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Hepimiz bize dönüt verecek insanlara ihtiyaç 
duyarız. Ancak böyle gelişebiliriz.

We all need people who will give us feedback. 
That's how we improve. 

Bill Gates 
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İçerik
3

 Ölçme ve Değerlendirme Temel Kavramlar

 Uzaktan Eğitimde Ölçme ve Değerlendirmeyi Planlama 

 Uzaktan Ölçme ve Değerlendirmenin Avantaj ve 
Sınırlılıkları

 Biçimlendirici değerlendirme ve öğrenme

 Uzaktan Eğitimde Dönüt (geri bildirim-feedback) Verme
 Ne zaman?

 Nasıl?

 Hangi araçlarla? 



İçerikle İlgili Yoklama
4

 Karekod’u okutarak 
cihazınızdan giriş yapınız. 
Çıkan sayfada sağ üstte yer 
alan ‘enter code’ yazan yere 
birazdan ekranınızda 
beliren kodu giriniz ve ilgili 
kısa testi cevaplayınız.

 https://quizizz.com/



Ölçme
5

Ölçme, bir niteliğin 
gözlenerek sayı ya da 
sembollerle ifade 
edilmesidir. 
Böylece gözlemler daha 
nesnel ve daha kolay 
yorumlanabilir şekilde ifade 
edilmiş olur, gerektiğinde 
gözlem sonuçlarının 
karşılaştırılması sağlanır 
(Turgut ve Baykul, 2014). 



Ölçüt

 Bir öğrencinin ulaştığı 
seviyenin nasıl 
değerlendirileceğini 
belirleyen performans 
standartlarıdır.

 Performans standardı
öğrencinin ulaşması 
gereken seviyeyi veya 
puanı tanımlar.

 Performans standartları 
kullanarak bir 
performansın yeterli mi ya 
da yetersiz mi olduğuna 
karar veririz. 
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Değerlendirme
7

Değerlendirme, ölçme sonuçlarının bir ölçütle 
karşılaştırılarak ölçülen özellik hakkında karar verme 
sürecidir Turgut (1984). 

Öğrencinin programdaki kazanımlara ulaşma düzeyi, 
gelişimi ya da performansına ilişkin elde edilen ölçme 
sonuçları, bir ölçütle karşılaştırılır ve öğrencinin 
gözlenen özelliği hakkında bir karar verilir.



Temel Kavramlar - Değerlendirme

Amacına göre değerlendirme üç başlık altında ele alınabilir: 
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Tanımlama ve yerleştirme amaçlı değerlendirme
9

 Bireyin/grubun güçlü ve 
zayıf yanları ve ihtiyaçları 
belirlenir

 Daha fazla dikkat 
gerektiren veya ilerlemenin 
gerektiği alanı öğrencilerin 
geneli ve/veya her biri için 
belirlenir.

 Örn. Dil hazırlık sınıflarına 
başlamadan önce yapılan 
seviye tespit sınavı. 

 Farklı ölçme araçları 
kullanılabilir

 Öğretmenler tarafından 
hazırlanan sınavlar veya 
geniş ölçekli sınavlar 



Düzey belirleme (sonuç odaklı) amacıyla değerlendirme

 Bir öğretim sürecinin 
sonunda gerçekleştirilen 
ölçme sonuçlarını temel 
alır. 

 Ölçme ile elde edilen 
puanlar öğrencilerin 
kazanımlara ne derece 
ulaştığının cevabını 
vermektedir.

 Planlıdır 

 Ünite sonlarında ya da 
dönem sonunda öğretim 
tamamlandıktan sonra 
gerçekleştirilir
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Öğretimi biçimlendirme amacıyla değerlendirme

 Öğrencilerinin durumunu tespit 
edebilmek ve öğretimi uygun 
şekilde yürütebilmek için 
gerçekleştirilir

 Örn. Değerlendirme sonucunca
 öğretmen öğrenci oturma 

düzenini ya da gruplandırma 
şeklinde değişiklik yapılır

 yeni bir etkinlik düzenlenir
 belirli bir konuyu öğretmede 

fazladan bir gün geçirilir 
 ödev için ek çalışma sayfaları 

hazırlanır.
 Ek kaynaklar verilir

 Öğretimi desteklemek amacıyla 
yapılan değerlendirme 
biçimlendirici amaçlı 
değerlendirme ya da kullanımı 
daha kolay olduğu için kısaca 
biçimlendirici 
değerlendirme (BD) olarak 
adlandırılır
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Geçerlik ve Güvenirlik

160 cm 
olduğum
u 
söylüyor

Yukarıdaki boy ölçme  sonucu geçerli 
midir?
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Geçerlik ve Güvenirlik

 Genel olarak güvenirlik ölçme sonuçlarının rastlantısal 
hatalardan arınıklık derecesidir. Tutarlılık göstergesi olarak 
da düşünülebilir (Turgut ve Baykul, 2014). 

 Geçerlik ise ölçmenin ne derece amacına hizmet ettiğinin 
göstergesidir (Messick, 1995). 

 Ölçme işleminin ölçülmek istenen niteliği ne derece doğru 
olarak belirlendiğine ya da ölçüp ölçemediğine karşılık gelir.
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Güvenirlik ve Geçerliğin Artırılması

Ölçme sayısı artırılmalı,

Ölçme yöntemleri çeşitlendirilmeli,

Puanlanmada anonimlik sağlanmalı,

Yönergeler açık ve anlaşılır olmalı,

Ölçme aracı kazanımlara/öğrenme hedeflerine uygun olmalı ve belirtke tablosu 
hazırlanmalı,

Önemli kararlar tek bir ölçüm sonucuna dayandırılmamalı süreç 
değerlendirilmelidir.
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Acil Uzaktan Öğretim Süreci Deneyimleri
15

 Karekod’u okutarak 
cihazınızdan giriş yapınız 
ve ilgili ankete cevabınızı 
veriniz.

 https://www.menti.com/
m622pd1sqc



Uzaktan Eğitimde Değerlendirme:
Avantaj ve Sınırlılıklar

16

 Karekod’u okutarak 
cihazınızdan giriş yapınız 
ve ilgili notlara cevabınızı 
ekleyiniz.

 https://padlet.com/fozg
urkaratas/ly1vqa7j0mj1g
nr5



Sınırlıklar Avantajlar

 Öğrenciler ile göz 
teması yok

 Sınavlarda kopya

 Uygulamalı derslerin 
değerlendirilmesi

 Kayıtlar (loglar)

 Sürekli erişim

 Medya araçları

 Grafik uygulamalar

 Anlık dönüt
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Çevrimiçi Uzaktan Eğitim: Avantaj ve Sınırlılıklar



En önemli avantaj: Süreç Kayıt Altında
18



Sonuç odaklı değerlendirmede sınav güvenliği ve diğer 
yaşanan zorluklarla mücadele
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 Sınav güvenliği geçerli bir 
değerlendirme için ön şarttır.

 Hata her ölçmeye karışabilir

 Verilen sürenin tam olması

 Daha az ‘Ne?’ sorusu

 Soruların yerlerini değiştirme

 Çoktan seçmelilerde şıkların 
yerini değiştirme

 Canlı bağlantı ve video kayıt

 Açık uçlu sorular ve intihal 
programları (turnitin)

 Soru bankasından rasgele 
seçim!!!



Soru sorarken dikkat edilmesi gereken hususlar

 Soru Türleri:

 Tanıma ve hatırlatmaya dayalı sorular

 İlişkisel birleştirici sorular 

 Genişletme soruları

 Değerlendirme ve karar vermeye dayalı sorular
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Tanıma ve hatırlatmaya dayalı sorular:

 Sınıflama, tanımlama ve 
tanıma gibi daha çok 
(olgusal ve) bilgi 
düzeyinde kazanımları 
ölçerken/öğretirken 
kullanılmaktadır

 Çoğunlukla bu düzeydeki 
bir sorunun tek bir 
cevabı vardır. 

 Örnek sorular:
 Akdeniz bölgesinin bitki 

örtüsü nedir?

 Fotosentez nedir?

 Bir üçgenin iç açıları 
toplamı kaçtır?

 Türkiye’nin başkenti 
neresidir?

 Thomson atom modeli 
hangisidir?
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İlişkisel birleştirici soruları

 Öğrenciler iyi bildikleri en az iki 
değişkeni birbirleriyle 
karşılaştırırlar. 

 Bu yönüyle ilişkisel sorular 
(benzerlik ve farklılıklar), kavrama 
ve daha üst düzeydeki 
kazanımların öğrencilere 
kazandırılmasında etkili olarak 
kullanılabilirler. 

 Bu tür sorular öğrencilerin 
örgütleme, özetleme, 
anlamlandırma ve şemalar 
oluşturma gibi etkili öğrenme 
stratejileri geliştirmelerine katkıda 
bulunur. 

 Örnek sorular:
 Doğu Karadeniz bölgesi ile Batı 

Karadeniz bölgesinin iklim ve 
bitki örtüsü arasındaki ilişkiyi 
açıklayınız

 Karasal iklimle, ılıman iklim 
arasındaki farklılıkları 
açıklayınız.

 Çevrimiçi ve yüz yüze eğitimi 
iletişim boyutuyla 
karşılaştırınız.
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Genişletme soruları

 Bu tür en az uygulama ve daha 
üst düzeydeki kazanımlar için 
kullanılmaktadır. 

 Bu sorularla karşılaşan öğrenci; 
konuyu derinlemesine öğrenme, 
konular arasındaki ilişkileri 
kavrama, olumlu iletişim 
becerileri kazanma, orijinal 
görüşlere ulaşma ve bunları 
savunma gibi özellikler 
kazanırlar ya da kazanmış 
olmaları beklenir.

 Örnek sorular:
 Türkiye’de erozyonla mücadele 

için neler önerirsiniz?
 Türkiye’de okuma alışkanlığı 

oldukça düşüktür, bu konuda size 
göre neler yapılmalıdır?

 Çevrimiçi ölçme ve 
değerlendirmenin geçerliği nasıl 
artırılır?
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Değerlendirme ve karar vermeyi gerektiren sorular

 Bu tür sorular değerlendirme 
düzeyindeki kazanımları ölçmede 
kullanılabilir. 

 Değerlendirme düzeyinde 
sorulardır. Bu sorularla öğrencinin 
yeni durumlarla karşılaştığında 
bilgilerini kullanarak bir karara 
varma yada durumu 
eleştirme/kritik 
etme/değerlendirme becerilerini 
ölçer veya geliştirilir.

 Öğretmen soruyu sorduktan sonra 
dönüt ve yönergelerle öğrencilerle 
doğru değerlendirmeler yapmasına 
katkı sağlamalıdır.

 Örnek sorular:
 İstanbul’da 7 ya da 8 şiddetinde 

deprem olması durumunda neler 
olurdu tahmin ediniz?

 Otomobillerde benzin yerine hidrojen 
kullanan motor sistemlerine geçiş 
neden önemlidir?

 Büyük illerde su sıkıntısı 
yaşanmaktadır. Yetkililerin bu konuda 
aldıkları önlemleri değerlendirerek 
yeni önerilerde bulununuz?

 Üniversite rektörüsünüz. COVID19 
salgını sürecinde yüz yüze eğitime geçiş 
için nasıl önlemler alırdınız?
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Değerlendirme ve karar vermeyi gerektiren sorular
25

 Hasan Bey imalathaneyi belediye 
ekiplerinin denetlemesinden önce 
temizlemektedir. İmalathanenin 
temizlenmesi 4 saat kadar sürmektedir. 
Temizliğe başladıktan 3,5 saat sonra 
imalathane müdürü gelip Hasan Bey’in 
işi bitirip bitirmediğini kontrol etmek 
istemiştir. 

 Müdür baktığında temizliğin belediye 
nizamnamesine uygun olmadığını fark 
edip: 
 Hasan Bey hala bitirememişsiniz. 

Denetlemeye hazır hale getirmemizin 
imkanı yok. Sizin yüzünüzden imalathane 
mühürlenecek. 

 Sorun ne?
 Sorun kimde?
 Bu sorunun olmaması için siz 

müdürün yerinde olsanız ne 
yapardınız? Açık ve anlaşılır bir 
ölçüt geliştirerek tartışınız. 



Örnek Çoktan Seçmeli Soru
26

Diş çürükleri özellikle 19. Yüzyıldan sonra, şekerin endüstriyel üretimi artıp yaygınlaşmasıyla, sorun 

olmaya başlamıştır. Ancak dişimizin çürümesine etki eden başka faktörler de vardır. Günümüzde 

çürüklerle ilgili pek çok bilgiye sahibiz. Örnek vermek gerekirse:  

•Çürüğe sebep olan bakteriler şekerle beslenmektedirler 

•Asitler diş minesini oluşturan Ca5(PO4)3(OH) (Kalsiyum apatit)’e zarar vermektedir.  

•Florürlü diş macunuyla dişleri fırçalamak çürümeyi engellemektedir.  

 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 

I. Limon ve portakal gibi narenciye ürünleri tüketmek dişlerimizi korur. 

II. Kola ve gazoz gibi gazlı içecekleri tüketmek dişlerimizin çürümesini hızlandırır. 

III. Ağızımızdaki bakteriler asit üretirler 

 

A) Yalnız I      B) Yalnız III       C) I ve II  D) I ve III    E) II ve III 



Sınav Yönergesi
27



Örnek sınav sorusu
28

 Nükleer enerjinin ülkemizde kullanılmasına taraf 
mısınız? Cevabınızı gerekçeleriyle ve kanıt/deliller ile 
tartışınız. (Sorunun değerlendirilmesi taraftarlığınıza 
göre değil savunmanızın niteliğine sağladığınız 
delillere göre yapılacaktır).



YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ın Açıklaması
29

 ‘Bizim üniversitelere önerimiz, bu ölçme ve 
değerlendirmenin süreçlere yayılması. Yani online yapılan 
bir sınavın belirleyici tek faktör kılınmaması. Süreç odaklı 
bir ölçme ve değerlendirmeye gidilmesi. 

 Bu da programdan programa, üniversitelerin farklı 
yetkinliklerine göre hocanın yüz yüze öğrenci ile 
görüşmesinden, ödev vermesine, proje istemesine kadar 
farklı şekilde sürece yayılabilir.’ 

N. Çakmakçı: https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/nuran-cakmakci/universitelerde-sinavin-notu-dusuyor-odev-notu-artiyor-41609432



Ölçme ve Değerlendirmeyi Plânlama
30

 Ölçme ve değerlendirme 
öğretimin ve öğrenmenin 
bütünsel bir parçasıdır.

 Öğretim tasarımı model ve 
ilkelerine göre planlama 
yapılmalıdır.

 Planlamanın çerçevesi 
izlence ile oluşturulur. 
 Toplam öğrenci iş yükünü 

hesaplamak için gerekli 
(1AKTS=25-30 saat iş yükü)

• Analiz EtmeA

• TasarlamaD

• GeliştirmeD

• UygulamaI

• DeğerlendirmeE
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Ölçme ve Değerlendirmeyi Plânlama
32

Değerlendirme yapmanın amacı belirlenir.

Ölçme sonucunda elde edilen bilgileri nasıl 
kullanılacağına karar verilir.

Ölçülecek kazanımlar/hedefler belirlenir ve 
önceliklerine göre sıralanır.

Ölçmek istenilen kazanımların türü 
(bilişsel/duyuşsal/devinişsel) tespit edilir. 

Ölçülmek istenen kazanıma varan öğrencinin hangi 
bilişsel süreçleri yerine getirmesi gerektiği belirlenir.



Ölçme ve Değerlendirmeyi Plânlama
33

Kazanıma uygun ölçme yöntemi belirlenir. 

Ölçme yönteminin değerlendirme amacına 
uygunluğundan emin olunur.

Ölçme sonucunda elde edilen bilgileri değerlendirirken 
kullanılacak ölçütler belirlenir. 

Mümkünse her öğrenciye kendi performansını ortaya 
koymasında adil olacak ölçme yöntemi belirlenir.

Kullanışlı ölçme yöntemi seçilir.



Ölçme ve Değerlendirmeyi Plânlama
34

Kullanılan ölçme yöntemiyle öğrenciye nasıl bir 
dönüt sağlanacağı belirlenir.

Ölçme yöntemi ve içeriği için meslektaşlardan 
görüş alınır. 

Öğrencilerin ölçme sırasında oluşturduğu 
ürünler/çıktılar öğrencilerle paylaşılır (yazılı 
sınav cevapları, rubikler vb.). 



Çevrimiçi Değerlendirme
35

 Eşzamanlı (Senkron)

 Aynı zaman dilimi

 Canlı ders esnasında

 Eş zamansız (Asenkron)

 Farklı zaman dilimi

 İstenilen zamanda 

 Belirlenen zaman 
diliminde



Çevrimiçi Değerlendirmede Sıklıkla Kullanılan Araçlar
36

 Çevrimiçi quizler ya da ödevler (Lowe, 2015), tartışmalar (Kent, Laslo, 
& Rafaeli, 2016), akran ve öz değerlendirmeler (Alvarez, Espasa, & 
Guasch, 2012), video konferanslar (Dyment & Downing, 2018), ya da 
öğrencilerin öğrenme analitikleri (learning analytics) ve otomatik 
dönüt kullanarak değerlendirme amacıyla çalışmalar yapılmaktadır
(Nyland, Davies, Chapman, & Allen, 2017). 

 Ancak çevrimiçi ölçme ve değerlendirmeyi tasarlama ve uygulama 
genelde zorlayıcı bir alan olmaya devam etmektedir (Atherton, Shah, 
Vazquez, Griffiths, Jackson, & Burgess, 2017).



Bilişsel Alan Bilgi Türleri ve Değerlendirme
37

Bilgi 
Türleri

Değerlendirme Yöntemi Araçlar Uzaktan 
Eğitim

Olgusal 
Bilgi

Çoktan seçmeli, 
doğru/yanlış, boşluk 
doldurma, eşleştirme

Socrative, Mentimeter, 
Quizizz, Kahoot, wordwall, 
moodle, vd. 

Eşzamanlı/
Eş 

zamansız

Kavramsal 
Bilgi

Açık uçlu sorular, 
tartışmalar, kavram 
haritası, beyin fırtınası

Moddle, Mindmeister, 
Google formlar, Padlet

İşlemsel
Bilgi

Gösteriler, projeler Video, tasarım ve sunum 
araçları (PPT,Prezi, Canva)

Üst-Bilişsel 
Bilgi

Sunum, öz değerlendirme, 
günlükler ve iletişim türleri

Medya, sunum araçları ve 
blog (blogger, wordpress)

Liu, L. & Chen, L. (2018) "Conducting Synchronous Assessment. JETDE



Mindmeister ile Haritalama
38



Bizum Demel

‘‘Temel'i idam sephasına
çıkarmışlar; boynuna 
ilmeği geçirdikten sonra 
sormuşlar: ‘Söyleyecek 
son bir sözün var mı?'

Temel cevap vermiş:

‘Ha bu da bana 
ders olsun!’’

39



Biçimlendirici Değerlendirme
40

 Öğrenme için değerlendirme (assessment for learning) 
olarak da ifade edilir:
 Her öğrencinin öğrenme ihtiyaçlarını karşılamak ve iyileştirmek 

amacıyla ve öğretimin uygun şekilde ayarlanması için öğretim 
sürecinin sürekli ve etkileşimli bir şekilde uyarlanması;

 Öğrenme ortamındaki kanıtların öğrenme ihtiyaçlarını karşılamak 
için öğretimde kullanılması 

 Öğretmen ve öğrenciler tarafından öğrenme sürecinde öğrenmeyi 
desteklemek amacıyla öğretimi düzenlemek için dönüt vererek 
amaçlanan hedeflere ulaşmayı arttırmakta kullanılan bir yöntem 
(Black & Wiliam, 1998; McManus, 2008).



Dönüt
41

 Bir sistem parametresinin 
gerçek seviyesi ile referans 
seviyesi arasındaki boşluğu 
kapatmak için sağlanan 
bilgi, 

 Arzulanan ve gerçek 
performans seviyesi 
arasındaki boşluğu 
kapatmaya yönelik verilen 
ve gelişmeyi sağlayan bilgi 
olarak tanımlanabilir.

1
• Gözlenen 

Performans

2
• Dönüt

3
• Beklenen/Hedef 

Performans



Dönüt-Geribildirim-Feedback
42

 Gözlenen bir 
davranış/performans ile 
bunun standart ya da ölçüt 
olarak kabul edilen 
durumuyla kıyaslanması ve 
böylece gözlenen 
davranışın/bilginin/tutum
un geliştirilmesinin 
hedeflendiği iki yönlü bir 
süreç. 



KAYNAK/
ÖĞRETMEN

ALICI/
ÖĞRENCİ

Dönüt (Geri-Bildirim)

Öğrenme 
Yaşantısı

Etkileşim

Öğrenme-Öğretme Ortamı
43



Dönütün Önemi
44

 Eğer bireyler performanslarını ve anlamalarını geliştirmek için 
yapmaları gerekenler ve onları nasıl daha iyi yapabilecekleri ile ilgili 
açık bir bilgiye sahip olurlarsa daha hızlı ve çok daha etkili bir 
şekilde öğrenirler (Rowe & Wood, 2008)

 Bunun için sorulması gereken 3 temel soru şöyledir (Hattie ve 
Timperley, 2007): 
 Nereye gidiyoruz?
 Şu anda neredeyiz?
 Bir sonraki ulaşmak istediğimiz yer neresidir? 

 Bu üç sorunun öğrenme etkinlikleri devam ederken düzenli olarak 
sorulup cevabının öğrenme-öğretim sürecine dâhil edilmesi esasen 
biçimlendirici değerlendirmedir. 



Dönütün Önemi
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 Dönüt bireylerin mevcut olan düşüncelerini 
doğrulayabilir, onların bilgilerine yeni bilgiler 
ekleyebilir, yanlış anlamalarını düzeltmelerini 
sağlayabilir veya mevcut olan durumlarını yeniden 
yapılandırmalarını sağlayabilir (Peterson ve Irving, 
2007).

 Olumlu dönütler bireylerin bir performansı 
gerçekleştirmedeki motivasyonlarını da artırır.



Dönütün Önemi
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 Öğrenci çalışmalarına verilen dönüt, yüz yüze yapılan 
konuşmalar, e-posta/mesaj ve özel danışmanlık gibi 
etkileşim biçimlerine ek olarak öğrencilerle iletişimin 
geliştirilmesinde de önemli fırsatlar sunar. 

 Öğrenci görevleriyle ilgili verilen dönütler öğrencilerin 
öğrenmelerinde önemli/hassas bir rol oynadığı için 
eğitmen ve öğrenciler arasında gerçekleşen bilgi alışverişi 
çok önemli bir sosyal etkileşim aktivitesidir. (Whitington, 
Glover ve Harley, 2004).



Dönütün Önemi
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 Dönüt gelişim için bireyin motivasyonunu artırır ve 
daha ileri öğrenmeleri kolaylaştırır. Başka bir 
deyişle, dönüt bireylerin anlamalarını geliştirme, 
motivasyonlarını sağlama ve başarılarının derecesini 
arttırma gibi çeşitli amaçların gerçekleşmesine 
hizmet eder (Rowe ve Wood, 2008).



Etkili Dönüt
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 Hattie ve Timperley (2007), iyi dönütün net hedefler 
koyması (besleme), öğrenciyi ilerlemesi hakkında 
bilgilendirmesi (dönüt) ve iyileştirme (ileriye doğru 
besleme) için adımlar sağlaması gerektiğini 
belirtmiştir. 



Etkili Dönüt
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 Dönütün gelişmeyi sağlaması için aşağıdaki özellikleri 
taşıması gerekmektedir (McKeachie, 1998).
 Dönüt verildiği kişi tarafından anlaşılabilecek nitelikte olmalıdır.
 Dönüt gelişme için yapılması gerekenleri açıkça belirtmelidir.
 Sadece yanlışlara odaklanmak yerine verilen dönütün iyi yapılan 

şeylerle ilgili ve hatta geliştirilebilecek şeylerle ilgili detaylı 
bilgileri de içermesi gerekir.

 Dönütün içeriği belli bir ödevin sınırlarının ötesinde kullanılabilecek 
nitelikte olmalıdır. Yani herhangi bir çalışmayla ilgili verilen 
geribildirim öğrencinin daha sonra hazırlayacağı diğer ödevlerinde / 
görevlerinde kullanılmak maksadıyla gelişme için belirli stratejileri 
taşımalıdır.



Dönütün Sınıflandırılması
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Değerlendirme 
Amaçlı

Olumlu Ödüllendirme Onaylama

Olumsuz Cezalandırma
Onaylamama/ 
Beğenmeme

Betimleme Amaçlı

Başarıya 
Yönelik

Başarıyı 
Belirtme

Başarıyla ilgili 
Açıklama

Gelişime 
Yönelik

İlerleme ve 
Gelişmeyi
Belirtme

Gelişme Yolunu 
Oluşturma



Dönüt Türleri
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D
ö

n
ü

t Yapıcı

Olumlu
Övgü

Öneri

Olumsuz
Eleştiri

Öneri

Yıkıcı Olumsuz Eleştiri



Dönüt Türleri
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• … yapmanı 
beğendim

• Sanırım 
geliştirilebilir

• İyi bir 
başlangıç

• Şöyle demeliydin
• Anlamana 

şaşırdım
• Asla 

bitiremeyeceksin

• İyi
• Beğenmedim
• Süper
• Kötü olmuş

• Şu parçayı 
beğendim..

• Bunu 
anlamadım

• Sanırım şunu 
demek istedin Aktif: 

Açıkça 
bilgi 

verilir

Pasif: Bilgi 
verilmez

Olumlu: 
Cesaretlen

dirici

Olumsuz: 
Cesaret 
Kırıcı



Dönüt Stratejileri
53Şekli Örnek

Z
a

m
a

n
la

m
a Ne zaman? Hangi 

Sıklıkta?
Olguyla ilgili hemen (doğru/yanlış)
Süreci daha derin gözden geçirme için hafif geciktirilmiş
Farklılık ve farkındalık oluşturacağında
Ana ve temel görevler için sık sık ve kullanışlı

M
ik

ta
r

Kaç durumu 
içeriyor
Yaklaşık her nokta 
ne kadar

Kritik hususları belirleyip onlara öncelik verme
Temel öğrenme hedefleriyle ilgili hususları seçme

Gelişim seviyesini dikkate alma

K
a

n
a

l

Sözlü, yazılı, görsel 
veya uygulamalı

En iyi kanal seçilmeli
Yorum veya etkileşimin seviyesini belirleyin
Mütekabiliyet  (yazılıya yazılı sözlüye sözlü)
Prosedürel/işlemsel bilgi için uygulama veya gösteri

A
lı

cı Birey, grup veya 
sınıf

Mümkün olduğunca bireysel
Genel hatalar ve sorunlar için grup veya sınıf



Dönüt içeriği ve seçimiyle ilgili öneriler
54İçerik Şekli Açıklama

Odak Çalışmanın kendisine
Yapılan çalışmanın 
sürecine
Kendi kendini 
düzenlemesine

Hem çalışmayı hem süreci ve onların ilişkisini 
betimleyin

Öğrencinin kendi kendini düzenlemesi üzerine 
odaklanın

Mukayese
-
Karşılaştı
rma

Ölçütü (yeterlik) referans 
alan
Diğer akranlarıyla
karşılaştırma (normu
referans alan)
Önceki performansıyla
karşılaştırma 

Çalışmanın kendisiyle ilgili bilgi vermek için 
ölçütü referans alan dönüt
Öğrencinin gelişimi veya harcadığı eforla ilgili 
bilgi vermek için normu referans alan dönüt

Süreci görmeye ihtiyacı olan başarısız öğrenciler 
için kendini referans alan dönüt



Dönüt içeriği ve seçimiyle ilgili öneriler
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İçerik Şekli Açıklama

İşlev Yargıda bulunuş
Betimleyici

Yargılama
Betimleme

Değer Pozitif
Negatif

İyi yapılan şeyi belirtmek için pozitif yorumlar
Negatif tanımlamaların gelişme sağlayıcı pozitif 
öneriler ile verilmesi

Açıklık -
Anlaşılırlık

Aydınlatıcı

Anlaşılmaz

Öğrencinin anlayabileceği sözcükleri ve
kavramların kullanımı
Dönüt içeriği ve miktarı öğrencinin gelişim 
seviyesine uygunluğu



Dönüt içeriği ve seçimiyle ilgili öneriler
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İçerik Şekli Açıklama

Özgünlük Aşırı titiz

Normal

Çok genel

Birey ve görev için özgünlüğün derecesini 
ayarlamak
Görev bilinsin diye yeterince spesifik
Hata veya hata tiplerini tanımlanmalı fakat her 
birini düzeltmekten kaçınılmalı

Sözcük seçimi İmalar Saygılı iletişimi sağlayan sözcükler seçilmeli
Bireyi aracı kılan sözcükler seçilmeli
Bireyi düşündürecek veya merak uyandıracak 
sözcükler seçilmeli



Etkili Dönütün Özellikleri
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Etkisiz Dönütün Özellikleri
58

Belirsizlik içerir

Öğrenci kişiliğine 
odaklıdır

Ödül gibi kullanılır

Çok geneldir



Neler Yapmalıyız?
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 Dönütün faydalı olması için dönüt verilenin 
standartlar, amaçlar veya yeterlikler ilgili genel 
düşünceye sahip olması, bu amaçla kendi 
performansını karşılaştırarak aradaki farkı 
kapatması gerekmektedir. 

 Dolayısıyla öğrenciler için hedeflerin veya 
yeterliklerin açık, net ve erişilebilir olacak şekilde bir 
içerik hazırlanması gerekmektedir.



Dereceli Puanlama Anahtarı
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 Proje sunumu değerlendirme dereceli puanlama anahtarı

https://odsgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_08/26145004_Fen_Bilimleri.pdf



Dereceli Puanlama Anahtarı Geliştirme
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Geliştirilme amacının 
belirlenir

Puanlama anahtarına 
karar verilir

Ölçütler tanımlanır. 
Performans, ürün ya 
da her bir becerinin 
yeterlik düzeyi için 
kısa ölçütler yazılır 

Taslak hazırlanır
Taslak üzerinde 

öğrenci ve öğretmen 
görüşlerinin alınır

Uygulamadan sonra 
yeniden düzenlenir



Örnek
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Örnek
63



Neler Yapmalıyız?
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 Tost ya da sandviç 
tekniği genelde dönütün 
nasıl verileceği 
konusunda bize yol 
gösterici olabilir. 



Örnek Dönüt
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Forumda Tartışma ve Dönüt
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Forumda Tartışma ve Dönüt
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https://edu.rsc.org/resources/black-box/1275.article



Forumda Tartışma ve Dönüt
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Forumda Tartışma ve Dönüt
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Dönüt Bireye Özel
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Dönüt Genel
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Sesli ve Görsel Dönüt Araçları (Farklı Zamanlı)
72

 Ses Kayıt

 Vocaro.com (web temelli)

 Mote (chrome eklenti)

 Kaizena (Google dokuman 
eklenti)

 Video/ekran kayıt

 Bandicam

 Screencastify (chrome
eklenti)

 Format Factory



Öz ve Akran Değerlendirme
73

 Öğrencilerin kendilerini (öz) ya da 
akranlarının ödev ve ürünleriyle 
ortak bir çalışmadaki 
performansını (akran) 
değerlendirmesi.

 Öz  değerlendirme, öğrencilerin 
kendi güçlü ve zayıf yönlerini 
tanımalarına yardım eder. 

 Öğrencilere değerlendirme 
sürecinin bir parçası oldukları 
duygusunu verir.

 Öğrencilerde motivasyonu artırır.
 https://form.jotform.com/201387

718348059



Sözün Özü
74

İyi planlama ve tasarım (İzlenceden belirleyerek)

Sonuçtan ziyade süreç odaklı değerlendirme

Çoklu ölçme araç ve yöntemleri

Hedefleri, standartları ve yeterlikleri belirli görevler (Ölçülebilir ve 
gözlenebilir göstergeler/ölçütler)

Düzenli, planlı ve zamanlı dönütler

Sözlü, yazılı, görsel/işitsel dönütler

Sınırlı araç ve uygulamalar olsa da bunlarda yetkinlik kazanma

Öz değerlendirme ve üst bilişi geliştirme



Sizin Dönütüz?
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 Etkinlikle ilgili soru ve 
dönütlerinizi paylaşır 
mısınız?

 https://padlet.com/fozg
urkaratas/zubtg86s5n7b
zop1
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Uzaktan Eğitimde Etkili Ölçme ve 
Değerlendirme Nasıl Yapılır?
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