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Ölçmeye Konu
Olan Özellik

Gözlem
Say veya Sembollerle

fade Etme
• A rl k
• Tansiyon
• Ba ar

• Terazi
• Tansiyon Ölçme Arac
• Ba ar Testi

• 50 kg
• 120/80 mm Hg
• 80 puan

Ölçme Sonucu Ölçüt Karar Yarg

• 150 cm
• 80 puan

• 160 cm üstü olma
• 100 Üzerinden en
az 60 Puan Alma

• K sa
• Ba ar l



Bilgiyi ölçmekle kütleyi ölçmek aras ndaki farkl l klardan
dü ündü ünüz üç tanesini aç klay n z.
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Hiç Dü ündünüz Mü?

1. Ölçme ve de erlendirmenin en temel amac nedir?

2. E itimde geçerli (do ru) kararlar n verilmesi nas l sa lanabilir?

3. Ö retim elemanlar ço unlukla hangi tür ölçümler yaparlar? Bu ölçümlere
dayal olarak ço unlukla ne tür kararlar verirler?

4. E itimin niteli ini ve/veya derslerin ö renilme derinli ini, ölçme ve
de erlendirme süreçleri nas l etkiler?

5. Ö rencilerimizin bilgi, beceri, tutum ve de erlerinin sadece ka t kalem
testleri ile ölçülmesi, onlar n gerçek hayattaki performanslar n yordama
aç s ndan yeterli midir?
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Hiç Dü ündünüz Mü?

6. E itimde ölçme i lemlerinin çe itlendirilmesinin geçerli kararlar verme
aç s ndan önemi nas l aç klanabilir?

7. Geleneksel s nav türleri aras nda sözlü s navlar neden en subjektif olan d r?

8. E itimde bütünle ik (integrated) ölçme de erlendirme neden önemlidir?

9. «Hangi ölçme de erlendirme yöntemi/arac en iyisidir?» Sorusunu nas l
de erlendirirsiniz?

10. Ö retim ve ölçme de erlendirme süreçleri birbirinden ayr i lemler midir?

11. yi bir ölçme i lemi hangi özelliklere sahip olmal d r?
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21.Yüz Y l n Bilgi
Beceri ve E ilimleri

Zihinsel Beceriler
Problem çözme, Karar verme,

Kritik Dü ünme

Çekirdek Konu Alan
Matematik, Fen,

Sosyal Bilim, Sanat

Küresel Anlay
Kültürleraras Beceriler

leti im
Yaz l ve Sözlü

birli i Becerileri
Tak m Çal mas

Çat ma Yönetimi

Teknolojik
Beceriler

Medya Okuryazarl

A Araçlar n Kullan.
Dijital Teknolojileri

Kul.

E ilimler
Motivasyon

Kat l m

Çeviklik ve
Uyum



Mühendisli in Tan m
Mühendislik: Toplumun 

yararlanmas  amac yla;  bir sistem, bir 

araç veya bir süreç geli tirmek üzere 

matemati in, bilimin, teknolojinin ve 

deneyimin uygulamaya konulmas d r.

Ressler,S. (2015). Everyday Engineering: 
Understanding the Marvels of Daily Life,
The Great Courses, Virginia.

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Program Ç kt lar -I

1. Temel bilim ve mühendislik bilgi ve ilkelerini Ziraat Mühendisli i 
problemlerine uygulayabilme,

2. Tar msal üretim sürecinde teknikler hakk nda bilgi sahibi olma, 
süreçle ilgili temel problemleri tan mlayabilme ve bunlar n 
çözümünde ça da  teknikler ile hesaplama araçlar n  kullanabilme,

3. Tar msal alanlarda s kça görülen hastal k etmenleri, zararl lar, 
yabanc  otlar ve yararl  organizmalar  genel olarak mikroskobik ve 
makroskopik düzeyde tan yabilme, yayg nl k durumlar  ile 
zarar/yarar düzeylerini saptayabilme,



Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Program Ç kt lar -II

4. Bitki koruma problemlerinin çözümüne yönelik teknik ve bilimsel bilgi ile
tan mlanm mevcut önerileri, sürdürülebilir tar m, çevre ve insan sa l ile
g da güvenli ini göz önünde tutarak yürütebilme,

5. Disiplin içi ve disiplinler aras  tak m çal mas  yapabilme, gerekti inde 
ba ms z davranma, inisiyatif kullanma ve yarat c l k becerisine sahip olma, 
fikirlerini sözlü ve yaz l , aç k ve öz bir ekilde ifade ederek ileti im 
kurabilme,

6. Ulusal ve uluslararas  güncel sorunlar  takip edebilme, hayat boyu ö renmenin 
önemini benimseyerek, bilim-teknoloji ve ça da  konular hakk nda geli meleri 
izleyerek kendini geli tirebilme, tar mda kalite sistemleri ile mesleki etik 
konusunda bilinç sahibi olabilme,

Bir Mühendisin Zaman Da l m
No ETK NL K % No ETK NL K %
1 Gözetim/Yönetim 26,3 8 Teknik çizim 3,3

2 Toplant lar 14,0 9 Personel i leri 2,0
3 Rutin teknik çal ma 12,5 10 Ö retim 1,8
4 Rutin olmayan teknik çal ma 10,9 11 Muhtelif teknik 

olmayan beceriler
1,5

5 Rapor yazma 10,3 12 Rutin laboratuvar 
çal mas

0,9

6 Rutin olmayan tasar m 8,6 13 Veri ara t rmas 0,5

7 Rutin tasar m 3,7 14 S n fland r lmam 3,7



De erlendirme Türleri
D
E

ER
LE
N
D
RM

E

Amaca Göre

Ölçüte Göre

Formatif

Summatif

Tan lay c

Ba l

Mutlak

Dersin 4 Ögesinin Birbiriyle Uyumu Önemlidir
(Alignment)

Dersin Ö renme
Ç kt lar

(Kazan mlar)

Dersin
çeri i

Ö retim
Etkinlikleri

Ölçme
De erlendirme

Tekerlekleri ayn  
yönde dönmeyen 
bisiklet ileri gitmez



Eski ve Yeni Ölçme ve De erlendirme E ilimleri
Eski E ilim  Yeni E ilim Eski E ilim Yeni E ilim
Genel ifadelerle
dönüt

Duruma özgü geri 
dönüt

Yapay görevler Do al görevler

Ö retimden sonra Ö retim esnas nda Tekli ölçme Çoklu ölçme

Summatif Formatif Standart testler nformal testler

Olgular n 
hat rlanmas

Dü ünme becerileri Az geri dönüt Çok geri dönüt

Yetene e vurgu Gayrete vurgu zole beceriler Bütünle ik beceriler

Ö renmenin 
ölçülmesi

Ö renme için ve 
ö renme olarak 

Bireysel 
de erlendirme

Grup ve akran 
de erlendirme

Ö rencinin Ö retimin Ba ndaki Bilgi ve Becerileri

Amerikal   ünlü e itim psikolo u Ausubel  der 

ki, bütün e itim psikolojisini bir cümle ile 

özetlemem istenseydi derdim ki; ‘’Ö renmede 

en önemli tek faktör ö rencinin hali haz rdaki 

bilgisidir. Bunlar  ortaya ç kar n ve ona göre 

ö retin.’’
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ÖlçmeninÖnemi

«Ö renciler için s nav köpek ders kuyruktur.»
Walter J. Moore
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ÖlçmeninÖnemi

«Ölçme de erlendirme,
ö renmeyi yönlendirir»

George E. Miller

(T p E itimcisi)

1918-1998
19

ÖlçmeninÖnemi

«Neyi ölçerseniz onu
biçersiniz»

20



S navlar Hakk ndaÖ renciYak nmalar (I)

• Çal t m konulardan hiçbir soru ç kmad .
• Sorular n bir ço unu anlayamad m.
• Sorular n tamam ezbere dayal yd .
• Zaman yetseydi hepsini cevapland rabilirdim.
• Hocan n önem verdi i konulardan hiç soru ç kmad .
• Sorular çok kolayd bo una çal m m.
• Bizim hoca kitapta yaz lanlar n ayn s n istiyor.
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S navlar Hakk ndaÖ renciYak nmalar (II)

• Hocam z her dönem ayn sorular soruyor bilenle bilmeyenin
fark olmuyor.

• S nav esnas nda hocam z çok k z yor ba r yor moralimiz
bozuluyor iyi bildiklerimizi de yazam yoruz.

• Bizim hoca i ledi imiz konular n sadece az bir k sm ndan soru
soruyor.

• Tüm derslerimizin s navlar nda sadece yaz l yoklama türü soru
soruluyor.

22



S navlar Hakk nda Baz lginçÖ retmen Sözleri
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Ölçme ve De erlendirme

Denetlenmeyen bir süreç kontrol edilemez.
Bunun için de ölçme ve de erlendirme, e itimin
ayr lmaz bir unsuru olup etkili bir e itim
sürecinin hemen her a amas nda yer al r ve
e itimciye ö renciye dönüt sa lar.

24



E itimdeÖlçmeninTemelAmac

E itimde ölçmenin en temel amac nedir?

25

Ö retimin niteli ini 
art rmakt r.



ÖlçmeAraçlar nda Bulunmas Gereken Nitelikler (I)

Ölçme
Araçlar n n
Nitelikleri

Geçerlik Güvenirlik Kullan l l k
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• Tesadüfü HatadanAr n kl k
• Tutarl l k
• Kararl l k
• Ay rt Edicilik
• Objektiflik
• Duyarl l k

• AmacaUygunluk
• Ölçülmek stenene Ba ka

Etki Kar mamas

• Ölçme leminin Kolayl k
Derecesidir

• Harcanan zaman, Para
ve Eme inAzOlmas

ÖlçmeAraçlar nda Bulunmas Gereken Nitelikler (II)

28



BelirtkeTablosu (Test Blueprint veyaTable
of Spesifications)

yi bir ölçme iyi bir belirtke tablosuyla ba lar.

Ölçme i leminde, ö retim etkinlilerinde ve özellikle kapsam geçerli inin
sa lanmas nda son derece önemlidir. Belirtke tablosu; konular,
kazan mlar, ö retim etkinlikleri ve aralar ndaki ili kiyi gösteren ve uyumu
sa layan bir tablodur.

29
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Örnek BelirtkeTablosu II
Psikiyatri BecerileriniÖlçme

çerik/ Sistem/Konu Çoktan Seçmeli K sa Cevap Sözlü Toplam Puan

izofreni 2 1 3

M.D.D 2 1 3

Bipolar Rahats zl k 1 2 3

Anksiyete 2 1 3

Madde Ba ml l 2 1 3

Bunama 1 1

MR 1

ADHD 1 1

1

A B C D E F G
Ö renme Ç kt lar Konuya

Harcanan
Zaman
(dak)

Konunun Ders
çindeki Yüzdesi

Test Maddelerinin
Say s :10

Dü ük düzeyler
Bilgi
Hat rlama
Tan ma
Kavrama

Yüksek Düzeler
Uygulama
Analiz
De erlendirme
Sentez1.G

ün

1.Orta Atlantik kolonilerine
yerle mi çe itli gruplar söyler.

15 10.00% 1.00 Çoktan seçmeli
bir adet

2. Farkl dini ve kültürel gruplar n
orta Atlantik kolonilerine olan
katk lar n özetler.

15 10.00% 1.00 K sa cevapl bir
adet

2.G
ün

3.Büyük uyan n ilk lideri olarak
George Whitefield’i bilir.

10 6.70% .67 Çoktan seçmeli
bir adet

4. ngiliz kolonileri üzerine büyük
uyan söylevinin etkisini
de erlendirir.

20 13.30% 1.33 Çoktan seçmeli
bir adet

Belirtke Tablosu Örne i III
5.S n f Sosyal Çal malar Dersine Ait Örnek Bir Belirtke Tablosu: Orta Koloniler



3.G
ün

5. Philadelphia’n n ana bir liman olmas na fiziksel
çevrenin katk s n aç klar.

15 10.0% 1.00 Çoktan seçmeli
bir adet

6. Philadelphia’n n büyüme ve refah na göçmenlerin
katk yapma yollar n listeler.

10 6.70% 0.67 K sa cevapl bir
adet

7. Benjamin Franklin’in Philadelphia yapt katk lar
anlat r.

5 3.30% 0.33

4.G
ün

8. Bir daire grafi indeki bilgiyi yorumlar. 15 10.00% 1.00 Çoktan seçmeli
bir adet

9. Bir daire grafi i kullanarak bilgiyi toplar ve organize
eder.

15 10.00% 1.00 K sa cevapl bir
adet

5.G
ün

10. Da l k alan yerle imcilerinin kar kar ya geldikleri
zorluklar ifade eder.

5 3.30% 0.33

11. lk zamanlar n bir ta ma yolu olarak Great Wagon
Road önemini analiz eder.

10 6.70% 0.67 Çoktan seçmeli
bir adet

12.Da l k alan yerle imcilerinin çevreye nas l uyum
sa lad klar n ve kaynaklar nas l kulland klar n aç klar.

15 10.00% 1.00 Çoktan seçmeli
bir adet

150 100.00% 10 5 5

Belirtke Tablosu Örne i v

34

Hat rlama

Anlama

Uygulama

Analiz

De erlendirme

Yaratma

Örnek: 40 soruluk s nav



ÖlçmedeGeçerlik veGüvenirli i Dü üren Baz
Etkenler I

• Aç k olmayan yönerge
• Ö rencinin okuma düzeyinin üzerinde bir dil kullan lmas
• Ö renci seviyesinin üzerinde soru sorulmas
• Test maddelerinin teknik aç dan zay f olmas
• Sorularda belirsizlik olmas
• Az say da soru sorulmas
• Sorular n uygun ekilde s ralan p grupland r lmam olmas

35

ÖlçmedeGeçerlik veGüvenirli i Dü üren Baz
Etkenler II

• Sorular n içerik ve düzey olarak kazan mlara uygun
olmamas

• S navda kopya çekilmesi

• S nav ortam n n fiziki artlar n n uygun olmamas

•Ö rencilerin psikolojik durumlar n n uygun olmamas

•Ölçme yöntem ve boyutlar n n çe itlendirilmemesi
36



Motivasyon

E itim konusunda hat rlanmas  gereken üç ey vard r: 
Birincisi MOT VASYON, kincisi MOT VASYON ve 
Üçüncüsü  MOT VASYON

Terrell H. Bell

Ames, C.A. (1990). Motivation: What Teachers Need to Know. Teachers College Record, 91(3),
409 421.
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Ba ar n nÖlçülmesinde Kullan lanÜç Farkl Ölçme ve
De erlendirme Format

Cevab  Seçmeyi  
Gerektirenler

(Objektif Testler)

Cevab  Yazmay  
Gerektirenler

(Subjektif Testler)

Cevab  Yapmay  Gerektirenler (Yerine 
Getirilecek Görevler Olup, Ö renciler 

Ö rendiklerini Ürünleriyle Ortaya Koyarlar)

Örnekler;
Çoktan Seçmeli
Do ru-Yanl
E le tirmeli

Örnekler;
Bo luk Doldurma 
K sa Cevapl
Yaz l  Yoklama
• S n rl  cevapl
• Serbest cevapl

Örnekler;
Proje
Portfolyo
Rapor
Sözel Sunu
Rol Oynama
Tart malar
Makale
Günlükler



Ö renme Ç kt lar Ölçme Yöntemleri I
A a da öncül olarak ö renme ç kt lar ve seçenekler olarak da ölçme yöntemleri verilmi tir.
Seçeneklerden uygun gördüklerinizin ba lar ndaki harfi cevaplar k sm ndaki ö renme ç kt s n n
ba na yaz n z. Bir cevap birden fazla kullan labilir veya hiç kullan lmayabilir.

Ö renme ç kt lar (Öncüller)

……… 1. Mühendislik problemlerini çözer.

……… 2. Ekip içerisinde etkili bir ekilde çal r.

……... 3. Profesyonel standartlarda seminerler haz rlar ve sunar.

……… 4. Profesyonel etik standartlara duyuran ihtiyac kabul eder.

……… 5.Amaca uygun bir ekilde deney düzene i kurar.

39

Ölçme Yöntemleri

A. Yaz l  yoklama
B. Proje
C. Mülakat
D. Portfolyo
E. Tart ma
F. Sergi
G. Çoktan seçmeli
H. K sa cevap
I. Performans
J. Formal gözlemi

Ö renme Ç kt lar Ölçme Yöntemleri II
A a da öncül olarak ö renme ç kt lar ve seçenekler olarak da ölçme yöntemleri verilmi tir.
Seçeneklerden uygun gördüklerinizin ba lar ndaki harfi cevaplar k sm ndaki ö renme ç kt s n n
ba na yaz n z. Bir cevap birden fazla kullan labilir veya hiç kullan lmayabilir.

Ö renme ç kt lar (Öncüller)

(A,I) 1.Mühendislik problemlerini çözer.

(I,J) 2. Ekip içerisinde etkili bir ekilde çal r.

(I,J) 3. Profesyonel standartlarda seminerler haz rlar ve sunar.

(C,E)4. Profesyonel etik standartlara duyulan ihtiyac kabul eder.

(I,J) 5. Amaca uygun bir ekilde deney düzene i kurar.

40

Cevaplar (Ölçme Yöntemleri) 

A. Yaz l  yoklama
B. Proje
C. Mülakat
D. Portfolyo
E. Tart ma
F. Sergi
G. Çoktan seçmeli
H. K sa cevap
I. Performans
J. Formal gözlemi



Çoktan Seçmeli Testler-I
Do ru cevab n yanl larla birlikte verildi i ve cevaplay c dan verilenler 
aras ndan do ru cevab  bulmas n n istendi i kullan m  oldukça yayg n bir 
test türüdür. A a da bir örne i verilmi tir:

E itim sürecinin en önemli ögesi a a dakilerden     
hangisidir?

A)  Ö retmen
B)  Okul
C)   Veli
D)   Okul Müdürü
E)    Ö renci  

41
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Çoktan Seçmeli Test Maddesi Haz rlama lkeleri I
(A Revised Taxonomy of Multiple-Choice (MC) Item-Writing Guidelines)

1. Sorular aç k ve kolay anla l r bir dille yaz lm  olmal .
2. Türkçe yaz m ve imla kurallar na uygun olmal d r. 
3. Belirtke tablosuna uygun olarak her madde (soru) belli bir içeri i ve zihinsel düzeyi 

yans tmal d r. 
4. Maddeler bir ders kitab ndan veya ö rencinin a ina oldu u bir kaynaktan aynen 

al nmamal d r. Aksi halde cevaplay c n n bu kaynaklara a inal  ölçülmü  olur. Bu 
durumda s nav n geçerli ini dü ürür.

5. Okuma ve anla lmada kolayl k sa lamak için madde kökü ile seçenekler aras nda 
ve ayr ca maddeler aras nda bo luk bulunmal d r. Madde ile seçenekler ayn  sayfada 
olmal d r.

6. Gerekli bilgiler tam verilmeli gereksiz bilgilerden ise kaç n lmal d r.
7. Sorunun kökünde cevap için ipuçlar  bulunmamal d r.



Çoktan Seçmeli Test Maddesi Haz rlama lkeleri II

8. Seçeneklerle soru kökü aras nda anlam paralelli i olmal d r.
9. Seçenekler içerik ve gramer aç s ndan homojen olmal d r.
10.Seçenekler yakla k olarak ayn  uzunlukta olmal d r.
11.Seçenekler birbirinden ba ms z olmal  ve birbirini kapsamamal d r. 
12.Seçenekler mant kl  veya say sal bir düzen içerisinde verilmelidir.
13.«Yukar dakilerin hiç biri» seçene i dikkatli kullan lmal d r.
14.«Yukar dakilerden hepsi» seçene inden kaç n lmal d r.
15.Seçenekler pozitif olarak ifade edilmeli olumsuz ifadelerden 

kaç n lmal d r.

Çoktan Seçmeli Test Maddesi Haz rlama lkeleri III

16.Olumlu madde kökleri tercih edilmeli, olumsuzdan kaç n lmal d r. 
Olumsuz ifadeler kullan lmas  hal nda altlar  çizilmelidir.

17.Bir madde için bir çok etkili seçenek olu turulabilir. Ancak üç seçene in 
yeterli oldu unu ortaya koymaktad r.

18.Yaz lan seçenekler aras nda do ru cevab n oldu undan emin 
olunmal d r.

19.Çeldiriciler do ru cevab  bilmeyenler için do ru cevap gibi gözükecek 
nitelikte  makul ve mant kl  olmal d r.

20. Çeldiriciler yanl bilgilerden veya ö rencilerin yanl kavramlar ndan
seçilmelidir.



Çoktan Seçmeli Test Maddesi Haz rlama lkeleri IV

21.Maddede a rl k madde kökünde olmal  seçenekler olabildi ince sade 
olmal d r.

22.Maddelerin yaz m nda laf kalabal ndan kaç n larak okuma yükü 
azalt lmal d r.

23.Bile ik cevapl  madde format ndan (Tip K) mümkün oldu unca 
kaç n lmal d r.

24.Her bir maddenin içeri i testteki di er maddelerin içeri inden ba ms z 
olmal d r.

25.Maddeler çok özel ya da çok genel konularla ilgili olmamal d r.

Çoktan Seçmeli Test Maddesi Haz rlama lkeleri V

26.Maddeler fikirleri yoklamaya yönelik olmamal d r.
27.Hileli madde olu turmaktan sak n lmal d r.
28.Yaz m format yatay de il dikey olmal d r.
29.Kelime da arc cevaplay c grup için çok basit düzeyde tutulmal d r.
30.Her bir madde ö renilmesi önemli olan bir içeri i ölçmek üzere

olu turulmal d r. Önemsiz içerikler için madde olu turulmamal d r.
31.Test ço alt lmadan önce gözden geçirilerek ekil ve dil yönünden

gerekli düzeltme ve iyile tirmeler titizlikle yap lmal d r.



Davran lar n S n fland r lmas Tablosu
Bili sel Alan Duyu sal Alan Psikomotor Alan

Hat rlama Alma Alg lama

Anlama Tepkide Bulunma Kurulma

Uygulama De er Verme K lavuz E li inde Yapma

Analiz Örgütleme Mekanizma

De erlendirme Nitelenmi lik Ustal k Haline Getirme

Yaratma Duruma Uydurma

Yaratma

Miller Piramidi

Yapar

Nas l
Yap ld n
Gösterir

Bilir

Nas l Oldu unu Bilir

Çoktan seçmeli, Yaz l  yoklama, Sözlü 
vb. s navlarla bu düzeye kar l k gelen 
yeterlikler tespit edilebilir.

Klinik senaryoya dayal  çoktan seçmeli, Çok 
seçenekli e le tirme, Yaz l  yoklama vb. 
s navlarla bu düzeyin yeterli i tespit 
edilebilir.

OSCE, Standardize hasta vb. s navlarla bu 
düzeyin yeterlikleri tespit edilebilir.

Mini-KEDS, Uygulama becerilerinin do rudan 
gözlenmesi, 360 derece de erlendirmesi, Asistan 
karnesi, Geli im dosyas  vb. ölçümlerle bu 
düzeye kar l k gelen kazan mlar yoklanabilir.

.48



Çoktan Seçmeli Soru Örnekleri I

1. Türkiye Cumhuriyeti hangi y l
kurulmu tur?
A) 1919
B) 1920
C) 1921
D) 1922
E) 1923

2. E itim sürecinin en önemli unsuru     
a a dakilerden hangisidir?
A) Okul
B) Ö retmen
C) Veli
D) Ö renci
E) Okul müdürü

Bu soru tek do ru cevapl  bir 
soru olup, çeldiricilerin do ru 
cevaba yakla mas yla 
zorla maktad r.

Bu soru en do ru cevapl  soru örne i 
olup çeldiricileri do ru cevaba 
yakla mas yla zorla maktad r.
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Madde Analizi (I)
Madde analizi;
• Madde güçlük indeksi
• Madde ay r c l k indeksi
• Çeldiricilerin i lerli i
gibi özelliklerin belirlenmesi amac yla yap lan bir i lemdir.
Bu i lem testin her bir maddesi için ayr ayr gerçekle tirilir.
Madde güçlük indeksinin 0,5’e, ay r c l k indeksinin ise 1’e yak n olmas
güvenirlik ve geçerlilik aç s ndan arzu edilen bir durumdur.
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Yaz l Yoklamalar

Yaz l yoklama: Ö rencilere birkaç soru
yazd r l p veya yaz l olarak verilip belli bir
sürede yaz l olarak cevap istenmesidir.

•S n rl cevapl yaz l yoklamalar

•Serbest cevapl yaz l yoklamalar

51

S n rl Cevapl Yaz l Yoklamalar

Örnek 1: nsan gözü ile kameray iki benzerlik
ve iki farkl l k yazarak iki sütun halinde
kar la t r n z.

Örnek 2:Çoktan seçmeli testlerin yaz l
yoklamalara göre avantajl olan iki özelli ini
yaz n z.
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Serbest Cevapl Yaz l Yoklamalar

Örnek 1: Bir ölçme arac olarak çoktan
seçmeli testler ile yaz l yoklamalar , güçlü
ve zay f yönlerini, maddeler halinde
yazarak kar la t r n z.
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Yaz l yoklama sorular kontrol listesi Evet Hay r

1- Amaca en uygun olan test yaz l  yoklama m d r?

2- Sorular karma k davran lar  ölçecek özellikte midir?

3- Sorular dersin hedef davran lar /kazan m ile ili kili midir?

4- Her bir soru beklenen cevab  aç k olarak ifade etmekte midir? 

5- S navla ilgili aç k bir yönerge verilmi  midir?

6- Sorular n cevapland r lmas  için yeterli zaman verilmekte midir?

7- Sorular  haz rlay p bir süre geçtikten sonra tekrar kontrol ettiniz mi? 

Yaz l Yoklama Sorular n n Haz rlanmas çin
Öneriler (Kontrol listesi)
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Ö rencilerin yaz l yoklamalar n puanlarken (okurken)
puanlama hatas n azaltmak için üç adet öneri sununuz.
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Sözlü S navlar (I)

Bu s nav yönteminde ka t kalem s navlar ndan farkl olarak s nava

girenle de erlendiriciler aras nda yo un bir etkile im ya an r.

Subjektifli in fazlaca oldu u bir s navd r. çeri in belirlenmesi için bir

belirtke tablosu, puanlama için de yap land r lm bir puanlama tablosu

kullan lmas subjektifli ini azaltacakt r. Sözlü s navlarda ço unlukla k sa

veya uzun vakalar kullan l r.
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Sözlü S navlar (II)

Sözlü s nav n baz elveri li yönleri yan nda; geçerli inin ve güvenirli inin
dü ük olmas ve fazla zaman almas ve ayr ca yüz yüze etkile imden
dolay yanl l k ortaya ç kmas gibi sak ncalar da bulunmaktad r.
Sözlü s navlar n bu olumsuzluklar n azaltmak için:
1. Klasik sözlülerden farl olarak yap land r l r.
2. Belirtke tablosu kullan l r.
3. Soru ve cevaplar standart hale getirilir.
4. S nav birden fazla de erlendirici ile birden fazla oturumda yap l r.
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Sözlü S navlar çin De erlendirme Arac : Rubrik (I)
Rubrik hem ölçme hem de ö renme arac d r. Bir ödevin, performans n,
yaz l s nav n, sözlü s nav n, projenin, portfolyonun, konu man n veya
bir ürünün puanlanmas nda kullan lan ölçütler tak m d r.
Rubriklerin faydalar ;
•Rubrikler genellikle e itim ö retim döneminin ba nda haz rlan r bu
yolla ö rencilerden beklentiler de aç k bir ekilde onlara iletilmi olur.
Ö renciler ödevlerini veya görevlerini yaparken rubrik hep yanlar nda
oldu u için bir rehber görevi de yapar.

•Rubrikler çok say da ö rencinin ödevlerini veya performanslar n
de erlendirmede pratik olarak kullan l r. Her bir ö renciye geri dönüt
vermede yeniden yorum yazma gereksinimi ortadan kald r r.
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Rubrik (II)

Rubriklerde, ö rencilerin geleneksel yöntemlerdeki puanlama
çizelgelerinden farkl olarak kendilerinden nas l bir performans
beklendi i aç kça betimlenmektedir.
Beklenen performanslar aç kça belirtildi inden rublikler,
de erlendiricilere kolayca de erlendirme imkan verir. Ayr ca
ö rencilere de kendilerini kolayca de erlendirme imkan sunar.

Rubrik I Proje De erlendirme
Rubrik II Sunu De erlendirme

Rubrik III Grup Öz De erlendirme
59

Farkl  S nav Türlerinin Ö renci Motivasyonuna Etkisi
Motivasyonu Azaltan Motivasyonu Art ran

Ö rencinin ya am  ile ilgisiz Ö rencinin ya am  ile ilgili

Summatif Formatif
Kapal  uçlu Aç k uçlu

Ö rencileri yönetmek için geribildirim vermek Göreve özgü geribildirim vermek

Yapay ve soyut görevler Anlaml  ve do al görevler
Uzun süreli hedefler K sa süreli hedefler

Sadece az say da ö rencinin ba arabilece i 
zorlukta görevler

Basit de il fakat ö rencilerin ba arabilece i 
görevler

Ö rencilerin birbirleriyle k yaslanmas Ba ar n n ölçüsü olarak hedeflerin kullan lmas
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Ölçmede Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar (I)

Sorular ya da görevler son derece aç k ve anla l r olmal d r.

Ölçme ve de erlendirme, hem düzey hem de kapsam olarak, ö renme
hedeflerine uygun olmal d r.

S navlar derste i lenen konular n tamam n veya tamam na yak n n kapsayacak
ekilde planlanmal d r. Bunun için s navlar n kapsam mümkün oldu unca geni
tutulmal d r. Kapsay c ve adil olmal d r.

Bilgi, kavrama ve bilginin uygulamas (Bloom’a göre) ve Miller piramidine göre
ise "Bilir" ve "Nas l yap ld n bilir" düzeylerindeki özelliklerin ölçümü için;
çoktan seçmeli, çok seçenekli e le tirmeli (ÇES) ve k sa cevapl soru türleri
önerilmektedir.

Ölçmede Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar (II)

"Nas l yap ld n gösterir" düzeyi için "Çok istasyonlu objektif yap land r lm
klinik s nav (OSCE)" en fazla önerilen s nav eklidir.
Miller piramidinin "Yapar" düzeyi için 360 Derece türünden de erlendirmeler
en fazla önerilen s nav türleridir.
De erlendirici, ölçme i leminde dikkate alaca ölçütleri bir dereceli puanlama
anahtar di er ad yla Rubrik ile dönem ba nda belirlemeli ve bunlar
ö rencilerle payla mal d r.
Dönüt verme, ölçmenin ayr lmaz bir parças haline getirilmelidir.



Ölçmede Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar (III)

Ölçme i lemleri yap l rken fiziksel ve psikolojik ko ullar n uygun olmas na dikkat

edilmelidir.

Kapsam geçerli inin iyi bir ekilde sa lanabilmesi için ö renme hedeflerini içeren

belirtke tablosunun haz rlanmas ihmal edilmemelidir.

Ölçme araçlar n n haz rlanmas aceleye getirilmemelidir.

Ölçme hakk ndaki bilgi aç k, ula labilir ve effaf olmal d r.

Ölçme i lemleri ö rencilerin ö renmesini iyile tirmelidir.

Farkl  Test Maddesi Formatlar n n Cevaplanmas  çin Önerilen Süreler
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Ölçme ve De erlendirme Yöntemlerinin Etkili Kullan m
Seminerinin Çal tay Etkinlikleri (Seminerin Uygulamas )

Etkinlik 1: Alan n zdan arzu etti iniz bir dersin amaçlanan ö renme ç kt lar n n yaz lmas
Etkinlik 2: Seçilen bir dersin final s nav na yönelik belirtke tablosunun olu turulmas
Etkinlik 3: Belirtke tablosunu olu turdu unuz ders için arzu etti iniz kazan mlar için 2 adet
çoktan seçmeli (4 seçenekli), 2 adet yaz l yoklama sorusunun haz rlanmas
Etkinlik 4: Seçilen her hangi bir konuda rubrik haz rlanmas

Yönerge: Etkinlikler, gönüllük esas na dayal olarak olu turulacak iki er ya da üçer
ki ilik gruplar taraf ndan 18.10.2019 tarihinde (Cuma günü) gerçekle tirilecektir. Her
bir etkinli in sonunda haz rlanan materyal grup sözcüsü taraf ndan büyük gruba
sunulacakt r.
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Beklenen Ö renme Ç kt lar -1
Kimyaya Giri  Dersi çin Beklenen Ö renme Ç kt lar  
(Texas Tech University, Department of Chemistry & Biochemistry)

1. Birimlere ve anlaml  rakamlara dikkat ederek boyut analizini  
kullan r. Basit cebirsel i lemleri yapar (Uygulama seviyesi)

2. Maddenin fiziksel ve kimyasal özelliklerini aç klar (Anlama 
seviyesi)

3. Modern atom modelini aç klar (Anlama seviyesi)
4. kili moleküler bile iklerin, iyonik bile iklerin ve asitlerin 

adlar n  ve formüllerini yazar (Hat rlama seviyesi)
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Beklenen Ö renme Ç kt lar -2
Kimyaya Giri  Dersi çin Beklenen Ö renme Ç kt lar  
(Texas Tech University, Department of Chemistry & Biochemistry)

5. Kimyasal denklemleri denkle tirir, temel kimyasal reaksiyon türlerini tan r ve bu 
reaksiyonlar n ürünlerini tahmin eder (Uygulama seviyesi)

6. Mol kavram n  nicel kimyasal hesaplamalarda kullan r (Uygulama seviyesi)
7. Reaksiyonlarda yer alan stokiyometrik ili kileri gösterir (Uygulama seviyesi)
8. Molarite gibi çözelti konsantrasyon birimlerini hesaplar ve kullan r (Uygulama 

seviyesi)
9. deal gaz yasas  ve bu yasan n kantitatif problemlerdeki uygulamas n  gösterir 

(Uygulama seviyesi)
10. Kuvvetli ve zay f asitlere ait titrasyon e rilerini kar la t r r ve farklar n  ortaya 

koyar (Analiz seviyesi) 73

Beklenen Ö renme Ç kt lar -3
Fizi e Giri  Dersi çin Beklenen Ö renme Ç kt lar  
(Texas Tech University, Department of Physics & Astronomy)
Bu ders tamamen laboratuvara dayal  olup içeri i deney ve proje 
ile ö renilecektir. Kredisi;4 .
1. Hareket, enerji, momentum, dairesel hareket, kütlesel çekim, 

dalgalar ve ses ile ilgili olarak fizi in temel yasalar n  ifade 
eder (Hat rlama seviyesi)

2. Yukar da sözü edilen alanlardaki problemleri çözerken cebiri
kullan r (Uygulama seviyesi)

3. Geni  bir problem çözme aral nda temel trigonometri ile 
birlikte  bir vektör kavram  kullan r (Uygulama seviyesi)74



Beklenen Ö renme Ç kt lar -4
Fizi e Giri  Dersi çin Beklenen Ö renme Ç kt lar  
(Texas Tech University, Department of Physics & Astronomy)
Bu ders tamamen laboratuvara dayal  olup içeri i deney ve proje 
ile ö renilecektir. Kredisi;4 .
4. Gözlem, ç kar m, ölçme, tahmin, say lar n kullan m , 

s n fland rma, uzay ve zaman ili kilerinin kullan lmas n  
kapsayan temel problem çözme süreçlerini kullan r 
(Uygulama seviyesi)

5. Laboratuvar deneylerini yaparken, verileri analiz ederken ve 
grafikler olu tururken bilgisayarlar  kullan r (Uygulama 
seviyesi) 75

Beklenen Ö renme Ç kt lar -5
Fizi e Giri  Dersi çin Beklenen Ö renme Ç kt lar  
(Texas Tech University, Department of Physics & Astronomy)
Bu ders tamamen laboratuvara dayal  olup içeri i deney ve proje 
ile ö renilecektir. Kredisi;4 .

6. Laboratuvardaki ölçme araçlar n  ve di er araç gereçleri 
do ru ekilde kullan r (Uygulama seviyesi)

7. Grupla yap lan çal malara etkin bir ekilde kat l r (Duyu sal
alan)
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Beklenen Ö renme Ç kt lar -6
Biyoteknolojiye Giri  Dersi çin Beklenen Ö renme Ç kt lar  
(Texas Tech University, Biyoteknoloji Merkezi) 

1. Ya amdaki kimyan n temel prensiplerini aç klar. (Anlama seviyesi)
2. Biyomoleküller ve onlar n  i levleri ile birlikte ya am n atomik ve 

moleküler temelini aç klar. (Anlama seviyesi)
3. Ya amdaki birlik ve farkl l  aç klar. (Anlama seviyesi)
4. Mendel’in kal t m yasalar n  ve kal t m n kromozomal teorisini 

aç klar. (Anlama seviyesi)
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Beklenen Ö renme Ç kt lar -7
Biyoteknolojiye Giri  Dersi çin Beklenen Ö renme Ç kt lar  
(Texas Tech University, Biyoteknoloji Merkezi)

5. Mendelien ve Mendelien olmayan kal t m n temelindeki meiosisin
mant n  aç klar. (Anlama seviyesi)

6. DNA’n n yap s n ,  nas l replike oldu unu ve yap s n  nas l 
korudu unu aç klar. (Anlama seviyesi)

7. Geni klonlama, safla t rma, analiz etme ve haritalama stratejilerini 
aç klar. (Uygulama seviyesi)

8. RekombinantDNA teknolojisinin uygulamas n  aç klar. (Uygulama 
seviyesi)
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Beklenen Ö renme Ç kt lar -8

GCSE matemati inin ö renme ç kt lar
1. Gündelik hayat, çal ma hayat  ve di er genel program alanlar  için 

gerekli matematiksel ve istatistiksel bilgileri, becerileri ve anlay  
gündelik hayata uygular. (Uygulama seviyesi)

2. Gündelik hayat ve gerçek dünya durumlar na uygun matematik ve 
istatisti i seçip uygular. (Uygulama seviyesi)

3. Bilgiyi sunmak, analiz etmek ve yorumlamak için matemati i kullan r. 
(Yaratma seviyesi)

79

Beklenen Ö renme Ç kt lar -9

GCSE matemati inin ö renme ç kt lar

5. Gerekli durumlarda problem çözme ve modelleme stratejilerini 
kullan r. ( Uygulama seviyesi)

6. Bir problemin çözümü için birden fazla yol olabilece ini ve 
modellerin iyile tirilmesinin gerekebilece ini ifade eder. (Anlama 
seviyesi)

7. Matematiksel sonuçlar  ve belli bir durumdan elde edilmi  sonuçlar  
yorumlar. (Anlama seviyesi)

8. Matemati i ileti im arac  olarak kullan r. (Uygulama seviyesi) 80



Ö renme Ç kt s  Örnekleri(kusurlu ve düzeltilmi )-1
Kusurlu Düzeltilmi

Güney Ontario’daki bitki ve hayvan türlerine 
a ina olur (beklenen ba ar  seviyesi belirgin 
de il)

Olu turdu u bir tan ma k lavuzunu kullanarak 
yapaca  bir alan çal mas  ile Carolinian
Orman  Alan nda bulunan 15 yayg n bitki ve 
hayvan türünü te his edip betimlemesini yapar.

Sanat çal malar n n ele tirisini yapar (ilave 
ayr nt  gerekli)

Serbest bir yaz  ve atölye ele tirisi ile uygun bir 
kriter setine dayal  olarak, ça da  sanat 
çal malar n n ele tirir

Ö rencilere de i ik karar verme modelleri
ö retilecek (ö retmen merkezli ve beklenen 
karma kl k düzeyi belirgin de il)

birlikli bir grup projesine kat larak i  ve 
pazarlama alan nda  uygun karar verme 
modellerini uygular.

81

Ö renme Ç kt s  Örnekleri(kusurlu ve düzeltilmi )-2
Kusurlu Düzeltilmi

Sosyal bilimcilerin etik sorumluluklar n  
taktir eder (çok geni  ve nas l ölçülece i 
belirgin de il).

Ba ms z yaz l  bir rapor ve s n f 
tart mas  yoluyla sosyal bilim 
ara t rmalar ndaki etik uygulamalar  
de erlendirir.

Ara t rma önerisini ö renir (mu lak ve 
beklenen karma kl k düzeyi belirgin 
de il).

Ba ms z bir sunu ve yaz l  rapor ile ilk 
veya ortaö retim ile ilgili bir konuda bir 
ara t rma önerisi (literatür taramas n  ve 
ara t rma yöntemlerini içerecek ekilde)  
geli tirir ve sunar.
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Soru Örne i Yaz l  Yoklama-1

Kazan m örne i:
E itimde bir teknoloji arac  olarak bilgisayar n geli im sürecini anlat r. 

Görev (Soru):
E itimde bir teknoloji arac  olarak bilgisayar n geli im sürecini anlat n z. 

83

Soru Örne i Yaz l  Yoklama-2
Görev (Soru):
Son 15 y lda (2000’den 2015’e) okul ö retiminde bilgisayarlar n nas l kullan ld n  
aç klay n z.
Geli imin önemli basamaklar n  isimlendirerek  her bir basama n bir öncekinden  
fark n  aç klay n z. 
Her bir basama n, kendinden önceki basama n zay fl n  gidermek için nas l 
iyile tirildi ini aç klay n z.
Aç klama:
Bu yaz l  yoklama sorusunun kapsam  belirli bir zaman aral n  içermesi ve sadece 
temel ad mlara odaklanmas  yoluyla s n rland r lmaktad r. Bu soru ayr ca ö rencilerin 
bilgisayar n geli imini izlemek zorunda olduklar n  aç klamaktad r (Geli imin temel 
basamaklar n n isimlendirilmesi, izleyen basamaklar n birbirinden fark n n aç klanmas  
ve her bir basama n öncekine dayal  olarak nas l iyile tirildi inin aç klanmas ) 84

Soru Örne i Yaz l  Yoklama-2



Soru Örne i Yaz l  Yoklama-3

Kazan m örne i:
Yaz l  yoklamalar ile çoktan seçmeli testleri zay f ve güçlü yönleri aç s ndan kar la t r r.

Görev:
Yaz l  yoklamalar n çoktan seçmeli testlere göre 3 avantajl  yönünü aç klay n z.

Aç klama:
Bu soru 3 ifadesinden dolay  s n rl  cevapl  bir yaz l  yoklama sorusudur. Serbest cevapl  
de ildir. S n rl  cevaplama sorular n puanlama objektifli i serbest cevapl lara göre daha 
yüksektir.
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Soru Örne i Yaz l  Yoklama-4

Kazan m örne i:
Az çözünen tuzlar n çözünürlük çarp mlar n n belirlenmesine yönelik deney tasarlar.
Görev:
Çözünürlük çarp m  terimi ile ne ifade edilmektedir? Suda az çözünen bir tuz seçerek bu 
tuzun çözünürlük çarp m n n deneysel olarak nas l belirlenece ine yönelik bir deney 
tasarlay n z. Tasarlad n z deney düzene ini aç klayarak bu deneyde gerekli olan bütün 
hesaplamalar  gösteriniz. 
Aç klama:
Bu soruda ö renciden çözünürlük çarp m n  deneysel olarak tayin etmek için bir i lem 
tasarlamas  istenmektedir. Burada kullan lan tasar m bili sel sürecin yaratma düzeyine 
kar l k gelmektedir. Bu sorunun  kazan mla iyi örtü tü ü söylenebilir.
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Soru Örne i Yaz l  Yoklama-5

Kazan m örne i:
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sa l kl  
beslenmesi ile ili kisini kurar. (Lise Biyoloji Program )

Görev:
Vitamin ve minerallerin sa l kl  beslenme ile ilgili olan ili kisini 
aç klay n z.
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Soru Örne i Yaz l  Yoklama-6

Kazan m örne i:
hakespeare’nin oyunlar n  onun kad nlara bak  aç s  yönüyle analiz 

ediniz.  

Görev:
hakespeare’nin oyunlar nda kad na bak n  irdeleyiniz.

Bu kazan m ile soru birbiri ile uyumlu mu? Cevab n z  aç klay n z.
Tan mlanan görev spesifik ve yeterince aç k m d r? Aç klay n z.
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Soru Örne i Yaz l  Yoklama-7

Kazan m ile aç k uçlu sorunun olu turdu u görev örtü mektedir. Ancak, 
ö rencilerin hakespeare’nin görü ünü irdelemek için daha fazla 
aç klamaya ihtiyaç vard r. Bunun için soru daha fazla özelle tirilip aç k 
bir ekilde sunulmal d r.

Sorunun iyile tirilmi  hali:
hakespeare’nin «Romeo ve Juliet» eserini, kad n n Ailedeki rolünü

dikkate alarak, kad na bak aç s ndan analiz ediniz.
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Soru Örne i K sa Cevapl  Soru-6
Kazan m örne i:
S v lar n kaynama noktas n n belirlenmesinde s cakl k ölçümünün nas l yap lmas  gerekti ini 
aç klar.

Görev:
ki kaptan birinde saf alkol di erinde ise potasyum nitrat çözeltisi bulunmaktad r. Bir ö renci bu 

s v larda, s cakl n zamana göre de i imini bulmak istemektedir. Bu amaçla s v lar  s tarak 
kaynat p kurulu a kadar buharla t rmaktad r. Bu süreçte ö renci s v lar n s cakl klar n  belirli 
zaman aral klar yla ölçmektedir. 

Yukar daki metne dayal  olarak a a daki sorular  cevapland r n z.
- Yukar da bahsedilen deneyi yapan ö rencinin kaynama s cakl n  do ru bir ekilde 

ölçebilmesi için termometreyi kab n neresinde tutmal d r? Neden?
- S cakl n zamanla de i imini do ru bir ekilde belirleyebilmek için yukar daki deneyde 

s cakl n hangi zaman aral klar yla ölçülmesi uygun olacakt r? 90



Soru Örne i K sa Cevapl  Soru-7
Bir cisme elimizle dokunarak onun s cak oldu unu söylüyoruz. Bu durumda cismin 
s cakl  hakk nda ne söylenebilir?
Cevap: Cismin s cakl  elimizin s cakl ndan daha yüksektir.

Cival  termometre yap m nda, civan n ve cam n  hangi fiziksel  özelli inin farkl  
olmas ndan yararlan l r?
Cevap: Genle me katsay lar n n

Bir ki i aç k kaptaki bir suyun s cakl n  termometre ile ölçüp 160 derece oldu unu 
söylemi se bu ki inin kullanm  oldu u termometre bildi imiz ölçek türlerinden 
hangisine göre bölmelenmi  olabilir? Neden?
Cevap: Fahrenheit ölçe ine göre; çünkü  santigrat ölçe ine göre aç k kaptaki suyun 
s cakl  160 derece olamaz. 91

Soru Örne i K sa Cevapl  Soru-8
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Soru Örne i K sa Cevapl  Soru-9
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Duman ç karan herhangi bir otomobil, fabrika at klar petrol ya da
kömür gibi fosil yak tlar n yak lmas yanarda lardan ç kan gazlar
ya da benzer eyler.
Kömür ve gaz yakma, fabrika ya da sanayi alanlar ndaki
kirlenmeden meydana gelen havadaki oksitler.
Yanarda lar
Elektrik santrallerinden ç kan duman (Elektrik santrallerinin fosil
yak tlar yakan elektrik santrallerini de içerdi i kabul edilir)
Kükürt ve azot içeren maddelerin yanmas ile olu urlar.

Çoktan Seçmeli Soru (I)

94

A a dakilerden hangisi bir memeli de ildir?

a. At b. Balina c. guana d. nsan

Soru
a) Bu çoktan seçmeli soruda 

görebildi iniz üç hatay  belirtiniz.
b) Kusurlar içeren bu sorunun 

düzeltilmi  halini nas l 
yazars n z?



Çoktan Seçmeli Soru (II)

95

A a dakilerden hangisi bir memelidir?

a. Balina
b. Denizat
c. Köpek bal
d. Somon bal

Sorunun önceki halinin kusurlar
1- Maddenin kökünün olumsuz 
olmas
2- Seçeneklerin homojen 
olmamas
3- Seçeneklerin yaz m nda 
alfabetik s raya uyulmamas
4- Seçeneklerin tek sat rda verilip 
dikey yaz lmamas
5- Madde kökünde olumsuzluk 
ifade eden k sm n italik ya da 
koyu olarak yaz lmam  ve alt n n 
çizilmemi  olmas

Richter ölçe i;
a. I k iddetini ölçmek için kullan l r.
b. S ralama ölçe i esasl d r.
c. George Galton taraf ndan icat edilmi tir.
d. Depremlerin iddetini ölçmek için kullan l r.

Bu soru için dört adet kusur s ralay n z.
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Çoktan Seçmeli Soru (III)



Soru Örne i Performans Görevi

Kazan m örne i:
Laboratuvarda mikroskobu usulüne uygun olarak kullan p gözlem ve ölçümler yapar.

Görev:
So an zar n  mikroskopta inceleyerek, hücre eklini çiziniz.

Aç klama:
Bu soru ya da görev laboratuvar uygulamas  ile ilgili olup kazan mda arzulanan mikroskop 
kullanma becerisini ölçmeyi amaçlamaktad r. Ö renci mikroskobu kullan rken ö retmen 
taraf ndan gözlenir ve çizdi i hücre ekline de bak larak hem süreç hem de ürün de erlendirilmesi 
yap lm  olur. Bu soruda görüldü ü gibi ö renme ç kt s yla ö renciden istenen görev aras nda bir 
uyum bulunmaktad r. Ölçme de erlendirmede  bu uyum son derece önemlidir.
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Fizik S nav le lgili Bir Belirtke Tablosu

98



Ölçme Dersi S nav le lgili Bir Belirtke Tablosu

99

Ölçme le lgili Bir Belirtke Tablosu
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Bir Ölçme S nav çin Örnek Belirtke Tablosu

101

Belirtke Tablosu Form Örne i
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Belirtke Tablosu Formu Örne i

103

Farkl Soru Formatlar çin Gerekli Zaman
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Fizik Dersi çin Bir Belirtke Tablosu Örne i (rakamlar soru say s d r)

105

Sözlü Sunum çin Kontrol Listesi Örne i

Ö renci Evet Hay r
Dinleyici ile göz temas  kuruyor.
Beden dilini etkili kullan yor.
Ak c  konu uyor.
Düzgün ifadeler seçiyor.
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Sözlü Sunum çin Dereceli Ölçek Örne i

Ö renci 1 2 3 4
Dinleyici ile göz temas  kuruyor.
Beden dilini etkili kullan yor.
Ak c  konu uyor.
Düzgün ifadeler seçiyor.

107

Sözlü Sunum Rubri i Örne i

Ö renci 1 2 3 4
Dinleyici ile göz 
temas  kuruyor.

zleyicilerle 
hiç göz 
ileti imi 
kurmuyor.

zleyicilerle 
ara s ra göz 
ileti imi 
kuruyor.

zleyicilerle 
ço unlukla 
göz ileti imi 
kuruyor.

zleyicilerle 
gayet iyi bir 
göz ileti imi 
kuruyor.

Beden dilini etkili 
kullan yor.
Ak c  konu uyor.
Düzgün ifadeler 108
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Bütüncül ve Analitik Rubrik

109

110

1.Gö üs
a r s
öyküsü 2.Solunum

sistemi 
muayenesi

mental 
de erlendirme

3.K sa

4.Gastrointinal
kanama 
öyküsü

5.EKG

6. Alt 
ekstremiteler

7.Erkek
kateter

8.Sigaray  
b rakma

9.Eklem
s v s

10.
Nazogasrik

tüp aç klamas

Aday1: 1. stasyondan Ba lar

Aday2: 2. stasyondan Ba lar

Aday3: 3. stasyondan Ba lar

Aday4: 4. stasyondan Ba lar

Aday5: 5. stasyondan Ba lar

Aday6: 6. stasyondan Ba lar

Aday7: 7. stasyondan Ba lar

Aday8: 8. stasyondan Ba lar

Aday9: 9. stasyondan Ba lar

Aday10: 10. stasyondan Ba lar

Objektif Yap land r lm Klinik S navlar (OSCE) (III)

Puanlay c  Anahtar stasyonu 1
Puanlay c  Anahtar stasyonu 2 



Objektif Yap land r lm Klinik S navlar (OSCE) (I)

lk kez Harden taraf ndan 1972 y l nda Dundee Üniversitesi T p

Fakültesinde uygulanan OSCE, her aday n bir istasyonda hasta hikayesi

almak veya fiziki muayene yapmak gibi önceden tan mlanm görevlerin

yer ald çok say da (genellikle 15 20) istasyondan olu maktad r.

Aday de erlendirmek için her istasyonda özel olarak o istasyondaki

görev için haz rlanm ve standart hale getirilmi de erlendirme

formlar kullan l r.
111

OSKE Yönteminin Avantajlar ;

Yap land r lmam k sa vakalardan olu an s navlara göre daha etkili
alternatif bir s navd r.
Çok çe itli alanlardan soru sorulmas na ve s nav s ras nda kullan lacak
vakalar n standart hale getirilmesine imkan sa lar.
Puanland rma s ras nda standart de erlendirme formlar kullan ld
için de erlendirmenin güvenirli i yüksektir.

Objektif Yap land r lm Klinik S navlar (OSCE) (II)

112



360 Derece De erlendirme (I)

Bu de erlendirme, bir ki inin görev yapt alan içerisinde yer alan farkl bireyler

taraf ndan de erlendirilmesidir. Genellikle bir de erlendirme ölçe i kullan larak

(1=yetersiz…..9=çok ba ar l ) aday n bir davran veya eylemi hangi düzeyde veya

hangi s kl kta yapt de erlendirir. Gözlemleyerek de erlendirenler genellikle

aday n dan man doktorlar , akranlar ve hem ireleri de içeren bir çok farkl ki iden

olu ur. Bu de erlendirme yöntemiyle daha ziyade ileti im becerileri ki iler aras

ili kiler ve benzeri gözlenebilir davran lar de erlendirilebilir.

113

360 Derece De erlendirme (II)

360 Derece De erlendirmenin Avantajlar ;
Gerçek performans n de erlendirilmesi
De erlendirmenin çok ki i taraf ndan
yap lmas
Ki i hakk nda izlenim de il kan t sa lamas
Geli imin de erlendirilmesi aç s ndan çok
de erli bir araç olmas
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360 Derece De erlendirme (III)

360 Derece De erlendirme çin Önerilen Uygulamalar;
Adaylar yatakl servis görevleri s ras nda de erlendirme
Bu durum ö rencilerin gerçek performanslar de erlendirme imkan
verir.
Meslekta lar ile çal ma uyumu, ula labilirlik, ileti im ve profesyonel
davran lar de erlendirme
Bu özelliklerin di er araçlarla de erlendirilmesi daha zordur.

360 Derece (Çok Kaynakl Geri Bildirim) De erlendirme Form Örne i.pdf
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EK 1 Belirtke Tablosu Örne i
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Ek 2 Belirtke Tablosu Örne i
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EK 3 A) Belirtke Tablosu Örne i (Kazan mlar ve Düzeyleri Izgaras )
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Ek 3 B) Belirtke Tablosu Örne i(Kazan mlar n Altlar na Konular Yaz l r)
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Ek 3 C) Belirtke Tablosu Örne i (Soru Say lar n n Eklenmesi)
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Ek 4 Rubrik Örne i
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Ek 5 Rubrik Örne i
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Ek 6 Rubrik Örne i
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Ek 7 Rubrik Örne i
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Ek 8 Kontrol Listesi Örne i
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Ek 9 Derecelendirme Ölçe i
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Ek 10 Bütüncül Rubrik Örne i

127

Ek 11 Analitik Rubrik Örne i

128



Ek-12 Bir Analitik Rubrik Format

129





Veterinerlik Mezunlar n nYeterlilikleri (2)

• Veteriner hekimli i mesle ini icra ederken halk sa l n n ve çevrenin korunmas nda
gerekli özeni gösterir.

• Hayvanc l k i letmelerinde; verim özellikleri do rultusunda bak m ve beslenme
alternatiflerini belirler, uygun bak m-besleme programlar n haz rlar, hayvan rklar nda
verim de erlendirmeleri yapar, slah çal mas ile seleksiyon ve melezleme bilgisine
sahiptir ve gerekti inde uygular; yem üretimi ve muhafazas teknolojileri hakk nda bilgi
sahibi olur.

• Hayvan hastal klar nda farkl laboratuvar tan yöntemlerini kullan r; gerekti inde tan
materyallerini al r ve ilgili laboratuvarlara gönderir, yap lm tetkik sonuçlar n n
yorumlanmas konusunda bilgi sahibi olur.

133

Veterinerlik Mezunlar n nYeterlilikleri (1)

• Hayvan türlerinin, rklar n , yap sal, i levsel ve davran sal özelliklerini
tan mlar, bak m ve besleme yöntemlerini s n fland r r ve yorumlar.
Hayvanlarda görülen hastal klar n etiyoloji ve epidemiyolojilerini hat rlar;
hastal n yap s , seyri, etkilerini bilir; hastal klar n tan ve tedavi
yöntemlerini belirler.

• Hayvanlardan hayvanlara, hayvanlardan insanlara ve insanlardan
hayvanlara bula an hastal klar ile ilgili bilgi sahibi olur ve gerekli
önlemlerin al nmas na özen gösterir.

• Hastal ktan korunmada ve tedavide kullan lacak kimyasal, homeopatik
ve biyolojik maddelerin haz rlanmas ve üretimi konusunda yeterli bilgi
sahibidir.
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Veterinerlik Mezunlar n n Yeterlilikleri (3)

Tan s konan hastal klar n tedavisinde, hekimlik mesle inin tüm yöntemlerini (ilaçla,
cerrahi yöntemlerle vb.) kullanarak yapar.
Hayvansal g dalar n üretim, imalat, tüketime sunulu ve sat lar nda yeterli teknik
bilgiye sahiptir ve bu g dalar n insan sa l yönünden kontrolünü yapar.
Mesleki geli meleri takip edebilecek bir yabanc dil ö renir.
Mesleki etik de erlere sahiptir ve bu de erleri gerekti inde savunur.
Veteriner hekimlik ile ilgili mevzuatlar takip eder, hayvan ve hayvan sahiplerinin
haklar konusunda bilgiyi tan mlar, hayvan kullan m eti i ve refah n gözetir.
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MÜDEK Kriter 3 Mezunlar n Sahip Olmalar  Gerekli Yeterlikler-1
(Mühendislik Program Ç kt lar , 2014)

I. Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli 
bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamal  bilgileri, karma k 
mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. 

II. Karma k mühendislik problemlerini saptama, tan mlama, formüle etme ve 
çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve 
uygulama becerisi. 

III. Karma k bir sistemi, süreci, cihaz  veya ürünü gerçekçi k s tlar ve ko ullar 
alt nda, belirli gereksinimleri kar layacak ekilde tasarlama becerisi; bu amaçla 
modern tasar m yöntemlerini uygulama becerisi.



MÜDEK Kriter 3 Mezunlar n Sahip Olmalar  Gerekli Yeterlikler-2
(Mühendislik Program Ç kt lar , 2014)

IV. Mühendislik uygulamalar nda kar la lan karma k problemlerin analizi ve 
çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçlar  geli tirme, seçme ve 
kullanma becerisi; bili im teknolojilerini etkin bir ekilde kullanma becerisi.

V. Karma k mühendislik problemlerinin veya disipline özgü ara t rma 
konular n n incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, 
sonuçlar  analiz etme ve yorumlama becerisi.

VI. Disiplin içi ve çok disiplinli tak mlarda etkin biçimde çal abilme becerisi; 
bireysel çal ma becerisi

MÜDEK  Kriter 3 Mezunlar n Sahip Olmalar  Gerekli Yeterlikler-3
(Mühendislik Program Ç kt lar , 2014)

VII.Türkçe sözlü ve yaz l  etkin ileti im kurma becerisi; en az bir yabanc  dil 
bilgisi; etkin rapor yazma ve yaz l  raporlar  anlama, tasar m ve üretim 
raporlar  haz rlayabilme, etkin sunum yapabilme, aç k ve anla l r talimat 
verme ve alma becerisi.

VIII.Ya am boyu ö renmenin gereklili i bilinci; bilgiye eri ebilme, bilim ve 
teknolojideki geli meleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

IX. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; 
mühendislik uygulamalar nda kullan lan standartlar hakk nda bilgi



MÜDEK Kriter 3 Mezunlar n Sahip Olmalar  Gerekli Yeterlikler-4
(Mühendislik Program Ç kt lar , 2014)

X. Proje yönetimi, risk yönetimi ve de i iklik yönetimi gibi, i  hayat ndaki 

uygulamalar hakk nda bilgi; giri imcilik, yenilikçilik hakk nda fark ndal k; 

sürdürülebilir kalk nma hakk nda bilgi.

XI. Mühendislik uygulamalar n n evrensel ve toplumsal boyutlarda sa l k, çevre ve 

güvenlik üzerindeki etkileri ve ça n mühendislik alan na yans yan sorunlar  

hakk nda bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçlar  konusunda 

fark ndal k.


