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Öğrenme Analitiği nedir?

• The measurement, collection, analysis and reporting of data about 

learners and their contexts, for purposes of understanding and 

optimizing learning and the environments in which it occurs 

(Siemens, 2011). 

• Öğrenmeyi ve öğrenmenin gerçekleştiği ortamları anlamak ve 

optimize etmek amacıyla öğrenciler ve öğrenme ortamları 

hakkındaki verilerin ölçülmesi, toplanması, analizi ve raporlanması 

(Siemens, 2011). 



Neden Öğrenme Analitiği?

Improve student success

Öğrenci başarısını artırma

• Facilitate proactive intervention

• Increase student engagement

• Analyze student activity and performance 
patterns over time

• Identify at-risk student behavior based on 
usage and performance

• Bb Learn üzerindeki ders 

materyallerinden yeterince 

faydalanamayan, ya da faydalanmasına 

rağmen beklenen başarıyı 

gösteremeyen öğrencilerin tespit 

edilmesi ve erken dönemde müdahale 

edilerek bu öğrencilerin kazanılması



Öğrenciler için faydaları

• Bir öğrenci olarak sınıf arkadaşlarıma kıyasla nasıl 
performans gösteriyorum? Raporlarını inceleyen 
öğrenciler, kendi hedefleri veya diğer öğrencilerle 
karşılaştırmalı olarak kendi başarıları, eğilimleri ve 
ilerlemeleri üzerinde derinlemesine düşünebilirler.

• Analytics, hem örgün eğitimde hem de ötesinde daha 
kişiselleştirilmiş bir öğrenme deneyimine olanak 
sağlayabilir. 

• Öğrencilerin, aynı dersi alan diğer öğrencilere kıyasla
kendi ders etkinlikleri hakkında bilgi sahibi olmaları,
onların ders performansını artırmaktadır (Fritz, 2013).

Fritz, J. (2013). Using Analytics at UMBC: Encouraging Student Responsibility and Identifying Effective Course Designs.



Neden Öğrenme Analitiği?

Öğretimi geliştirme ve iyileştirme

• Increase adoption

• Understand and improve course quality

• Monitor and analyze trends to enact or validate 

curriculum and pedagogical change



Öğretim elemanları için faydaları

• Eğitmenin kendi dersinin gidişatını izleyebilmesi, bölüm ya da 

fakülte düzeyinde o birimin tüm derslerinin takibi ve iyileştirmeler 

önerilmesi

• Öğrencileri ders başarılarını artırabilmek amacıyla onların
çalışmalarını pratik bir biçimde takip edebilmelerini sağlar.

• Başarısızlık yaşaması muhtemel (at-risk) öğrencileri gecikmeden
belirleyip, bazı erken müdahale yöntemleri ile öğrencinin
başarısına katkıda bulunabilmelerini sağlar.

• Neredeyse gerçek zamanlı olarak yapılabilen gözlemler ve elde
edilebilen raporlarla eğitmenler, vize-final dönemini beklemeden
erken müdahalede bulunabilir, gerekirse değişiklikler yapabilir.



Neden Öğrenme Analitiği?

Öğretme, öğrenme ve öğrenci başarısını 
desteklemek için LMS etkililiğinin ölçümü

• Kullanıcıların etkileşimleri, ders tasarımı, 
bölüm/fakülte bazında öğrenci performans 
takibi



İEÜ BLACKBOARD 
ANALYTICS PROJESİ

Öğrenme Analitiğinin üniversitemizde hayata geçirilmesi uzun 
soluklu bir projenin ürünüdür. Aşağıda belirtilen aşamalardan 
geçilmiştir. Süreç Ekoeğitim-TLC tarafından yürütülmüş, sürece 
fakülte temsilcileri ve YBS ve BİM temsilcileri de dahil olmuştur.
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Activity & Grade Scatter Plot



Detaylı bilgiler Blackboard üzerinde TLC Organization for Faculty sayfasında mevcuttur.


