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Bu kitapçık içerisinde yer alan tasarımlar, yazılar, logolar,
grafikler de dahil olmak üzere, tüm yazılı ve görsel materyale
ilişkin her türlü mali, manevi ve ticari haklar yahut bunları
kullanma yetkisi TTGV’ye aittir. Sözü edilen içeriğin kişisel
ve ticari olmayan kullanım dışında herhangi bir amaçla
kullanılması, kopyalanması, işlenmesi, herhangi bir şekil veya
yöntemle, tamamen veya kısmen, doğrudan veya dolaylı,
geçici veya sürekli olarak çoğaltılması, kiralanması, ödünç
verilmesi, satışa çıkarılması veya diğer yollarla dağıtılması
kesinlikle yasaktır.

Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde
bandrol taşıması zorunlu değildir.

Hazırlayan: Nagihan Özgür, Pactport Programı Uzmanı
Grafik Tasarım: Özge Egemen - www.kirmizitasarim.com
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Çalışma
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TTGV’nin ürettiği tüm içerikler TTGV Lisansı
ile lisanslanmıştır. Lisans sözleşmesine
yukarıdaki qr kod ile erişilebilir.

TTGV; 1991 yılında kamu-özel sektör işbirliği ile Türkiye’de özel sektörün
teknoloji geliştirme ve inovasyon faaliyetlerini destekleyerek teknolojinin
gerçek dünya ile buluşturulması amacı ile kurulmuştur.
TTGV; «Teknoloji Üreten Türkiye» vizyonu ışığında, teknoloji ve inovasyon
alanlarındaki küresel gelişmeleri takip eden, ilham veren, vizyon sağlayan,
birlikte öğrenerek gelişen, öğreten ve uygulayan; dinamik entelektüel
sermayesini topluma yaygın etki sağlamak amacıyla paylaşan tarafsız, çevik
bir güven platformu olarak değer üretmektedir.
Ekosistemi dinleyerek, duyarak, görerek, ilham alarak, öğrenerek uygulayıcı
bir kurum olarak ihtiyaç tanımlayarak, ihtiyaca yönelik yenilikçi, özgün,
yaygın etki üretecek ve yerele uygulanacak, vizyoner bakış açısı ile farklı
perspektifleri içeren bilgiyi oluşturmakta; bilgileri toplamakta ve/veya
üretmektedir. Bu bilgiyi ekosisteme aktarmak, paylaşmak için yeni, sürekli
öğrenen ve değişen özgün modeller tasarlayarak, pilot uygulamalarla
denemekte, geliştirmekte ve uygulamaya geçirmektedir.

Pactport TTGV'nin;
• Toplum olarak karşı karşıya kaldığımız problem alanlarına ve teknolojinin
bu alanlarda sunabileceği çözüm fırsatlarına dikkat çekmeyi,
• Toplum menfaati için sürdürülebilir etki yaratmak isteyen ekosistem
paydaşlarını harekete geçirecek ve birlikte üretmelerine imkan sağlayacak
buluşma ortamları oluşturmayı hedefleyen bir komünite programıdır.

Teşekkür:
Pactport Çalışma Grubuna katılarak değerli zamanlarını,
görüş ve tecrübelerini bizimle paylaşan;
EÜ EBİLTEM Teknoloji Transfer Ofisi'nden Aysun DEMİRDÖĞEN ŞENER'e,
Orion Innovation'dan Bahadır CAN'a,
THYAO'dan Başar ATAÇ'a,
ReCode Consulting'den Dilek TURAN'a,
TÜPRAŞ'dan Emel BAŞKENT AYDEMİR'e,
Erdem Kaya Patent ve Danışmanlık A.Ş.'den Erdoğan KOLÇAK'a,
FCFPC Profesyonel Koç & Eğitmen İpek ÇITAK'a,
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nden Nergizhan ANAÇ'a,
Emekli Bilgi İşlem Destek Sorumlusu Salih SEVİMLİ'ye
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı olarak
Teşekkür ederiz

Çalışma Grubunun Mesajı
Karmaşık
Problemlerde Keşif
Metodolojisi

1.

Çalışma
Grubu
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Pactport programı kapsamında bir araya gelen ilk grup olarak
çalışmalarımız, teknoloji ve inovasyon ekosistemi temsilcilerinin
eğitim alanındaki bir karmaşık problemi seçmek, anlamak
ve analiz etmek, probleme dair mevcut yenilikçi çözümleri
incelemek ve tecrübelerimizi alanda kullanabilmek üzerine
şekillenmiştir.
Ekibimizin temel motivasyonu; bir karmaşık problem alanını
anlayabilme, problem ele alma pratiklerini keşfetmektir.
Bununla beraber, teknoloji ve inovasyon ekosisteminde
edindiğimiz bilgi ve tecrübelerimizle alana sağlayabileceğimiz
katkıyı keşfetme deneyimi için kendi metodolojimizi
keşfetmeye çalıştık.
Daha önce sivil toplum ekosistemiyle doğrudan çalışma
imkanına sahip olmayan bir iş dünyası profesyonelinin,
karmaşık bir problem alanında çözüm odaklı düşünürken,
nasıl bir sistematik izleyebileceğini kendi deneyimlerimiz ve
öğrendiğimiz dersler üzerinden özetledik.
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Metodoloji Adımları
1.

Karmaşık Problem Alanını Keşfetme
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, seçilen problem alanında çalışan kurum ve kuruluşları
tarama, problem alanına dair yazılmış tespit raporlarını ve politika analizlerini inceleme.

2.

Problem Alanında Spesifik Bir Sorun Alanına Daralma ve
Sorun Alanlarını Problem Cümlesine Evriltme
Bireysel motivasyonlar ve empatinin gücünü kullanabilmek adına, kişilerin kendi
tecrübeleri ve bilgileri üzerinden tespit ettikleri, araştırdıkları sorun alanlarını gündeme
getirme.
Doğru bir problem cümlesinin nasıl kurulacağı, çözüme değil probleme aşık olmanın
ne demek olduğunun anlaşılacağı, odak bir problem cümlesi belirleme.

3.

Problem Cümlesi Önceliklendirmesi
Etkisi çok – az ve uygulanabilirliği zor – kolay sınıfında bir önceliklendirmede
hemfikir olabilme, bunu yaparken alanda uzman bir Sivil Toplum Kuruluşları (STK)
profesyonelinden destek alma.

4.

Problem Analizi
Problemin 6N1K’sını keşfetme; kök sebepleri, etkilenen faydalanıcı kitlesini, geçmişini
vb. analiz etme.

5.

Mevcut Çözümler
Alanda çözümler için referans olabilecek kurum kuruluşları keşfetme ve mevcut
çözümleri irdeleme. Yaratılabilecek yenilikçi fikirlere bakış açısı ve ilham noktası
oluşturabilme.

6.

Fikir ve Öneri Geliştirme
Bu metoloji adımları, Pactport Circle sürecinde Eğitim alanında bir sorun tespit etmek
ve bu sorun alanında fikir geliştirilebilmek için ekip tarafından uygulanmıştır.
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Metodoloji Uygulama

Metodolojinin her bir adımında Eğitim alanı için yapılan
uygulamanın detayları raporun takip eden başlıklarında
yer almaktadır. İlgili bölümlerde, uygulanan adıma dair
geliştirilmesi gereken yönlere de yer verilmiştir.

1. Karmaşık Problem Alanını Keşfetme
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın 4’üncü başlığı
olan “Nitelikli Eğitim”in alt hedefleri incelenmiştir.
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD)
tarafından üçer yıllık dönemler hâlinde, 15 yaş
grubundaki öğrencilerin kazanmış oldukları bilgi ve
becerileri değerlendiren PISA araştırmasındaki Türkiye
performansı incelenmiştir.
Eğitim sistemimizde öne çıkan uygulama ve tartışma
konularına ışık tutmak ve eğitim göstergelerinin anlamlı
bir akış içinde bir araya getirilmesi amacıyla TEDMEM
tarafından hazırlanan 2020 Eğitim Değerlendirme
Raporu incelenmiştir.
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2. Problem Alanında Spesifik Bir Sorun Alanına Daralma ve
Sorun Alanlarını Problem Cümlesine Evriltme
Birinci adımda izlenen keşfetme adımları sonrasında ekip üyeleri tarafından spesifik
problem alanları gündeme getirilmiştir:
• Uzaktan eğitim sürecinde kullanılan teknolojik araçların işitme engelli
öğrencilerin ihtiyaçlarına yeterince cevap vermemesi ve dezavantajlarının
daha da artmış olması.
• Akademik eğitmenlerin eğiticilik yetkinliklerini değerlendirecek
standardizasyonun olmamasının kalitenin ölçümünü, izlenmesini
yükseltilmesini zorlaştırması.

bir
ve

• K12 seviyesinde, öğrencilerin hangi kanallardan daha iyi öğrendiğine dair
kişi bazında bir araştırma yapılmıyor olmasının, öğrenciye farklı öğrenme
alternatifleri geliştirilmesini sınırlandırarak, öğrenci-öğretmen arasındaki
ilişkiye zarar vermesi.
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3. Problem Cümlesi Önceliklendirmesi
İkinci aşamada belirlenen problem cümleleri Etkisi
Az – Etkisi Çok ve Uygulaması Kolay – Uygulaması
Zor eksenlerine yerleştirilerek incelenmiştir. Bu
önceliklendirmesinin yapılması sırasında eğitim
alanında tecrübe sahibi bir STK temsilcisinin görüş,
öneri ve yönlendirmelerinden faydalanılmıştır.
Önceliklendirme ve ekip içi oylama sonucunda ele
alınacak problem alanı ve sorusu belirlenmiştir:

• Online eğitim sürecinde, K12 seviyesinde, eğitim amaçlı kullanılan teknolojik
araçların öğretenin kullanımına odaklı olması, öğrenenin etkileşime
geçmesine sınırlı imkan vermesi ve öğrenenin bilgiyi özümseme seviyesinin
takibini zorlaştırması.

Sorun Alanı: Çevrimiçi uzaktan öğrenme ortamlarında
kişiselleştirilmiş öğrenme ve öğretme kanalı ve
metodolojisinin olmaması ve verimliliğinin analiz
edilememesi.

• Online eğitim sürecinde, üniversite seviyesinde, kullanılan tek taraflı öğretme
metotlarının, o yaş grubu için beklenen, öğrenciler arası sosyal etkileşimi
sağlamaması.

Problem Cümlesi: Online eğitim ortamlarında
farklılaştırılmış/kişiselleştirilmiş eğitim yaklaşımlarının
uygulanmasını ve buna uyumlu etkin ölçme
değerlendime yapılmasını nasıl mümkün kılarız?
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4. Problem Analizi (6N1K)
NE

NEDEN

NASIL

NEREDE

NE ZAMAN

NEREDEN

ELE
ALMA
KODU

Ne eksik?

Bu eksiklik, aksaklık,
sorun neden var?

Problem nasıl bir
etki yaratıyor?

Ne zamandan beri var?

Problemi nereden
kimden öğrendik?

Kök sebepleri
neler?

Nasıl etkiliyor?

Problem nerede,
hangi ortamlarda,
coğrafyada
yaşanıyor?

Sorun ne?
Acı, sıkıntı, boşluk
ne?

YANIT
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4

ANA
SORU

Her bireyin farklı
öğrenme yoluyla
öğrendiği dikkate
alınmıyor. Bilinse
de, kaynak kısıtları
kişiselleştirilmiş
eğitime giden yolu
tıkıyor.

Öğrenme ortamları
birebir değil, kısıtlı
kaynaklar sebebiyle
grup veya sınıf
şeklinde olması
gerekiyor.

Nasıl ortaya çıkıyor
olabilir?

Öğrencinin hangi
öğrenme stiliyle
daha iyi öğrendiğini
test eden bir yapı
yok.

Kronikleşmiş mi?
Güncel mi eski mi?
Sorun zaman içinde
bir kırılım yaşamış mı?
Evrilmiş mi?

Tüm öğrenme
ortamlarında
yaşanmaktadır.
(Online -senkron
veya asenkronöğrenme ortamıyla
sınırlandırılmıştır.)

Hep varolagelmiş bir
eksiklik, ancak online
uzaktan eğitim sürecinde
daha hissedilir olmaya
başladı.
Tüm öğrencilere aynı
ekrandan ve tek kanaldan
öğretilen içerikler,
interaktivitenin ve
kişiye özel yaklaşımların
önemini bir kez daha
ortaya çıkardı.

KİM?

Problemi doğrudan
kim yaşıyor?

Bilgi kaynağımız ne?
Veri ve kanıta
dayandırılabilir mi?

Problem dolaylı
olarak kimleri
etkiliyor?

Bireysel tecrübeler,

Öğreten

Diğer Kaynaklar:

Öğrenen

Öğrenme Stilleri ve
Eğitimdeki Önemi

Veli

Öğrenme Stillerine
Uygun Olarak Seçilen
Öğrenme Yöntemlerinin
Öğrenci Başarısına,
Matematiğe Yönelik
Tutumuna ve Kaygısına
Etkileri

Okul İdareleri
Toplum
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6. Fikir ve Öneri Geliştirme, Son Mesaj:

5. Mevcut Çözümler

Kişiselleştirilmiş öğrenmeye duyulan ihtiyacı tespit etmiş ve bu duruma
dair geliştirilmiş çözümler için; UNESCO tarafından yayınlanmış olan
COVID 19 sürecinde uzaktan eğitimi destekleyen online eğitim
platformlar listesi ve Avrupa Komisyonu’nun Erasmus+ veritabanında
yer alan eğitim alanındaki yenilikçi çözümler incelenmiştir.

Kişiselleştirilmiş öğrenme alanında aşağıdaki inovatif çözümler tespit
edilmiştir;
Kolibri; 20’den fazla dilde mevcut evrensel eğitimi desteklemek için
geliştirilmiş, internet erişimi olmayan dünyanın yarısı için öğrenmeyi
desteklemek için uyarlanabilir açık çözümler seti. Ayrıca, öğrencilere
ve öğretmenlere anında geri bildirim sağlamak için, kendi kendine
tempolu, işbirlikçi öğrenme araçları ve öğrencilerin harmanlanmış
bir öğrenme bağlamında mentörlerin ve akranların desteğiyle kendi
hızlarında çalışmalarını sağlamak için kişiselleştirilmiş öneriler içerir.

Mindspark; Ei Mindspark, çocukların kendi hızlarında etkili bir
şekilde ilerlemelerini sağlayan kişiselleştirilmiş bir öğrenme yazılımı.
Ei Mindspark kendini her öğrencinin öğrenme düzeyine uyarlıyor ve
öğrenciye belirli bir kavram hakkında aşamalı olarak sorular sorarak
yanıtları için geri bildirim sağlıyor. Öğrenci doğru yanıt verdiğinde,
bir sonraki soru bir öncekinden marjinal olarak zorlaştırıyor, bu da
öğrencinin kavramı kademeli ve kapsamlı bir şekilde kendi kendine
öğrenmesini amaçlıyor.

Siyavula; Matematik, Fizik ve Kimya için etkili, verimli ve kişiselleştirilmiş
uygulama. Hepsi dijital, hepsi çevrimiçi.
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Eğitim alanında ele aldığımız metodolojimizde tespit ettiğimiz sorun
alanının Endüstri 4.0 vizyonundaki “kişiselleştirilmiş “yeni öğretim
modeliyle eşleştiğini gördük. Bu doğrultuda, yakın gelecekteki eğitim
ortamlarının öğrencilerin kendi yeteneklerine uygun hale getirilmiş
çalışma ortamları olacağını değerlendiriyoruz.
Eğitimin her bireyin yetenek ve ilerleme hızına bağlı olarak teknoloji
ile destekleneceği bir döneme başladığımızı düşündük ve yaptığımız
araştırmalar eğitim ve teknoloji dünyasındaki düşüncelerin de bu
yönde evrildiğini gösterdi.
Eğitimdeki kişiselleştirmenin sağlanması için öğrenme öncesinde,
sırasında ve sonrasında izlenebilecek ölçme ve destekleme araçlarına
ihtiyaç olacağını öngörüyoruz. Bu kapsamda eğitim öncesinde, her
bireyin kendine özgü bir öğrenme stili olacağını öngören ve bu stilin
ne olduğunun anlaşılmasına hizmet eden testlerin dijitalleştirildiği
uygulamalar geliştirildiğini tespit ettik. (Örn; mentalup)
Bireylerin öğrenme stillerinin eğitimler öncesinde keşfedilmesi,
öğrenme sırasında bu stillere uygun araçlar geliştirilmesi, öğrenme
verimliliğinin değerlendirilmesi için, yine kişiselleştirmeden
faydalanılması yolunda farkındalık kazanılmasının ve geleceğe hazır
olmanın önemine dikkat çekmek istiyoruz. Ayrıca, eğitim süreçlerinde
öğrenen taraf için kişiye özgü yetenek ve yetkinlik karnesi (envanter)
oluşturulmasını ve bu karneler için kişisel verilerin korunmasına yönelik
veri maskeleme yöntemlerinin incelenmesini öneriyoruz.
İzlediğimiz metodoloji bize, karmaşık problem alanlarında çözüm
geliştirmeye giden yolun sadece yeni bir çözüm geliştirmekten
geçmediğini, problemleri analiz edebilmenin ve mevcut çözümlere
dair farkındalık artırmanın ve birlikte düşünebilmenin katma değer
üretmek için ne kadar önemli olduğunu gösterdi.
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Kaynaklar

Çalışma Ekibi:
Aysun DEMİRDÖĞEN ŞENER,
EÜ EBİLTEM Teknoloji Transfer Ofisi - Girişimcilik Birimi, Teknoloji Transfer Uzmanı
Bahadır CAN,
Orion Innovation - Yazılım Mühendisi
Başar ATAÇ,
THYAO - Uzman
Dilek TURAN,
ReCode Consulting - Kurucu, İnovasyon ve Ekosistem Geliştirme Danışmanı
Emel Başkent AYDEMİR,
TÜPRAŞ - Ar-Ge Ticari Çözümler Takım Ürün Sorumlusu
Erdoğan KOLÇAK,
Erdem Kaya Patent ve Danışmanlık A.Ş. - İş Geliştirme Uzmanı
İpek ÇITAK,
Tekstil Mühendisi - FCPC Profesyonel Koç&Eğitmen / Coaching&Training byİPEKÇITAK Kurucusu
Nergizhan ANAÇ,
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi - Dr. Öğr. Üyesi
Salih SEVİMLİ,
Emekli - Bilgi İşlem Destek Sorumlusu, Yazı İşleri Servisi
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