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İdeal Öğretmen
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ideal öğretmen nedir sorusuna şu şekilde cevap verdi:

"İdeal öğretmen aslında, çocuklara bir şey öğrettiğini düşünMEYEN öğretmendir.

İyi öğretmen kendisini yetiştiren öğretmendir.

Çocuklara bir şey öğretmek ikincil kazançtır.

Yani öğretmenlik kendi öğrenme yolculuğudur, onun kemalat serüvenidir.

Eğer öğretmen kendisini her an talep eden, talebe eden birisi olarak görürse iyi öğretmendir.

Ama ben zamanında, 15 sene önce mezun oldum hala devam ediyorum, diyen birisi varsa, zaten saygı görmesi, dikkate alınması çok söz 

konusu olmayacaktır.

Çocuğun bütünsel gelişimine hizmet eden, çocuğa dışardan içeriye propaganda yapmayan, eğitimin daha doğrusu terbiyenin dışardan 

bir şey vermek olmadığını, çocuğun içinde yaratılışında varolan müfredatı ortaya çıkarmaya çalışan bir insandır, iyi öğretmen

Ve bunu sessizce çaktırmadan yapandır iyi öğretmen."

https://www.memurlar.net/haber/803841/bakan-selcuk-tan-ideal-ogretmen-kimdir-sorusuna-cevap.html
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Eğitim Amacı

• ülkemizin küreselleşen dünyada yerini almak

• çağın ihtiyaçlarına cevap verebilecek gençler yetiştirmesi

• bilginin ezberden ziyade gerçek yaşamla ilişkilendirilerek kavratılması

• gerçek yaşamdaki problemleri çözmeye yönelik etkinliklerle beraber öğretilmesi.

(Dağlı, 2007; Demirhan& Demirel, 2001; Korkmaz & Kaptan, 2001). 



PISA SINAVLARI



• Bu bağlamda küreselleşen dünyada ülkeler kendi eğitim durumları ve çıktılarını 

değerlendirmek ve bu durum ve çıktıları diğer diğer ülkelerle karşılaştırmak 

amacıyla uluslararası ölçme ve değerlendirme programlarına dahil olmaktadır. Bu 

programlardan biri Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından 

organize edilen “Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Program” adıyla da bilinen 

PISA sınavlarıdır. 

(MEB, 2016: PISA 2015 ULUSAL RAPORU)



• İlk kez 2000 yılında 43 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen PISA sınavları her 

üç yılda bir devam ederek en az 7 yıl öğrenim görmüş 15 yaş grubu 

öğrencilerine uygulanmaktadır. 

• Öğrencilerin matematik okuryazarlığı, fen okuryazarlığı ve okuma becerisi 

gibi bilişsel becerinin yanında onların derslere ve öğrenmeye karşı tutum ve 

istekleri gibi duyuşşal becerileri ve sosyo-ekonomik özelliklerini de 

ölçmektedir. 

• Türkiye 2003 yılında dahil olmuştur

(OECD, 2003; OECD, 2016).



PISA Sınavları 

Değerlendirme iki farklı şekilde yapıyor:

• toplam puanlarına bağlı olarak yapılan sıralama 

• ülkelerin bu becerilere ilişkin hangi yeterlilik düzeyine sahip olduğu



PISA Sınavları (Fen Okuryazarlığı)

(MEB, 2016: PISA 2015 ULUSAL RAPORU)



PISA Sınavları (Matematik Okuryazarlığı)

(MEB, 2016: PISA 2015 ULUSAL RAPORU)



PISA Sınavları (Okuma Becerileri)

(MEB, 2016: PISA 2015 ULUSAL RAPORU)



PISA Sınavları (Fen Okuryazarlığı)

(MEB, 2016: PISA 2015 ULUSAL RAPORU)

Üst Düzey

Temel Yeterlilik Düzeyi



PISA Sınavları (Okuma Becerileri)

(MEB, 2016: PISA 2015 ULUSAL RAPORU)

Temel Yeterlilik Düzeyi

Üst Düzey



PISA Sınavları (Matematik Okuryazarlığı)

(MEB, 2016: PISA 2015 ULUSAL RAPORU)

Temel Yeterlilik Düzeyi

Üst Düzey



Temel Yeterlilik Düzeyine Ulaşmayan (Sadece düzey 1) 
ve Üst Düzey (Düzey 5 ve 6) Öğrenci Oranları

Fen

%44.4

%0.3
OECD ülkeri: % 7.8
Tüm Ülke: % 5. 3

OECD ülkeri: % 21.3
Tüm Ülke: % 31. 4

OkumaMatematik

Türkiye        : %0.06
OECD ülkeri: % 8.3
Tüm Ülke     : % 5.6

Türkiye        : %40.0
OECD ülkeri: % 20.1
Tüm Ülke     : % 31.4

Türkiye : % 51.3
OECD ülkeri: % 23.4
Tüm Ülke     : % 35.8

Türkiye        : %2.01
OECD ülkeri: % 10.7
Tüm Ülke     : % 8.2

Fen



http://pisa.meb.gov.tr/wp-content/uploads/2015/02/pisa-ornek-sorular-matematik.pdf

https://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/PISA%202012%20Technical%20Report_Chapter%2015.pdf

Matematik

4. Düzey



http://pisa.meb.gov.tr/wp-content/uploads/2015/02/pisa-ornek-sorular-fen.pdf

Fen

3. düzey

https://books.google.com.tr/books?id=pNvVAgAAQBAJ&pg=PA98&lpg=PA98&dq=S493Q05+level&source=bl&ots=aZ3WfQjMDN&sig=KrK_Dy9HFeuSIFRp4M-
wIy77CYU&hl=tr&sa=X&ved=0ahUKEwiOrLXgg-nYAhUuiKYKHYUAAyIQ6AEIKzAA#v=onepage&q=S493Q05%20level&f=false





http://pisa.meb.gov.tr/wp-content/uploads/2015/02/pisa-ornek-sorular-okumabecerileri.pdf



Akademik Becerilen İzlenmesi ve
Değerlendirilmesi (ABİDE) 

• Projenin çıkış noktası Türkiye’de mevcut kademeler arası geçiş sistemlerinde
uygulanan sınavların çoktan seçmeli testlerden oluşması ve bu soruların
öğrencilerin problem çözme, muhakeme etme, yorum yapma gibi üst düzey
düşünme becerilerini ölçmedeki sınırlılıkları olarak ifade edilmiştir.

• Dolayısıyla projenin amacı bu becerileri ölçmeye yönelik beceri testleri
geliştirerek öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerini ölçmek olarak
belirlenmiştir.

TEDMEM, 2017



• Türkçe, matematik, fen bilimleri ve sosyal bilgiler alanlarında yirmişer
maddenin yer aldığı toplam 80 maddelik sınav uygulamasında çoktan
seçmeli ve açık uçlu soru sayıları dengeli bir dağılım göstermiştir. 

• Bununla beraber, Türkçe, matematik, sosyal bilgiler ve fen bilimleri
alanlarına ait yeterlilikler ve bunlara karşılık gelen puanlar on beşer
öğretmen tarafından gerçekleştirilen çalışmalar ile “temel altı”, “temel”, 
“orta”, “orta üstü” ve “ileri” olmak üzere belirlenmiştir

TEDMEM, 2017



2016 Nisan-Mayıs aylarında

• 81 ilde 1299 okulda

• 38 bin 8. sınıf öğrencisinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. 

TEDMEM, 2017







YGS/LYS SINAV ANALİZİ



YGS -2016/2017

Türkçe (40) Matematik (40) Sosyal Bilimler (40) Fen Bilimleri (40)

YGS- 2017 17.28 5.13 12.31 4.61

Türkçe (40) Matematik (40) Sosyal Bilimler (40) Fen Bilimleri (40)

YGS- 2016 19.02 7.44 10.26 5.63

Türkçe (40) Matematik (40) Sosyal Bilimler (40) Fen Bilimleri (40)

5 net ve altı 
öğrenci oranları

%9 %63 %34 %75

35 ve üstü %1 %2 %0.02 %1

YGS-2016

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2017/OSYS/YGS/SAYISAL28032017.pdf

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/GENEL/2016OrtaogretimSonucKitap/B3/YGSOrtakDerslerveYDSTestHamPDagilim19102017.pdf

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/GENEL/2016OrtaogretimSonucKitap/B3/YGSOrtakDerslerveYDSTestHamPDagilim19102017.pdf


https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2017/OSYS/YGS/SAYISAL28032017.pdf



https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/LYS/LYSSayisalBilgiler19072016.pdf

LYS  2016



https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2018/GENEL/YKSDegrapor06082018.pdf 29



NE YAPMAK LAZIM?

• Proje

• Kazanım ve Taksonomi Tabanlı Soru ve Etkinlik



TÜBİTAK 4006



TÜBİTAK 4006
Amaç MADDE 1- (1) (Değişik:09/06/2018-279BK) 4006 – TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme
Programı, 5 - 12. sınıf öğretim programları çerçevesinde aşağıdaki amaçlara ulaşılmasını
hedeflemektedir.
a) Öğrencilerin bilimsel çalışmalar gerçekleştirme konusunda teşvik edilerek bilimsel

yaklaşım becerilerine katkı sağlanması,
b) Farklı bilişsel, duyuşsal ve psikomotor seviyedeki her öğrenciye proje hazırlama fırsatının
sunulması,
c) Araştırma tekniklerinin, raporlamanın ve sunum becerilerinin tabana yayılarak öğrencilere
kazandırılması,
ç) Öğrenciler üzerindeki yarışma baskısının ortadan kaldırılarak işbirliği içerisinde proje yapma
konusunda yeni ortam ve olanakların sağlanması,
d) Gerçek hayattaki soru ve sorunlara çözüm bulunmasında bilimsel çalışmaların ve bulguların
yaparak-yaşayarak öğrencilere kazandırılması ve bilimsel yaklaşım becerilerinin
yaygınlaştırılması.



TÜBİTAK 4006 Projeleri

http://kefad.ahievran.edu.tr/Kefad/ArchiveIssues/PDF/66430f35-9b0c-e911-80fd-005056b0673e

Öğretmen

Öğrenci



Bir Test Oluştururken Dikkat Edilmesi Gereken Adımlar

I. İçeriğin Belirlenmesi

II. Bloom Taksonomisinin Kullanılması

III. Soru Yazma Tekniklerinin Uygulanması

IV. Ayrıntı Tablosunun Oluşturulması



Belirtke Tablosu (BluePrint)

Kazanım Soru Sayısı Taksonomi Zaman

20 soruluk bir matematik testi uygulanması

Denklem yazma 5 bilgi (3)

kavrama (2)

1 dakika

1.5 dakika

Problemi denklem olarak yazma 5 kavrama (3)

uygulama (2)

1.5 dakika

2 dakika

1 işlemli problem çözme 5 uygulama (3)

analiz (2)

2 dakika

2.5 dakika

1’ den fazla işlem gerektiren problem 

çözme 5

uygulama (2)

analiz (3)

2 dakika

2.5 dakika

4 kazanım 20 36 dakika



KAZANIM (KARŞILAŞTIRMALI)



http://www.corestandards.org/about-the-standards/myths-vs-facts/

Fact: The standards are designed to build upon the most advanced current thinking
about preparing all students for success in college, career, and life. This will result in
moving even the best state standards to the next level. In fact, since this work began,
there has been an explicit agreement that no state would lower its standards. The
standards were informed by the best in the country, the highest international standards,
and evidence and expertise about educational outcomes. We need college- and career-
ready standards because even in high‐performing states, students are graduating and
passing all the required tests but still need remediation in their postsecondary work.

Common Core State Standards

http://www.corestandards.org/wp-content/uploads/Math_Standards1.pdf



http://www.corestandards.org/standards-in-your-state/



http://www.smarterbalanced.org/about/

New state standards are challenging students to understand subject matter more deeply, think 

more critically, and apply their learning to the real world. To measure these new state 

standards, educators from Smarter Balanced states worked together to develop new, high-

quality assessments in English and math for grades 3–8 and high school. These Smarter 

Balanced assessments provide more accurate and meaningful information about what 

students are learning by adapting to each student’s ability, giving teachers and parents better 

information to help students succeed in school and after.

SmarterBlance

http://www.smarterbalanced.org/about/members/
http://www.smarterbalanced.org/assessments/testing-technology/


https://www.smarterbalanced.org/wp-content/uploads/2015/09/Math_Interim_Assessment_Blocks_Blueprint.pdf

konu
Alt konu kazanım

taksonomi

Soru sayısı



SmarterBlance

http://sampleitems.smarterbalanced.org/BrowseItems?Claim=MATH2&Subject=MATH&Grade=8&Target=A



http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=329

MEB Öğretim Programı (Müfredat)



http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=329



TAKSONOMİ (KARŞILAŞTIRMALI)



• bilgi, kavrama, uygulama, analiz, sentez, değerlendirme

BLOOM TAKSONOMİ



Beceri Tanım Anahtar Kelimeler

Bilgi 

Bilgiyi hatırlama belirlemek, tanımlamak, adlandırmak,

sınıflandırmak, tanımak, yeniden

oluşturmak, izlemek

Kavrama

Anlamı kavrama, bir kavramı başka

sözcüklerle ifade etme

özetlemek, değiştirmek, savunmak, başka

sözcüklerle ifade etmek, yorumlamak,

örnekler vermek

Uygulama
Bilgi ya da kavramı farklı bir bağlamda

kullanma

oluşturmak, yapmak, yapılandırmak,

modellemek, tahmin etmek, hazırlamak

Analiz

Tamamen anlamak için bilgi ya da

kavramları parçalara ayırma

karşılaştırmak/farklılıkları bulmak,

parçalara ayırmak, ayırt etmek, seçmek,

ayırmak

Sentez
Yeni bir şey oluşturmak için fikirleri bir

araya getirme

kategorilere ayırmak, genellemek, 

yeniden yapılandırmak

Değerlendirme
Değerine yönelik yargılarda bulunma değer biçmek, eleştirmek, yargıda

bulunmak, kanıt göstermek, desteklemek



HESS BİLİŞSEL ZORLUK MATRİSİ

http://www.karin-hess.com/free-resources



• Farklı alanlar içim fark matrisler kullanılıyor:

• Fen Bilimleri

• Sosyal Bilimler

• Yabancı Dili

• Okuma

• Açıklayıcı olmasından dolayı takip etmesi daha kolay

http://www.karin-hess.com/free-resources 48

HESS TAKSONOMİ AVANTAJLARI

https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED517804.pdf



• Farklı alanlar içim fark matrisler kullanılıyor:

• Fen Bilimleri

• Sosyal Bilimler

• Yabancı Dili

• Okuma

• Açıklayıcı olmasından dolayı takip etmesi daha kolay

http://www.karin-hess.com/free-resources 49

Örnek Sorular

https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED517804.pdf









https://www.osym.gov.tr/TR,15259/2018-yks-degerlendirme-raporu-yayimlandi-06082018.html

http://odsgm.meb.gov.tr/test/analizler/docs/2015-2016-ortak-sinav-1-donem-madde-istatistikleri.pdf



Peki buraya kadar söyleneler neyi ifade ediyor ?

• öğrencileri daha hatasız bir şekilde ölçmek

• objektif bir değerlendirme yapıp doğru sonuçlar çıkarmak ve Şeffaf Olmak

• öğrencilerin bilgi de ne kadar derinleştiğini görmek

• öğretmenlerin ders boyunca neyi ne kadar öğretip öğretmediğini net olarak 

görmek



TEŞEKKÜR EDERİM

erkanatalmis@gmail.com

www.erkanatalmis.com

mailto:erkanatalmis@gmail.com
http://www.erkanatalmis.com/

