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ÖĞRETME VE ÖĞRENMENİN TASARIMI
“YAPICI HİZALAMA”

«öğrenme, öğrencilerin gerçekleştirdiği 

etkinlikler yoluyla yapılandırılır»

«knowledge is constructed through the activities 

of the learner» *

* “Constructive alignment in university teaching”, 

John Biggs, 2013, Hong Kong Üniversitesi, Hong Kong & 

Tasmania Üniversitesi, Australya.
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İŞLENECEK  KONULAR

3

 Yapıcı Hizalama

 Anlamayı sınıflandırmak (GÖÇYAP / SOLO)

 Ders Öğrenme çıktıları

 Öğrenme çıktılarında kullanılacak fiiller

 Öğrenme çıktılarının yazılmasında dikkat edilecek 
önemli hususlar

 Öğrenme çıktı örnekleri

 Bilgi çeşitleri



Gündem:

 Giriş

 Tanımlar ve ‘anlamayı’ anlamak

• Yapıcı Hizalama

• Temel Çerçeve: Gözlenebilir Ders Öğrenme Çıktıları (SOLO) 

Taksonomisi

• İyi hizalanmış Ders Öğrenme Çıktılarının yazılması

 Ara: Çay / kahve molası

 (Gündem maddelerini sohbet ortamında paylaşmak, 

tartışmak,  eleştirmek için iyi bir ortam)

 Ara sonrası: Ders çıktı yazma uygulaması -1:

 Kendi derslerinizin ders öğrenme çıktıları ve amaçları üzerinde 

eksersizler yapmak

 Yazdığınız Çıktıları meslektaşınız ile paylaşmak ve 

karşılıklı olarak birbirinizin çıktılarını değerlendirmek 4



Bu gün ele alacağımız konular:

 ‘Ders Hizalama’ (Course Alignment) konseptine genel 

bakış 

 Gözlenebilir Öğrenme Çıktılarının Yapısı: (GÖÇ-YAP) 

Taksonomisi’nin esas bileşenlerinin tanımlanması

 ‘Dersin Amaçları’ ile ‘Dersin Öğrenme Çıktıları’ nın ayırıcı 

özellikleri ve ayrıntıları

 ‘Eylem Fiilleri’ ve ‘İşlevsel Fiiller’

 Dersiniz için doğru ‘Eylem Fiili’ seçme kuralları

 ‘Ders Öğrenme Çıktıları’ndan iyi örnekler.

 Dersleriniz için ‘ders öğrenme çıktıları’yazma 

eksersizleri.
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«Yapıcı Hizalama» 
Constructive Alignment

 Biggs (2003) ‘Yapıcı Hizalama’yı şöyle tanımlıyor:

 ‘yapıcı hizalama’nın ‘yapıcı’ yanı öğrencinin/öğrenenin 

ne yaptığı ile ilgilidir. Bu ise öğrenenin, ilgili öğrenim 

etkinlikleri yoluyla, anlam inşa etmesi VEYA 

öğrendiklerinden anlam çıkarmasıdır.

 ‘hizalama’  yanı ise öğreticinin (öğretmenin) ne 

yaptığı ile ilgilidir. Bunlar ise: arzu edilen ‘ders 

öğrenme çıktıları’nın sağlanmasına yönelik  öğrenim 

etkinliklerinin gerçekleştirilmesine olanak veren ve 

destekleyen bir öğrenme ortamı yaratılmasını içerir.
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BIGGS’ İN ‘YAPICI HİZALAMA’ TEORİSİ

 Ders düzeyinde, bir öğretme tasarımının işlevsel çerçevesini 

oluşturan temel adımları şöyle sıralayabiliriz:

 1) Herbir öğrenme çıktısını bir veya en fazla iki ‘eylem fiili’ 

kullanarak tanımlayınız. -- Yazdığınız ders öğrenme çıktısı seti, dersi 

nasıl ve hangi içerikle işleyeceğinizi göstermeli ve simgelemelidir. 

 2) Eğitim –öğretim etkinliklerini, öğrencileri herbir ‘eylem fiili’ ile 

bağlantı kuracak (angaje edecek) şekilde tasarlayıp/kullanarak uygun 

ve etkin bir öğrenme ortamı yaratınız. -- Bu sayede dersin öğrenim 

çıktılarında hedeflenen etkinlik aktive edilmiş/faaliyete geçirilmiş 

olacaktır. 

 3) Ayni ‘eylem fiili’ni içeren ölçme ve değerlendirme  etkinliği 

kullanınız. -- Böylece, önceden belirlenmiş kurallar çerçevesinde, 

öğrenci performansının öngörülen kriterleri hangi düzeyde sağladığı

ve/veya sağlayıp sağlamadığı kararının verilmesi olanaklı kılınacaktır.

 4) Elde edilen sonuçları değerlendirerek, verilen kararları bir final 

notuna dönüştürünüz. 



Göz, Gez, Arpacık ve Hedef!

Yapıcı Hizalama Analojisi
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Göz, Gez, Arpacık ve Hedef!

Yapıcı Hizalama Analojisi-Hedef ne?
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Biggs’e göre, 

«Yapıcı Hizalama Süreci» 

sayesinde

 Öğrenme deneyimleri ve ölçme-değerlendirme işlemleri 

amaçlı ve anlamlı olacaktır;

 Öğrenciler kavramları keşfetmek için motive edilmiş 

olacaklardır;

 Öğrenim ve öğretim daha derinlikli bir yaklaşıma 

yönlendirilecek, teşvik edilecek ve güçlendirilecektir,

 Bu işlemlerde akademisyenin rolü çok önemlidir. 

 Bunları söylemek kolay fakat gerçekleştimek o kadar 

kolay değildir! 
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Program Öğrenme Çıktıları (PÇ’ler)

(MÜDEK / ABET   Ölçüt -3)

 Mühendislikte, Program Çıktıları (PÇ’ler) Akreditasyon 

Kuruluşu eliyle büyük oranda belirlenmiş, karara 

bağlanmış ve yayımlanmıştır

 ABET’in «Program Outcome Criteria» veya MÜDEK’in

Ölçüt-3: Program Çıktıları (Ölçüt-10 Disipline Özgü 

Ölçütler ile birlikte) 

 Özenle yapılandırılmış 8 akademik dönemi 

kapsayan bir programın başarı ile 

tamamlanması sonunda, «programdan mezun 

olanların» mesleki açıdan neler 

yapabileceklerini içerir. 
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Öğrenme Çıktılarını Neden 

Sınıflandırmalıyız?

 Bütün öğrenme çıktıları aynı veya eşit 

şekilde geliştirilemez, uygulanamaz ve 

değerlendirilmezler.
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“Anlama”yı Anlamak

 “Anlayış” veya “Anlama” idrak ile ilgili bir 

süreçtir, 

 Öyle ki, anlama, “tasvir, çıkarım veya çıkarsama, 

çeviri, sınama, test etme ve görselleştirme gibi 

yeterli sayıda işlemleri bir araya getirerek kişinin

gerçekler, ilişkiler, formüller , v.b” ile ilgili 

“bilgi”sine derinlik katmaktadır. 
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SOLO nedir?

 (SOLO: The Structure of the Observed Learning Outcome)

 SOLO: Ders Öğrenme Çıktıları’nı, öğrenci için olası 

karmaşıklık düzeyine göre sınıflandıran ve öğrenci iş 

yükünü  değerlendirmemize yardımcı olan bir 

“sınıflandırma yöntemi” olarak benimsenmektedir. 

 Bu Taksonomi, öğrencinin herhangi bir konuda 

«birazcık ondan, birazcık bundan ‘doğru’ bilgi 

edinmiş» anlayışına karşın kaliteyi ön planda 

tutmakta, yüzeysel değil, derinlemesine 

öğrenmeyi hedeflemektedir. 
 (Biggs, 2011)

19



‘Anlama’nın Hiyeyarşik Evreleri

 SOLO Taksnomisi, temelde, kavramsal 

gelişmeleri tarif eden aşamalara dayalı bir 

teoridir.

 SOLO: Kesin tanımıyla, aşama teorisi, 

öğrencilerin kavramları öğrenirkenki gelişimlerinin 

doğrusal ve hiyerarşik «anlama kademeleri» 

halinde bir ilerleme gösterdiğini öne sürmektedir. 
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Öğrenme Çıktılarını Kullanarak 

‘Öğrenim (Seviye) İskeleleri’ni Oluşturma

 Gözlenebilir Öğrenme Çıktılarının Yapısı (GÖÇYAP

/SOLO) Taksonomisi giderek karmaşıklaşan kavrayış

veya anlama düzeylerini tanımlar. 

 Bu tanımlarda, bütün disiplin konuları için geçerli

olduğu belirtilen, beş genel ‘anlama/kavrayış

kademesi / Düzeyi’ kabul edilmektedir. 

 Anlama ve kavrayış, öğrencinin yetersiz konumdan 

yeterli konuma doğru ilerlerken giderek artan bir 

karmaşıklık bileşeni ile buluşması / karşılaşması 

olarak algılanmalıdır.

 Her bir seviyenin bir öncekini içermesi, onu aşması 

veya o seviyenin ötesine geçmesi beklenir. 

 (İskele: İnşaatlarda değişik katlarda çalışmak için geçici olarak kurulan platform.)
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İnşaat İskelesi ↔ Eğitim İskelesi

Kademe kademe yükselmek için!
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GÖÇ-YAP veya SOLO’nun

Beş ‘Anlama’ Kademesi

 Taksonomi ‘Anlamayı’ 5 ayrı düzey (kademe) ile 

sınıflandırmıştır ve bunlar  ‘öğrencinin ne bildiğine 

dair’ daha sayısal veya nicel değerlerden  

‘bilme’ye dair daha nitel, daha soyut değerlere 

doğru giderler.

 John Atherton (2005),  ‘SOLO Taksonomi’ için

‘bağlantılarla ilişkili’ görsel  ‘simgeler’ kullanmıştır. 

 Bunlar, türkçe açıklamaları ile, adapte edilerek  takip 

eden slaytlarda sunulmaktadır.



SOLO Taxonomi (Seviye veya Zorluk Düzeyi 1 ve 2)

1. Yapısal Öncesi (Bir SOLO Puanı)

Öğrenci bir birine bağlanmamış, 

organize olmamış ve mantıklı da 

olmayan bilgi parçacıkları edinir

2. Tekil Yapıda (İki SOLO Puanı)

Öğrenci  aşikar ve basit bağlar 

kurabilir, ancak tümün/bütünün önemi 

kavranabilmiş değildir.



SOLO Taxonomi (‘Seviye’  veya ‘Zorluk Düzeyi’ 3 ve 4)

3. Çoklu Yapıda (Üç SOLO Puanı)

Öğrenci birçok bağ kurar, ancak

birbirleri ile meta bağlar ve hatta

bütünün önemine dair bağlar kuramaz. 

Bütünün farkında değildir!

4 İlişkisel Seviye (Dört SOLO Puanı)

Öğrenci parçaların bütünle ilşkilerinin

önemini takdir eder ve bütünün

farkındadır.



SOLO Taksonomi (Seviye veya Zorluk Düzeyi-5)

5. Geniş Soyut Seviye

(Beş SOLO Puanı)

Bu düzeye ulaşan Öğrenciler, verilen

konuyu ilglendiren alan içinde ve bu

alanın sınırları ötesinde bağlantılar

kurabilirler ve genelleme yapabilirler

ve prensipleri yeni alanlara

aktarabilirler.



1. Yapısal Öncesi (Bir SOLO Puan)

Öğrenci bir birine bağlanmamış, organize olmamış ve 

mantıklı da olmayan bilgi parçacıkları edinir

2. Tekil Yapıda (İki SOLO Puan)

Öğrenci  aşikar ve basit bağlar kurabilir, ancak 

tümün/bütünün önemi kavranabilmiş değildir.

3. Çoklu Yapıda (Üç SOLO Puanı)

Öğrenci birçok bağ kurar, ancak birbirleri ile meta bağlar ve 

hatta bütünün önemine dair bağlar kuramaz. Bütünün 

farkında değildir!

4 İlişkisel Seviye (Dört SOLO Puanı)

Öğrenci parçaların bütünle ilşkilerinin önemini takdir eder ve 

bütünün farkındadır.

5. Geniş Soyut Seviye  (Beş SOLO PUANI)

Öğrenci verilen  konuyu ilglendiren alan içinde ve bu alanın 

sınırları ötesinde bağlantılar kurabilir , prensipler uyarınca  

dönüştürebilir ve genelleme yapabilir . 



Anlama Düzeyi (Kademesi), Tarif ve Etken Fiiller

Anlama Düzeyi Tarif Etken Fiiller

Minimal (Asgari) Terminoloji ve temel olguların 

üstesinden gelebilir (SOLO-2)

Ezberlemek, 

tanımalamak, tanımak

Betimsel / 

Tanıtımsal
Birçok konu hakkında bilgi 

sahibidir. (SOLO-3)

Sınıflandırmak, tarif 

etmek, listelemek

Bütünleştirici
olguları birlikte ele alarak 

birleştirebilir ve temel teoriyi 

kavrayabilir (SOLO-4)

Bilinen bir bağlamda 

uygulamak, , birleştirmek,, 

incelemk, sebepbilimle 

açıklamak, 

Geniş Soyut Öğretilenin ötesine geçebilme 

yeteneği, yeni durumlarla 

yaratıcıclıkla baş eder, (SOLO-5)

yeni durumlara uygulamak, 

nazariye kurmak, aksettirmek, 

yansıtmak, üretmek



Anlama Düzeyinin Sınıflandırılması
(SOLO Classification of Level of Understanding)

1. Yapısal Öncesi (Pre-structural)
Öğrenci tarafından herhangi bir kavrayış sergilenmemiş. Kullanılan 

yöntem ordan-burdan birbiriyle bağlantısı olmayan bilgi 

kırıntılarının kazanılmasından ibarettir. 

 Öğrenci konuya yabancı kalmıştır.   (Bu seviyeye ait herhangi bir 

eylem fiili yoktur!)

2. Tekil Yapıda (Uni-structural)
Öğrenci konuya ilişkin somut, indirgeyici bir anlama / kavrayış 

sergileyebilmektedir. Basit ve aşikar bağlantılar kurulabilmekle birlikte 

daha geniş bir perspektifte konunun anlamlandırılmasının 

gerçekleşmediği görülmektedir.
Bu düzeyi belirten eylem fiilleri: tanımlamak, ezberlemek, basit bir yöntemi 

takip etmek, ....
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Anlama Düzeyinin Sınıflandırılması (devam..)

3. Çoklu-Yapı (Muli-structural)

Öğrenci bir çok bileşeni anlamaktadır, fakat herbir 

bileşen ayrık bir kavram gibi durmaktadır.

Birçok bağlantı kurulmuş olmasına rağmen bütünün 

önemi belirlenememiş ve anlaşılamamıştır. 

Sorunu çevreleyen düşünce, fikir ve genel kavramlar 

dağınıktır/düzensizdir ve birbiri ile ilişkilendirilmiş değidir. 

Çoklu-Yapıya ait Eylem Filleri: 

sıralamak, numaralandırmak, sınıflandırmak, tarif etmek,  

birleştirmek, algoritma yapmak, (metod) uygulamak .. 
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Anlama Düzeyinin Sınıflandırılması (devam..)

4. İlişkisel (Relational)
Öğrenci, gerçekler ve teori ile eylem ve hedef 

arasındaki bağlantıları kurabilir. Birçok bileşenin 

kavramsal olarak birbiri ile nasıl bütünsellik içinde ve 

entegre olduğunu, parçaların bütüne nasıl katkıda 

bulunduğunu anlamaktadır/kavramaktadır. 

Öğrendiği konseptleri/kavramları benzeri

problemlere veya iş durumlarına uygulayabilir.

İlişkisel Düzeyi Çağrıştıran Bazı Eylem Fiilleri: 

Mukayese etmek, karşılaştırmak, nedenini açıklamak, birleştirmek, 

entegre etmek, analiz etmek, incelemek, araştırmak, 

ilişkilendirmek, (teori/yasa) uygulamak ……..
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Anlama Düzeyinin Sınıflandırılması (devam..)

5. Geniş Soyut Düşünce (Extended Abstract)

Öğrenci, gerçekte öğretilen uğraşın ötesinde bir 

kavramsallaştırma seviyesine ulaşarak, öğrendiği 

kavramları değişik başka alanlara aktarma veya 

genelleştirme yapmaya başlamıştır. 

Soyut Düşünce Düzeyini Çağrıştıran Bazı Eylem Fiilleri: 
kuram oluşturmak, kuramlaştırmak, teori kurmak, genelleme 

yapmak, genelleştirmek, yaygınlaştırmak, hipotez kurmak, 

varsayımda bulunmak, aksettirmek, yansıtmak, üretmek, 

meydana getirmek

Not: Herbir seviyeye ait daha kapsamlı «eylem fiilleri» listesi 

sizlere dağıtılan evrak içinde sunulmuştur.

32



Yüzeysel Öğrenme Evreleri: 

Tekil-Yapı ve Çoklu-Yapı

 Bu aşamalarda, öğrencinin hafıza ve dikkatinin kapsamı 

üzerindeki beklentiler düşük düzeylerdedir. ---- Tekil yapı 

ile Çoklu yapı arasındaki fark, sadece, hatırlanması 

gereken fikir/düşünce sayısının oransal olarak artmış 

olmasıdır.

 Bu iki seviyenin hiçbirinde öğrencinin fikirler arasında ilişki 

kurması beklenmemektedir. Buna rağmen, Çoklu Yapı 

seviyesinde, öğrencilerin bütünün birçok parçasını 

hatırlamaları beklenir. Ancak, öğrencilerin bütünün neye 

benzediği hakkında bir fikirleri yoktur. Edinilen 

bilgilerin birbirleri ile ilişkileri anlaşılmış değildir. 
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Tekil Yapı Düzeyi Ders Öğrenme Çıktıları için 

Yaygın Olarak Kullanılan Eylem Fiileri*

 Açıklamak (başka sözcüklerle anlatmak), tanımlamak, 

tarif etmek, belirlemek, saymak, adlandırmak, belirtmek, 

anlatmak, ezberden okumak, basit komutları takip 

etmek, hesaplamak, kopyasını yapmak, yeniden 

oluşturmak, ayarlamak, düzenlemek, bulmak, taslağını 

yapmak, kabataslak çizmek, seçmek

 (* Bu Düzey’deki her fiilin zorluk derecesi 2 SOLO Puanıdır)

 (* Bu liste, Brabrand and Dahl, 2009’ dan Türkçeye uyarlanmıştır)
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Yapısal Öncesi’nden Tekil Yapı’ya geçiş:

 Anlamayı köstekleyebilecek yanlış anlamalar ve yanlış 

inanışlar ortaya dökülmeli ve çaresine bakılarak 

halledilmelidir. 

 Öğrenciler, öncelikle, ‘Disiplinlerinin’ (Mesleklerinin) 

‘Temel Kurallar’ını öğrenmelidirler – neler kabul 

edilir/edilmez, standardlar nelerdir, mesleğin dili, 

önkabülleri, kanıt olarak nelerin kabul edileceği, 

araştırmaların nasıl yapılacağı ve böyle... 

 ‘Yapısal Öncesi’ ve ‘Tekil Yapı’ süreçlerinde öğrenciler, 

öğrenmek için, özellikle, yapıcı yaklaşıma daha çok 

gereksinim duyarlar, çünkü yeni öğrenmeye çalıştıkları 

bilgilerin büyük bölümü onlar için oldukça kaotiktir.

35



SOLO Taksonomisi

 SOLO’nun birinci seviye olarak tanımladığı ‘Yapısal Öncesi’ düzey, 

gerçekte bir «cehalet» evresidir. Bu nedenle, bu aşama 

sınıflandırma (Taksonomi) dışında kabul edilmiştir.

 Takip eden Tekil ve Çoklu Yapı aşamaları’nın her ikisi de yüzeysel

anlama düzeyindedirler. Öyle ki bilgi (genel olarak somut, elle 

tutulur bilgi) daha çok miktarda gerçekleşir.

 Önemli Not: Gerçeklikte ve düşüncelerde meydana gelecek hiçbir 

sayısal artış derin öğrenme yerine geçemez veya derin öğrenme 

ile sonuçlanmaz.



Derinlik ancak nitel değişim ile ve fikirlerin başka fikirlerle 

bağlarının nasıl kurulduğunun anlaşılması ile sağlanır. Bu bağlar 

artan bir şekilde soyut bağlardan oluşur. SOLO’nun son iki 

seviyesi sadece bilginin entegrasyonu ve bağlantıları ile değil, aynı 

zamanda soyutlaşma düzeyinin artışı ile karakterize edilmektedir.
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“Öğrenme Çıktılarının Yaratılmasında Niye SOLO 

(Türkçe Adıyla GÖÇ-YAP) Taksonomisi kullanalım?”

 “SOLO, Öğrenme Çıktılarınızda ifade edilen uygun 

beklentileri belirlemenize yardımcı olur.

 SOLO, beklediğiniz öğrenme seviyesini teşhis etmek ve 

duruma göre revize etmekte kullanabileceğiniz bir 

araçtır. 

 Öğrencilerin başlangıçtaki seviyeleri ile ayrılırken 

ulaşmalarını istediğiniz seviyeleri dikkate alınır. 



 (Michael K. Potter and Erika Kustra, 2012)
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Niye SOLO (Türkçe Adıyla GÖÇ-YAP) Taksonomisi

kullanalım?” (Devam)

 Bu da ne çok az ne de çok fazla beklenti içine girmeden ve 

öğretim etkinliklerini/öğrenim deneyimlerini stratejik olarak 

düzenleyecek (organize edecek) bir çerçeve oluşturarak öğrenime 

derin yaklaşımı teşvik ettiğimizden emin olarak, dersimizi 

planlamamızı sağlar. 

 Yapıcı-hizalanmış bir dersin parçası olarak kullanıldığında, SOLO 

ayrıca,  öğrencilerin öğrenim performanslarının kalitesini daha doğru 

ve kesin olarak saptamaya yardımcı olacak bir ölçme/değerlendirme 

sistemi yaratılmasına da katkı sağlayacaktır. Diğer yandan, etkin 

öğrenme deneyimlerine doğrudan katkısı da devam edecektir.
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Amaçlar/Hedefler ve Çıktılar

 Programın veya dersin amaçları o program 
veya dersin nasıl daha efektif/etkili olduğunu 
anlamlandıran genel hedefleri tanımlar. 

 Amaçlar geneldir, belirsizdir ve bunların 
ölçülmesi diye bir niyetle belirlenmezler. 

 Amaçlar programın/dersin ajandasını veya 
toplam gündemini belirlemek içindir. 
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Hedefler «Daha Kapsamlı» 

ve «Daha Genel» dir.
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Amaçlar/Hedefler ve Çıktılar (devam)

 Öğrenci Öğrenim Çıktıları ise, program veya dersin, 
amaçlarla belirlenen genel hedeflere ulaşması için 
kazanılmasına çalışılan spesifik/özel sonuçlardır. 

 Çıktılar belirgindir ve ölçülmesi niyeti ile belirlenirler.



 Çıktılar, Amaçlarla tanımlanan ajandanın başarıya 
ulaşmasına yönelik teferruatlı/kendine özgü bir 
araç/kolaylık oluştururlar. 

 Çıktıların başarı ile sağlandığına dair kanıtlar 
öğrencinin öğrendiğinin de göstergesi ve kanıtıdır.
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Kulandığımız yöntemden neden vazgeçme 

zahmetine girelim?

 Belirli / Özel Öğrenme Çıktıları ile elde edilecekler:

 Daha ölçülebilir çıktılar

 Daha iyi ve etkin ölçme / değerlendirme

 Daha kaliteli geri besleme olanağı

 Daha gelişmiş dersler/programlar

 Daha iyileşmiş öğrenci öğrenimi ve öğrenci 

başarısı
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İyi Hazırlanmış Öğrenme Çıktılarının 

Karakteristik özellikleri

Profesör odaklı olmak yerine öğrenci odaklı 
olmak

Aktivitenin kendisi yerine aktiviteden elde 
edilen öğrenmenin sonuçlarına odaklı olmak,

Disipline özgü ve mesleğin profesyonel 
mükemmeliyet standartlarına dayalı beceri ve 
yeteneklere odaklı olmak.
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İyi Hazırlanmış Öğrenme Çıktılarının 

Karakteristik özellikleri (devam)

Öğrenmenin önemini yakalayacak kadar genel
fakat ölçülebilir olacak kadar şeffaf ve 
spesifik/özel olmak,

Öğrenmenin gelişen ve kalıcı yönlerine odaklı 
ve fakat bir şekilde şimdi ölçülebilir / 
değerlendirilebilir * bir biçimde olmak.

*Öğrencilerin ders başarılarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi:
Yaptıkları işin karmaşıklık düzeyine göre ve bu etkinliklerin ders 
çıktıları ile ne kadar uyumlu ve hizalanmış olmasına bağlı olarak, 
sergiledikleri başarının uygun metodlarla ölçülüp 

değerlendirilmesidir. 
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Öğrenme Çıktılarının Üç Belirgin Özelliği

(Bunlardan herhangi biri eksik olmamalı!)

 Öğrenme Çıktıları, Öğrenme etkinliklerinin planlanmasında yol 

gösterici bir rol oynar.

 Öğrenme Çıktılarının üç belirgin karakteristiği vardır:

1. Öğrencilerin öğrenimi için saptanan öğrenme etkinliği 

«gözlemlenebilir» olmalıdır.

2. Öğrencilerin gerçekleştirmesi  beklenen etkinlik «ölçülebilir» 

olmalıdır. 

3. Saptanan Etkinlik mutlaka ve fiilen öğrenciler tarafından yapılacak / 

gerçekleştirilecektir. 
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Dersinizin Öğrenme Çıktılarında 

Uygun «Eylem Fiilleri» Kullanınınız!

 Çıktılar Öğrencinin ne öğrenebileceğini ve ne

yapabileceğini ima etmektedir. 

 Bu nedenle Öğrenme Çıktılarını anlatan ifadelerin bu 

kazanımların nasıl elde edileceğini kanıtlaması / 

göstermesi beklenir. Bu da «eylem fiileri» yoluyla 

olacaktır.

 «Genel Yetenek» konusuna gelince, öğrencilerin 

problem çözebilmesi, takım halinde çalışabilmesi, etkin 

iletişim kurabilmesi (ve böyle) yeteneklere sahip olması  

gerektiğini söyleyebiliriz.
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Öğrenme Çıktılarının Yazılması

 Ders Düzeyinde yazılan Öğrenme  Çıktılarının 

açık/net/belirgin beklentiler içeren ifadeler olması

gerekir.



 Öğrenciler ders çıktılarına ulaştıklarını ve başarılarını 

kanıtlamak için ne yapmaları gerektiğini bilirler. 

 Öğrenme Çıktılarını Yazarken, öğrenci davranışlarına 

odaklanma ve basit spesifik/belirgin «eylem filleri» 

kullanılarak öğrencinin başarı için ne yapması 

beklendiğinin açıklıkla tanımlanması önemlidir. 
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Ders Öğrenme Çıktılarına 

Bir Örnek

 Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenci

(özne), bilimsel konseptleri (kavramları) 

incelemek/ araştırmak için sayısal (nicel) 

ve kalitatif (nitel) yaklaşımlar 

uygulayabilecektir / kullanabilecektir. 

(uygular) / (kullanır). 

 Upon successful completion of this course, the student will apply

quantitative and qualitative approaches to study scientific concepts.
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Öğrenme Çıktılarını Nasıl

Yazabiliriz?

Daha fazla bilgi edinmek için

Kahve Molası Sonrasındaki

Seansı Bekliyecegiz! 

20 Eylül 2018
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50

Kahve Molası!

“Mola”dan sonra, Çalıştayımız 

Derslerinizin “Ders Öğrenim 

Çıktıları”na Dair SUNUM ve Yazma 

Pratiği ile devam edecektir.



Tekrar Hoşgeldiniz!

YAPICI HİZALAMA SEANS II

DERS ÖĞRENME ÇIKTILARININ YAZMA 

KURALLARININ GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

VE 

DERSLERİNİZE UYGULANMASI PRATİĞİ
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Öğrenme Çıktılarının Üç Belirgin Özelliği

(Bunlardan herhangi biri eksik olmamalı!)

 Öğrenme Çıktıları, Öğrenme etkinliklerinin 

planlanmasında yol gösterici bir rol oynar.

 Öğrenme Çıktılarının üç belirgin karakteristiği vardır:

1. Öğrencilerin öğrenimi için saptanan öğrenme etkinliği 

«gözlemlenebilir» olmalıdır.

2. Öğrencilerin gerçekleştirmesi  beklenen etkinlik 

«ölçülebilir» olmalıdır. 

3. Saptanan Etkinlik mutlaka ve fiilen öğrenciler tarafından 

yapılacak / gerçekleştirilecektir. 
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Öğrenme Çıktılarını nasıl oluşturabiliriz?

 Kendimize soralım: Öğrencinin, bu dersi 

tamamladığı zaman, kavramsal (kognitif), beceri 

(yetenek) veya değer (etkisel) olarak yapabilir 

olması gereken en önemli şeyler nelerdir?

 Bir «eylem fiilleri» listesine başvurarak hangi 

fiillerin aşikar bir şekilde gözlemlenebilir ve 

ölçülebilir bir davranış veya sonuca vardıracak 

fiiller olduğuna bakınız.

 (Eğitim Amaçlarına yönelik olarak,  SOLO Taksonomisi,

değişik öğrenme seviyelerine göre çıktılar yazmak için uygun 

fiil listeleri sunmaktadır.) 
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Öğrenme Çıktılarını nasıl oluşturabiliriz?

 Açık olmayan, gözlemlenebilir ve ölçülebilir olmayan 

filler kullanmaktan kaçınınız.

Örneğin: değerini bilmek, farkında olmak, aşina 

olmak, bilmek, öğrenmek, ve anlamak veya

kavramak veya idrak etmek.

 Olası Öğrenme Çıktılarından bir «taslak» hazırlayınız.  

Öğrencilerin dersinizde başarabileceklerini dikkate alarak 

gerçekçi olunuz. Sadece çok gerekli (olmazsa olmaz) olan 

«öğrenme çıktıları»na yer veriniz. 

 «Öğrenme Çıktılarını Gözden Geçirme Kontrol Listesi» uyarınca 

gerekli tekrar ve düzeltmeleri yapınız
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Teorisyen ve Pratisyenler, genelde, “Ders Öğrenme 

Çıktıları” hakkında şu  hususlarda aynı görüştedirler.

1. Çıktılar, bir eğitimle elde edilecek esas öğrenme alanlarnın bir 

özetini içerir, 

2. Genellikle, “bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenci şunları  

şunları yapabilecektir ..” şeklinde “gelecek zaman” formatında 

yazılır,

3. Belirgin ve açık ifadelerle verilmelidir, 

4. Her ders için belirli bir sayı ile sınırlandırılmıştır (ders başına 4-

8 öğrenme çıktısı gibi.) 

5. Çıktının öğrenim alanları veya öğrenim türleri ile ilişkisini 

gösteren bir “etken fiil” ifadede yer alır, 

6. Öğrenme düzeyi ve öğrenci dikkate alınarak yazılır. 



Etkinlik-1: Öğrenme Çıktısı Çeketme Listesi

Sorular Cevaplar Önlemler?

1. Ders Çıktılarınızın şimdiki hali ile “öğrencilerinizin

ne yapabilir olması” yönünde beklentilerinizi 

karşılıyor mu? Kısacası: Menunmusunuz? 

2. Dersinizin sonunda öğrencileriniz de sizin gibi mi 

düşünecek veya hissedecektir? 

3.  Öğrenme çıktılarınız hangi alana aittir? 

hareketsel (psikomotor), düşünsel (kavramsal)     

ve/veya     hissi/duyuşsal (duygusal)? 

.

4.   Dersinizin çıktıları disiplin içi diğer alanların Ders 

Öğrenme Çıktıları ile uygun bir denge  

oluşturmakta mıdır?

5.  Çıktılar doğru bir şekilde ifade edilmiş midir?:

Gelecek zamanda mı yazıldılar? 

Açık ve özlü mü yazıldılar?

Sınırlı sayıda mı yazıldılar? 

Kouyla ilgili uygun fiiller mi kullanıldı?  

Uygun bir öğrenim seviyesi mi tanımlıyorlar? 

5.  Dersinizin seviye tanımlayıcıları ile ders 

çıktılarının uyumlu olduğundan emin misiniz? 



Ders Öğrenme Çıktılarını yazarken:

 Öğrencilerin, dersinizi tamamlamaları halinde, neleri öğrenmesi ve 

yapabilmesi gerektiğini içeren bir liste yapınız. Örnek: Bu dersi başarı ile 

tamamlayan öğrenciler şunları ....şunları.. yapabileceklerdir. 

 Öğrencilerin belirlenen bilgi ve becerilerle ilgili kazanımları elde ettiklerini 

ne yaparak kanıtlayabileceklerini kendi kendinize sorgulayınız. Örneğin:

Öğrenciler, uygun değerlendirme ölçütlerine (kriterlerine) dayalı olarak  tarif 

ederek, tanımlayarak, çözerek, tasarlayarak, uygulayarak, yaratarak, mukayese 

ederek mi bu kazanımları elde ettiklerini kanıtlamış olacaklardır?.

 Kendi deneyimlerinize dayanarak kullacağınız eylem fiileri ile, öğrencilerin 

öğrendiklerini hangi yolla kanıtlayabileceklerini gösteriniz. Çıktılarınızı buna 

göre yeniden düzenleyiniz.

 Bir meslektaşınızla paylaşarak onun görüşlerini de alınız.
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Öğrenme Çıktılarını Yazarken Sorulacak Kritik Sorular

Öğrenme Çıktılarını ilgilendiren bir öz değerlendirmeyi 

hakkıyla tamamlayabilmek için - - ve zaman zaman 

periyodik bir gözden geçirmek için, ki özellikle bir ders 

tamamlandıktan sora bunu yapmak önerilir -- –

şu sorulara cevap aramak yerinde olacaktır:

1. Eğer öğrenciler, sadece bu ders çıktılarını öğrenerek ve yalnızca 

bu ders çıktıları kapsamında başarılı bir şekilde dersinizi 

tamamlamışlarsa, bu dersin hakkıyla başarıldığını varsayabilir miyiz? 

Bu ders başarılı geçti diyebilir miyiz?

2. Eğer bir meslektaşınız size niye bu öğrenme çıktılarını seçtiniz diye 

soracak olsa kendinizi nasıl ifade eder, seçiminizi nasıl 

savunurdunuz?
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Öğrenim Çıktılarını Yazarken Sorulacak 

Kritik Sorular (devam)

 3. Bu öğrenme çıktıları içinde yer alan kavram, 

beceri/yetenenek ve değer unsurları sizin için neden 

bu kadar önem arzetmektedir? Dersiniz için, mesleki 

disiplin için neden önemlidir? Öğrencileriniz için 

neden önemli olsunlar?

 4. Bu öğrenme çıktıları seti, bir öğretmen olarak, 

sizin kimliğiniz, değerleriniz, ilgi alanınız, teorik 

bağlantılarınız, varsayımlarınız hakkınızda neler 

anlatmaktadır?
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‘Anlama’nın Hiyeyarşik Evreleri

 SOLO Taksnomisi, temelde, kavramsal 

gelişmeleri tarif eden aşamalara dayalı bir 

teoridir.

 SOLO: Kesin tanımıyla, aşama teorisi, 

öğrencilerin kavramları öğrenirkenki gelişimlerinin 

doğrusal ve hiyerarşik «anlama kademeleri» 

halinde bir ilerleme gösterdiğini öne sürmektedir. 
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SOLO ile Dersinizin Zorluk/Karmaşıklık 

Derecesi Hakkında Karar Verme

 Ödevi hazırlarken ve yapılandırırken kullandığınız fiiller 

öğrencinizinden beklentilerinizin hangi düzeyde 

olduğunun da göstergesidir. 

 Dersin Öğreme Çıktılarını yazarken kullandığınız eylem 

fiilleri dersinizin zorluk derecesini de işaret etmektedir. 

 Sınavlarda kullandığınız eylem fiilleri ders çıktıları ve dersin 

verilme (öğretilme) şekli ile hizalı/uyumlu/paralel olmalıdır. 

 Sınavınızın zorluk derecesi de kullandığınız eylem fiilleri 

ile belirlenmiş olmaktadır.
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Dersin seviyesine uygun &

Öğrencilerin seviyesine uygun!

 Kullanılacak eylem fiilinin uygun seviyede 

olması da önem arzetmektedir. 

 Burada, farklı (SOLO) anlayış 

kademelerine (skalalarına) karşılık gelen 

uygun eylem fiillerini nasıl belirlenecağini 

keşfetmeye çalışacağız.
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Öğrenme Çıktılarının İfade Edilme Tarzı

 Öğrenme Çıktılarını İçeren İfadeleri üç ana

parçaya bölebiliriz: 

 i- Sergilenecek performansı tanımlayan bir eylem

fiili;  

 Ii- Öngörülen Performans kapsamında neyin

sergileneceğini belirten bir öğrenim ifadesi; 

 Iii- Kabul edilebilir bir performansın ne 

olacağına dair kriter veya standart belirten geniş

bir ifade;
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Çıktılar Sonuçlardan Ziyade Araçlara Odaklıdır

 Öğretim ve Değerlendirme metodlarınızı Ders Çıktılarınız içine 

karıştırmayınız. 

(Ders Çıktı ifadeleriniz içinde, kullanacağınız öğretim ve değerlendirme 

metotlarınız birlikte hiç anılmamalıdır).

Çıktıların, dersin başarı ile tamamlanması sonunda, öğrencinin neler 

yapabilir olduğu ile igili olduğunu, dersi alırken/derste neler yaptığı 

ile ilgili olmadığını hatırda tutunuz. 

 Öğrenme metodları ve öğrenim deneyimleri öğrencinin istenen 

noktaya gelmesine yardımcı olacaktır.  Ölçme-değerlendirme 

metodları ise öğrencinin o noktaya ulaşıp ulaşamadığını bildirecektir. 

 Ancak, başarılı öğrencilerin neyi öğrenerek dersinizi tamamladığı ve 

dersinizdeki başarının sergilenmesinin neye göre yapılacağı ders 

çıktıları ile belirlenir. 
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Ders Çıktı Örneği-1 (Tıp)

 “Dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler şunları

yapabileceklerdir: ....

«İnsan bacağının anatomik özelliklerini tasnif

edebilecekler ve bunların yürüme hareketi ile 

fizyolojik etkileşimini açıklayabileceklerdir,”

 Bu cümledeki eylem fiilleri gözlenebilir

çıktıları tanımlamaktadır.
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Aynı Örnek- Alternatif Sunum

“Dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler* ....

İnsan bacağının anatomik özelliklerini

tasnif edebilecekler ve bunların yürüme

hareketi ile fizyolojik etkileşimni

açıklayabileceklerdir,”

(bu daha tam bir cümle oluşturuyor.)

 *Giriş veya kök ifade! Dersin tüm çıktı setini kapsar!
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Çıktıdan Değerlendirme Sorusu Çıkarma

Ders Çıktısı: Bu dersi başarı ile tamamlayan 

öğrenciler

«İnsan bacağının anatomik özelliklerini tasnif

edebilecekler ve bunların yürüme hareketi ile fizyolojik

etkileşimni açıklayabileceklerdir,”

Çıktının değerlendirilmesine yönelik soru(lar)– Biden 

fazla soru yazılabilir:

«İnsan bacağının anatomik özelliklerini tasnif

ediniz/sınıflandırınız ve bunların yürüme hareketi ile 

fizyolojik etkileşimini açıklayınız,”

67



Örnek 2 (Fiiller ve Düzeyeleri renkli olarak vurgulanmış)
(Dersin Düzeyi = [(4+3)/2 + (3+4+4)/3 + 3 + (2+5+5)/3 +3]/3 = 3.3)

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenci(ler)  …..

1. Ofis MalzemeleriTedarik Endüstrisinde kullanılan personel yönetim 

tekniklerini uygulayabilecek (4 ) ve ilgili kavramları örnekleri ile 

açıklayabilecektir (3) . [(4+3)/2 = 3.5]

2. Farklı liderlik modellerini karşılaştırarak (4) ve değerlendirebilecek

(4) en iyi uluslararası pratiği uygulayabilecektir (3).

3. Yönetimsel ve liderlik kavramlarını takım çalışması gerektiren 

görevlerde uygulayabilecektir (3). 

4. İşletme alanındaki yönetsel yaklaşımları tanımlayabilecek (2) , 

eleştirebilecek (5) ve takım üyeleri ile işbirliği içinde çalışarak alternatif 

uygulama modelleri geliştirebilecektir (5)

5. Takım ortamında etin bir çalışmayla yönetsel uygulamalara ait 

problemleri çözebilecektir (3).

[(3+4)/2 + (3+4+4)/3 + 3 + (2+5+5)/3 + 3]/5 = 3.3 (SOLO Ortalaması)
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“Genetik 101” (Zorluk Düzeyi* SOLO 5 Beceriler İçermez)

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenci(ler)  …..

1-) rekombinasyon frekanslarını, segregasyon (ayırım) oranlarını, aynı soydan 

çiftleştırme (inbreeding-melezleme) katsayılarını, Hardy-Weinberg frekanslarını, 

evrimsel dengeleri, kalıtımları v.b. hesaplayabilecektir (SOLO 2) .

2-Kromozom ve genlerin eşleştirmeleri dahil linkaj (bağlantı) analizlerini 

açıklayabilecek (SOLO 4) ve uygulayabilecektir (SOLO 3)

3- kalıtımın basit model veya kalıplarını (soy/cins/ pedigre analizleri yoluyla) tarif 

edebilecek (SOLO 3) ve inceleyebilecektir/analizini yapabilecektir (SOLO 4) 

4- genetik değişim, mutasyon (değişinim), soy içi çiftleştirme (inbreeding), genetik

sapma, ve doğal seleksiyon kavramlarını tanımlayabilecek (SOLO 3) ve 

açıklayabilecektir (SOLO 4). 

5- evrimsel süreci tanımlayabilecek (SOLO 3) and açıklayabilecektir (SOLO 4) 

6- birçok genin eşzamanlı soyaçekimini inceleyebilecektir (SOLO 4) 

7- soy içi çiftleştirme (inbreeding) ve populasyon karışımının genetik yapıyı nasıl 

etkilediğini açıklayabilecektir. (SOLO 4)

* [(2+(4+3)/2+(3+4)/2+(3+4)/2+(3+4)/2+4+4]/7 = 3.43 (Dersin SOLO Avarajı)
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Dersin “SOLO Avarajını” Aşağıdaki gibi Hesaplarız:

 [ 2.0 + (4+3)/2 + (3+4)/2 + (3+4)/2 + (3+4)/2 + 4.0 + 4.0 ] / 7 = 

3.43 *



 Bu hesaplamalarda, herbir Ders Çıktısı’nın ortalaması 

toplanarak toplam “Ders Öğrenme Çıktısı” sayısına bölünmesi 

ile elde edilen ortalama değer (Averaj) ilgili dersin “SOLO 

Averajını” (*ortalama zorluk düzeyini) göstermektedir. 

 2, 3, 4, 5 gibi sayılar her bir eylem fiiline verilen “SOLO 

Anlama Düzeyini” belirtmektedir.

 Zorluk Derecesi Hesaplanırken SOLO 1 kullanılmaz!
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Geçişlilik Sağlayan Fiiller

 Bazı Ders Çıktıları, sözdizimsel olarak, eşit geçişli eylem fiilleri 

etrafında yapılanmıştır. Örneğin:

 “[öğrenciler] kuantum mekanik problemlerini incelemek için 

 <özne> <dolaylı nesne> <2. Fiil>   <edat>

 Schrödinger eşitliğini uygular.

 <dolaysız nesne> <1. fiil>

 Bu örnekte, ‘uygular’ geçişliliği sağlayan eylem fiilidir, diğer yandan

ikinci eylem fiili (incelemek) ‘dolaylı nesneye’ iliştirilmiş olarak yer alır. 

Bu gibi hallerde her iki eylem fiilinin çağırdığı yetkinliği dikkate alırız.

(Bu örnekte, ‘metodu uygulamak’ SOLO 3 ve ‘incelemek’ ise SOLO 4

kapsamında değerlendirilir). Eşit zeminde, bu ders öğrenme çıktısının 

SOLO Düzeyi = (3+4)/2 = 3.5 olarak hesaplanır.
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Ölçülemez Olan Fiilleri Kullanmayınız

KAÇINILACAK FİİLLER

• inanmak

• duymak/işitmek

• farkına varmak/gerçekleştirmek

• kapasitede olmak

• zeki olmak

• tanımak

• kavramak, idrak etmek

• görmek

• canlandırmak, kavramsallaştırmak

• dinlemek

• kendini gerçekleştirmek

• ezberlemek

• düşünmek, sanmak

• tecrübe etmek, deneyimlemek

• algılamak

• anlamak

. hissetmek

KAÇINILACAK İFADELER

•Olmak, haline gelmek … 

•birşeye indirgemek, azaltmak

•Takdir  (etmek) için…

•Aşina olmak…

•Uyum gösterme, alışma…

•Farkına varma, farkında olma…

•Yapabilir olma, yetenekli olma…

•Anlama, kavrama, idrak….

•Bilincinde olmak…

•Hoşlanmak, zevk almak, hakkı 

kullanma k(hukuk)…

•Bilincinde olmak…

•Aşina olmak…

•Çıkarına olmak…

•Ile ilgilenmek, alakadar olmak….

•Bilgi,  kanaat (sahibi olmak)…

•Bilgili olmak….

•Anlayışa/kavrayışa sahip olmak…



Uğursuz Onaltılar
Pasif, içsel/içe dönük ve/veya gözlemlenemez birçok fiil ve ifade

Yaygın olarak ders öğrenme çıktılarında kullanılan aşağıdaki fiil ve 

ifadelerin hiçbiri kabul edilebilir değildir:

 anlamak

 Takdir etmek

 kavramak

 yakalamak

 bilmek

 görmek

 Kabul etmek

 Bilgisinde olmak

 Farkında olmak

 Bilincinde olmak

 öğrenmek

 algılamak

 Değer vermek

 almak

 Konuyu kavramak

 Aşina olmak
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Soyut Fiiller

 “takdir etmek” veya “farkında olmak / haberi olmak” gibi  fiiller 

öğrencinin “öğrenme” olarak algılayacağı / anlayacağı hiçbir şeyi 

tanımlamaz. 

 Örneğin, “Farkındalık” temel bir bilinçlilik halidir (bir şeyin veya bir 

kimsenin belirsiz/anlaşılmaz bir algı ile var olduğunu veya hareket 

ettiğini veya gülmekte olduğunu veya tehditkar olduğunu v.s. işaret 

etmektedir.) 

 Öğrencilerimize nasıl bilinçli olacaklarını öğretmiyoruz, ve 

öğrencilerimize bu çerçeve esasında (kulaktan dolma bilgi kırıntıları 

için) diploma vermiyoruz!

 Öğrencilere diplama, derece  ve ünvanları gözlenebilir aktif 

kavramsal (bilmeye ilişkin) ve veya psikomotor   yükümlülükleri 

sağlamaktaki becerilerine göre  verilir

 “Farkındalığı” Gözlemleyebilir miyiz?
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 Ders Öğrenme Çıktı İfadelerinden Örnekler:

 “Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenci(ler)..(Çıktılar İçin ORTAK İFADE)

 .......‘Temiz Hava Yasası’nın beş anahtar hükmünü tanımlayabilecektir"

 .......bir gaz kramatografi cihazının kalibrasyonu yöntemini özetleyebilecektir"

 ...... şiiri kendi (tarihi) dönemine ait kültürel bağlam içinde yorumlayabilecektir"

 .......ısı iletim ve ısıyayım arasındaki farkı ayırt edebilecektir. "

 .......kendi alan çalışmalarında yapılandırılmış ve yarı-yapılandırılmış mülakat 

teknikleri uygulayabilecektir"

 .......iki numunenin aritmetik ortalamaları arasındaki farkın % 5’ten büyük olduğunu 

hesaplaryabilecektir."

 .......hangi ekonomik ve politik faktörlerin II. Dünya Savaşı’nın çıkmasına sebep 

olduğunu açıklaryabilecektir.”

 .......akışkanların viskoziteleri üzerinde sıcaklığın etkisini belirlemek üzere bir deney 

tasarlayabilecektir."

 ..... dış ülkelerdeki bir iş başvurusu için yabancı dilde bir rezume 

hazırlayabilecektir."

 ....... spesifik bir problemi incelemek için kullanılacak çeşitli antropolojik araştırma 

metodlarının kullanışlılığını, opsiyonlardan birisini seçerek ve seçimini 

doğrulayarak, değerlendirebilecektiir."
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Ders Öğrenme Çıktılarında

Sıkça Rastlanan Hatalar

 Belirsiz ifadeler kullanma, örneğin:

 Birşeyi takdir etmek, beğenmek

 Birşeyin farkında olmak

 Birşeye aşina olmak

 Bir anlayış geliştirmek

 Bilmek

 Öğrenmek

 Anlamak

 Öğrencinin kendisi dışında başkaları tarafından yapılan 
bir eylemi / etkinliği tanımlama; örneğin::

 “Program şunları yerine getirecek ….” veya

 “Ders şunları şunları sunmaktadır …..” gibi
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Zayıf (hatalı) ve İyi Yazılmış Çıktıların 

Karşılaştırılması (3 örnek)

HATALI YAZILMIŞ

Öğrenciler Erikso’nun 
gelişimsel aşamalarını 
anlayacaklardır.

Öğrenciler, başlıca sosyolojik 
bakış açılarına ve bunların 
günlük yaşamları ile ilişkilerine 
aşina olacaklardır. .

Öğrenciler, tabii bilimlerde 
araştırma yapma becerilerini 
geliştireceklerdir.

 DOĞRU VE İYİ YAZILMIŞ

 Öğrenciler, Erikson’un gelşimsel 
aşamalarını tanımlayabilecek ve
özetleyebileceklerdir.

 Öğrenciler, başlıca sosyolojik bakış 
açılarınından her birini 
tanımlayabilecek ve her bir 
perspektifin kendi yaşamları ile 
ilişkisini örnekleri ile 
açıklayabileceklerdir.

 Öğrenciler, uygun bilimsel teori ve 
metodoloji kullanarak  bir araştırma 
projesi tasarlayabilecek, 
yürütebilecek ve 
inceleyebileceklerdir.
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Objektivlerden Öğrenme Çıktılarına

 Objektivler (Eski)

1. Makinelerin kinematiği ve 

kinetiği ile stres ve sehim 

analizleri gibi temel kavramları 

arasında bir anlayış geliştirir. 

2. Makine elemanlarının yük 

altındaki kinematik, kinetik ve 

elastik davranışları ile ilgili 

analitik bir anlayış geliştirir.

 Çıktılar (Yeni)

1. Makinelerin temel kinematik

(hareket) ve kinetik (dinamik) 

prensiplerini ve stres ve 

sehim konseptlerine ait 

analizlerinin esaslarını

açıklayabilecektir.

2. Verilen prensipleri / kuralları

kullanarak makine disiplinine

ait kuvvet/yük ve hareket

içeren problemleri

çözebilecektir. 

Burada Çıktı-1 ve Çıktı-2 

Ilişkililendirilmiştir.
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Özel iki Örnek…

 * Sağ yanda ‘açık uçlu’ bir 

ifadeye yer verilmiştir.

 ** Sağ yanda, deneylere 

ilişkin analizlerin ve deney 

sonuçlarının  nasıl 

sunulacağına dair detaylar 

verilmektedir. (Bu raporların 

nasıl değerlendirileceğine 

dair  ipuçları da yer 

almaktadır.) 

*.  Makine mühendisliği 

problemlerine çözüm bulmak 

için konuya uygun prensipleri 

seçebilecektir. 

**  Deneylerin inceleme ve 

sonuçlarını, teknik olarak bu 

konularda kalifiye bir kimsenin 

takip edebileceği ve benzer 

sonuçlara ulaşabileceği, bir 

deney raporu formatında 

yazabilecektir.
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Ders Öğrenme Çıktı İfadelerine Örnekler

 Aşağıdaki Örneği Ele Alalım,

 “Öğrenci bir makineyi oluşturan 

parçaları tanımlayabilecektir.”

 Soru: Öğrenci bu hedefe 

ulaşmak için neler yapması 

gerekir? 

 Yorum: Bu öğrenci ancak 

makineye ait parçaların 

isimlerini ve özelliklerini 

ezberleyecektir.

 Yorum: İçerilkle karşılaşılan 

düşünme gereksinimi ve 

anlama düzeyi düşüktür.

 Soldaki Örneğe Alternatif,

 “Öğrenci, bir makinenin yapısını 

inceleyebilecek ve olası hataları 

gereğince onarabilecektir.

 Bu çıktının gereklerini başarmak 

için, öğrenci, makinenin parçaları 

hakkında bildiklerini makinenin 

çalışma prensipleri ile uyumlu bir 

şekilde birleştiren bir resme 

dönüştürmek durumunda 

olacaktır. Sonra bu anlayışı ve 

gerekli becerileri makinenin tamiri 

için uygulayacaktır... 

 Yorum: Bu içerikte daha çok 

derinlemesine bilgi yer 

almaktadır.!
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Geniş Soyut Anlayış Düzeyi

(Örnek)

 Çıktı: …. ….. öğrenci 

“Yeni gereksinimlere

cevap verecek

makinelerin yenilikçi

tasarımlarını ve 

üretimlerini

yapabilecektir” gibi…

 1- Bu Düzeydeki Anlayış ve 

Performans Çıktı İfadeleri, böyle 

bir performansı gösteren bir 

kapsamda olmalıdır. 

 2- Bu seviyede faaliyet gösteren 

öğrencilerin  anlama/kavrayış 

görüşleri üretken ve yorumsal 

bir süreç şeklindedir.

 3- Bu anlayış düzeyindeki 

birisinin potansiyel olarak

yapabileceklerinin bir sınırı 

yoktur. 
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Şimdi Siz Katılımcıların Pratik Uygulama

Safhasına Geçeceğiz

Birinci Safha

 Önce, verdiğiniz bir 

dersin Ders Öğrenme 

Çıktılarını Çalıştayda 

sunulan bilgiler ışığında

 Gözden Geçiriniz. 

 Kriterleri kullanarak 

kontrol edip, varsa,  

gerekli düzeltmeleri 

yapınız.

İkinci Safha

 Hazırladığınız Çıktı 

Setini Yanınızdaki 

Meslektaşınız İle Değiştiriniz. 

 Karşılıklı Olarak 

aldığınız çıktıları gözden 

geçirerek değişiklik 

önerilerinizi yapınız.

 Tartışarak İyileştiriniz.

 Soru sormak serbestir!
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Çalıştay Anketlerinin 

Doldurulması
 Gelecek Çalıştaylarda iyileştirmeler yapamak,

 Sunum ve Çalıştay hakkında Geri Bildirim 

Sağlamak,

 Kaliteye önem verdiğimizi ve daha iyisini 

arzuladığımızı göstermek için…

 Özenle dolduracağınız anketleri bizlere 

ulaştırınız.

 Saygı ve Teşekkürlerimizle…  E. Akbil
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Yapıcı Hizalama II

Çıktı Temelli Ölçme ve Değerlendirme

ve

Çıktılarla Hizalanmış Öğretim

Doçent Dr. Erbil Akbil
Mühendislik Fakültesi

Akreditasyon ve AKTS Komteleri Üyesi

Yeri ve Zamanı Daha Sonra Duyurulacaktır

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi-Kuzey Kıbrıs
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Hoşgeldiniz

 Bu İkinci Çalıştayın Ajandası:

 Çıktı Esaslı Ölçme ve Değerlendirmenin Tanıtımı

 Ölçme-Değerlendirme Tiplerine Bakış

 Ölçme ve Değerlendirmenin Amacı

 Ders Çıktı Yazma Pratiği

 Ölçme ve Değerlendirme Pratiği
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Öğrenim Alanları

 Eğitimin Hedeflerini Sınıflandırmak için Üç

Öncelikli Alan:

 Kavramsal (İdrak etmekle ilgili)- Bilgiler

 Etkisel (afektif / hissi) - Tutumlar

 Psikomotor (İstemli) – Beceriler/Hünerler

88



Neden bir Ölçme ve Değerlendirme

Diline/Lisanına Dönüştürelim?

 Spesifik Öğrenme çıktıları şunlara yol

açacaktır :

 Daha iyi ölçme değerlendirme

 Daha ölçülebilir çıktılar

 Daha yüksek Geri Bildirim

 İyileştirilmiş Dersler ve Programlar

 İyileştirilmiş Öğrenci Öğrenimi ve Öğrenci 

Başarısı
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Çıktı Esaslı Ölçme-Değerlendirme:

Bu süreç bizlere

1. Etkin bir programın göstergelerini belirlememizi

sağlar

2. Bu göstergeleri programın değerlendirilmesinde

ölçüt olarak kullananabiliriz, ve

3. Ölçme-Değerlendirme sonuçlarını programın sürekli

iyileştirilmesi - geliştirlmesi için kullanabiliriz

Ölçme-Değerlendirme Lisanı
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 Öğrenimin Doğrudan Değerlendirilmesi: 

Öğrenimin doğrudan kendisini ispat eden, 
öğrenci performansına dayalı kanıtları
toplamaktır. 
 Örnekler: Sınıf içinde Not vermek veya

değerlendirme yapmak için verilen bütün
testler/sınavlar veya bir araştırma makalesinin
spesifik kriterler uyarınca değerlendirilmesi…

 Öğrenimin Dolaylı Değerlendirilmesi: 

Öğrenimin hakkında veya öğrenminin varlığına
dair ikincil kanıtlara dayalı bilgi toplamaktır.
 Örnekler: Öğrenci, mezun öğrenci, işveren anketleri…

Doğrudan Değerlendirme  

Dolaylı  Değerlendirme karşılaştırması1
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 İçeyerleşik Değerlendirme: Öğrencinin öğrenimi
hakkında, öğretim-öğrenim sürecinin doğal bir parçası
olarak, sürecin yapısında var olan bilgilerin kazanılması
için bir vasıtadır.

 Örnek: Lisans Öğrenimin son dönemindeki bir 
öğrencinin dersin bir parçası olarak, bir araştırma
makalesi yazması iştenir ve makale içerik ve stil
yönlerinden notla değerlendirilir. Fakat aynı zamanda
web-tabanlı bilgi edinme (bir programın parçası
niteliğinde veya üniversite genelinde okur-yazarlk
bilgisinin kanıtlayan bir çıktı olarak)  ileri düzeydeki bir 
yeteneğin tesbiti ve değerlendirilmesini de içerir.

Değerlendirme her zaman “bir şeyin

genişletilmesi” değildir1
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 Oluşturucu (Formatif) Değerlendirme: Öğrencilerin 
öğrenimi hakkında bilgi toplama - bir dersin veya 
programın ilerleme süreci içinde ve çoğunlukla 
tekrarlanarak- mevcut öğrencilerin öğrenimlerini 
geliştirmeyi amaçlar.

 Toplam Değerlendirme: Bir dersin, programın bitiminde 
veya lisans mezuniyeti kariyeri sonrasında, yeni gelecek 
öğrenclerin öğrenimlerini iyileştirmek veya yıllık 
olarak istenen hesap-verme gereklerini karşılamak için 
bilgi toplama ve değerlendirmeyi amaçlar. 

Oluşturucu Değerlendirme

Toplam Değerlendirme

Kıyaslaması
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 Hesap Verebilirlik için Değerlendirme: 

 Bazı birimlerin (bölüm, program veya tüm kurum da 
olabilir) dış paydaşlarının. Sonuçlar sıklıkla başka 
birimlerle karşılaştırmalı olarak ve/veya uluslararası 
norm ve standartlar uyarınca değerlendirilerek 
karşılaştırılır ve bunlar daima ‘toplam 
değerlendirme’dir. 

 İyileştirme için Değerlendirme: Bir ders, program 
veya kurumun öğrencilerinin öğrenimlerini 
iyileştirmek için yaptığı bir değerlendirmedir. 
Sonuçları doğrudean ve çoğunlukla hemen geri 
besleme sağlayarak dersin, programın veya 
kurumun gözden geçirilmesi ve revize edilmesine 
yardımcı olur. Bu değerlendirmeler toplam veya 
formatif olabilir. 

Hesap Verebilirlik ve Gelişim
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 Bireylerin Değerlendirilmesi: bir öğrencinin bireysel
olarak değerlendirilmesi ve onun öğreniminin bir 
inceleme düzeyi olarak kullanılmasıdır.

 Programların Değerlendirlmesi: İnceleme kapsamı ve 
düzeyi program veya bölüm olarak ele alınır.  Ideal 
olarak programın amaç ve hedefleri değerlendirmeye
temel teşkil eder. 

 Kurumların Değerlendirilmesi: Analiz kurum düzeyinde
gerçekleşir. . Ideal olarak, kurm genelinde ggeçerli amaç
ve hedefler değerlendirmelerde esas alınır.  Bu seviyede, 
stratejik planlar dahil,  misyon ve vizyonu da içeren
kurumsal dökümanların incelenmesi gerekir. 

Değerlendirme Seviyeleri
1
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SOLO

Seviyesi

Öğretim-Öğrenim 

Etkinlikleri

Harf 

NOTU

Öğrenme Çıktılarının Öğrencileri 

Harekete Geçirecek ‘Eylem Fiileri’ 

Biçiminde Yazılması.

Değerlendirme Görevi

SOLO-5 Öğrenime Çıktılarında 

yer alan Fiilierin Gereğini 

Ortaya Çıkarmak için 

Tasarlanır

Olabilecekler:

Kalabalık  Sınıf 

Etkinlikleri

Küçük Sınıf Etkinlikleri

A to A +

Makul olarak beklenebilecek en iyi / en üst 

düzeydeki anlama seviyesidir.

Kullanılabilecek Eylem Fiilleri:

Hipotez Oluşturmak,farklı alanlara 

uyarlamak, genellemek, teorize etmek, 

üretmek, yaratmak, kritik eleştiri yazmak 

v.b..

Değerlendirme İşlerini, Ders 

Öğrenme Çıktılarında kullanılan 

eylem fiillerini  hedef alarak,  ortaya 

çıkaracak ve içerik içinde harekete 

geçirecek biçimde şekillendirmek   

Şeffaf ve açık bir şekilde öğrenci 

performansının kalitesinin 

karalaştırılmasına olanak verecek 

bir değerlendirme ve 

derecelendirme kriterleri kullanınız.

SOLO-4

B+ to A

Yüksek Yeterlikte Anlama  Düzeyi:

Açıklamak, çözmek, incelemek, analiz 

yapmak, ölçmek, savunmak, mukayese 

etmek, karşılaştırmak, v.b. eylem fiilleri 

kullanılır.

SOLO-3  Öğretmen 

Yönetiminde

 Meslektaşın 

Yönettiği

 Öz-Yönetimle
C to B

Oldukça Yeterli Bir Açıklayıcı Öğrenmeye 

denk gelen bir Anlama Düzeyidir

Bu Düzeyie Ait Eylem Fiileri:

Tarif etmek, ayrıntı ile donatmak, 

detaylandırmak, sınıflandırmak, 

birleştirmek, kaynaştırmak, allgoritma 

yapmak, v.b.

SOLO-2  Derslikte

 Derslik Dışında

 Uygun Koşullarda

D to C-

‘Geçer Not Alır’ Düzeyde bir Anlama. Bu 

Düşük Seviyeye Uygun Eylem Fiilleri: Bu 

Seviye uygun Eylem Fiilleri (Yetersiz ve 

fakat kurtarılabilir daha yüksek girişimler. 

Şöyle Ki: Tanımlamak, tanımlamak, 

ezberlemek, listelemek, yerleştirmek, 

bulmak, v.b. , 

SOLO-1

SOLO-2’ye Terfi Ettirme 

gayretleri gerekli
F to D-

Geçmez (Kalır): Bu seviyede anlama 

yoktur.

Bu seviye özel ‘eylem’ fiili Yoktur!

Mevcut Anlama Düzeyideki Yanlış 

anlamaları, hataların kaynaklarını 

saptamak, keşfetmek amaçlı 

ön-değerlendirmeler yapmak.



Writing activity

 Share your experiences with writing learning 
outcomes for courses or programs with those at 
your table.
 Describe questions/challenges you face

 Review the syllabi provided 
 What do you like/not like with respect to the learning 

outcomes in each syllabus?

 Use Worksheet 1 (blue) to make individual 
observations and the same worksheet (buff) for 
collective observations
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Ders Öğrenme Çıktılarının Ölçülmesi

 Öğrenme Çıktılarının Ölçülmesi, öğrenciler öğretim

kazandıktan sonra bilginin (kavramsal, bilmeye ilişkin, 

idrak ile ilgili), beceri veya tavır (etkisel, duygusal) mı

olduğu üzerinde belirli bilgiler sağlar. 

 Sayısal Değerlendirme sayısal veri içerir. Bu veriler

statistiki metodlar kullanılarak analiz edilebilir ve 

sonuçları tablolar, çizelgeler, histogram ve grafikler

şeklinde gösterilebilir.
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Ölçme Kriterleri!

 Kalitatif/Nitel Ölçümler nümerik olmayan verilerin 

toplanması ndan meydana gelir. 

 Bunlar yazılı materyalin  bir rubrik kullanılarak notla 

değerlendirilmesi, grrup tartışmalarından çıkan 

sonuçların , mülakatların, vaka/olay veya örnek olay 

değerlendirilmesi ve artistik/sanatsal  portfföyler 

şeklinde verilebilir.. 

 Yazılı Ölçülebilir Çıktılar aşağıdaki üç bileşenin 

tanımlanmasını içerir: Çıktı, ölçme- değerlendirme 

metodu, değrlendirme  çevrimi içinde yer alan 

başarının değerlendiririlmesi kriterleri.
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Notla Derecelendirme

Notlar tek başına öğrencinin performası 

ile ilgili yeterli geri bildirim sağlamaz

Derecelendirme bir rubriğe bağlı ise, 

öğrencinin performansındaki kuvvetli 

ve zayıf yönleri tanımlamak için  

kullanışlı bir araç olabilir. 
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Değerlendirme Metodları

İki Kategoriye Ayrılabilir

 a) Doğrudan Değerlendirme Metodu

Kullanma: Sınavlar

 b) Dolaylı Değerlendirme Metodu

Kullanma : Anketler

101



Doğrudan Ölçümler

 Akreditasyon süreçlerinde sarfedilen gayretlerin 

çoğu, öğrencilerin öğrenimlerinin  doğrudan 

değerlendirilmesine ve bu verilerin program 

çıktıları ile ilişkilendirilmesine odaklanmıştır. 

 Öğrenimin doğrudan ölçülmesi, öğrencinin 

gerçek performansına ve öğrenme etkinlikleri ile 

meydana getirdikleri eserlere dayandırılır.
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Doğrudan Değerlendirme

 Öğrencilerin Performans sonuçlarının başarının

kanıtı olarak kabul edilmesi, ancak önceden niyet

edilenleri sağlamasına bağlıdır. Örneğin, bir proje

ödevinde belirtilen veya program müfredatında

deklere edilen öğrenme çıktılarının sağlanması

gibi. 

 Doğrudan Yapılacak Ölmelere Örnekler: yazilı ödevler, 

dersiçi ödevler, sunumlar, deney/test sonuçları, 

araştırma projeleri, günlükler, portföyler, e-follyo, ve 

doğrudan gözlem (örneğin: jüriler, mimari kritikler, 

gözden geçirme gibi.)
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Değerlendirme Metodları

 Geleneksel Değerlendirme Metodları: Bunlar quiz (kısa 

sınav) veya testler gibi,  gerçekleri, kavramları, ayrık 

becerileri elde etmekte etkilidir.



 Analiz, sentez ve becerilerinin değerlendirilmesinde ise  

sıklıkla: rapor/makale , araştırma makalesi, düzeyli tasarım 

problemleri, ve karmaşık (kompleks) sınıf dışı (evde ) 

sınavlar  ve ilave olarak daha detaylandırılmış 

değerlendirme tablosu (rubrik) geri kazanım elde etmek 

için gerekli olur. 
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Öğrencinin Öğrenme Yollarını Anlamak

Öğrenciler, karakteristik olarak, bilgiyi

içine alarak kavramak ve işlemek

(proses etmek) için farklı yollar

kullanırlar. 

 ‘Bunların ne olduğunu’ anlamak, tüm

öğrencilerin öğrenme gereksinimlerini

sağlayacak sınıfiçi öğretim etkinliklerinin

tasarlanması yönünde, iyi bir ilk adım

olacaktır.  
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Öğrenme  Biçimi/Tarzı Olarak Tanımlanmış 

Üç Öğretim Yaklaşımı

a) Aktif Öğrenme (Öğrencileri, sınıfta öğretilen materyal ile 

ilgili olarak, daha aktif etkinliklerle meşgul etmek), 

b) Birlikte (Kooperatif) Öğrenme (öğrencileri, ödevin bütünü 

için bireysel sorumluk ve yükümlükleri devam ederken, 

takım çalışması becerilerini geliştirecek çalışmalara teşvik 

etmek, yönlendirmek), ve 

c)   Problem-Tabanlı Öğrenme ve Benzeri Yaklaşımlar

(Öğretilecek materyali, ancak, öğrenme/bilme  

gereksiniminin ortaya çıkmasından sonra öğretmek. 

Bu tasarım, öğrencilerin bilgiyi özümseyip tutması 

olasılığını artırması beklentisi ile, karmaşık bir soru veya 

problem bağlamında kurulur.  
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Çıktılar İçin Örnek Eylem Fiilleri

 Biçem Aşağıdakilere benzer şekilde olmalıdır: 

 toplamak, düzenlemek, organize etmek, 

uygulamak, açıkça söylemek (telafuz etmek), 

kullanmak, değer biçmek (ölçmek),  katılmak, 

tanımlamak, özetlemek, ayırmak, 

hesaplamak, açıklamak, tasarlamak, formüle

etmek, v.b.
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Sonraki Adımlar:

 Öğrenme Çıktıları belirtildikten sonra, 

Öğrencilerin, öğrenmesini teşvik edecek ne gibi

özel / spesifik etkinlikleri tamamlamaları gerekir / 

tamamlamlayacaklardır?

 Öğrenme Çıktıları belirtildikten sonra, 

öğrencilerin bunları başardığını nasıl

bileceksiniz? 

 Dersinizin bir bölümü veya tüm dersiniz için ne 

gibi değerlendirmeler kullanacaksınız? 
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Ders Hizalamanın Ötesinde

 “Global Olarak Düşünürsek”:  
 Ders Seviyesinde Öğrenme Çıktılarının Hizalanması

 Bunu takiben aşağıdaki sorulara cevaplar..
 Benim hazırladığım Öğrenme Çıktıları daha ileri

düzeydeki derslere nasıl uyar?

 Öğrencilerin bu derse gelmeden önce neleri
öğrenmiş olmalarını bekliyorum?

 Program Bazında:
 Bir Müfredat Programında yer alan tüm dersler

birbiri ile ve birlikte nasıl bir bütünsel uyum
sağlamaktadırlar?

 Program Müfredatı kurumsal çıktılara nasıl
katkıda bulunmaktadır?
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Göz, Gez, Arpacık → Hedef!
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