
ve doktora” fleklinde üç aflamal› derece sistemine geçmek, yük-
sekö¤retimde Avrupa boyutunu gelifltirmek, ö¤renci ve ö¤retim
elemanlar›n›n hareketlili¤ini sa¤lamak ve yayg›nlaflt›rmak, yük-
sekö¤retimde kalite güvencesi sistemleri a¤›n› uygulamak/yay-
g›nlaflt›rmak ve Avrupa Kredi Transfer Sistemini (AKTS) uy-
gulamak bulunmaktad›r (YÖK, 2010).

Bologna sürecine dahil olunmas›yla birlikte üniversiteler ta-
raf›ndan, ö¤retim faaliyetlerinin yürütüldü¤ü tüm programlar
için program bilgi paketleri oluflturulmufltur. Eriflilebilirlik ve
fleffafl›k ilkeleri gere¤ince programlara iliflkin bilgiler birçok
üniversite taraf›ndan internet siteleri arac›l›¤›yla eriflime aç›l-

m›flt›r. Program bilgi paketlerinde; programa iliflkin genel bil-
giler, program›n amac›, program yeterlikleri, mezuniyet koflul-
lar›, de¤erlendirme ve s›navlar hakk›nda bilgiler ile programda
yer alan dersler için ders bilgi paketleri yer almaktad›r. Ders bil-
gi paketlerinde ise dersin amac›, hedefleri (ö¤renme ç›kt›lar›),
içeri¤i, dersin iflleniflinde baflvurulan ö¤retim yöntemleri ve ö¤-
renci baflar›s›n›n de¤erlendirilmesinde belirleyici olan ölçütlere
iliflkin detayl› bilgiler bulunmaktad›r. Demirel’in (2009) prog-
ram gelifltirme için yapt›¤› ve yayg›n olarak kabul gören “hedef,
içerik, ö¤retme-ö¤renme süreci ve de¤erlendirme ögeleri ara-
s›ndaki dinamik iliflkiler bütünü” tan›m›ndan yola ç›k›ld›¤›nda,
Bologna sürecinin ülkemizdeki uygulamalar› birçok yönüyle bir
program gelifltirme çal›flmas› olarak ele al›nabilir. Sürecin uygu-
lanmakta olan programlar›n güncellenmesi, ö¤retim faaliyetle-
rinin e¤itim programlar›nda yer almas› gereken ögelere göre
(hedef, içerik, ö¤retme-ö¤renme süreci ve de¤erlendirme) siste-
matik olarak düzenlenmesi aç›s›ndan da önemli oldu¤u ifade
edilebilir. 

Bologna Sürecinde Akademik Kredi Transfer 
Sistemi (AKTS) 

AKTS; üye üniversiteler aras›nda kredi transferini sa¤laya-
rak e¤itim sistemlerinin fleffafl›¤›n› artt›rmak, üniversiteler ara-
s›nda hareketlili¤i kolaylaflt›rmak ve hedeflenen ö¤renme ç›kt›-
lar›na ulaflmada ö¤rencilerin akademik y›l/dönem boyunca ö¤-
renmeye ay›rd›¤› zaman›n (ö¤renci ifl yükünün) 60 kredi olarak
kabul edildi¤i ve her ö¤renci faaliyetinin kredilendirildi¤i bir
sistemdir (YÖK, 2009). Bologna Bildirgesi’nde (Bologna Dec-
laration, 1999) AKTS sistemi ö¤renci hareketli¤ini yayg›nlaflt›-
ran ve yaflamboyu ö¤renmeyi destekleyen bir unsur olarak ele
al›nm›flt›r. Bologna sürecinin ileriye dönük alt› hedefinden biri
olarak Prag Bildirgesi’nde (Prague Communique, 2001), ö¤ren-
me ve kalite süreçlerindeki esnekli¤in, kredi sistemi ile destekle-
nen yeterliklerle sa¤lanaca¤› vurgulanm›flt›r. Sorbonne, Bolog-
na ve Prag Bildirgeleri’ndekine benzer flekilde Berlin Bildirge-
si’nde (Berlin Communique, 2003) de AKTS’nin ö¤renci hare-
ketlili¤ine, uluslararas› program gelifltirmeye ve kredi transferi-
nin yan› s›ra yaflamboyu kredi biriktirmeye olanak sa¤lamas›
üzerinde durularak önemi belirtilmifltir. Leuven (Leuven Com-
munique, 2009) ve Bükrefl (Bucharest Communique, 2012) Bil-
dirgeleri’nde ise AKTS sistemi, Bologna sürecinin önemli kaza-
n›mlar› aras›nda say›lmaktad›r. Ayr›ca Bükrefl Bildirgesi’nde
(Bucharest Communique, 2012) yer alan 2012–2015 dönemi
hedefleri aras›nda AKTS ifl yükünün ö¤renci ifl yükünü gerçek
anlamda yans›tmas›n›n sa¤lanmas› hedeflenmektedir.

Bologna sürecinin önemli araçlar›ndan birisi olan AKTS,
bir diploma program›n›n veya dersin öngörülen ö¤renme ç›kt›-
lar›n› ve yeterliliklerle ifade edilen hedeflerini baflarabilmesi
için gereken ifl yükü göz önünde tutularak hesaplanan bir kredi
sistemidir. AKTS kredisi, ö¤rencinin bir dersi baflar›yla tamam-
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layabilmesi için yapmas› gereken “teorik ders, uygulama, semi-
ner, bireysel çal›flma, s›navlar, ödevler” gibi çal›flmalar›n tama-
m›n› kapsar ve ifl yükünü temel al›r (YÖK, 2010). Ö¤renci ifl yü-
kü ise ö¤renme ç›kt›lar›n›n baflar›labilmesi için gerekebilecek
dersler, seminerler, sunumlar, uygulamalar, özel dersler, bilgi
toplama, araflt›rma vb. ö¤renme etkinliklerinin niceliksel ölçü-
südür (YÖK, 2009). 

Derse kat›lma, uygulamaya kat›lma, seminer, araflt›rma se-
mineri, al›flt›rma dersi, uygulama, rehberli kiflisel çal›flma, arazi
çal›flmas›, s›nav, proje haz›rlama, s›nava haz›rlanma, ödev haz›r-
lama, staj, sözlü sunum, bireysel çal›flma gibi ö¤renme etkinlik-
leri için harcanan zaman ö¤renci ifl yükü olarak kabul edilmek-
tedir. Tüm bu süreler AKTS’nin belirlenmesinde göz önünde
bulundurulur (Bologna Uzmanlar› Ulusal Tak›m›, 2008).
AKTS kredi sisteminde bir (1) AKTS, 25–30 saat çal›flma karfl›-
l›¤› olarak belirlenmifl olup, bir akademik y›l için kredi miktar›
60 olarak hesaplanm›flt›r. Altm›fl AKTS’lik bu krediye denk ola-
rak bir akademik y›l için 1500–1800 saat aras›nda ö¤renci ifl yü-
kü öngörülmektedir (YÖK, 2010). Buna göre, öngörülen top-
lam ifl yükü lisans düzeyinde (4 y›l) 6000–7200; yüksek lisans dü-
zeyinde (1.5–2 y›l) 2250–2700 ila 3000–3600; doktora düzeyin-
de ise 4500–5400 ila 6000–7200 saat olarak hesaplanmaktad›r.

AKTS kullan›c› k›lavuzunda ö¤renci ifl yükü, belirlenen ö¤-
renme ç›kt›lar›na ulaflmak üzere gerçeklefltirilen derslere kat›-
l›m, semineler, projeler, uygulama çal›flmalar›, alan çal›flmalar›
gibi tüm bireysel çal›flmalar için ayr›lmas› gereken tahmini süre
fleklinde tan›mlanmaktad›r. Ö¤renci baflar›s›n›n de¤erlendiril-
mesi; ö¤renciden beklenen görevlerin ne derece yerine getiril-
di¤inin ya da ö¤renme ç›kt›lar›na ne derece ulafl›ld›¤›n›n ortaya
konulmas›d›r. De¤erlendirme yöntemleri; tüm yaz›l›, sözlü, uy-
gulamal› testleri/s›navlar›, proje ve ürün dosyalar›n› içermekte
ve ö¤rencinin baflar›s›n› belirlemeyi sa¤lamaktad›r (European
Commission, 2015).

Ders De¤erlendirme Sistemi 

Ö¤rencinin, bir ders için kendisinden beklenen ifl yükü gö-
revlerini yerine getirip getirmedi¤ini belirlemek için bir de¤er-
lendirme sistemine gerek duyulmaktad›r. Ders de¤erlendirme
sistemi, ders için uygulanan ölçme ve de¤erlendirme yöntemle-
ri ile derslere ait baflar›n›n de¤erlendirilmesinde dikkate al›na-
cak olan “derse devam, sunum, ödev, ara s›nav, final s›nav›” vb.
gibi ölçütleri ve bunlara ait katk› oranlar›n› ortaya koymaktad›r.
Ders de¤erlendirme tablolar› ayn› zamanda ö¤renciye dersin
toplam ifl yükünün de¤erlendirmedeki da¤›l›m› hakk›nda da bil-
gi vermektedir.

Türkiye’deki çeflitli üniversitelerin lisansüstü ders bilgi pa-
ketleri incelendi¤inde, ders de¤erlendirme sisteminin farkl›
bafll›klarla tan›mland›¤› görülmektedir. Ders de¤erlendirme sis-
temi, Dokuz Eylül Üniversitesi’nin ders bilgi paketlerinde “de-

¤erlendirme yöntemleri” (��� fiekil 1); Marmara Üniversite-
si’nde “de¤erlendirme” (��� fiekil 2); Sakarya Üniversitesi ve
Hacettepe Üniversitesi’nde “de¤erlendirme sistemi” (��� fiekil 3
ve ��� fiekil 4) bafll›¤›yla yer almaktad›r.  Farkl› üniversitelerin
ders bilgi paketlerinde farkl› isimlerle karfl›m›za ç›kan bu tablo-
lar›n tümü, söz konusu derste ö¤renci baflar›s›n›n hangi yön-
temlerle de¤erlendirilece¤i ve hangi görevlerin y›lsonu/dönem

��� fiekil 3. Sakarya Üniversitesi ders de¤erlendirme sistemi.

S›ra Katk› yüzdesi

Yar›y›l içi çal›flmalar›
Ara s›nav 1 40
Ödev 1 60
Toplam 100

Finalin baflar›ya oran› 40
Y›l içinin baflar›ya oran› 60
Toplam 100

��� fiekil 2. Marmara Üniversitesi ders de¤erlendirme sistemi.

Adet De¤er

De¤erlendirme 
Yar›y›l (y›l) içi etkinlikleri 40
Yar›y›l (y›l) sonu etkinlikleri 60

Yar›y›l (y›l) içi etkinlikleri
Ara s›nav 1 100
Toplam 100

Yar›y›l (y›l) sonu etkinlikleri
Final s›nav› 1 100
Bütünleme s›nav› 0 0

Toplam 100

��� fiekil 1. Dokuz Eylül Üniversitesi ders de¤erlendirme sistemi.

Ö¤renme ve ö¤retme yöntemleri

Anlat›m, soru-yan›t, tart›flma

De¤erlendirme yöntemleri

S›ra K›sa Uzun Formül
no kod ad

1 YIN Y›l içi notu

2 ODV Ödev

3 YSS Y›l sonu notu

4 BNS BNS YIN * 0.30 + ODV * 0.10 + YSS * 0.60

5 BUT Bütünleme

6 BBN Büt sonu baflar› notu YIN * 0.30 + ODV * 0.10 + BUT * 0.60

De¤erlendirme kriteri

‹lan edilecektir.
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sonu baflar› puan›na katk›s›n›n ne kadar oldu¤u hakk›nda bilgi
vermektedir.

Ö¤rencinin ifl yükünün temel al›narak hesaplanmas›na da-
yal› olan AKTS kredi sisteminde, ö¤rencinin ifl yükünün de¤er-
lendirilmesi de önem arz etmektedir. Bu nedenle ö¤rencinin
dersin gere¤i olan “uygulama, alan çal›flmas›, s›n›f d›fl› ders ça-
l›flma, proje, ödev, s›navlara haz›rlanma süresi” gibi görevleri-
nin ayn› do¤rultuda de¤erlendirilmesi gerekmektedir. Örne¤in,
bir ders için ö¤renciden iki adet ödev haz›rlanmas› bekleniyor-
sa ve bu ödevler için belirlenen ifl yükü 10 saat ise, bu ifl yükü ve
eme¤in ders de¤erlendirme sisteminde de yer bulmas›, dolay›-
s›yla, bu ödevlerin ders notunun belirlenmesinde bir de¤er ola-
rak karfl›l›k bulmas› gerekmektedir. Bu, ö¤renci merkezli olan
AKTS kredi sisteminin do¤al bir getirisidir. Bu süreçte ö¤renci
ifl yükü sisteminde yer almas›na ra¤men, ders de¤erlendirme
sisteminde yer almayan görevlerin olmas› AKTS yap›s›yla ör-
tüflmemektedir. Bu nedenle bir dersi veren ö¤retim eleman›n›n,
o derse iliflkin bir de¤erlendirme sistemi olufltururken ö¤renci
ifl yükünü dikkate almas› gerekti¤i söylenebilir.

Araflt›rman›n Amac› ve Önemi
Bir programda yer alan derslerin ö¤renci ifl yükü ile ders de-

¤erlendirme sistemi ögelerinin örtüflüp örtüflmemesi durumu-
nun, ilgili program›n niteliksel kalite sürecini ortaya koyan bir
ölçüt oldu¤u ifade edilebilir. Ayr›ca, ö¤renciden bir ders için
beklenen ifl yükünün dersin de¤erlendirilmesinde birebir yer al-
mas›, Bologna sürecinin amaçlar›ndan biridir. Bologna süreci
kapsam›nda güncellenen bir programda yer alan derslerin ö¤-
renci ifl yükü ile dersin de¤erlendirme sistemi ö¤elerinin örtüfl-
mesinin önemi ve bu karfl›laflt›rma ile mevcut durumu tan›mla-
yan yeterli say›da çal›flman›n bulunmamas› bu araflt›rman›n
problemini oluflturmaktad›r. Bu noktadan hareketle, bu araflt›r-
mada Hacettepe Üniversitesi’nin Bologna süreci kapsam›nda
güncellenen lisansüstü programlar›n›n ders bilgi paketlerindeki
dersin AKTS kredisinin belirlenmesinde etkili olan ö¤renci ifl
yükü ile dersin de¤erlendirilmesinde dikkate al›nan görevlerin
karfl›laflt›r›lmas› amaçlanm›flt›r.

Hacettepe Üniversitesi’nde Bologna süreci çal›flmalar› iki
aflamal› bir planlamayla gerçeklefltirilmifltir. Birinci aflama çal›fl-
malar› Mart–A¤ustos 2012 tarihleri aras›nda “Sa¤l›k Bilimleri
Fakültesi, E¤itim Fakültesi ve Polatl› Teknik Bilimler Meslek
Yüksekokulu’nda” gerçeklefltirilmifl ve 2012–2013 ö¤retim y›-
l›nda güncellenmifl programlar uygulanmaya bafllanm›flt›r. ‹kin-
ci aflama çal›flmalar›, üniversitenin di¤er tüm akademik birimle-
ri kapsayacak flekilde 2012 Eylül ay›nda bafllam›fl; 2013–2014
akademik y›l›nda güncellenen tüm programlar uygulamaya bafl-
lanm›flt›r (Hacettepe, Tarihsiz-a; Hacettepe, Tarihsiz-b).

2001 y›l›ndan beri Türkiye’de uygulanmaya bafllayan Bo-
logna sürecinin uygulanmalar› yaklafl›k on befl y›ld›r sürdürül-

mektedir. Bu süreçte otuzun üzerinde üniversite AKTS etiketi
alm›fl, ellinin üzerinde üniversite de diploma eki etiketi alm›flt›r.
Bu ba¤lamda üniversitelerimiz Avrupa Yüksekö¤retim Refor-
muyla ilgili olarak önemli bir deneyim kazanm›flt›r. Öte yandan
bu deneyimlerle ilgili kongre, araflt›rma ve yay›nlar oldukça s›-
n›rl› kalm›flt›r. Bu araflt›rma, Hacettepe Üniversitesi’nin Bolog-
na sürecine iliflkin deneyimlerini Türkiye’deki di¤er üniversite-
lerle paylaflmas› aç›s›ndan önemlidir.

Bu araflt›rmada ders de¤erlendirme sistemi ile ö¤renci ifl yü-
kü hesab›na kat›lan görevlerin karfl›laflt›r›lmas› yoluyla ö¤renci-
nin ders baflar› notunu belirleyen görevler ile dersin AKTS kre-
disi de¤erini oluflturan ö¤renci ifl yükü aras›nda beklenen para-
lelli¤in kurulup kurulmad›¤› (uyumun sa¤lan›p sa¤lanmad›¤›)
belirlenmifltir. Böylelikle ders bilgi paketlerinde yer alan ö¤ren-
ci ifl yükünün hesaplanmas› ve ö¤renci baflar›s›n›n de¤erlendiril-
mesinde dikkate al›nan görevlerin birbiriyle tutarl› olmamas›n-
dan kaynaklanabilecek olas› sorunlar›n engellenmesi ve bu so-
runlar›n çözümlenmesine yönelik önerilerin gelifltirilmesi
amaçlanmaktad›r. Ders de¤erlendirme sistemi ile ö¤renci ifl yü-
kü iliflkisi ��� fiekil 5’te gösterilmifltir.

Bu ba¤lamda çal›flmada belirlenen bu amaca ulaflma süre-
cinde afla¤›daki sorulara yan›t aranm›flt›r:

Ders de¤erlendirme sistemi ögelerine göre ö¤rencinin yeri-
ne getirmesi beklenen görevler nelerdir?
Bir dersin toplam ifl yükünün hesaplanmas›nda dikkate al›-
nan ö¤renci görevleri nelerdir?
Ders de¤erlendirme sistemi ögelerine göre ö¤renciden bek-
lenen görevler ile dersin ifl yükü hesaplamas›nda dikkate al›-
nan ö¤renci görevleri nas›l iliflkilendirilmifltir?

��� fiekil 4. Hacettepe Üniversitesi ders de¤erlendirme sistemi.

Yar›y›l içi çal›flmalar› Say›s› Katk› pay› (%)

Devam 0 0

Laboratuvar 0 0

Uygulama 0 0

Alan çal›flmas› 14 50

Derse özgü staj (varsa) 0 0

Ödevler 0 0

Sunum 14 50

Projeler 0 0

Seminer 0 0

Ara s›navlar 0 0

Genel s›nav 0 0

Toplam 100

Yar›y›l içi çal›flmalar›n›n baflar› notuna katk›s› 28 100

Yar›y›l sonu s›nav›n›n baflar› notuna katk›s› 0 0

Toplam 100
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Yöntem
Eylem araflt›rmalar› e¤itim bilimleri alan›ndaki özel sorun-

lara çözüm üretmek ya da güncel durumu gelifltirmek için ya-
rarlan›labilecek araflt›rma yöntemlerinden biridir (Beyhan,
2013). Uzmanlar›n yürüttü¤ü bu araflt›rmalarda, araflt›rma ve
çözüm sürecine problemi yaflayan paydafllar›n da kat›lmas›yla,
uygulamalar›n elefltirel bir de¤erlendirmesinin yap›lmas› ve du-
rumun iyilefltirilmesi, gelifltirilmesi, yeniden düzenlenmesi için
önlemlerin al›nmas› amaçlan›r (Karasar, 2008). Eylem araflt›r-
malar›yla, uygulamalar s›ras›nda karfl›lafl›lan sorunlar belirlene-
bilir ve/veya var olan sorunlara çözüm üretmek üzere sistema-
tik olarak toplanan veri analiz edilerek durum tespiti yap›l›r
(Y›ld›r›m ve fiimflek, 2013). Araflt›rmada paydafl oldu¤u düflünü-
len kifli ve kurumlar›n problemlerine çözüm üretmek ya da bu
kifli ve kurumlar›n durumlar›n› gelifltirmek ve olumlu de¤iflik-
likler oluflturmak için tak›m halinde çal›fl›l›r (Bavl›, 2015). Ak-
soy (2003) e¤itim bilimleri alan›nda çal›flanlar›n uygulamada
karfl›laflt›klar› problemlere çözüm bulmak için, ö¤retmenler
ve/veya okul yöneticileri taraf›ndan eylem araflt›rmas› yöntemi-
nin kullan›lmas› gerekti¤i üzerinde durur. Böylelikle hem çal›-
flanlar›n yapt›klar› ifli daha iyi anlamalar›, hem de uygulamada
yaflanan sorunlar›n çözümünde etkin birer problem çözücü ol-
malar› mümkün olur.

Bologna sürecinde Hacettepe Üniversitesinin güncellenen
ders bilgi paketlerini incelemekle/kontrol etmekle görevli olan
araflt›rmac›lar taraf›ndan baz› derslerin bilgi paketlerinde ö¤-
renci ifl yüklerin hesaplanmas› ile ö¤rencinin o dersteki baflar›-
s›n›n de¤erlendirilmesinde tutars›zl›klar oldu¤u fark edilmifltir.
Bir derse iliflkin ö¤renci ifl yükünün hesaplanmas› ve ö¤renci
baflar›s›n›n de¤erlendirilmesinde dikkate al›nan görevlerin bir-

biriyle tutarl› olup olmad›¤›n›n belirlenmesi ve tutars›zl›klardan
kaynaklanabilecek olas› sorunlar›n engellenmesine yönelik öne-
rilerin yap›ld›¤› bu çal›flma, bir eylem araflt›rmas› niteli¤i tafl›-
maktad›r. Araflt›rmac›lar›n E¤itim Bilimleri alan›nda uzman ol-
malar› ve Bologna sürecinde deneyimli olmalar› nedeniyle, Ha-
cettepe Üniversitesi E¤itim Bilimleri Enstitüsü taraf›ndan yü-
rütülen lisansüstü programlar araflt›rma kapsam›na al›nm›flt›r.
Y›ld›r›m ve fiimflek (2013), özel olgu ve olaylar›n keflfedilmesi
ve aç›klanmas›nda amaçl› örnekleme yöntemlerini tercih etme-
nin uygun oldu¤unu belirtmektedir. ‹ncelemelerin yap›laca¤›
programlar, araflt›rmac›lar›n uzmanl›k alan›na göre belirlendi-
¤inden ölçüt örnekleme yöntemi kullan›lm›flt›r.

Verilerin Toplanmas› 

Eylem araflt›rmalar›nda gözlem, görüflme ve doküman in-
celeme gibi nitel ve nicel veri toplama yöntemlerinden birlik-
te yararlan›labilir. Doküman inceleme, araflt›r›lacak olgu ya
da olaylar hakk›ndaki yaz›l› materyallerin analizini kapsar
(Y›ld›r›m ve fiimflek, 2013). Metodolojik yaklafl›mlar›n tü-
münde oldu¤u gibi eylem araflt›rmalar›nda da hangi verilerin
nas›l toplanaca¤›na araflt›rma problemi rehberlik eder. Baz›
problemler görüflme yapmay›, etnografik ya da gözlemsel ve-
riler toplamay› gerektirebilir. Yan› s›ra arfliv çal›flmalar› da
probleme cevap vermek için gerekli olabilir (Bavl›, 2015). Bu
araflt›rman›n verilerinin toplanmas›nda araflt›rma sorular›na
uygun olarak doküman inceleme tercih edilmifltir. Araflt›rma-
n›n verilerini oluflturan ders bilgi paketlerine Hacettepe Üni-
versitesinin genel eriflime aç›k olan Ders Katalo¤u/AKTS Bil-
gi Paketi (http://akts.hacettepe.edu.tr/) internet sayfas›ndan
ulafl›lm›flt›r.

Hacettepe Üniversitesi E¤itim Bilimleri Enstitüsü bünye-
sinde befl anabilim dal› ve bu anabilim dallar›na ba¤l› 10 bilim
dal›nda araflt›rma ve uygulama odakl› e¤itim programlar› yürü-
tülmektedir. Bu bilim dallar›nda 2015–2016 akademik y›l› güz
döneminde tezsiz yüksek lisans, tezli yüksek lisans ve doktora
olmak üzere 27 farkl› programda aktif olarak ö¤retim yap›lmak-
tad›r (Bkz. ��� Ek 1). Her bilim dal›nda tezsiz yüksek lisans ve
doktora düzeyinde ö¤retim yürütülmedi¤inden, E¤itim Bilim-
leri alan›n› bütün olarak yans›tabilmesi için, araflt›rmada her bi-
lim dal›nda ö¤retim yap›lan tezli yüksek lisans düzeyindeki 12
program›n incelenmesine karar verilmifltir. Söz konusu yüksek
lisans programlar›nda yürütülen derslerden her programdan iki
zorunlu, iki seçmeli statüde olmak üzere bilim dal›na özgü
ana/temel ders niteli¤inde olan toplam 48 dersin bilgi paketleri
incelenmifltir. ‹ncelenen zorunlu derslerden birinde hiçbir bil-
ginin yer almad›¤› fark edilmifl, dersin dahil oldu¤u programda
baflka zorunlu ders bulunmad›¤› için inceleme kapsam›na 47
ders al›nm›flt›r.

��� fiekil 5. De¤erlendirme sistemi ile ö¤renci ifl yükünün karfl›laflt›r›lmas›.

De¤erlendirme sistemi

• Derse devam/ders süresi,
• Laboratuvar
• Uygulama
• Alan çal›flmas›
• Derse özgü staj
• Ödev
• Sunum
• Proje
• Ara s›navlar

• Genel s›nav

AKTS (ö¤renci ifl yükü) tablosu

• Derse devam/ders süresi,

• Laboratuvar

• Uygulama

• Alan çal›flmas›

• Derse özgü staj

• Ödev

• Sunum

• Proje

• Ara s›navlara haz›rlanma süresi

• Genel s›nava haz›rlanma süresi

• S›n›f d›fl› ders çal›flma süresi 
(ön çal›flma, pekifltirme vb.)
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Verilerin Analizi

Ders bilgi paketinin “De¤erlendirme Sistemi” bölümünde
ö¤rencilerin yar›y›l içi çal›flmalar› ve “AKTS (Ö¤renci ‹flyükü)
tablosunda” etkinlikler “derse devam/ders süresi, laboratuvar, uy-
gulama, alan çal›flmas›, derse özgü staj, ödev, sunum, proje, ara s›-
navlar/ara s›navlara haz›rlanma süresi ve genel s›nav/genel s›nava
haz›rlanma süresi” bafll›klar› alt›nda verilmifltir. De¤erlendirme
sistemi bölümünden farkl› olarak AKTS tablosunda “s›n›f d›fl›
ders çal›flma süresi (ön çal›flma, pekifltirme, vb.)” bafll›¤› yer almak-
tad›r. Bu durum ö¤renci ifl yükünü etkilemektedir.

Araflt›rma kapsam›na seçilen 47 dersin ders bilgi paketlerin-
de yer alan de¤erlendirme sistemi ve AKTS tablosu tüm derslerde
ortak olan 11 bafll›¤a göre araflt›rmac›lar taraf›ndan oluflturulan
kontrol listesi (��� Tablo 1) arac›l›¤›yla karfl›laflt›r›lm›flt›r.

Araflt›rma kapsam›ndaki 47 ders, ��� Tablo 1’de yer alan her
alt bafll›k için incelenmifl ve ö¤rencinin de¤erlendirildi¤i etkinlik-
ler ile ö¤rencinin ifl yükünü oluflturan etkinliklerin örtüflüp ör-
tüflmedi¤ine bak›lm›flt›r. Örtüflmeyen durumlar için kontrol lis-
tesinin sa¤ sütununda aç›klamalar yap›lm›flt›r. Verilerin analizi
iki aflamada yap›lm›flt›r. ‹lk aflamada; tüm ders bilgi paketlerinin
incelenmesiyle ö¤rencinin ders baflar›s›n›n belirlenmesinde ö¤-
renciden beklenen görevlerin neler oldu¤u belirlenmifltir. Kon-
trol listesinde yer alan görevlere ders de¤erlendirme sisteminde
yer verilme s›kl›¤› (f) ve yüzdesi (%) hesaplanm›flt›r. Benzer fle-

kilde tüm ders bilgi paketleri incelenerek, dersin toplam ifl yükü-
nün hesaplanmas›nda dikkate al›nan ö¤renci görevlerinin neler
oldu¤u belirlenmifltir. Kontrol listesinde yer alan görevlere ö¤-
renci ifl yükünün hesaplanmas›nda yer verilme s›kl›¤› (f) ve yüz-
desi (%) hesaplanm›flt›r. ‹kinci aflamada ise; ders de¤erlendirme
sisteminde yer almas›na karfl›n, ö¤renci ifl yükü hesab›na kat›lma-
yan ve ö¤renci ifl yükü hesab›na kat›ld›¤› halde, ders de¤erlendir-
me sisteminde yer verilmeyen yani ö¤renci ders baflar›s›n›n be-
lirlenmesinde etkisiz olan görevler, ders bilgi paketlerinde veri-
len tablolar karfl›laflt›r›larak belirlenmifltir. Karfl›laflt›rma sonuçla-
r› frekans ve yüzde de¤erleri hesaplanarak tablolaflt›r›lm›flt›r.

Bulgular ve Tart›flma 
E¤itim Bilimleri Enstitüsü tezli yüksek lisans programlar›n›n

Bologna süreci ders bilgi paketlerindeki ders de¤erlendirme sis-
temi tablolar› ile AKTS (ö¤renci ifl yükü) tablolar›n›n karfl›laflt›-
r›lmas›n›n amaçland›¤› bu çal›flman›n bulgular› araflt›rma sorula-
r›ndaki s›ra izlenerek sorulara cevap verecek flekilde sunulmufltur. 

Bir Derse ‹liflkin Ö¤renci Baflar›s›n›n 
De¤erlendirilmesinde Ö¤renciden Yerine 
Getirmesi Beklenen Görevler 

Araflt›rman›n ilk sorusu “Ders de¤erlendirme sistemi ögelerine
göre ö¤rencinin yerine getirmesi beklenen görevler nelerdir?” fleklin-
de belirlenmifltir. Bu soruya yan›t bulmak üzere ders bilgi pa-

��� Tablo 1. De¤erlendirme sistemi/ AKTS (ö¤renci ifl yükü) tablosu kontrol listesi

De¤erlendirme sistemi AKTS (ö¤renci ifl yükü) tablosu Aç›klama 

1 Derse devam � � Ders süresi ÖRNEK: 28x1=28 saat ifl yükü ders süresi görünüyor ama de¤erlendirmede yok, 
dersin AKTS kredisi 8 (28/240=0.1166), ifl yükünün %12’sini oluflturan ders süresi 
de¤erlendirmeye al›nmam›fl.

2 Laboratuvar � � Laboratuvar

3 Uygulama � � Uygulama

4 Alan çal›flmas› � � Alan çal›flmas› ÖRNEK: 2x20=40 saat ifl yükü alan çal›flmas› görünüyor ama de¤erlendirme 
sisteminde yok, dersin AKTS kredisi 8(40/240=0.1666), yaklafl›k olarak ifl yükünün 
%17’sini oluflturan alan çal›flmas› de¤erlendirmeye al›nmam›fl

5 Derse özgü staj � � Derse özgü staj

6 Ödev � � Ödev

7 Sunum � � Sunum

8 Proje � � Proje

9 Ara s›navlar � � Ara s›navlara haz›rlanma süresi

10 Genel s›nav � � Genel s›nava haz›rlanma süresi

11 � � S›n›f d›fl› ders çal›flma süresi ÖRNEK: 4x10=40 saat ifl yükü s›n›f d›fl› çal›flma görünüyor ama de¤erlendirme
(ön çal›flma, pekifltirme, vb.) sisteminde yok, dersin AKTS kredisi 8 (40/240=0.1666), yaklafl›k olarak ifl yükünün 

%17’sini oluflturan s›n›f d›fl› çal›flma de¤erlendirmeye al›nmam›fl.
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ketlerindeki ilgili tablolar incelenmifltir. Bu inceleme sonucu el-
de edilen veriler ��� Tablo 2’de sunulmaktad›r. 

Araflt›rma kapsam›nda ders de¤erlendirme sistemi tablolar›
incelenen 47 derste s›ras›yla genel s›nav, ara s›nav ve sunumlar s›k
kullan›lan de¤erlendirme türleri olarak dikkat çekmektedir. 

Bir Dersin Toplam ‹fl Yükünün Hesaplanmas›nda 
Dikkate Al›nan Ö¤renci Görevleri 

Çal›flman›n ikinci sorusu “Bir dersin toplam ifl yükünün hesap-
lanmas›nda dikkate al›nan ö¤renci görevleri nelerdir?” fleklinde be-
lirlenmifltir. Bu soruya yan›t bulmak üzere ders bilgi paketlerin-
deki ilgili tablolar incelenmifl ve inceleme sonucu elde edilen
veriler ��� Tablo 3’te sunulmufltur. 

Ö¤rencinin dersten baflar›l› olmas› için yerine getirmesi ge-
reken görevlerin say› ve sürelerinin yer ald›¤› AKTS (ö¤renci ifl
yükü) tablolar›n›n incelenmesi sonucunda, 47 dersin tamam›n-
da ders süresinin ö¤renci ifl yüküne dahil edildi¤i tespit edilmifl-
tir. Bunun yan› s›ra s›kl›kla ifl yüküne dahil edilen ö¤renci gö-
revleri genel s›nava haz›rlanma süresi ve s›n›f d›fl› ders çal›flma süre-
sidir. 

��� Tablo 2 ve 3 birlikte de¤erlendirildi¤inde, 47 dersin ta-
mam›nda derse devam süresinin ö¤renci ifl yüküne kat›ld›¤› an-
lafl›lmaktad›r. Ancak inceleme kapsam›nda yer alan 31 derste
ö¤rencinin ders süresi ifl yükü, de¤erlendirme sisteminde karfl›-
l›k bulmamaktad›r. Dolay›s›yla, yaln›zca 16 derste, ders süresin-
den kaynaklanan ö¤renci ifl yükü de¤erlendirme boyutunda dik-
kate al›nan bir ölçüt durumundad›r. 

De¤erlendirme Sisteminde Ö¤renciden Beklenen 
Görevler ile Dersin ‹fl Yükü Hesaplanmas›nda 
Dikkate Al›nan Ö¤renci Görevlerinin ‹liflkilendirilmesi 

Çal›flman›n üçüncü sorusu “Ders de¤erlendirme sistemi ögele-
rine göre ö¤renciden beklenen görevler ile dersin ifl yükü hesaplanma-
s›nda dikkate al›nan ö¤renci görevleri nas›l iliflkilendirilmifltir?” flek-
linde belirlenmifltir. Bu soruya yan›t bulmak üzere ders bilgi pa-
ketlerindeki ilgili bölümler incelenmifl ve inceleme sonucu elde
edilen veriler ��� Tablo 4’te sunulmufltur. 

��� Tablo 2’ye göre “ara s›navlar” de¤erlendirme sisteminde
s›kl›kla yer alan (%70) bir de¤erlendirme unsuru olarak ele al›n-
m›flt›r. ��� Tablo 3’te ise ara s›navlara haz›rlanma süresinin ders-
lerin %57’sinde ö¤renci ifl yüküne dahil edildi¤i görülmektedir.
Ancak, ��� Tablo 4’e göre de¤erlendirme sistemindeki katk›
oranlar› verilen befl derste ara s›nav›n ö¤renci ifl yüküne dahil
edilmedi¤i belirlenmifltir. Buna göre, say›lar› ve de¤erlendirme-
ye katk› oranlar› bilgisi verilen ara s›navlar›n ö¤renci ifl yüküne
yans›t›lmad›¤› gözlenmifltir. ‹ncelenen derslerin ikisinde genel
s›nav›n de¤erlendirme sisteminde say› ve katk› oranlar› verilmifl
ancak, bunlar›n ö¤renci ifl yüküne herhangi bir katk›s›n›n olma-

��� Tablo 2. De¤erlendirme sisteminde yer alan görevler.

De¤erlendirme sistemi (n=47) f %

Derse devam 16 34

Laboratuvar 4 9

Uygulama 7 15

Alan çal›flmas› 2 4

Derse özgü staj 1 2

Ödev 25 53

Sunum 32 68

Proje 19 40

Ara s›navlar 33 70

Genel s›nav 42 89

��� Tablo 3. AKTS (ö¤renci ifl yükü) hesab›nda dikkate al›nan görevler.

AKTS (ö¤renci ifl yükü) tablosu (n=47) f %

Ders süresi 47 100

Laboratuvar 4 9

Uygulama 13 28

Alan çal›flmas› 3 6

Derse özgü staj 0 0

Ödev 31 66

Sunum 32 68

Proje 23 49

Ara s›navlara haz›rlanma süresi 28 60

Genel s›nava haz›rlanma süresi 40 85

S›n›f d›fl› ders çal›flma süresi 38 81
(ön çal›flma, pekifltirme, vb.)

���Tablo 4. De¤erlendirme sisteminde yer alan, ancak ö¤renci ifl yükü he-
sab›nda bulunmayan görevler.

De¤erlendirme sisteminde yer alan, De¤erlendirmeye
ö¤renci ifl yükü hesab›nda yer f % katk›s›
almayan görevler (n=47) (%)

Ara s›navlar 5 10 30
35
-

50
15

Sunum 4 8 40
-

10
10

Genel s›nav 2 4 40
-

Laboratuvar 1 2 20

Derse özgü staj 1 2 20

Ödev 1 2 10

Proje 1 2 30
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d›¤› tespit edilmifltir. Benzer flekilde say› ve de¤erlendirmeye
katk› oranlar› verilen üç derste sunumlar›n, bir derste laboratu-
var çal›flmas›n›n, bir derste derse özgü staj çal›flmas›n›n, bir
derste ödevin ve bir derste de projenin ö¤renci taraf›ndan yap›l-
mas›n›n beklendi¤i ancak bunlar›n ö¤renci ifl yüküne yans›t›l-
mad›¤› belirlenmifltir. 

Ayr›ca incelenen bir dersin de¤erlendirme sisteminde bir
ara s›nav ve bir genel s›nav yap›laca¤› ve ö¤rencinin dört sunum
haz›rlamas› gerekti¤i belirtilmiflken, bu s›nav ve sunumlar›n de-
¤erlendirmeye katk›s›n›n bulunmad›¤› ve ö¤renci ifl yükünde de
dikkate al›nmad›¤› görülmüfltür.  Bu durum, bir de¤erlendirme
yöntemi/arac› olan s›navlar›n yap›laca¤› ve sunumlar›n ö¤renci
taraf›ndan haz›rlanaca¤› ancak hiçbir flekilde de¤erlendirilme-
yece¤i ve ö¤rencinin sarf edece¤i ifl yükünün de bir de¤er ola-
rak karfl›l›¤›n›n olmayaca¤›n› göstermektedir. 

Sonuç olarak, de¤erlendirme sistemi ve ö¤renci ifl yükü tab-
lolar› aras›nda çeliflkiler oldu¤u görülmektedir. Say› ve katk›
oranlar›yla, yap›laca¤› beyan edilen ancak de¤erlendirmeye kat-
k› sa¤lamay›p, ö¤renci ifl yükünde de yer almayacak olan s›nav,
sunum, ödev, laboratuvar çal›flmas›, staj ve projelere derste yer
verilmesi Bologna sürecinin amaç ve iflleyifline uygun olmayan
bir durum teflkil etmektedir. Gümüfl ve Kurul (2011) AKTS
kredisinin ö¤renci merkezli olup, ö¤renci ifl yüküne dayanan ve
ö¤rencinin bir dersi baflar›yla tamamlayabilmesi için yapmas›
gereken “kuramsal ders, uygulama, seminer, bireysel çal›flma,
s›navlar, ödevler” vb. çal›flmalar›n tümünü ifade eden bir birim
oldu¤undan söz etmifltir. Dolay›s›yla elde edilen bulgular sonu-
cunda, ö¤renci çal›flmalar›n›n göz ard› edilmesinin Bologna sü-
recinin do¤as›yla örtüflmedi¤i söylenebilir.

��� Tablo 5 incelendi¤inde, s›n›f d›fl› ders çal›flma süresi bafl-
l›kl› ifl yükü görevi dikkat çekmektedir. ‹ncelenen 47 program›n
hiçbirinin de¤erlendirme sisteminde yer almayan s›n›f d›fl› ders
çal›flma süresi derse ön haz›rl›k, ö¤renilenleri pekifltirme vb. ça-
l›flmalar› içermektedir. ‹nceleme kapsam›ndaki 38 dersin AKTS
(ö¤renci ifl yükü) tablolar›nda s›n›f d›fl› ders çal›flma sürelerine

yer verilmifl, bu görev için verilen say› ve sürenin çarp›m›n›n
dersin toplam ifl yüküne bölümü ile yüzde de¤erler elde edil-
mifltir (Örne¤in AKTS kredisi 8 olan bir dersin 14 hafta ve haftada
alt› saat olmak üzere toplamda 84 saat ifl yükü bulunmaktad›r. Bu ifl
yükü saati dersin toplam ifl yükünün [8x30=240] %35’ini olufltur-
maktad›r. Yani ö¤renci ifl yükünün %35’lik bölümünün de¤erlendir-
meye al›nmad›¤› ifade edilmektedir). Elde edilen bu yüzde de¤er-
lerine göre, 38 dersin s›n›f d›fl› ders çal›flma süresinin toplam ifl
yüküne katk›s› %3–40 aral›¤›nda de¤iflmektedir. Buna göre, ifl
yükü olarak hesaplanan ve toplam ifl yükü içerisinde önemli
yüzdelere sahip olan s›n›f d›fl› ders çal›flma süresinin de¤erlen-
dirme sisteminde yer almamas›n›n, üniversitede kullan›lan ders
bilgi katalo¤u çizelgesinin de¤erlendirme sistemi ve AKTS (ö¤-
renci ifl yükü) tablolar›ndaki çeliflkiden kaynakland›¤› düflünüle-
bilir. Ancak ö¤retim elemanlar›n›n da ifl yükünü hesaplad›klar›
s›n›f d›fl› ders çal›flma süresine, de¤erlendirme sisteminin hiçbir
basama¤›nda yer vermemifl olmalar› dikkat çekicidir. Bu konu-
da, ö¤retim elemanlar› veya enstitü yetkileri ile görüflmelerin
yap›lmas› ve daha detayl› bilgilerin elde edilmesi, s›n›f d›fl› ders
çal›flma süresinin neden de¤erlendirme sisteminde yer almad›-
¤›na iliflkin belirsizliklerin giderilmesi aç›s›ndan önemli olabilir. 

AKTS (ö¤renci ifl yükü) tablolar›nda yer alan derslerin sü-
releri incelendi¤inde, 31 dersin ifl yükünün tabloda yer ald›¤›
ancak bunun de¤erlendirme sistemine yans›t›lmad›¤› belirlen-
mifltir. Ders süresinin say› ve saatinin çarp›m›n›n dersin toplam
AKTS kredisine bölümüyle yüzde de¤erler elde edilmifltir (Ör-
ne¤in AKTS kredisi 6 olan bir dersin 14 hafta ve haftada dört saat
olmak üzere toplam 56 saat ifl yükü bulunmaktad›r. Bu ifl yükü saa-
ti dersin toplam AKTS kredisinin [6x30=180] %31’ini oluflturmak-
tad›r. Yani AKTS ifl yükü kredisinin %31’lik bölümünün de¤erlen-
dirmeye al›nmad›¤› ifade edilmektedir). Elde edilen bu yüzde de-
¤erlerine göre, 31 dersin ders süresinin toplam ifl yüküne katk›-
s› %18–31 aral›¤›nda de¤iflmektedir. Bu veriler ›fl›¤›nda dersle-
rin önemli bir bölümünün de¤erlendirme sisteminde yer alma-
d›¤› görülmektedir. 

AKTS (ö¤renci ifl yükü) tablolar›ndaki ödevler bölümü in-
celendi¤inde, yedi derste ödev ifl yükünün AKTS tablosunda
yer ald›¤› ancak de¤erlendirme sistemine yans›t›lmad›¤› belir-
lenmifltir. Befl dersin ödev say›s›n›n ve ödev için harcanan süre-
nin çarp›m›n›n dersin toplam ifl yüküne bölümüyle elde edilen
yüzde de¤erleri %5–20 aras›nda de¤iflmektedir. AKTS kredisi
dört olan bir dersin AKTS (ö¤renci ifl yükü)  tablosunda dersin
alt› ödevinin ve her bir ödev için 20 saatlik bir ifl yükünün bu-
lundu¤u tespit edilmifltir (Bkz. ��� fiekil 6). Bu durum dersin sa-
dece ödev ifl yükünden olufltu¤unu ifade etmekte iken, ayn› der-
sin AKTS (ö¤renci ifl yükü)  tablosunda ders süresi ve uygula-
ma ifl yüklerinin de bulundu¤u belirlenmifltir. Dolay›s›yla bu
dersin AKTS (ö¤renci ifl yükü)  tablosu ile ilgili ciddi hatalar›n
bulundu¤u söylenebilir. 

��� Tablo 5. AKTS (ö¤renci ifl yükü) tablosunda yer alan ancak de¤erlen-
dirme sisteminde yer almayan görevlerin da¤›l›m›.

AKTS (ö¤renci ifl yükü) hesab›nda 
yer alan, de¤erlendirme sisteminde  f %
yer alamayan görevler (n=47)

S›n›f d›fl› ders çal›flma süresi (ön çal›flma, pekifltirme, vb.) 38 80

Ders süresi 31 67

Ödev 7 14

Uygulama 6 12

Proje 5 10

Sunum 4 8

Alan çal›flmas› 1 2
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AKTS kredisi dört olan bir baflka derste de dersin toplam ifl
yükünün 4x30=120 yerine 180 olarak ifade edildi¤i belirlenmifl-
tir. Bu nedenle ödev ifl yükü hesaplamalar›n›n da gerçe¤i yans›t-
mad›¤› düflünülmektedir. Bu durum, AKTS (ö¤renci ifl yükü)
tablosundaki de¤erlerin hatal› hesapland›¤›n› göstermektedir.

��� Tablo 5’e göre alt› dersin ifl yükünde uygulama say› ve
saatinin yer ald›¤› ancak bunun de¤erlendirme sistemine yans›-
t›lmad›¤› tespit edilmifltir. Uygulama ders say› ve saatinin çarp›-
m›n›n dersin toplam ifl yüküne bölümüyle elde edilen yüzde de-
¤erleri %12–23 aras›nda de¤iflmektedir. Buna göre uygulama-
n›n, ifl yükünde yer ald›¤› halde de¤erlendirme sisteminde yer
almad›¤› görülmüfltür. Ayr›ca incelenen dersler aras›nda AKTS
kredisi dört olan bir dersin toplam ifl yükünün 4x30=120 yerine
180 olarak ifade edildi¤i belirlenmifltir (Bkz. ��� fiekil 7). Bu du-
rum, AKTS (ö¤renci ifl yükü)  tablosundaki de¤erlerin hatal›
hesapland›¤› fleklinde yorumlanabilir. Bu dersin ders süresi ve
uygulama bölümlerinde yer alan de¤erlerin gerçek de¤erleri
yans›tmad›¤› düflünülmektedir. 

��� Tablo 4’e göre, befl dersin AKTS (ö¤renci ifl yükü) tab-
losunda proje say› ve saatinin yer ald›¤› ancak bunun de¤erlen-
dirme sistemine yans›t›lmad›¤› belirlenmifltir. Proje, ders say›
ve saatinin çarp›m›n›n dersin toplam ifl yüküne bölümüyle elde
edilen yüzde de¤erleri ise %2–22 aras›nda de¤iflmektedir. ‹nce-
lenen derslerden dördünün AKTS (ö¤renci ifl yükü)  tablosun-
da sunum say› ve saatinin yer ald›¤› ancak bunun de¤erlendir-
me sistemine yans›t›lmad›¤› belirlenmifltir. Sunum, ders say› ve
saatinin çarp›m›n›n dersin toplam ifl yüküne bölümüyle elde
edilen yüzde de¤erleri %10–23 aras›nda de¤iflmektedir. ‹ncele-
nen bir dersin ise alan çal›flmas› AKTS (ö¤renci ifl yükü) tablo-
sunda say› ve saatinin bulundu¤u ve toplam ifl yükünün %17’si-
ni oluflturan bu görevin de¤erlendirmede yer almad›¤› tespit
edilmifltir.

Sonuç ve Öneriler 
E¤itim Bilimleri Enstitüsü tezli yüksek lisans programlar›-

n›n Bologna süreci ders bilgi paketlerindeki ders de¤erlendirme
sistemi tablolar› ile AKTS (ö¤renci ifl yükü) tablolar›n›n karfl›-
laflt›r›ld›¤› bu araflt›rmada afla¤›daki sonuçlara ulafl›lm›flt›r.

Araflt›rma kapsam›nda ele al›nan derslerin de¤erlendirme
sistemi tablolar›na göre s›k kullan›lan de¤erlendirme türleri s›-
ras›yla genel s›nav, ara s›nav ve sunumlard›r. AKTS (ö¤renci ifl
yükü)  tablolar›na göre s›ras›yla ders süresi, genel s›nav haz›r-
lanma ve s›n›f d›fl› ders çal›flmalar› ifl yükü hesab›nda s›kl›kla yer
almaktad›r. De¤erlendirme sistemi tablolar›nda yer alan ancak
ö¤renci ifl yükünde yer almayan görevler s›ras›yla “ara s›navlar,
sunum, genel s›nav, laboratuvar, derse özgü staj, ödev ve proje-
lerdir”. Ö¤renci ifl yükünde yer almas›na karfl›n de¤erlendirme
sistemi tablolar›nda yer verilmeyen görevler ise s›ras›yla “s›n›f
d›fl› ders çal›flma süresi, ders süresi, ödev, uygulama, proje, su-
num ve alan çal›flmas›d›r”. Baz› derslerin toplam ifl yükü yanl›fl
hesaplanm›flt›r ve AKTS (ö¤renci ifl yükü) tablosu hesaplamala-
r› yap›l›rken toplam ifl yükü göz ard› edilmifltir.

Genel olarak ders bilgi paketlerinin de¤erlendirme sistemi
tablolar›nda yer alan görevlerin say› ve de¤erlendirmeye katk›
oranlar› ile ö¤renci ifl yükünü oluflturan görevlerin say› ve saat-
leri birbiri ile çeliflmektedir. Bu durum ders bilgi paketlerinin
doldurulmas›, ö¤renci ifl yükünün hesaplanmas› ve de¤erlendir-
me sistemi olufltururken dikkat edilmesi gereken hususlar ko-
nusunda ö¤retim elemanlar›n›n bilgilendirmeye ihtiyaç duydu-
¤unu düflündürmektedir. Süngü (2009), yapm›fl oldu¤u bir ça-
l›flmada, Bologna süreci ile ilgili bilgilendirme toplant›s›na kat›-
lan ö¤retim elemanlar›n›n bilgilendirme toplant›s›na kat›lma-
yanlara oranla, ortak Avrupa Yüksekö¤retim Alan› oluflturma
çal›flmalar›n› daha çok benimsediklerini ve Bologna sürecine
daha olumlu yaklaflt›klar›n› tespit etmifltir. Bu nedenle üniversi-

��� fiekil 6. AKTS (ö¤renci ifl yükü) tablosuna örnek-1.

Etkinlikler Say›s› Süresi Toplam ifl yükü

Ders süresi 14 2 28

Laboratuvar 0 0 0

Uygulama 14 2 28

Derse özgü staj (varsa) 0 0 0

Alan çal›flmas› 0 0 0

S›n›f d›fl› ders çal›flma süresi 0 0 0
(Ön çal›flma, pekifltirme, vb.)

Sunum/seminer haz›rlama 2 12 24

Proje 0 0 0

Ödevler 6 20 120

Ara s›navlara haz›rlanma süresi 0 0 0

Genel s›nava haz›rlanma süresi 1 40 40

Toplam ifl yükü 37 76 120

��� fiekil 7. AKTS (ö¤renci ifl yükü) tablosuna örnek-2.

Etkinlikler Say›s› Süresi Toplam ifl yükü

Ders süresi 14 2 28

Laboratuvar 0 0 0

Uygulama 14 2 28

Derse özgü staj (varsa) 0 0 0

Alan çal›flmas› 0 0 0

S›n›f d›fl› ders çal›flma süresi 0 0 0
(Ön çal›flma, pekifltirme, vb.)

Sunum/seminer haz›rlama 2 6 12

Proje 0 0 0

Ödevler 4 8 32

Ara s›navlara haz›rlanma süresi 0 0 0

Genel s›nava haz›rlanma süresi 1 20 20

Toplam ifl yükü 35 38 180
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telerin akademik ve idari personele Bologna süreci, sürecin
amac› ve önemi ile ders bilgi paketlerinin doldurulmas›nda ka-
lite içerikli hizmet içi e¤itimlerin sunulmas›n›n önemli oldu¤u
ileri sürülebilir. 

Öte yandan derslerin de¤erlendirme sistemi tablosu ile
AKTS (ö¤renci ifl yükü) tablolar› aras›nda tespit edilen görev
farkl›l›klar›n›n nedenlerinin araflt›r›lmas›n›n önemli oldu¤u
söylenebilir. Bu farkl›l›klar›n, ders bilgi katalo¤u için kullan›lan
bilgisayar yaz›l›m›ndan kaynaklanabilece¤i düflünülmektedir.
Timurcanday Özmen, Özda¤o¤lu, Damar, Akdeniz, Süral
Özer, Duygulu, Durukan Sal› ve Topoyan (2015) çal›flmalar›n-
da, bilgi paketi veya baz› üniversitelerce ders katalo¤u olarak
adland›r›lan sistemin Bologna sürecinin bir ürünü oldu¤unu
ifade ederek; bilgi paketlerinin yüksekö¤retim kurumlar› için
kurumu ve programlar› tan›tan, sistematik bir dokümantasyon
sa¤layan, yaz›l›m alt yap›s›yla desteklenmifl, sürdürülebilir bir
sistemi ifade eden rehber yap›lar oldu¤una de¤inmifllerdir. Bu-
na göre üniversitelerin, ders katalo¤u bilgilerini sunmak üzere
kulland›klar› bilgisayar yaz›l›mlar›n›n güncellenmesi çal›flmala-
r›na önem ve öncelik vermelerinin de oldukça önemli oldu¤u
söylenebilir. 

Sonuç olarak, Bologna süreci kapsam›nda oluflturulan veya
yenilenen ders katalo¤u bilgilerinin birbiriyle tutarl› olmas›, sa-
y›sal hatalar›n en aza indirgenmesi için bilgilendirme ve kalite
çal›flmalar›na yer verilmesi; ayr›ca ulusal düzeyde ba¤›ms›z bir
kalite güvence kurumunun kurulmas›n›n gereklili¤i aç›kt›r. Bu
kapsamda programlar›n ders bilgi kataloglar›n›n düzenli aral›k-
larla takip ve kontrol edilmesi ile ortaya konulan olumsuzlukla-
r›n oluflturulacak çal›flma takvimleri do¤rultusunda giderilmesi
önerilebilir. 
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��� Ek 1. Hacettepe Üniversitesi E¤itim Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dallar› ve Bilim Dallar›nda yürütülen programlar.

Anabilim Dallar› ve Bilim Dallar› Tezsiz Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora

Bilgisayar ve Ö¤retim Teknolojileri E¤itimi Anabilim Dal› X X

E¤itim Bilimleri Anabilim Dal›

E¤itimde Ölçme ve De¤erlendirme Bilim Dal› X X X

E¤itim Programlar› ve Ö¤retim Bilim Dal› X X X

Psikolojik Dan›flma ve Rehberlik Bilim Dal› X X

E¤itim Yönetimi, Teftifli, Planlamas› ve Ekonomisi Bilim Dal› X X X

‹lkö¤retim Anabilim Dal›

‹lkö¤retim Fen Bilgisi E¤itimi Bilim Dal› X X X

‹lkö¤retim Bilim Dal› X X

Okul Öncesi E¤itimi Bilim Dal› X X X

Orta Ö¤retim Fen ve Matematik Alanlar E¤itimi Anabilim Dal› X X

Yabanc› Diller E¤itimi Anabilim Dal›

Alman Dili E¤itimi Bilim Dal› X

Frans›z Dili E¤itimi Bilim Dal› X

‹ngiliz Dili E¤itimi Bilim Dal› X X


