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ÖN SÖZ

Bu kitabın yazılmasına temel oluşturan çalışmalar 2000’li yıllara doğru başlamıştır. Ko-
nuyla ilgili kaynakların toplanması, yapılan çalışmaların birçok okulda uygulanması, uygulama-
dan elde edilen geribildirimlere dayanarak, ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarındaki gelişme-
lerin Türkiye koşullarına olabildiğince uygun duruma getirilmesi zaman aldı. Okumalarımız, 
bilgilerimiz ve uygulamalarımız sürüyor. 

Bu kitabı yazma düşüncesi nereden kaynaklandı?

Düşüncemizi sizlerle paylaşmanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Sizlerin de bildiği gibi, 
dünyamız ciddi sorunlarla karşı karşıya. Dünyamız için yakın zamandaki en büyük tehlike açlık 
olarak görünüyor. Peki ya diğerleri... Toprak, su, hava kirliliği, savaşlar, AIDS’in yaygınlaşması, 
gelir dağılımındaki kutuplaşma, nüfus artışı, saldırganlık, aşırı tüketim, cehalet ve sayılabilecek 
daha birçok etken dünyamızın geleceğini hızla tehlikeye sürüklüyor.

Acaba eğitim kurumu bu gidişin bir sorumlusu olabilir mi?

Uzun yıllar eğitim kurumları, daha özelleştirecek olursak okullar, öğretim programlarında 
yer alan bilgilerin olduğu gibi öğretilmesine ve bu bilgilerin olduğu gibi öğrenilip, öğrenilme-
diğine yoğunlaşmışlardır. Okullar eğitim politikalarını daha çok, bilgileri ver öğrenci öğrensin, 
yeri geldiğinde kullansın anlayışına dayandırmışlardır. Bu anlayışın kaçınılmaz bir sonucu ola-
rak hem öğretim etkinlikleri hem de ölçme ve değerlendirme etkinlikleri daha çok hatırlamaya 
ve ezberlemeye dayandırılmıştır. Bu durum birçok bireyin üst düzey düşünme özelliklerinin 
(problem çözme, eleştirel düşünme, karar verme, yaratıcılık gibi) gelişmesine engel olmuştur.

Bilindiği gibi insan, atalarından miras aldığı genetik kodlarla (kalıtım) dünyaya gelmek-
tedir. Bilimsel bilgilerimiz ise, insanın doğuştan getirdiği özelliklerin çevresel özelliklerle uy-
gun koşullarda etkileştiğinde değişebildiğini ortaya koymaktadır. Yine toplum bilimlerine ait 
disiplinlerin bulguları, bir insanın gelişmesinde ailenin, sokağın, arkadaşların, kitle iletişim 
araçlarının ve okulun tartışmasız çok önemli bir role sahip olduğunu binlerce araştırmayla ka-
nıtlamaktadır. İnsan davranışlarına biçim vermede, onu istendik yönde değiştirmede bir eğitim 
kurumu olarak okulların, diğer toplumsal kurumlardan çok üstün bir yönü olduğu bilinmekte-
dir. Okullar tanımlanmış olan görevlerini yansız, ideolojik çıkarlar altında kalmadan, tamamen 
bilimsel bilgilerin ışığında yerine getirdiklerinde daha nitelikli bireyler yetiştirebilmektedirler. 
Toplumsal ve kültürel tarih bunun örneklerini bize sunmaktadır.

O halde eğitim kurumu bu gidişin önünde bir engel olabilir mi?

Yukarıda sözü edilen sorunların ortaya çıkışına kaynaklık etmeyecek, sorunları zama-
nında fark ederek belirleyecek ve büyümesini engelleyecek, doğaya ve topluma zarar verecek 
düşüncelere eleştirel bir gözle bakarak bilimsel temele dayanan önerilerde bulunacak, doğal ve 
toplumsal sorunların çözümü için yaratıcı görüşler ortaya koyacak bireyler nasıl yetiştirilmeli-
dir? Yaklaşık 25-30 yıllık bir zaman dilimi içinde dünyanın birçok ülkesinde tartışılan bu düşün-
celer, bu kitabın yazarlarının da tartıştığı düşünceler olmuştur. Son 25-30 yıldır eğitim biliminin 
hemen hemen tüm alt alanlarında önemli değişmeler olmuştur. Bu değişmeler özellikle öğretim 
programları, öğretim yöntemleri, ölçme ve değerlendirme alanında olmuştur.

Ölçme ve değerlendirme, eğitim biliminin en önemli alt disiplin alanlarından bi-
risidir. Ölçme ve değerlendirme uygulamaları öğrencilerin, öğretmenlerin, okul yö-
neticilerinin ve genel olarak okulların başarısı hakkında bilgi veren en önemli göster-
gelerindendir. Ölçme ve değerlendirme, Türk eğitim sisteminde en çok ihmal edilmiş 
eğitimin alt alanlarından birisidir. Öğretmenlerimizin gerek klasik sınavların (kısa yanıt-
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lı, uzun yanıtlı, çoktan seçmeli, eşleştirme gerektiren vb.) hazırlanması gerekse sınavların 
puanlanması, elde edilen bilgilere dayanarak öğrencilere geribildirim verilmesi ve bu yolla hem 
öğrenci hem de okul başarısının geliştirilmesi konusunda önemli eksikliklerinin olduğu bilin-
mektedir.

Bilindiği gibi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ilköğretim programlarının yapısında önemli 
değişiklikler yapmış ve bu yeni programı, 2004-2005 eğitim-öğretim yılında ilköğretim okulla-
rında uygulamaya başlamıştır. Öğretmenlerimiz değişen ilköğretim programının gerektirdiği 
ölçme ve değerlendirme anlayışına uygun araçları geliştirmede, uygulamada ve elde ettikleri 
sonuçları yorumlamada zorlanmışlardır. Ölçme ve değerlendirme etkinliklerine dayalı çalışma-
ların önemli kısmını öğrenciler tek başlarına yapamamışlar, veli desteği almışlardır. MEB ise 
öğretmenlere gerekli desteği tam olarak ve zamanında verememiştir.

Bu kitap özellikle okul bünyesinde görev yapan, özellikle öğrencilerin üst düzey düşünme 
becerilerinin geliştirilmesiyle bir biçimde ilişki içinde olan başta öğretmen ve öğretmen adayları 
olmak üzere tüm eğitimciler için yazılmıştır.

Her değerlendirme (durum belirleme) yöntemi öğrenci başarının belli bir boyutu hakkın-
da bilgi verir. Öğretmenlerin hangi durum belirleme yöntemini ne zaman kullanacakları ve elde 
ettikleri sonuçları nasıl yorumlayacakları hakkında yeterli bilgi ve deneyime sahip olmaları ge-
rekmektedir. Performans görevleri, portfolyolar, çoktan seçmeli, kısa, uzun yanıtlı ya da eşleştir-
meli sınavlar vb. farklı amaca hizmet eder. Bunlardan bazılarını çok kullanıp bazılarını göz ardı 
etmek eğitim sürecine zarar verir, eğitimin kalitesini düşürür. Öğrenci başarısı hakkında en iyi 
belirlemelerin yapılması farklı durum belirleme yöntemlerini etkileşimli olarak kullanabilmeye 
bağlıdır. Bu nedenle bu kitapta söz edilen durum belirleme yöntemlerinin etkin kullanılması 
klasik durum belirleme yöntemlerine ilişkin yeterli donanıma sahip olmayı gerektirmektedir. 
Ancak klasik ölçme yaklaşımları bu kitabın kapsamı dışında tutulmuştur.

Bu kitabın yazılmasında çok kişinin emeği geçti saymakla bitmez ama mutlaka teşekkür 
edilmesi gerekenler var; bu bize onur veriyor.

Deneyimlerinden yararlandığımız öğretmenlerimize ve deneyimlerimizi paylaştığımız 
öğrencilerimize,

Kitabı okuyarak katkı sağlayan Prof. Dr. Şener Büyüköztürk’e ve Hande Kutlu’ya,

Performans görevine ilişkin örneklerin ve kitap içindeki resimlerin kullanılması için ge-
rekli desteği veren Özel Bilfen Çamlıca İlköğretim Okulu, İDV Özel Bilkent İlköğretim Okulu, 
Başkent Üniversitesi Kolej Ayşeabla Okulu yönetici, yönetici yardımcıları ve öğretmenlerine 
sonsuz teşekkürler.

Bu kitabın yazılmasında en büyük pay bizi yetiştiren, yayınlarıyla, konuşmalarıyla ufku-
muzu açan hocalarımıza aittir. Hepsine sonsuz teşekkürler.

Prof. Dr. M. Fuat Turgut, Prof. Dr. İlhan Akhun, Prof. Dr. Süleyman Çetin Özoğlu, Prof. 
Dr. Yaşar Baykul, Prof. Dr. Ali Baykal, Prof. Dr. Nizamettin Koç, Prof. Dr. Durmuş Ali Özçelik 
ve Doç. Dr. Halil Tekin. Sizlerin önünde saygıyla eğiliyoruz.
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1. BÖLÜM

Günümüzde, dünyanın birçok ülkesinde toplumsal, kültürel, ekonomik, siya-
sal, teknolojik vb. alanlarda hızlı ve önemli değişmeler olmaktadır. Bilgiler hızla 
değişmekte, olgu ve olaylar tek boyutla değil, birden fazla boyutla açıklanmakta-
dır. Bilgiyi değişmez olarak kabul edip depolama yollarını öğrenmekten çok, bilgi-
ye ulaşma yollarını öğrenmek daha önem kazanmaktadır. 

İnsanlığın bilinen yaklaşık 7 milyonluk yıllık tarihi incelendiğinde, en büyük 
değişimlerin son 100-150 yıllık dönemde gerçekleştiği görülecektir. Bu dönemde 
teknolojik buluşlar hızla artmış, toplumsal yapıda değişmeler olmuş, bu durum in-
sanda farklı özelliklerin aranmasına neden olmuştur. Örneğin, ortalama 7 milyon 
yıllık insanlık tarihi dikkate alındığında;

• ateş 500 bin yıl önce yakılmış,

• yazı MÖ 3200’de, yani günümüzden yaklaşık 2220 yıl önce bulunmuş,

• matbaada bilinen ilk baskı VIII. yy’da Japonya’da yapılmış, Johann Gu-
tenberg ise bundan yaklaşık 700 yıl sonra metal harflerle basım tekniğini 
1455 yılında uygulamıştır.

Buhar ilk kez 1750’li yıllarda Çinliler tarafından bulunmuş, yüzyıl sonra 
Avrupa’da kullanılmıştır.

Bundan sonra neredeyse 50 yıldan daha az aralıklarla demir, tekstil, petrol, 
elektrik, elektronik, bilgisayar ve genetik alanlarındaki devrimler doğal ve toplum-
sal yaşam üzerinde etkili olmuştur. Bu değişiklikler üretime ve üretim ilişkilerine 
yön vermiş, bilgiye ulaşma ve bilgi üretme yollarını değiştirmiştir (Asimov, 2006; 
Davis, 2004; McClellan, J. H. ve Dorn, 2006; Tuncay, 1996).

Bu durum güncelliğini yitirmiş ya da kısa süre sonra yitirebilecek bilgileri 
depolamış insandan çok, yeni bilgilere, doğru ve hızlı biçimde ulaşacak insan ge-
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reksinimini ön plana çıkarmıştır. Eğitim kurumlarının amacı da bireyleri sürekli 
değişim içerisinde olan dünyanın gereksinimlerine yanıt verebilecek biçimde ye-
tiştirmektir.

İnsanlığın okul eğitimiyle ilgili tarihi incelendiğinde, yaklaşık yirminci yüz-
yıl ortalarına kadar bilgilerin neredeyse olduğu gibi kaydedilmesi ve bu bilgilerin 
gelecek kuşaklara aktarılmasının eğitim etkinliklerinin temelini oluşturduğu gö-
rülmektedir. Bu durum hem okul eğitimi için hem de okul dışında yürütülen usta 
çırak ilişkisine dayalı meslek eğitimi için geçerli olmuştur.

Okul eğitimiyle ilgili Sümer’lerden günümüze kalan yazılı belgeler incelen-
diğinde, okul eğitiminde önceden belirlenmiş konuları birebir kopyalamaya yani 
bellemeye (ezber) dayalı bir öğretim ve değerlendirme anlayışının benimsendiği 
ve uygulandığı görülecektir (Kramer, 1999). Aradan neredeyse beş bin yıl geçmiş 
olmasına rağmen, öğretim ve değerlendirme anlayışlarında önemli değişiklikler 
olmadığı görülmektir.

Uzun yıllar okullarımızda uygulanan öğretim etkinlikleri daha çok; öğret-
menin merkezde olduğu, derslerin işlenişinde anlatım yönteminin kullanıldığı, 
öğrencilerin bilgileri olduğu gibi kaydettiği, değerlendirmenin geçti-kaldı kara-
rını vermeye dayandığı, süreçten çok sonuca dayalı bir değerlendirmenin yapıl-
dığı anlayışı içermekteydi. Bu sistemde, öğrenciler boş bir kap olarak görülmekte, 
öğretmenler o kabı ne kadar çok doldururlarsa, öğrencilerin de o kadar başarılı 
olacağını düşünülmekteydi (Fiere, 1972). Bu klasik anlayışta öğrencilerin bir ders, 
ünite ya da dönem gibi kısa zaman diliminde öğrendikleri bilgi ve becerilerin öğ-
renilme düzeylerini belirlemek için, genellikle doğru yanıtları her öğrenci için or-
tak olan başarı testleri (sınav) kullanılmaktaydı. Bu testler daha çok ders sırasında 
öğrencilere aktarılan bilgi ve becerileri içermekteydi. Başka bir deyişle eğitsel ba-
şarı testleri, alt düzey düşünme süreçlerine yani bellemeye dayalı bilgi ve beceriler 
üzerine odaklanmaktaydı.

Bu testlerde genellikle;

• akıl yoluyla irdeleme ve sorgulanma gerektirmeyen,

• yeteri kadar üst düzey zihinsel süreçlerin kullanımını içermeyen,

• gerçek yaşamla bağlantısı olmayan,

• değişen ve yeni durumlarla ilişki kurdurmayan bilgiler ölçülmekteydi. 
(Titiz, 1998).

Okul eğitiminin amacı, öğrencilerin kafasına bir şeyler sokmak değil, onların 
doğal ya da toplumsal olaylara, olgulara bağımsız bakabilecekleri, anlayıp, açıkla-
yabilecekleri bir donanımla yetiştirilmelerini sağlamaktır.

2 Ölçme ve Değerlendirme



Okullar,

Öğrencilerin nereye bakacaklarını değil,

Nasıl bakmaları gerektiğini öğretmelidir...

Bu anlamda okulların görevi, öğrencilerde kanaat oluşturmak değil, öğrenci-
lere kendi kanılarını oluşturmalarını sağlayacak malzemeler sunmaktır.

Günümüzde, eğitim kurumları için önemli olan, bireylerin hızla değişen bil-
gileri edinip, edindikleri bu bilgileri gerçek yaşam durumlarında kullanmalarıdır. 
Bu bağlamda okullar; sorun çözen, olaylara eleştirel gözle bakan, kendini tanıyan, 
empati kuran, tarihi ve kültürel geçmişinin önemini anlayan, özgün bilgiler ortaya 
koyan vb. bireyleri yetiştirmek durumundadır. Bu insan tipinin yetiştirebilmesi 
için, eğitim kurumlarının yapısında değişikliklere gidilmesi kaçınılmaz olmuş-
tur. Bu durum öğretim sürecinde kullanılan ders programlarında, yöntem ve tek-
niklerde, ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarında değişmelere neden olmuştur. 
Öğretim programları öğrencilerde alt düzey düşünmeyi gerektiren bir anlayıştan 
daha çok üst düzey düşünmeyi gerektiren bir anlayışa; öğretim yöntem ve tek-
nikleri öğretmen merkezli bir yapıdan öğrenci merkezli bir yapıya; ölçme ve de-
ğerlendirme yaklaşımları ise bilgilerin ne derece kazanıldığını ölçen bir yapıdan, 
bilgilerin yeni durumlarda ya da gerçek yaşam durumlarda nasıl kullanılabildiğini 
ölçen bir yapıya dönüşmüştür. Bu durum, öğretim sürecinde yeni değerlendirme 
yaklaşımlarına yönelmenin tetikleyici gücü olmuştur (Biemer, 1993). Bu kitabın 
belirli yerlerinde “yeni değerlendirme yaklaşımları/yöntemleri” kavramı kullanıl-
mıştır. “Yeni” sözcüğünün, performansa ve portfolyoya dayalı durum belirlemeyle 
ilişkilendirilmesinin nedeni, bu yöntemlerin bugüne kadar okullarda kullanılan 
değerlendirme yöntemlerinden farkına dikkat çekmektir. 

Kutlu, (2006)’ya göre, günümüzde öğrenci davranışlarını değerlendirmek 
amacıyla kullanılan çoktan seçmeli, kısa yanıtlı, doğru-yanlış, eşleştirmeli, boşluk 
tamamlamalı gibi bazı klasik test (sınav) yöntemleri, problem çözme, okuduğu-
nu anlama, eleştirel düşünme, analitik düşünme, empati kurma, araştırma yapma, 
karar verme, toplumsal tarihin önemini anlama, yaratıcılık gibi üst düzey zihinsel 
süreçleri belirlemede yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle, öğrencilerin okul prog-
ramlarında öngörülen kazanımlara ne derece ulaşıldığının belirlenmesinde “per-
formansa dayalı durum belirleme (performance based assessment), gerçek yaşam 
durumlarına dayalı durum belirleme (authentic assessment) ve portfolyoya dayalı 
durum belirleme (portfolio assessment)” olarak adlandırılan yeni değerlendirme 
yolları kullanılmaktadır. Aynı zamanda bu değerlendirme anlayışı farklı dereceli 
puanlama anahtarlarından (scoring rubric) ve farklı değerlendirme formlarından 
(özdeğerlendirme -self assessment-, akran değerlendirmesi -peer assessment-, 
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