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FAKÜLTEN ZE, BÖLÜMÜNÜZE VE DERS N ZE ÖZGÜN DURUMLAR
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Pandemi ortam

Kalabal k s n f ortam

Uygulama a rl kl

Ulusal ya da uluslararas denklik ve akreditasyon çal malar

Bologna çal malar (Ders Bilgi Paketleri)



DERS ZLENCES  (SYLLABUS) NED R?En basit
ekilde bir
derse ait
içindekiler
listesidir.
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zlence:
Belirli artlara ve düzene göre yap lmas öngörülen i lemlerin bütünü,
program (TDK).

Ders izlencesi
(Ö retim
Program ) :

En basit ekilde “içindekiler listesi” ya da “bir dersin ana hatlar ”d r.
(Altman & Cashin, 1992).

“Ö retim eleman ve ö renci aras nda her iki taraf da ö renme
ortam n ekillendiren amaçlar ve beklentiler hakk nda bilgilendirmek
amac yla haz rlanm resmi olmayan bir sözle mesidir (Millis, 2009).

E itim ö retim süreci içerisinde yer alacak olan konular n, ödevlerin,
etkinliklerin, kazan mlar n ve de erlendirme kriterlerinin yer ald
kapsaml bir programd r.

DERS ZLENCES N N KULLANIM AMAÇLARI NELERD R?
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Kullan mAmaçlar

leti im çeri in
aktar lmas

Ö retim
eleman için
planlama
arac

Ö retmen ve
ö retimin

de erlendirilmesi
için bir kay t

Uyulmas ve
takip edilmesi
gereken ilke ve
yöntemleri
aktaran bir
anla ma

Ö rencilerin
sosyalle meleri
için bir araç

(Fink, 2012)



DERS ZLENCES  NEDEN ÖNEML D R?
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Tüm bilgiler sunuldu u için ö rencinin
ders ile ilgili sorular azalacakt r.

Her ey plan dahilinde oldu u için
ö retim eleman n n yükünü azalt r.

Ö rencilerin ö renmelerini te vik
ederek onlar n derse kar
motivasyonlar n art r r.

DERS ZLENCES  HANG  BÖLÜMLERDEN OLU UR?
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Ders
zlencesi

1) Ders ile lgili
Genel Bilgiler

2) Ö retim
Eleman ile lgili

Bilgiler

3) Dersin
Tan m ve
Amaçlar

5) Ö retim
Yöntem ve
Metotlar

4) Ders Plan
(Ödev, Görev ve

Etkinlikler)

6) Ders
Kapsam nda
Kullan lacak

Araçlar

7) Dersin
Kurallar ve

Kat l mc lardan
Beklentiler

9) Derse Ait
Kaynaklar

8) De erlendirme
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1) DERS LE LG L B LG LER
Dersin ad ve kodu
Ö renci Bilgi
Sisteminde (OBS)
yer ald gibi
yaz lmal d r.

Dersin Ad Kodu
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1) DERS LE LG L B LG LER

Ders
Dönem Bilgisi
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1) DERS LE LG L B LG LER
Dersin nerede ,
hangi saatlerde
yap ld aç k bir
ekilde
belirtilmelidir.

Dersin Yeri ve Zaman

2) Ö RET M ELEMANI LE LG L B LG LER

Dersin yürütücü ve asistan bilgileri (ad , soyad , unvan, ileti im bilgileri) payla lmal d r.

Tercih edilen ileti im kanallar (telefon, e posta) öncelik s ras na göre belirtilmelidir.

Ofis ve dan manl k saatleri aç klanmal d r.



3) DERS N TANIMI VE AMAÇLARI

Ulusal ya da uluslararas denklik
süreçleri ile uyumlu bir ekilde
dersin tan m /amaçlar yaz lmal d r.

Ders kapsam nda kazan lmas
beklenen bilgi, beceri ve
yetkinlikler tan mlanmal d r.

3) DERS N Ö RENME ÇIKTILARI/HEDEFLER

Ö renme
ç kt lar
nedir?

(Hedefler
Kazan mlar)

Bir ö renme sürecini tamamlayan, ö rencinin neleri bilece ini,
anlayaca n ve/veya yapabilece ini aç klayan ifadelerdir.

Ö renme deneyiminden sonra ö rencinin yeni davran lar n n
neler olaca n ortaya koyar.

Ö renme ç kt lar nda bilgi, beceri veya tutumlar gözlenebilir ve
ölçülebilir ekilde tan mlan r.

E itim boyunca kazan lacak problem çözme, etkili ekip çal mas
yapma gibi bir beceriyi de içerebilir.



3) DERS N Ö RENME ÇIKTILARI/HEDEFLER
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Ö renme ç kt lar n n belirtilmesinin yararlar ;

Ö renciler kendilerinden beklenenler konusunda net bir fikre sahip
olurlar.

Ö retim eleman n n, dersi daha bilinçli bir ekilde planlay p
uygulamas na yard mc olur.

Ders içeri inin, ö retim etkinliklerinin ve ölçme de erlendirmenin sa l kl
bir ekilde düzenlenmesini sa lar.

3)DERS N Ö RENME ÇIKTILARI/HEDEFLER

Ö renme ç kt lar ;

• alan n ihtiyaçlar na,
• program yeterliklerine,
• dersin amac na ve seviyesine (lisans lisansüstü) uygun olmal d r.



Bili sel Alan Duyu sal
Alan

Psikomotor
Alan

3) DERS N Ö RENME ÇIKTILARI
3 farkl alanda ö renme ç kt s yaz labilir;

3) DERS N TANIMI VE AMAÇLARI - Ö RENME ÇIKTILARI



3) DERS N TANIMI VE AMAÇLARI - Ö RENME ÇIKTILARI

3) DERS N TANIMI VE AMAÇLARI - Ö RENME ÇIKTILARI



Bu dersi ba ar yla tamamlayan ö renciler;

tan mlayabilecektir,

yorumlayabilecektir,

yarg layabilecektir,

analiz edebilecektir,

s n fland rabilecektir,

kar la t rabilecektir,

3) DERS N TANIMI VE AMAÇLARI - Ö RENME ÇIKTILARI

örneklendirebilecektir,

raporlayabilecektir,

çözüm önerileri sunabilecektir,

tahmin yürütebilecektir,

de erlendirebilecektir,

uygulayabilecektir vb.

Örnekler;
• Ak lc ilaç kullan m ilkelerine uyarak reçete düzenleyebilir.
• Bilim tarihi ve bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri
kar la t rabilir.
• Ö retim yöntem ve teknikleri kitab n ana hatlar ile özetleyebilir.
• Etkili ö renme ve ö retme süreçlerini olu turmak için uygun e itim
materyalleri geli tirebilir.
• Giyim atölyesinde kullan lan araçlar niteliklerine göre s n flayabilir.
• ngilizce bir metni telaffuz kurallar na uygun olarak okuyabilir.
• Bilimsel ara t rma yöntemin, di er yöntemlerden fark n aç klayabilir.

3) DERS N TANIMI VE AMAÇLARI - Ö RENME ÇIKTILARI



3) DERS N TANIMI VE AMAÇLARI - Ö RENME ÇIKTILARI
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Ö RENME HEDEFLER YAZARKEN KAÇINILMASI GEREKEN FADELER

Anlamak Önemini kavramak Sempati duymak

Fark nda olmak Ö renmek Keyfine varmak

A ina olmak Tan yor olmak drak etmek

nanmak Gerçekten anlamak Bilmek

3) DERS N TANIMI VE AMAÇLARI - Ö RENME ÇIKTILARI
Ö RENME ÇIKTILARI KONTROL L STES

Ö renme ç kt lar ;

1. Program n ve dersin genel amaçlar na uygun.

2. Aç k ve anla l r (…belirsiz terimlere yer verilmemi ).

3. Hedeflenen ö renme düzeyine ve tipine (bili sel, duyu sal

ve psikomotor) uygun yaz lm .

4. Ölçülebilir ve gözlenebilir.

5. Yeterli say da yaz lm .

6.Bir ö renme ç kt s için sadece bir fiil kullanm

vb…



4) DERS PLANI (ÖDEV, GÖREV VE ETK NL KLER)

Dersin yap laca tarih, hafta, konulara yönelik aç klamalar,
okumalar ve görevler hakk nda k sa bilgiler verilmelidir.

4) DERS PLANI (ÖDEV, GÖREV VE ETK NL KLER)



4) DERS PLANI (ÖDEV, GÖREV VE ETK NL KLER)

Ö rencilere yapacaklar etkinlik, görev ve ödev ile
ilgili detayl bilgi verilmelidir.

Ödevlerin son teslim tarihi belirtilmelidir.
Örne in; ödevin son teslim tarihi Çar amba ak am 23.59 dur.

4) DERS PLANI (ÖDEV, GÖREV VE ETK NL KLER)

Farkl formatlarda olabilir.

Zengin bir ö renme ortam na zemin haz rlamal d r.

Video
izleme

Video
Haz rlama

Poster
haz rlama

Sunum
haz rlama

Blog yaz s
olu turma/
inceleme

Simülasyon
/ oyun

inceleme



5) Ö RET M YÖNTEM VE METOTLARI

Ders boyunca kullan lacak olan ö retim
yöntem/metot ile ilgili bilgi verilmelidir.
«Bu ders kapsam nda anlat m, soru cevap, beyin f rt nas ,
i birlikli ö renme ve akran de erlendirmesi olmak üzere
çe itli ö retim yöntem ve teknikleri kullan lmaktad r.»

Derste kullan lacak yöntem / teknikle ilgili
ö rencilerin yapmas gereken haz rl klar
detayl ca aç klanmal d r.

5) Ö RET M YÖNTEM VE METOTLARI

Ö retim ve
ö renme etkinlikleri Kazan mlar De erlendirme

Yöntemleri

• Ö renci kat l m , me guliyeti sa lama

• Sosyal Ö renme: Grup çal malar , akran
ö retimi

• Deneyime dayal , i temelli
ö renmeler

• Yarat c ve yenilikçi yakla mlar

• Üst düzey dü ünme

• Çevrimiçi ve Harmanlanm etkinlik
becerileri geli tirme



• Ö renmenin ö retilmesi: Özdüzenleme ve üstbili becerilerini ortaya ç kar c
e itimler verilmesi

• Teknolojik ortamlarda olu an yeni okuryazarl klar n fark ndal n sa lama (Bilgi, Medya,
Bili im Teknolojileri, Dijital Akademi, Ö renme Becerileri, leti im ve birli i, Kariyer ve Kimlik Yönetimi)

• Akran i birliklerinin desteklenmesi

• De i en ö renci ihtiyaçlar na çözüm üretme

5) Ö RET M YÖNTEM VE METOTLARI

6) DERS KAPSAMINDA KULLANILACAK ARAÇLAR

Ö rencilerin ödevleri haz rlarken kullanacaklar araçlar (nelerdir?, nas l
kullan l r?) aç klanmal d r.

zlencenin dijital kopyas ö rencilere sunulmal d r.

• Ders Bilgi Sistemi : http://dbs.atauni.edu.tr

Quizizz Kahoot Photoshop

Shotcut Powtoon PowerPoin
t



Ödevlerin teslim edilece i/yüklenece i sistem
aç klanmal d r (ç kt , e posta, Ders Bilgi Sistemi vb.).

6) DERS KAPSAMINDA KULLANILACAK ARAÇLAR

7) DERS N KURALLARI VE KATILIMCILARDAN BEKLENT LER

Dersin kurallar ve kat l mc lardan beklentiler aç kça
belirtilmelidir.

Ön ko ul dersler veya yeterlikler belirtilmelidir.
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7) DERS N KURALLARI VE KATILIMCILARDAN BEKLENT LER

8) DE ERLEND RME

Ders kapsam nda yap lacak olan tüm ara s navlar ve y l sonu s nav detayl bir ekilde

belirtilmelidir.

Hangi s nav n hangi konular kapsayaca belirtilmelidir.

Ders kapsam nda yap lan s navlar n geçme notuna ili kin etkisi belirtilmelidir (Quiz1= Vize

s nav n n %20si, Quiz2= final s nav n n %50’si)
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De erlendirme araçlar çe itli kriterlere sahip olmal d r.

• Geçerlik
• Güvenirlik
• Etkililik
• K yaslanabilirlik
• E itlik ve Çe itlilik
• Uygulanabilirlik
• effafl k

8) DE ERLEND RME

8) DE ERLEND RME

Ödevleri haz rlarken dikkat edilmesi gereken kurallar net bir
ekilde ifade edilmelidir.

Ö rencilere s rf zorlans nlar diye anla lmaz ödevler
verilmemelidir.

Ödevi herkes anlamal yaln zca bilen ya da çal an ki iler
yapmal d r.

Zaman nda, geç veya eksik ödevler için de erlendirme
kriterleri aç kça belirtilmelidir.
Örne in; (100 de il 70 üzerinden de erlendirme)



8) DE ERLEND RME
Kriterler aç k ve anla l r bir dille yaz lmal d r.

Kriterlerin puanlama olarak kar l klar verilmelidir (0 100, 1 – 5 vb.)

Sunulan kriterler verilen ödev ile ilgili tüm boyutlar kapsamal d r.

Ayn kriterlerle farkl de erlendiriciler benzerKriterler öznel ifadelerden olu mamal d r.

puanlamalar verebilmelidir.

Ö rencilerin s nav notlar n n hangi puanlamalardan olu aca belirtilmelidir

(Örne in; Vize=ödev1+ödev 2+ödev 3, Final=ödev 4+ ödev 5+ final s nav )
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8) DE ERLEND RME

Yöntem Bölümünün De erlendirme Ölçütleri Evet  
(2)

K smen  
(0.75)

Hay r  
(0)

1. Çal man n yöntemiyle ilgili iyi bir özet yap larak kullan lan yöntemin neden  
seçildi i aç klanm  (1 paragraf).

2. Çal man n evrenini temsil edebilen do ru örneklem yöntemi seçilmi .

3. Örneklem belirlenme süreçleri belirli bir düzen içinde ve aç kçaanlat lm .

4. Bu ara t rmada ara t rmac n n rolü nedir, aç k bir ekilde anlat lm .

5. Çal man n amaçlar  ile uyumlu veri toplama araçlar  seçilmi / geli tirilmi .

6. Veri toplama sürecinden (ve araçlar geli tirilmi se geli tirme sürecinden)  
yeterince bahsedilmi .

7. Kullan lan analiz yöntemleri; çal man n amaçlar ve toplanan veriler ile uyumlu ve  
verilerin nas l analiz yap laca ndan yeterincebahsedilmi .

8. Veri toplama araçlar n n ve çal man n geçerlik-güvenirlik önlemleri yeterli  
düzeyde al nm .

TOPLAM ............./16



9) DERSE A T KAYNAKLAR

Zorunlu ve yard mc kaynaklar ö renciye sunulmal d r.

• Ders kapsam nda kullan lan temel kitaplar
• Makale, rapor ve görseller,
• Do rudan ya da dolayl okuma önerileri

Kaynaklar kolay ula labilir olmal d r.

• Amac m z ö rencinin kaynaklar derinlemesine
anlayabilmesini sa lamakt r, kaynak arama becerisini
geli tirmek de il !

Yeni nesile uygun kaynaklar verilmelidir.

• zleme film vb.

DÜNYADAN DERS ZLENCES ÖRNEKLER *

* zlence örneklerini görüntülemek için ilgili üniversitenin logosuna t klayabilirsiniz.

https://www.cambridgeinternational.org/programm
es and qualifications/cambridge igcse biology 0610/

https://www.hsph.harvard.edu/office of education/teaching
support and learning strategies/syllabus and course design/ https://teachingcommons.stanford.edu/resources/course

preparation resources/creating syllabus

https://aktu.ac.in/syllabus.html

https://www.college.columbia.edu/facultyadmin/faculty/course
admin/syllabus

https://www.bu.edu/core/academics/syllabi/



DERS ZLENCES  HAZIRLAMAK Ç N PRAT K ÖNER LER
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zlence içerisinde tablolardan faydalan n z.

Hafta ve aç klamas Ödevler Kaynaklar
1. Hafta Ödev – 1 Kaynak – 1

2. Hafta Ödev 2 Kaynak – 2

3. Hafta Ödev 3 Kaynak – 3

Ö rencilerin yard ma ihtiyac olacak konularda rehber haz rlay n z.
Örnek; ders bilgi sistemi kullan m , ödev haz rlama ve yükleme vb.

zlence içerisine; video izleme, oyun, animasyon gibi ö rencilerin daha çok ilgisini
çekebilecek farkl türde etkinlikler yerle tiriniz.

Gereksiz aç klama ve görsellerden ar nd r p sade, anla l r bir izlence haz rlay n z.

DERS ZLENCES  OLU TURMA ABLONU

zlence haz rlama arac : http://ogem.atauni.edu.tr/syllabusWizard/



Alandaki di er ö retim üyelerinden ders izlencesi hakk nda görü ve önerileri al nmal d r.

Ders ile ilgili tüm ayr nt lar k sa ve öz bir ekilde aç klanmal d r.

Ders izlencesi sürecin ba nda ö renciye verilmelidir.

Ö rencilerin kar la acaklar tüm durumlar belirtilmelidir.

zlencede anla lmayan yerlerin olmad ndan emin olunmal d r.

KISACA;

Dinledi iniz çinTe ekkürler…

Prof. Dr. Yüksel GÖKTA

Bilgisayar ve Ö retim Teknolojileri E itim Bölümü

Kaz m Karabekir E itim Fakültesi Atatürk Üniversitesi

yukselgoktas@atauni.edu.tr


