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Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu Doç. Dr. Muhammed Esat 

Altıntaş başkanlığında A Blok toplantı salonunda 24.12.2021 tarihinde saat 14.00’de toplanmış olup 

aşağıda konuları görüşmüştür. 

 

 1. Program izleme ve yönetim sisteminin geliştirilmesi: Program öğretim amaçlarına ve program 

çıktılarına ulaşılıp ulaşılmadığını izleyen bir ölçme-değerlendirme izleme ve yönetim sisteminin 

geliştirilmesi noktasında fakülte eğitim ve hizmet içi eğitim komisyonuyla işbirliği yapılması üzerinde 

duruldu.  

 2. Süreç merkezli ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri: Ölçme ve değerlendirme anlayış 

ve uygulamalarının süreç merkezli bir perspektifle ele alınabilmesi için neler yapılabileceği üzerinde 

duruldu. Ölçme ve değerlendirme tekniklerinin aktif öğrenmeyi, disiplinler arası çalışmayı, sınıf-okul içi 

etkileşimi, bireysel araştırma ve grup çalışmalarını öne çıkaran öğrenci merkezli bir anlayışla şeffaf, adil ve 

tutarlı yöntemlerle geliştirilmesinin öneminin altı çizildi.  Aktif ve etkileşimli süreç ölçme ve 

değerlendirme yöntemlerine ilişkin öğretim elemanlarını teşvik edici çeşitli ölçme araçlarının (portfolyo 

değerlendirme, performans görevi ve değerlendirme, akran değerlendirme, öz değerlendirme, vb.) nasıl 

kullanılacağına ilişkin bilgilendirme ve eğitimlerin yapılmasının yararlı olacağı değerlendirildi. Bu 

kapsamda süreç merkezli ölçme-değerlendirme yöntem ve teknikleri konusunda uzman kişilerden destek ve 

uygulamalı eğitim alınabileceği belirtildi.  

 3. Geleneksel-tamamlayıcı ölçme-değerlendirme yöntem ve teknikleri: Fakülte öğretim 

elemanlarının kullandıkları klasik ölçme-değerlendirme araçlarının (çoktan seçmeli test, vb.) ve 

tamamlayıcı ölçme değerlendirme araçlarının planlanması-geliştirilmesi, bu araçların yeterlilik 

durumlarının sürekli iyileştirme ve toplam kalite mantığı gözetilerek planlı şekilde değerlendirilip 

gerektiğinde geri bildirim verilmesi vurgulandı. Bu kapsamda fakülte bünyesinde yapılan sınavların 

fakültemizle ilgili online veri tabanına işlenmesi konusunun önemi üzerinde duruldu. 

       4. Öğrenci ve Öğretim Elemanı Memnuniyet Anketi: Fakültemizde ölçme ve değerlendirme 

faaliyetleri ile ilgili öğrenci ve öğretim eleman memnuniyet anket çalışmaları için planlama ve hazırlık 

yapılması üzerinde duruldu. Bu konuda yapılacak faaliyetler konusunda gerekli görev dağılımları istişare 

edildi.  
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