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ÖLÇMEDE 
HATA 

KPSS AKADEMİ

ölçme ve değerlendirme
Ölçmede Hata 

Ölçülen bir özelliğin gerçek 
değeri ile ölçülen değeri 
arasındaki farka hata denir.

Ölçme hatası (+) ya da (-) 
yönde olabilir.

Ölçme işleminde hatayı 
tamamen ortadan kaldırmak 
mümkün değildir.

Önemli olan ölçme işlemi 
sonucunda gerçeğe  en yakın 
değerleri  elde etmektir.
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Gerçek 
değer 

Ölçülen 
değer

FARK
+, -

Hata Kaynakları:

Ölçme sonucuna karışan hatalar; 
ölçmeciden, ölçme aracı ve ölçme yönteminden, ölçmenin yapıldığı 

ortamdan, ölçülen bireylerin sözü edilen bu etkenlerle etkileşiminden 
ileri gelebilir.

Ölçme işleminin yapılmasında insan faktörü mutlaka işin içine 
girer. İnsan ise, her an çeşitli etkenler altındadır. Ölçmecinin dikkati, 
titizliği, zamandan zamana değişebilir, belli zayıf yanları vardır. 

Ola ki yazılı kağıtlarını okurken, bazılarına daha çok ya da daha az 
puan verebilir. Bu kaynaktan gelen hatayı azaltmanın yolu, ölçme 
işini farklı kişilere yaptırmak ve elde edilen ölçümlerin ortalamasını 
aldırmaktır. 
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HATA KAYNAKLARI

1.Ölçenden
2.Ölçme aracından
3.Ortamdan
4.Ölçülen özellikten
5.Ölçülen kişiden kaynaklanabilir
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N.Hoca 
dünyanın ortası-atın üstünde 

Hata ölçmeyi yapan kişiden kaynaklanabilir

Taraflılığı,
Dikkatsizliği, 
Yaşı, 
Motivasyonu, 
Bilgi düzeyi 
Eğitim seviyesi
Psikolojik durumu
Duyu organlarının yeterlik 

düzeyi
vb. HATA DURUMUNU 

ETKİLER

5

Hata ölçme aracından kaynaklanabilir

Soruların zor olması, 
Anlaşılmaması, 
Okunmaması 
Ölçme aracının hatalı 

üretilmesi
Duyarlı olmaması
Kullanımının zor ve 

karmaşık olması
vb.
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Ölçmenin yapıldığı ortamdan kaynaklanabilir

Isı, 
ışık, 
havalandırma,
gürültü, 
rahatsız edici ortam 
vb.
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Ölçülecek özellikten kaynaklanabilir

Soyut
Somut 
Uzunluk, ağırlık, başarı, 

tutum, kişilik gibi   
bir durumun ölçülecek 

olmasından vb.
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Ölçülen kişiden kaynaklanabilir

Tutumu, 
Yorgunluğu,
İsteksizliği 
Zeka 
Hazır bulunuşluluk 
vb.
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Hata nasıl azaltılabilir?

Teknolojiden yararlanılarak 
geliştirilen ölçme araçlarının 
kullanılması
Ölçme işlemini yapan kişinin 

yeterli bilgi ve donanıma sahip 
olması
Uygun zamanda ölçüm yapma 

gibi durumlar ölçme 
işlemindeki hataları azaltmaya 
yardımcı olur.
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1- sabit hatalar

2- sistematik hatalar

3- tesadüfi hatalar

11

HATA TÜRLERİ

12

SABİT 
HATALAR 
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Ölçmeden ölçmeye hep aynı miktarda karışan hatalara sabit hatalar 
denir. 

Öğretmenin her puanladığı cevap kağıdına fazladan 10 puan 
vermesi sabit hataya örnektir. Bu gibi durumlarda elde edilen 
ölçümler, gerçek ölçümler olmayacak ,hatalı olacaktır. 

Yalnız bu hatalar her bir ölçme için aynı yönde etkili olacaktır, hata 
miktarı her bir ölçüm için değişmeyecektir. 

Sabit hatalar, bireysel ölçümleri ve o ölçümlerin ortalamasını gerçekten 
olduğundan büyük ya da küçük gösterebilir fakat ölçümlerin dağılım 
ölçülerini (örneğin, standart sapmayı) değiştirici yönde etkiye sahip 
değildir.

 Yapılan işlem amacına ulaşmadığı için Testin geçerliğini düşürür.
Güvenilirliğini etkilemez.
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1.SABİT HATALAR Sabit hata örnekleri

Testteki sorulardan birinin yanlış 
olması

Terazinin her ölçümde ağırlığı 
10gr fazla ölçmesi

Öğretmenin tüm öğrencilere 10 
puan eklemesi

5 Puanlık bir soruyu sınav süresi 
yetersiz olduğu için hiçbir 
öğrencinin cevaplamamış olması

Testteki 1.soruyu hiçbir öğrencinin  
cevaplayamaması

14

Ölçümden ölçüme
değişmeyen 
hatalardır 
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SİSTEMLİ 
(SİSTEMATİK) 

HATALAR

2.SİSTEMLİ (sistematik) HATALAR

Hatanın ölçmeciden ölçmeciye, ölçme koşullarına ve ölçülecek 
büyüklüğe göre değiştiği hatalara sistematik hata denir.

Ölçme işleminde yanlılık nedeniyle oluşan hatalardır. 
Ölçümden ölçüme hatalar artar ya da azalır.
Bir bakkal terazisinin 1  kilograma kadar olan tartmalarda değil de, 1  

kilogramı aşan tartmalarda, tarttığı her nesneyi 50 gr fazla tartmış olsun. 
Öğretmenin de, sadece kızlara ait cevap kağıtlarına 5 puan fazla 

verdiğini düşünelim.
Başka bir öğretmenin kağıtları puanlarken, yazısı güzel olanlara fazla 

puan vermesi de sistemli hatadır. 
Fakat bütün ölçümler için sabit değildir. 
Hata bütün öğrencilere etki yapmamaktadır.
Testin önce geçerliğini, sonra güvenirliğini düşürür.
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Dikkat 

Bir 
öğretmen

Bir 
öğretmen
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TESADÜFİ 
(RASGELE / RANDOM) 

HATALAR
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3.TESADÜFİ (RASGELE / RANDOM) HATALAR

Nereden kaynaklandığı, ölçmeye ne yönde etki ettiği 
bilinmeyen hatalardır.

Bu hatalar çoğu kez bilinmeyen nedenlere bağlıdır. 
Örneğin, sınav günü öğrenicinin hastalığı, zamanın azlığı, 

soruların seviyeye uygun olmaması, sınav koşullarının 
elverişsizliği, öğretmenin puanları toplarken dikkatsizliği, bu tür 
hataların oluşmasına neden olurlar. 

Testin geçerliliğini ve güvenirliğini düşürür
Daha çok ölçmenin güvenirliliğiyle ilgilidir.
Bir ölçme sonucu, içindeki rastgele hataların azlığı oranında 

güvenilirdir.
Kasıt aranmaz.

19

Not 

Sabit hata ve sistematik hatalar ölçmeyi yapan kişiden 
ve ya ölçme aracından kaynaklanır. Çoğu durumda 
ölçmedeki hata ve miktarı bilinmektedir. Bu nedenle 
hata düzeltilebilir.

Fakat tesadüfi hatalarda ölçmecinin dikkatsizliği, 
ölçmenin yapıldığı ortam, ölçme aracı ve diğer pek çok 
faktörden kaynaklanır. Hata kaynakları ve miktarı kesin 
olarak bilinemez. Bu nedenle tesadüfi hatalar kontrol 
edilemez.
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Hatalara örnek

Bir öğretmen sorduğu 20 sorudan 2 sini hiç kimse 
cevaplayamazsa sabit hata
Öğretmen ödevlerini bilgisayarda yazanlara 10 puan eklemişse 

sistematik hata
Öğretmen dikkatsiz olduğu için son kağıtları yanlış okursa 

tesadüfi hata olur.

21

KPSS-2003

– Öğretmen okuduğu her cevap kâğıdına 5 puan fazla veriyor.
– Öğretmen, sadece kızlara ait cevap kâğıtlarına 5 puan fazla veriyor.
– Öğretmen cevapları puanlarken dikkatsiz davrandığı için 5 puan fazla veriyor.
– Öğretmen, verdiği puanları toplarken hata yapıyor.

Bu durumda yapılan hata türlerinin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Sabit - sabit - rasgele – sistemli 
B ) Sabit - sistemli - rasgele – rasgele
C ) Sistemli - sistemli - sabit – rasgele
D ) Sistemli - sabit - rasgele - sabit
E ) Sabit - sistemli - rasgele - sabit

22

KPSS-2003

Öğrenmelerin ölçülmesinde genellikle kağıt-kalem testleri kullanılır.

Aşağıdaki seçeneklerin hangisi  bu testlerin sonuçlarına karışabilen 
hata kaynaklarından biri değildir?

A ) soruların öğrencilerin düzeyine uygun olmaması
B ) puanlamayı yapan kişinin yansızlık derecesi
C ) ölçme aracının ölçülecek davranışları kapması (geçerlilikle ilgilidir) 

D ) ölçme yönteminin ölçülen davranışlara uygunluğu
E ) öğrencilerin testteki soruları yanıtlamaya isteklilik dereceleri

23 HATA 

24

ÖLÇMENİN 
STANDART HATASI 
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ÖLÇMENİN STANDART HATASI 

Ölçmenin Standart hatası,  gözlem sonuçlarının standart sapmasıdır.
Ölçmenin standart hatası gözlenen puanlar ile gerçek puan 

arasındaki farktan kaynaklanır. 
Fakat bir ölçme işlemini defalarca yapma şansımız olmadığı için 

Ölçmenin Standart hatasını şu formülle bulabiliriz. 

Se = Ölçmenin Standart Hatası               
Sx = Test Puanlarının Standart Sapması
rx = Testin Güvenirlik Katsayısı 

25

rxSxSe  1

ÖRNEK SORU

Bir ölçme sonucunda standart sapması 3, testin güvenirlik katsayısı 0,84 
olarak bulunmuştur. Bu ölçmenin standart hatası kaçtır?

ÇÖZÜM           :
Sx =3
rx  = 0,84

Sonuç 
Se = 1,2 olarak bulunur.

26

84,013 Se

Not 

Hata 
arttıkça

Güvenirlik 
düşer

Güvenirlik 
artar

Hata 
azaldıkça
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Not

Ders Güvenirlilik 
katsayısı Standart sapma Standart hatası

Türkçe 0,64 4 2,4
Matematik 0,75 6 3
Coğrafya 0,36 8 6,4
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Bir dağılımda güvenirliğin yüksek olması ve 
standart sapmanın küçük olması 
Ölçme işleminin  standart hatasının küçük olduğunu gösterir.

Buna göre standart hata en düşük olan TÜRKÇE DERSİNDE
standart hata en yüksek olan COĞRAFYA DERSİNDEDİR.       

KPSS-2004

Aşağıda verilen ölçümlerden hangisinde hata payı en azdır? 

Standart Sapma Güvenirlik Katsayısı

A)                    2                                      0,45
B)                    8                                      0,55
C)                    5                                      0,60
D)                    6                                      0,70
E)                    2                                      0,90
Cevap. Bu tür sorularda verilen hangi değerler yorumlanarak cevaba ulaşılacağı bilinmelidir.Bu soruda verilen 
standart sapma bizim bu soruyu cevaplandırmamız için gerekli bir değer değildir. Burada yorumlanması gereken 
Güvenirlik katsayısıdır. Çünkü hata sorulmaktadır. O halde Güvenirlik katsayısı sonuçları +1,00 e yaklaştıkça  
hata payı azalmakta 0,00 a yaklaştıkça hata payı artmaktadır. Bu anlamda en büyük değer hata payı en az olan 
şıktır. Cevap E.

29

30

Ölçme ve değerlendirme

PUANLARIN 
GÜVEN ARALIĞI
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Puanların Güven Aralığı 

Hatasız ölçme olmaz.
Özellikle eğitimde dolaylı ölçme yapıldığı için hata 

kaçınılmazdır.
Bu nedenle ölçme sonuçlarını tek bir değer olarak değil, bir 

aralık değer olarak ele almak gerekir.
Standart hata miktarı test puanına eklenip çıkarılabilir.
Böylece puanların güven aralığında öğrencilerin belli 

olasılıklarla alacağı en yüksek ve en düşük değerler (puanlar) 
bulunabilir.

31

Not 

normal olasılık dağılım eğrisine dayalı olarak bir bireyin 
gerçek puanı bir aralık değeri olarak

%68 olasılıkla gerçek puan aralığı
%95 olasılıkla gerçek puan aralığı
%99 olasılıkla gerçek puan aralığı

32

1- %68 olasılıkla güven aralığı bulunurken:
33

Bireyin testten aldığı puan (X) + Sem   --- Bireyin testten aldığı puan 
(X) - Sem  

Yani; ölçmenin standart hatası 1 ile çarpılır ve öğrencinin puanı ile 
toplanır ve çıkarılır. 

Böylece üst ve alt puanlar bulunur, yani güven aralığı bulunmuş olur.

Ölçmenin standart hatası 2 olduğu durumda, testten 70 puan alan bir 
öğrencinin

%68 olasılıkla gerçek puan aralığı 70-2 = 68 ile 70+2 =72 
aralığındadır.

2- %95 olasılıkla güven aralığı bulunurken:
34

Öğrenci puanı(X) + Sem .2 --- Öğrenci puanı(X) - Sem .2 (Üst Sınır) (Alt 
Sınır)

Yani; ölçmenin standart hatası 2 ile çarpılır ve öğrencinin puanı ile 
toplanır ve çıkarılır. 

Böylece üst ve alt puanlar bulunur, yani güven aralığı bulunmuş olur.

Ölçmenin standart hatası 2 olduğu durumda, testten 70 puan alan bir 
öğrencinin

%95 olasılıkla gerçek puan aralığı 70-4 =66 ile  70+4 =74
aralığındadır.

3- %99 olasılıkla güven aralığı bulunurken:
35

Öğrenci puanı(X) + Sem .3 --- Öğrenci puanı(X) - Sem .3 (Üst Sınır) (Alt 
Sınır)

Yani; ölçmenin standart hatası 3 ile çarpılır ve öğrencinin puanı ile 
toplanır ve çıkarılır. 

Böylece üst ve alt puanlar bulunur, yani güven aralığı bulunmuş olur.

Ölçmenin standart hatası 2 olduğu durumda, testten 70 puan alan bir 
öğrencinin

%99 olasılıkla gerçek puan aralığı     70- 6 =64 ile 70+6 =76 
aralığındadır.

Örnek 1 
36

Standart sapması 5, güvenirlik katsayısı 0,51 olan bir testten 60 alan 
bir öğrencinin puanı %99 olasılıkla güven aralığını bulunuz? 
Çözüm:  Önce Sem (Ölçmenin Standart Hatası bulunur)
Sem=3,5
Öğrenci Puanı(X)+Sem.3         -- Öğrenci Puanı(X)-Sem.3

60+3,5.3             -- 60-3,5.3
70,5            -- 49,5

( ÜST SINIR)     (ALT SINIR)
Eğer ölçmenin standart hatası verilmişse, bu değer  %68, 95, 98 

olasılıkla isteniyorsa hemen formül ve  işlem uygulanır. 
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Örnek 2 
37

Standart hatası 4 olan bir testten 70 alan bir öğrencinin %95 
olasılıkla puan güven aralığını bulunuz?
Çözüm:   

70 + 4 . 2     -- 70 - 4.2
78            -- 62

(Üst Sınır)                (Alt sınır)

38

ÖLÇME ARACINDA 
BULUNMASI GEREKEN 

ÖZELLİKLER

ölçme ve değerlendirme

39

ÖLÇME ARACINDA BULUNMASI 
GEREKEN ÖZELLİKLER

1 •GEÇERLİLİK

2 •GÜVENİRLİLİK

3 •KULLANIŞLILIK

40

GEÇERLİLİK

1

Geçerlilik 

• Beden eğitimi 
dersinde 
ölçülmek 
istenen 

Beceriler 

• Yazılı 
yoklama ile 
ölçülmez

Ölçme aracı

41

GEÇERLİK      

Geçerlik, bir ölçme aracının ölçmeyi 
amaçladığı özelliği başka herhangi 
bir özellikle karıştırmadan, doğru 
olarak ölçebilme derecesidir. 
Başka bir deyimle, bir ölçme aracının 

geliştirilmiş bulunduğu konuda amaca 
hizmet etmesidir. Amaca uygun 
olmasıdır.

42
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Mesela 

Sözgelimi, uzunluk ölçmek için geliştirilmiş 
bir araç olan metre, uzunluk ölçmede 
geçerlidir, fakat ağırlık ölçmede geçerli 
değildir. 
Bir okuduğunu anlama testi, okuduğunu 

anlama yeteneğini ölçmede  yüksek bir 
geçerliliğe sahip olabilir fakat aynı test, çok 
büyük bir olasılıkla, matematikte problem 
çözme yeteneğini ölçmede geçerliğe sahip 
değildir. 

43

KPSS-2005
44

Aşağıdakilerden hangisi yabancı dil muafiyet sınavında 
kullanılan test  için bir geçerlik kanıtı olabilir?

A ) Testin hatasız puanlanabilmesi
B ) Testin çoktan seçmeli maddelerden oluşması
C ) Testten alınan puanların ranjının geniş olması
D ) Yabancı dili iyi bilenlerin testten yüksek puan alması
E ) Testte farklı yapılarda soruların bulunması

Bir firmaya eleman almak amacıyla yapılan bir sınav için, “Oldukça 
geçerli bir sınav yapıldı.” diyen bir uzman sınavın hangi özelliğini 
ifade etmektedir?

A) Zor olduğunu
B) Adayların yeteneklerine uygun olduğunu
C) Objektif olduğunu
D) Kolay olduğunu
E) İşteki başarıyı yansıtacak yapıda olduğunu

45

KPSS-2006 Not :

Bir testin geçerliliği; bir derece sorunudur. Ya hep 
ya hiç sorunu değil. Yani bir test hepten geçerli veya 
hepten geçersiz olmaktan ziyade, daha çok veya 
daha az geçerli olabilir.
Tesadüfi ve sistematik hatalardan etkilenen 

geçerlilik  -1,00 ile +1,00 arasında değer alır. Test 
puanları ile ölçüt ya da ölçütler arasındaki ilişkiyi 
gösterir.
-1,00 geçerliliğin düşük olduğunu,+1,00 geçerliliğin 

yüksek olduğunu gösterir.

46

47

Eğitimde kullanılan 
testler için söz 

konusu olabilecek 
başlıca

geçerlik türleri 

Eğitimde kullanılan testler için söz konusu olabilecek 
başlıca geçerlik türleri şunlardır.

1-Kapsam Geçerliği 

2- Ölçüte Dayalı Geçerliği

3. Yapı Geçerliği

4. Görünüş Geçerliği  

48
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KAPSAM 
GEÇERLİĞİ 

1. Kapsam Geçerliği: 

Kapsam geçerliği, 
hazırlanan ölçeğin 
evreni çok iyi 
örnekleyebilmesidir.  
Kapsam geçerliği bir 

bütün olarak testin ve 
testteki her bir 
maddenin maksada 
ne derece hizmet 
ettiğidir. 

Ünite 

C 
konusu

A 
konusu

B 
konusu

50

Bir testin kapsam geçerliği;

1- O testteki toplam maddelerin ölçülecek 
davranışları ve konu içeriğini örnekleme 
derecesine,
2- Testteki her bir maddenin ölçmek istediği 

davranışı ne derece iyi ölçtüğüne bağlıdır.
Not : Ölçme konusu evreni yeterli ve dengeli 

olarak örnekleyen ve kapsadığı maddelerin her 
biri ölçmek istediği davranışı gerçekten ölçen bir 
test, kapsam geçerliğine sahiptir.

51

Örnek:

Bir derste 10 KONU işlenmiş olsun. 
Yapılan sınavda da 6 SORU SORULMUŞ 

olsun. 
Sorular 2,3,5,7,8,10 konulardan sorulmuş, 
1,4,6,9. konulardan hiç soru sorulmamıştır. 
Böyle bir sınavda kullanılan sorular  işlenen 

tüm konuları yeteri kadar temsil 
etmediğinden sınavın kapsam geçerliği 
düşüktür.

52

Not : soru sayısı artıkça geçerlilik yükselir. 

Örnek : matematik konusunda 4 işlem becerisini yoklarken
53

40 SORU 
SORULACAKSA

TOPLAMADAN 
10 SORU

ÇARPMADAN 10 
SORU

BÖLMEDEN 10 
SORU 

ÇIKARMADAN 
10 SORU 

2001-KPSS
54

Aşağıdaki verilenlerden hangisi sınavın geçerliğini 
düşürücü etkenlerden biri değildir? 

A ) Cevapların puanlanmasında yanlı davranılması
B ) Sınav sorularını yanıtlamada öğrencilerin birbirlerinden 

faydalanması
C ) Soruların öğrencilere sınavdan bir süre önceden verilmesi
D ) Öğrencilere soruların tümünü değil, seçtikleri bölümünü 

yanıtlama şansı tanınması
E ) Sınavda her bir hedef-davranışla ilgili sorular sorulması
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2005-KPSS
55

Güvenirlik, ölçme sonuçlarının hatadan arınıklık derecesi 
olduğuna göre bir ölçme aracı olarak testin güvenirliği 
aşağıdakilerden hangisinden etkilenmez?

A ) Soruların konulara dengeli dağıtılması
B ) Soru sayısının artırılması
C ) Sorularda grubun düzeyine uygun bir dil kullanılması
D ) Testin standart koşullarda uygulanması
E ) Soruların açık ve anlaşılır bir biçimde yazılması
Not : a şıkkı geçerlilikle ilgilidir. Güvenirliği etkilemez.

Kapsam geçerliğini saptamak için 
iki farklı yol kullanılabilir.

56

1- Rasyonel(mantıksal) – uzman    
kanısına başvurma yaklaşımı

2- İstatiksel (aynı kapsamı ölçen   
başka testle korelasyon)    
yaklaşım

57

1. Rasyonel 
(mantıksal) yaklaşım: 

1. Rasyonel (mantıksal) yaklaşım: 

Mantıksal olarak kapsam geçerliği belirlemede, testteki her 
bir maddenin ve bir bütün olarak testteki maddelerin 
dağılımının, testin ölçmeye yöneldiği davranışlarla konuları 
kapsayıp kapsamadığına bakılır. 

Bunun için
a. Testteki maddelerin dağılımının belirtke tablosundaki 

dağılıma uygun olup olmadığına
b. Her bir maddenin diğer maddelerce ölçülenlerden farklı 

bir davranışı ölçüp ölçmediğine bakılır. (belirtke tablosu 
kullanmak)

58

59

2. İstatiksel yaklaşım:
İstatiksel yaklaşımla 

kapsam geçerliği 
belirleme 

iki yolla yapılabilir. 

Bir alanda daha önce geliştirilmiş olan ve o 
alanın geçerli ölçüsü olarak kabul edilen bir 
test seçilir. 
Bu test tarafımızdan geliştirilen test ile 

kıyaslanır.
Bu kıyaslama için iki test de aynı öğrencilere 

uygulanır. 
Elde edilen puanlar arasındaki korelasyona bakılır. 

Bu katsayı ne denli büyük ise test o denli geçerlidir 
denir.

60

1.Yol 
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1.Yol 

Geçerliliği 
önceden belli 

olan test

Bizim 
tarafımızdan 
geliştirilmiş 

test

61

2.Yol 

Geliştirilmiş olan bir test, testin geliştirildiği konuda 
başarılı ve başarısız ayrılan iki gruba uygulanır. 
O testten başarılı gurubun aldığı puanların 

ortalaması, başarısız grubun aldığı puanların 
ortalamasından anlamlı derecede büyükse test 
geçerlidir denir. 

62

2.Yol 
63

Başarısız olan 
öğrencilerin 
puanlarının 
ortalaması

Başarılı olan 
öğrencilerin 
puanlarının 

ortalaması ile

İstatiksel yaklaşımla 

Böyle bir yaklaşımda 
DEĞERLER -1, 0, +1 OLABİLİR. 
Geçerlik katsayısının negatif olması, 

testin önemli bir kusurunun olduğunu, 
sıfır olması geçersizliğini, 
pozitif olması ise katsayının 

yüksekliği oranında geçerliğini gösterir.

64

2001-KPSS
65

Matematik öğretmeni derste problem çözme becerilerine yönelik 
etkinliklere, ağırlık verdiği halde uyguladığı sınavı daha çok dört 
işlem yapabilme becerisini ölçen sorulardan oluşturmuştur.
Öğretmen bu yaklaşımıyla aşağıdaki verilenlerin hangisini 
tehlikeye atmıştır? 
A ) Puanlayıcı güvenirliğini
B ) Test/tekrar test test güvenirliğini
C ) Sınavın kullanışlılığını
D ) Testin kapsam geçerliğini
E ) Soruların ayırt ediciliğini

2003-KPSS

Bir başarı testinin “kapsam geçerliğinin yüksek olduğu” 
ifadesinden aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılabilir?
A ) tutarlı ve kararlı sonuçlar veren bir testten yararlanıldığı
B ) testteki soruların pek çoğunu öğrencilerin doğru olarak 

yanıtlayabildikleri
C ) testteki soruların konu alanını iyi bir şekilde örneklediği
D ) testteki soruların güçlük düzeylerinin gerçekleşmesi beklenen 

öğrenme düzeylerine uygun olduğu
E ) öğrencilerin testteki soruları yanıtlamaya çalıştıkları

66
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67

ÖLÇÜTE 
DAYALI 

GEÇERLİLİK

2- Ölçüte Dayalı Geçerlilik

Başka bir ölçme sonucunda 
elde edilen puanlar sınavın 
geçerliğinin ölçütü olarak kabul 
edilir. 
İki türü vardır.

68

2- Ölçüte Dayalı Geçerlilik

a - Uygunluk geçerliği

b – yordama geçerliği

69

70

a – Uygunluk 
(Eş Zaman) 
Geçerliği

a – Uygunluk (eş zaman) geçerliği

Öss puanının ne 
derece geçerli 

olduğu 

Daha önce elde 
edilmiş lise 

akademik başarı 
puanı veya 

dershane deneme 
puanları dikkate 

alınarak 
kestirilebilir.

71

ÖSS ÖĞRENCİSİ

72

b - Yordama 
Geçerliği:
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b - Yordama Geçerliği:

Yordama bir tahmindir. 
Ne var ki her tahmin bir yordama değildir.
Bir tahminin yordama olabilmesi için, onun geleceğe dönük olması 

ve belli bilgiler temelinde  bazı teknikler kullanılarak yapılması 
gerekir. 

Buna göre yordama; istatiksel teknikler kullanılarak ve 
bilinenlerden yararlanılarak bilinmeyen durumlar hakkında 
yapılan geleceğe yönelik tahminlerde bulunma işlemidir. 

Yordama yapabilmek için sağlam, amaca uygun ve güvenilir 
verilere ihtiyaç vardır.

Eğitimde yordama, bir öğrencinin ya da bir öğrenci grubunun 
gelecekte ne derece başarı göstereceğini tahmin etmek için 
kullanılır. 

73

Yordama Geçerliği

Yüksek 
puan alan 
öğrenciler 

Üniversite 
eğitiminde 
başarılı 
olacağı 
düşünülür.

74

Öss ile öğrencilerin üniversiteye yerleştirilmeleri

Kişilerin gelecekteki başarılarını yordamak için kullanılan testlerin bu 
maksada hizmet etmesi, yani yordama geçerliğine sahip olması istenir. 

Öğretmen yapımı testlerin yordama geçerliğinin yüksek olması 
beklenmez. Çünkü bu testler bir derse ilişkin soruları içerir ve 
kapsamı sınırlıdır.

Merkezi olarak yapılan sınavların ise yordama geçerliği yüksek 
olduğu varsayılır.

75

Not 

Merkezi  olarak yapılan 
sınavlar ÖSS – KPSS –

SBS    

Öğretmen yapımı testler

2003-KPSS

Aşağıdakilerden hangisinde yordama geçerliğinin belirlenmesine 
çalışılmaktadır?
A ) hazırlanan soruların belirli bir alanda öğrenilenleri temsil edip etmediğinin 

incelenmesi
B ) ölçme aracının öğretimde bir üst düzeyde başarılı olacak öğrencileri 

seçme özelliğinin incelenmesi
C ) bir grup öğrencinin iki dersteki başarılarının karşılaştırılması
D ) bir ölçme aracının birkaç hafta arayla aynı gruba tekrar uygulanması ve 

elde edilen puanlar arasındaki ilişkinin incelenmesi
E ) hazırlanan bir testin farklı düzeylerdeki öğrenci gruplarına uygulanması 

ve bu grupların başarılarının karşılaştırılması 

76

2002-KPSS
77

İlköğretim son sınıf başarı testinin sonuçları, öğrencilerin 
sonraki öğrenimlerinde farklı programlara yönlendirilmeleri 
amacıyla kullanılabilmesi için, yapılacak geçerlilik çalışması 
aşamasında öncelikle testin hangi özelliğine dikkat 
edilmelidir?
A ) Ortaöğretim düzeyindeki başarıyı yordama gücünü
B ) İlköğretim konularını kapsama derecesini
C ) Aynı sınıf düzeyindeki ders notlarıyla korelasyonunu
D ) Testin yazım, çizim ve düzenleme kurallarına uygunluğunu
E ) içerdiği sorularla ilgili puanların birbirleriyle korelasyonunu

2004-KPSS
78

I. İki ölçme aracından elde edilen sonuçların aritmetik ortalamaları arasında 
anlamlı bir fark olup olmadığını belirleme

II. Bir testi iki farklı gruba uygulama ve elde edilen sonuçların gruplar 
arasındaki farkı  yansıtıp yansıtmadığını belirleme,

III. Bir öğretim programı sonucundaki başarı ile programa başlama için 
yapılan ölçme sonucu arasındaki korelasyonu hesaplama,

IV. Bir testten elde edilen sonuç ile, başka bir testten elde edilen puanlar 
arasındaki korelasyonu hesaplama,

Yukarıda verilen ifadelerde belirtilen uygulamalardan hangisinde 
yordama geçerliliği belirlenir?
A ) I-II                                                         B ) III                                C ) III-IV

D ) I-IV                                                            E ) IV
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2007-KPSS

Pazarlama elemanları seçiminde kullanılmak üzere bir test geliştirilmiş ve 
işe alımlarda bu test uygulanmıştır. Daha sonra, işe alınan elemanların ilk 
aydaki başarılı satış sayıları ile işe girişte aldıkları test puanları arasındaki 
uyum incelenmiştir. 
Yukarıda belirtilen inceleme, uygulanan testin hangi özelliği hakkında 
bilgi verir? 
A) Yordama geçerliği 
B) Yapı geçerliği 
C) Kapsam geçerliği 
D) İç tutarlığı 
E) Puanlayıcılar arası güvenirliği 

79

80

YAPI 
GEÇERLİĞİ

3. Yapı Geçerliği:

Ölçme aracındaki sorular arasındaki ilişkileri ifade eder. Ölçme 
aracında yer alan her bir maddenin tüm maddeler ile bütünlük içinde 
olması  demektir.

Yapı geçerliği ile ilgili olarak bir testte yer alan her madde, testin bütünü 
ile ilişkili olmalıdır. 

Örneğin, matematik testi içerisinde kimya sorusu bulunmamalıdır
Diğer bir anlatımla:
1.  Ölçme aracı, ölçülmek istenen nitelikleri gerçekten ölçüp ölçmediği ve 

testin gerçekten ne tür özellikleri ölçebildiği (Matematik, soruları 
gerçekten matematik bilgisini mi ölçüyor?) 

2.  Ölçme aracındaki sorular arasındaki ilişkileri ifade eder. (30 maddelik 
bir testte 1. madde testin bütünü ile ilişkili mi? / Fizik testinde her soru 
fizik sorusu mu?)

81

 Faktör analizi : En geçerli yoldur. Faktör analizi bir ölçme aracında bulunan 
maddelerin aynı faktörü ölçüp ölçmediğinin belirlenmesi ya da aynı faktörü 
ölçen maddelerin bir araya getirilmesidir.

 Testteki maddelerin uzman kişilerin incelemesi
 Testi oluşturan soruların birbirleriyle olan ilişkilerinin belirlenmesi
 Test maddelerini cevaplayan kişilerle maddeyi nasıl cevapladıkları hakkında 

görüşülmesi
 Aynı özellikleri ölçen ve daha önceden geçerliği saptanmış başka ölçme aracı 

ile karşılaştırma
 Testin çok uzun zaman aralığı ile aynı gruba uygulanması ve test puanlarının 

karalılığının belirlenmesi
 Öğrencinin bir testten elde ettiği puanlarla testin ölçtüğü özellikleri kullandığı bir 

işteki başarı puanları arasında korelasyonu hesaplama
 Testle ölçülen özelliklere sahip olan bir grup ile testle ölçülen bu özelliklere 

hiçbir şekilde sahip olmayan iki farklı gruba testin uygulanması  ve iki grubun 
test puanlarının karşılaştırılması

82

Yapı Geçerliğini belirlemede kullanılan yöntemler

83

GÖRÜNÜŞ 
GEÇERLİĞİ  

4. Görünüş Geçerliği:  

Görünüş geçerliği, bir testin gerçekten ne 
ölçtüğüyle değil, ne ölçüyor göründüğü ile 
ilgilidir. 
Bir testin görünüş geçerliği, o testin ölçmek 

istediği şeyi ölçüyor görünmesidir. 
Görünüş geçerliği olan bir test, kapağında ne 

yazılı ise onu ölçüyor görünür. 
Sözgelimi, kapağında Fizik Testi yazılı olan bir 

testin içinde fizik ile ilgili sorular varsa, söz 
konusu testin görünüş geçerliği vardır denir. 

84
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KPSS-2003

Kapağında “Matematik testi” yazılı olan bir testin içinde 
matematik soruları varsa, söz konusu test aşağıdakilerden 
hangisine sahiptir?

A ) Kapsam geçerliği
B ) Yordama geçerliği
C ) Yapı geçerliği
D ) Görünüş geçerliği 
E ) Ölçüt geçerliği

85

86

GEÇERLİLİĞİ 
ETKİLEYEN 
FAKTÖRLER 
NELERDİR?

Geçerliliği Etkileyen Faktörler Nelerdir?

Güvenirlilik 
Soru sayısının artması
Ölçme sisteminden kaynaklanan hatalar (sistematik 

yanlılık)
Ölçme yönteminin bireyin alacağı puanı etkilemesi
İstenmeyen değişkenlerin ölçümlere karışması
Sınavda ölçülecek davranışları uygun maddeler ile 

ölçmemek geçerliliği düşürür.

87

Geçerliği  Arttırma  Yolları

Her soru ölçülecek amaca hizmet etmeli. 
Her soru ayırt edici olmalı 
Test güvenilir olmalı. 
Alanı kapsamalı 
Test güçlüğü ile amacı arasında ilişki olmalı (Eğitimde%50, 

yarışma sınavlarında %70).Orta güçlükte olmalı
Uzmanlara kontrol ettirilmeli 
Aynı sorular tekrar tekrar sorulmamalı. 
Puanlama anahtarı eksik olmamalı veya yanlı davranılmamalı. 
Öğrencilere sınavdan önce sorular ile ilgili bilgi verilmemeli (ipucu)
Yetenek, zeka testlerinde içinde bulunulan kültür dikkate alınmalı 
Cevap seçenekleri soru sayısına eşit dağıtılmalıdır. 

88

KPSS-2006

Bir firmaya eleman almak amacıyla yapılan bir sınav için, 
oldukça geçerli bir sınav yapıldı. 
Diyen bir uzman sınavın hangi özelliğini ifade etmektedir?
A) Zor olduğunu 
B) Adayların yeteneklerine uygun olduğunu
C) Objektif olduğunu
D) Kolay olduğunu
E) İşteki başarıyı yansıtacak yapıda olduğunu

Cevap:Geçerlik sınavın yada soruların konuyu  kapsaması ve 
amacımıza hizmet etmesidir. 

89

2007-KPSS

Bir dersteki başarıyı ölçmek için geliştirilmiş
beş testle ilgili olarak tablodaki bilgiler elde edilmiştir. 

90

Test Güvenirlik 
Katsayısı 

Yordama 
Geçerliği 

Kapsam 
Geçerliği 

Ortalama 
Güçlük 

1 
2 
3
4 
5 

0,72 
0,65 
0,83 
0,92 
0,61 

0,45 
0,29 
0,64 
0,18 

–0,55 

Orta 
Yüksek 
Yüksek
Düşük 
Düşük 

0,70 
0,35 
0,58 
0,40 
0,50 

Sınıfındaki öğrenciler 
arasında bu dersteki 
başarısı yüksek olanları 
seçmek isteyen bir 
öğretmenin hangi testi 
kullanması en uygun olur? 

A) 1     B) 2     C) 3 D) 4     E) 5 
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Bir dersteki başarıyı ölçmek için geliştirilmiş
beş testle ilgili olarak tablodaki bilgiler elde edilmiştir. 

91

Test Güvenirlik 
Katsayısı 

Yordama 
Geçerliği 

Kapsam 
Geçerliği 

Ortalama 
Güçlük 

1 
2 
3 
4 
5 

0,72 
0,65 
0,83 
0,92 
0,61 

0,45 
0,29 
0,64 
0,18 

–0,55 

Orta 
Yüksek 
Yüksek 
Düşük 
Düşük 

0,70 
0,35 
0,58 
0,40 
0,50 

“Bir testin güvenirliğinin 
yüksek olması, geçerli bir 
test elde etmek için yeterli 
değildir.” yargısını 
desteklemek için hangi 
test örnek gösterilebilir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 

2007-KPSS

Bir dersteki başarıyı ölçmek için geliştirilmiş
beş testle ilgili olarak tablodaki bilgiler elde edilmiştir. 

92

Test Güvenirlik 
Katsayısı 

Yordama 
Geçerliği 

Kapsam 
Geçerliği 

Ortalama 
Güçlük 

1 
2 
3 
4 
5 

0,72 
0,65 
0,83 
0,92 
0,61 

0,45 
0,29 
0,64 
0,18 

–0,55 

Orta 
Yüksek 
Yüksek 
Düşük 
Düşük 

0,70 
0,35 
0,58 
0,40 
0,50 

2007-KPSS

Diğerlerinden daha 
kolay olduğu hâlde 
kabul edilebilir düzeyde 
güvenilir ve geçerli 
olan test hangisidir? 

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 

2
93

GÜVENİRLİLİK

GÜVENİRLİK

Bir ölçme aracının, ölçme 
sonuçlarına hata karıştırmadan 
ölçme yapabilmesi güvenirliktir. 

Objektiflik olarak da adlandırılan 
güvenirlik, ölçümler arasındaki 
tutarlılıktır.Yani farklı ölçümlerde 
aynı sonucun alınmasıdır.  

Güvenilir bir ölçme aracı, aynı 
özellikle ilgili olarak arka arkaya 
yapılan ölçmelerde yaklaşık 
olarak aynı sayısal sonucu verir. 

Bu anlamda güvenirlik, geçerliğin 
bir parçasıdır. 

Yaklaşık 
aynı sayısal 

sonuç

1.ölçüm

2.ölçüm

3.Ölçüm 

94

Başka ifade ile güvenirlik

Ölçme sonuçlarının (özellikle 
tesadüfi hatalardan) arınık olması 
yani hata karışmadan ölçme 
işleminin yapılabilmesidir.
Ölçme aracının ölçülecek özelliği 
doğru ölçmesidir.

95

Not 

GÜVENİRLİK 
ARTAR

ÖLÇMEDE 
HATA  AZSA

96



04.01.2013

17

Güvenirlik 

Duyarlılık 

• Ölçme aracının birimi 
ile ilgilidir.

• Birim aralığı küçük 
olan bir ölçme aracı 
daha duyarlıdır.

• 50 soruluk bir çoktan 
seçmeli test  10 
soruluk bir yazılı 
yoklama aracına 
göre daha duyarlıdır.

• Bir kuyumcunun altın 
tartarken gram yerine 
miligramı kullanması 
duyarlılığı arttırma 
çabasıdır.

Kararlılık-objektiflik 

• Ölçme aracı ile farklı 
zamanlarda yapılan 
ölçüm sonuçlarının 
birbiri ile tutarlı 
olmasıdır. 

• Yani ölçme aracının 
aynı koşullar altında 
aynı sonuçları 
vermesi demektir.

Tutarlılık 

• Bir testi oluşturan 
maddelere verilen 
cevaplarla testin 
tamamı tutarlı 
olmasıdır.

• İç tutarlılık da denir.

97

KPSS-2003

Aşağıdakilerden hangisi test puanlarının güvenirliğini ifade 
eder? 
A) Test sorularının konulara uygun şekilde dağıtılmış olması
B) Test puanlarının tesadüfi hatalardan arınık olma düzeyi
C) Soruları, davranışları öğrenmiş olanların cevaplayabilmesi
D) Test puanlarıyla öğrencinin gelecekteki başarısının 

kestirilebilmesi
E)  Sınavın amaca hizmet etme derecesi                            
Cevap. Güvenirlik bir anlamda hatalardan arınık olma durumudur

98

Örnek:

Bir okulda aynı dersi veren iki öğretmenin, aynı  konularda yaptıkları sınavlardaki soru sayıları ve  
yanıtları puanlama biçimleri şöyledir.
Birinci öğretmen : 20 soru sormuş ve her soruya 5 puan vermiştir.
İkinci öğretmen   : 50 soru sormuş ve her soruya 2 puan vermiştir.
İkinci öğretmenin elde ettiği puanların güvenirliği daha yüksektir diyen bir kişi bu iddiasını 
aşağıdakilerden hangisiyle destekleyebilir?
A) Testteki soru sayısı arttıkça puanların güvenirliği artar (duyarlılık)

B) Puanlamanın nesnelliği ölçme sonuçlarına karışabilecek hatayı azaltır
C) Bir sınavdaki yanıtların nasıl puanlanacağı kullanılan soru tipine göre değişir
D) Bir ölçme aracının güvenirliği araçta yer alan soruların güçlüğünden etkilenir.
E) Öznel puanlama yöntemleri puanların  güvenirliğini düşürür.

Cevap. Testteki soru sayısı arttıkça testin güvenirliği de artacaktır. Cevap A Güvenirlik katsayısı 0(sıfır)
ile +1 arasında değişir. Güvenirlik katsayısı, ölçme sonuçlarının rastgele hatalardan arınıklığı 
ölçüsünde üst sınıra (+1)   yaklaşır. 

99

KPSS-2001

Aşağıdakilerden hangisi, testin güvenirliğini artırıcı bir etkendir?

A) Soruların zor olması
B) Cevaplama süresinin kısa olması
C) Sorularda yoruma açık ifadelerin kullanılması
D) Puanların bir puanlayıcıdan diğerine değişmesi
E) Soruların bilen ve bilmeyeni ayırıcı nitelikte olması

Cevap. Soruların bilen ve bilmeyeni ayırıcı nitelikte olması güvenirliği artırır. Çünkü tekrar 
test durumunda bilenler yine yapabilecekler, bilmeyenler yine yapamayacaklar, böylece 
farklı zamanlarda yapılan ölçümlerden yakın sonuçlar alınacaktır. Cevap. E

100

101

PUANLAYICI GÜVENİRLİĞİ 
VE 

OBJEKTİFLİK NEDİR?

Puanlayıcı Güvenirliği ve Objektiflik Nedir?

Birkaç  puanlayıcının farklı bireylere ve farklı sorulara 
(maddelere) vermiş oldukları puanlar arasındaki tutarlılığın 
derecesidir.
Ölçme aracının güvenirliğinde tarafsızlık anlamına gelen 

“objektiflik” önemlidir. 
Objektiflik, ölçme işlemini yapan kişinin kişisel amaçlarından ve 

duygularından uzak durması ve tarafsız davranmasıdır.
 Ölçme işleminin objektifliğini sağlamada “puanlayıcı güvenirliği” 

önemlidir.

102
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Ölçmenin objektifliğini (puanlama güvenirliğini) sağlamada 
başlıca 3 yol kullanılır.

Ölçmeyi yapan kişi özelliği 
birkaç defa gözler ve bu 
gözlemlerin sonunda elde ettiği  
ölçümlerin ortalamasını alır.
Bir özelliği birden fazla kişi 

gözleyerek elde edilen 
ölçümlerin ortalaması alınır.
Cevaplandırma anahtarı ile 

puanlama yapılır.

103

Güvenirlik katsayısı (rx) 0,00 ile 1.00 arasında 
değişen korelasyon katsayısıdır. 
Güvenirlik katsayısı (rx)=1’e yaklaştıkça 

güvenirliğin yüksek, 
Güvenirlik katsayısı (rx)=0’a yaklaştıkça 

güvenirliğin düşük olduğu söylenir.

104

Güvenirlik Katsayısı (rx) 

105

İLİŞKİ ÖLÇÜLERİ 
(KORELASYON)

Korelasyon nedir? 

Aylık 
okuduğu 

kitap sayısı

Okuduğu 
metni 

anlama 

106

•Zeka düzeyi
•Sosyo-ekonomik durum
•Ailedeki bireylerin okumaya teşvik etme durumu vb. 
gibi faktörler eşit olduğu varsayılır.

İLİŞKİ - BAĞINTI

Korelasyonda 

Değişkenler arasındaki ilişkinin iki önemli özelliği vardır. Bunlar:
1- ilişkinin tipi
2- ilişkinin gücüdür.

Değişkenler arasındaki İLİŞKİNİN TİPİ 
1-doğrusal – pozitif 
2-doğrusal olmayan – negatif 
3-hiç ilişki yoksa – sıfır ya da nötr korelasyon  olmak üzere üçe  

ayrılır.

107

Pozitif korelasyon
108

 Eğer iki değişken aynı anda artıyor ya da azalıyorsa sonuç 
+1.00 a yakındır. 
Örnek:  
Çok çalışan öğrencinin yüksek puan alması
Çok yemek yemesi, kilo alması
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Pozitif korelasyon 

Çalışma süresi Matematik puanı

1 50

2 60

3 70

4 80

5 90

109

Negatif korelasyon
110

Eğer iki değişken biri artıyor diğeri  azalıyorsa sonuç -1.00 a 
yakındır.
Örnek:
Derse devam eden öğrencinin düşük puan alması
Spor yaptıkça kilo alma gibi

Negatif korelasyon
111

TV SEYRETME
süresi Matematik puanı

1 90

2 80

3 70

4 60

5 50

Pozitif ancak tam olmayan ilişki
112

Yakın arkadaş 
sayısı Matematik puanı

1 60

2 90

3 50

4 80

5 70

Pozitif ilişki varken 30 yaşına kadar pozitif 30 yaşından 
sonra negatif

113

Yakın arkadaş 
sayısı Matematik puanı

1 60

2 90

3 50

4 80

5 70

Nötr korelasyon
114

 Eğer değişkenler arasında bir  ilişki yoksa sonuç 0.00 a 
yakındır.
Örnek:
 Adı Ahmet olanların daha zeki olması
Okula zamanında gelen birisinin kilo alması gibi.
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Korelasyon katsayısı

-1 doğru 
ilişki artar

+1 doğru 
ilişki artar

115

0

İlişki yok

Korelasyon tekniğini değerlendirirken şu hususlara dikkat 
edilmelidir

1. Karşılaştırma yapılırken mutlak değerler dikkate alınmalıdır. Mutlak 
değerlerden hangisi daha büyükse o daha fazla ilişkilidir. 

Örneğin, -0.90<0.70
2. İlişki katsayısı iki değişken arasındaki ilişkinin yönünü ve derecesini 

gösterir. Yüzdelik olarak kullanılmaz.  
3. İlişki katsayısı iki değişken arasında neden sonuç ilişkisi vermez

116

Not 
117

Katsayının 1.00 a yaklaşması ilişkinin mükemmelliğini, 0.00 a yaklaşması 
ise zayıflığını gösterir.   

İlişkinin eksi yada artı yönde olması; mükemmelliği ya da zayıflığı ile ilgili 
değildir.  

İki değişken arasında hiçbir ilişki yoksa katsayı 0.00 olacaktır.
Örneğin;
 -0.85 düzeyindeki bir ilişki +0.45 düzeyindeki bir ilişkiden daha güçlüdür. 

Korelasyon 

1.durum 2.durum 3.durum 4.durum 5.durum

-0,85 0,93 -0,94 0,65 0,00

118

Korelasyon 

DURUM İLİŞKİ 

Çok çalışanın başarılı olması Pozitif ilişki

Çok yiyenin zayıflaması Negatif ilişki

Çok konuşanın mühendis 
olması İlişki yok

119

2006-KPSS

DERS Tarih Coğrafya Felsefe
Yabancı

Dil

Tarih 1,00 0,60 0,85 -0,35

Coğrafya 0,60 1,00 0,40 -0,25 

Felsefe 0,85 0,40 1,00 0,30

Yabancı
Dil -0,35 -0,25 0,30 1,00

120

Bir grup öğrencinin tarih, 
coğrafya, felsefe ve yabancı
dil testlerinden aldıkları puanlar 
arasındaki korelasyonlar
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Bu tablodaki bilgilere dayanarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine varılabilir?

A) Yabancı dil testi en düşük ortalamaya sahiptir.
B) Öğrenciler tarih ve coğrafya derslerinde çok başarısızdırlar.
C) Felsefe ve yabancı dil testleri çok farklı özellikleriölçmektedir.
D) En yüksek ilişki felsefe ile tarih puanları arasındadır.
E) En düşük ilişki tarih ile yabancı dil puanları arasındadır.
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2005-KPSS
121

Deneysel bir çalışma gerektiren araştırma konusu 
aşağıdakilerden hangisidir?
A ) Türkiye’deki sınıf öğretmenlerinin matematik eğitiminde 

karşılaştığı güçlükler
B ) Çoklu zeka kuramına göre tasarlanmış fen öğretiminin 

ilköğretim öğrencilerinin fen başarısına etkisi
C ) Türkiye’deki AIDS hastalarının yaşa ve cinsiyete göre 

dağılımı
D ) Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki kadınlarda okuryazarlık oranı
E ) ÖSS puanları ile KPSS puanları arasındaki ilişki

2004-KPSS
122

I. Düzenli çalışma-başarı düzeyi
II. Gelir düzeyi-satın alma gücü
III. Zekâ-yaratıcılık
IV. Yorulma-öğrenme hızı
V. Sıkılma-olumsuz tutum
Yukarıda verilen ifadelerden hangisinde negatif korelasyon vardır?
A ) I
B ) II
C ) III
D ) IV
E ) V

123

REGRESYON 

Regresyon 

X ve Y gibi iki değişken arasındaki ilişki korelasyon yoluyla 
hesaplanır.korelasyon iki değişken arasındaki ilişkinin sayı 
ile ifade edilmesidir fakat matematiksel bir eşitlik vermez. 
Bu yüzden değişkenlerden birinin yardımıyla diğerinin 
kestirilmesi mümkün olmaz.
İki değişken arasındaki fonksiyonel ilişkiyi belirten, bunlardan 

biri yardımıyla diğerinin değerinin kestirilmesi imkan 
sağlayan teknik regresyondur.
Regresyon, iki değişken arasındaki ilişkiyi matematiksel bir 

eşitlikle belirtir.

124

125

GÜVENİRLİK 
KATSAYISININ 

BELİRLENMESİ 

Güvenirlik Katsayısının Belirlenmesi 

Güvenirlik katsayısının belirlenmesi için birden fazla yolu
bulunmaktadır. Bunlar; 

1. Bir Testi Aynı Gruba Aralıklı Olarak İki Kez Uygulama Yöntemi
2. Paralel  (eşdeğer formlar) Testler Yöntemi
3. Bir Testin İki Yarıya Bölünmesi Yöntemi
4. iç tutarlılık güvenirliği yöntemi (maddelerin birbirine uyumuna 

bakılarak yapılan güvenirlik kestirme yöntemi)

126
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1. Bir Testi Aynı Gruba 
Aralıklı Olarak

İki kez Uygulama 
Yöntemi:

1. Bir Testi Aynı Gruba Aralıklı Olarak İki kez Uygulama 
Yöntemi:

Bu yolla test güvenirliğini 
kestirmek için, bir test aynı 
guruba belli bir zaman 
aralığıyla iki kez uygulanır. 

Daha sonra bireylerin birinci 
uygulamadan aldığı puanlarla, 
ikinci uygulamadan aldıkları 
puanlar arasındaki korelasyon 
bulunur. 

Elde edilen korelasyon 
katsayısı testin güvenirlik 
katsayısıdır. (Kararlılık/Tutarlılık 
katsayısı)

Test 
sorular
1.2.3.4.5…

Aynı test 
bir süre 

sonra aynı 
gruba 
tekrar 

uygulanır

Test 
sorular
1.2.3.4.5…

128

KPSS-2004

Öğretmen bir ölçek hazırlamış ve bunu aynı gruba birkaç kez uygulayıp 
aralarındaki tutarlığa bakmıştır. 
Öğretmen bu davranışıyla aşağıdakilerden hangisi belirlemeye 
çalışmaktadır?
A) Yordama geçerliğini hesaplama
B) Testin güvenirliğini saptama
C) Testin kullanışlığını hesaplama
D) Testin yor dayıcılığını saptama
E) Testin kapsamını hesaplama

Cevap. Burada tekrarlı bir ölçümle testin güvenirliği bulunmaya çalışılmaktadır. Cevap B

129

2007-KPSS

Lisedeki bir rehber öğretmen öğrencilerin mesleki ilgilerini belirlemek için mesleki ilgi 
envanteri geliştirmiştir. Güvenirliğini belirlemek için bu envanteri aynı öğrencilere altı hafta 
arayla iki kez uygulamış ve iki uygulamadan elde edilen ölçüler arasındaki ilişkiyi 
(korelasyon) 0,45 bulmuştur. 

Aşağıdakilerden hangisi, bu korelasyon değerinin düşüklüğü için gerekçe olarak 
gösterilemez? 

A) Ölçülen özellik kolay değişme gösteren bir yapıdadır. 
B) İki uygulamanın koşulları birbirinden oldukça farklıdır. 
C) Öğrenciler maddelere yanıt verirken gerçekçi davranmamışlardır. 
D) Sorular her okumada farklı anlamlara gelebilmektedir. 
E) İki uygulama arasında geçen süre çok kısadır. 

130

2004-KPSS

Bir öğretmen  Fransızca kelime bilgisini yoklayan bir test hazırlamış bunu 
birkaç hafta arayla öğrencilere iki kez uygulanmıştır. Bu iki uygulamadan 
elde edilen puanlar arasındaki korelasyonu 0.90 olarak hesaplanmıştır.

Bu değer testin en çok hangi özelliği hakkında bilgi verir?

A ) kapsam geçerliği
B ) yapı geçerliği
C ) kullanışlığı
D ) test-tekrar test güvenirliği
E ) KR-20 güvenirliği

131

2004-KPSS
132

Aşağıdaki ifadelerin hangisinde, bir testin test-tekrar test güvenirliğini belirlemeden söz 
edilmektedir?

A ) Ayşe öğretmen Matematik dersi için bir test hazırlamış ve 2 hafta arayla  yeni testi aynı gruba iki 
kez uygulamıştır. Bu uygulama sonucu korelasyon ise 0.80 olarak hesaplanmıştır.

B ) Ayşe öğretmen Matematik dersi için bir test hazırlamış, testi  iki kez uygulamış ve test sonucu 
elde edilen başarı düzeyleri aynı çıkmıştır

C ) Ayşe öğretmen Matematik dersi için bir test hazırlamış ve testi iki farklı gruba aynı anda 
uygulayarak gruplar arası başarı farkının  olmadığı  sonucuna ulaşılmıştır.

D )  Ayşe öğretmen Matematik dersi için dönem başında ve sonunda uygulanmak üzere bir öntest-
son test çalışması yapmış,  öğretimde % 92 başarıya ulaşıldığı sonucuna ulaşılmıştır.

E ) Ayşe öğretmen Matematik dersi için 2 test hazırlamış, ilk testin sonucu % 70, ikinci testin sonucu 
% 90 başarı sonuçları elde edilmiş, uygulama  sonuçlarının % 80 başarılı olunduğu sonucuna 
ulaşılmıştır.
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2. Paralel Testler 
Yöntemi:

2. Paralel Testler Yöntemi:

Bu yöntemle güvenirlik tahmini için bir testin en az  iki eşdeğer 
formunun geliştirilmiş olması gerekir. 

Paralel iki testin eşdeğer olabilmesi için her iki test içindeki madde 
sayısı, niteliği ve ölçtüğü davranışlar bakımından birbirine denk 
olmalıdır.  

Bu yöntemin uygulanması şu şekildedir:
Paralel formaların her ikisi de aynı öğrenci grubuna uygulanır ve 

öğrencilerin iki ayrı formdan almış oldukları puanlar arasındaki 
korelasyon hesaplanır. 

Testler aynı anda uygulanabileceği gibi belli bir zaman sonra da 
uygulanabilir. (Eşdeğerlik katsayısı)

134
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2. Paralel Testler Yöntemi:

136

3. Bir Testin İki 
Yarıya Bölünmesi 

Yöntemi

3. Bir Testin İki Yarıya Bölünmesi Yöntemi

Test güvenirliğini tahmin işinde 
en çok kullanılan bir 
yöntemdir. 

Çünkü bu yöntem, tek bir 
öğrenci grubu ve tek bir test 
formu gerektirir. 

Bu yöntemde uygulanmış olan 
test iki eşdeğer yarıya 
bölünerek öğrencilerin testin iki 
yarısından aldıkları puanlar 
arasındaki korelasyon 
hesaplanır. (aynı zamanda iç 
tutarlılığı tespit edilmektedir)

Yarım 
test

Yarım 
test 

4.soru

3.soru

2.soru

1.soru
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Örneğin

100 soruluk bir Türkçe testi soruları 1,3,5,.. gibi tek numaralı 
sorular bir grup, 2,4,6,…Numaralı sorular bir grup olarak 
alınabilir. 
Daha sonra bu iki grup arasındaki korelasyon hesaplanırsa 

elde edilen katsayı tüm testi ikiye bölerek elde ettiğimiz yarım 
testlere ait korelasyon katsayısını, yani yarım testlerin 
güvenirliğini verecektir.

138
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4. İç Tutarlılık 
Güvenirliği 
Yöntemi

4. İç Tutarlılık Güvenirliği Yöntemi

Bir testin bir kez uygulanarak 
Ve testte yer alan maddelerin analiz edilir (iç tutarlılık 

güvenirliği) 
Yani maddelerin birbirine uyumuna bakılarak yapılan 

güvenirlik kestirme yöntemidir.

İç tutarlılık güvenirliğini hesaplamak için KR-20 VE KR-21 
formülleri kullanılmaktadır. bu formüllerde elde edilen 
güvenirlik katsayısının yüksek olması test maddelerinin 
birbiriyle tutarlı olduğu anlamına gelir.

140

Kuder-Richardson 20/21 formülleri 

Bu formüller Güvenirlik hesaplanmasında kullanılan  formüllerdir. 
Bu hesaplamadan elde edilen sonuçlar 0,00 ile +1,00 arasında değişir. 
Eğer iki ölçüm  arasında hiçbir ilişki yoksa güvenirlik katsayısı 0,00 

olacaktır. Bu durum ölçmemizin tamamının hatadan oluştuğu anlamına 
gelir. 

Eğer ölçeğimizin iki uygulaması arasındaki ilişki mükemmelse güvenirlik 
katsayısı +1,00 olacaktır. 

Kuder-Richardson 20 formülü, sadece doğru cevaplandırılan maddelere puan 
vererek, yanlış cevaplandırılan ve boş bırakılan maddelere ise hiç puan 
vermeksizin puanlanan testlerde uygulanabilir.

Eğer bir testteki maddelerin güçlük dereceleri birbirinden önemli ölçüde farklı 
değilse, yani testteki tüm maddelerin güçlük dereceleri eşit olduğu düşünülürse, o 
testin güvenirliğini tahmin için Kuder-Richardson 21 formülü kullanılabilir. 
(İçtutarlılık katsayısı)

141

KR-20 ve KR-21

KR-21 ile  hesaplanan güvenirlik KR-20 İLE hesaplanan 
güvenirlik katsayısından her zaman KÜÇÜKTÜR.
KR-21 ile hesaplanan güvenirlik katsayısı ALT SINIRDIR.
KR-21 ve ya KR-20 ile hesaplanan güvenirlik için yorum 

değişmez. Örneğin KR-20 = 0,89 ve KR-21 = 0,85 olsun her ikisi 
de +1,00’a yakın olduğu için güvenirlik yüksektir şeklinde 
yorumlanır.

142

Uygulanan test hatalardan arınıktır.
Sorular aynı özelliği ölçmüştür (sorular homojendir)
Grup heterojendir (test grubu birbirinden iyi ayırmıştır. Madde 

ayırt edicidir.)
Testin yapı geçerliği yüksektir.
Ölçülen değişken tek boyutludur.
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KR-20 ve ya  KR-21 yüksek ise şu yorumlar yapılır

144

GÜVENİRLİĞİ 
ARTIRMAK İÇİN 
GENEL İLKELER
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GÜVENİRLİĞİ ARTIRMAK İÇİN GENEL İLKELER

Soru sayısını artırmak 
Soruları açık ve anlaşılır olarak hazırlamak 
Sınavları uygun ortamlarda yapmak 
Sorular bilen ve bilmeyen öğrencileri ayırmalıdır 
Öğrencilere yeterli zaman verilmesi (süre iyi ayarlanmalı, fazla ya da az 

olmamalı) 
Soruların öğrenci seviyesine uygun olması 
Birçok puanlayıcıya puanlatmak 
Sınavda dikkatli olma ve kopya önlenmelidir. 
Öğrenci sayısı arttıkça testin güvenirliği artar.bir noktadan sonra sabit kalır.
Soruların güçlük derecesi orta güçlükte olmalı
Objektif puanlanan ölçme araçlarının tercih edilmesi

145

KPSS-2004

Aşağıda verilen ölçümlerden hangisinde hata payı en azdır? 

Standart Sapma Güvenirlik Katsayısı

A)                    2                                      0,45
B)                    8                                      0,55
C)                    5                                      0,60
D)                    6                                      0,70
E)                    2                                      0,90
Cevap. Bu tür sorularda verilen hangi değerler yorumlanarak cevaba ulaşılacağı bilinmelidir.Bu soruda verilen 
standart sapma bizim bu soruyu cevaplandırmamız için gerekli bir değer değildir. Burada yorumlanması gereken 
Güvenirlik katsayısıdır. Çünkü hata sorulmaktadır. O halde Güvenirlik katsayısı sonuçları +1,00 e yaklaştıkça  
hata payı azalmakta 0,00 a yaklaştıkça hata payı artmaktadır. Bu anlamda en büyük değer hata payı en az olan 
şıktır. Cevap E.
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KPSS-2002

Bir ölçme aracı veya yönteminin objektif olması hangi 
anlama gelmektedir?

A ) Cevaplama sırasında kopya çekilmesine olanak vermemesi
B ) Uygulama koşullarının değişmemesi
C ) Soruların uygun güçlük düzeylerinden seçilmesi
D ) Bağımsız puanlayıcılar kullanıldığında bunların aynı sonuca 

ulaşması
E ) Puanlamanın net ve kolay olması
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Hazırladığı testin güvenirliğini artırmak isteyen bir öğretmen 
öncelikle aşağıdakilerden hangisini sağlamaya çalışmalıdır?
A) Testteki soruların ve seçeneklerin dil bilgisi kurallarına uygun 

olmasını
B) Soruların açık, net ve anlaşılır olmasını
C) Seçenekler ile soru kökünün ifade bakımından birbirleriyle 

tutarlı olmasını
D) Test kapsamında ölçülmek istenilen her özelliğe ait soru 

bulunmasını
E) Seçeneklerin birbirine eşit ya da yakın uzunlukta olmasını
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Lisedeki bir rehber öğretmen öğrencilerin mesleki ilgilerini belirlemek için 
mesleki ilgi envanteri geliştirmiştir. Güvenirliğini belirlemek için bu envanteri 
aynı öğrencilere altı hafta arayla iki kez uygulamış ve iki uygulamadan elde 
edilen ölçüler arasındaki ilişkiyi (korelasyon) 0,45 bulmuştur. 
Aşağıdakilerden hangisi, bu korelasyon değerinin düşüklüğü için 
gerekçe olarak gösterilemez? 
A) Ölçülen özellik kolay değişme gösteren bir yapıdadır. 
B) İki uygulamanın koşulları birbirinden oldukça farklıdır. 
C) Öğrenciler maddelere yanıt verirken gerçekçi davranmamışlardır. 
D) Sorular her okumada farklı anlamlara gelebilmektedir. 
E) İki uygulama arasında geçen süre çok kısadır 

149

150

GEÇERLİK 
VE 

GÜVENİRLİK 
ARASINDAKİ 

İLİŞKİ 



04.01.2013

26

Güvenirlik ve Geçerlik arasındaki ilişki

Hem geçerlik, hem de güvenirlik ölçme hatasından etkilenir. 
Elde edilen ölçümlerdeki hata payı arttıkça geçerlik ve güvenirliğin 

düşeceği bilinmelidir. 
Bir testin geçerliği, onun güvenirliğini sınırlar. 
Güvenirlik geçerlik için gerekli koşuldur. Fakat yeterli koşul 

değildir.örneğin bir bölümü kopuk (2 cm eksik) bir cetvel ile bir kitabın 
boyunu 5 defa ölçerek aynı sonuca ulaşabiliriz (güvenilirdir). Fakat bu 
ölçme amacına hizmet etmekten uzaktır (geçerli değildir). 

Bir testin güvenirliği düşük ise geçerliği de düşüktür. Fakat güvenirliği 
yüksek olan bir testin geçerliği yüksek olmayabilir, hatta düşük olabilir. 

Güvenirliği düşük bir testin geçerliği ne denli uğraşılırsa uğraşılsın belli 
bir sınırın üstüne çıkarılamaz. 
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Bu ifadeleri maddeler hale getirirsek;

Güvenilir olma geçerli olmanın bir şartıdır. 
Bir ölçme aracı geçerli olmak için güvenilir olmak zorundadır. Fakat bir ölçme 

aracının güvenilir olması geçerlik için şart değildir. (güvenilir olan, geçerli 
olmayabilir) 

Güvenirlik düştükçe geçerlik de düşer. Fakat güvenirliği yüksek olan bir testin 
geçerliği düşük olabilir. 

Bir ölçme aracı için önemli olan geçerliktir. 
Güvenirlik için yapılan tüm çalışmalar, geçerliği artırır. 
Geçerlik güvenirliği sınırlar. 
Güvenirliği düşük bir testin geçerliği ne kadar uğraşılırsa uğraşılsın belli bir 

noktanın üzerine çıkarılamaz. Bu sınır güvenirlik katsayısının kareköküdür. 
Bir testin geçerlik katsayısı o  testin güvenirlik katsayısının karekök değerini 

geçemez. 
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Güvenirliği yüksek bir test aynı zamanda geçerlidir denemez. 

Örneğin, matematik 
dersinde bütün konuları 
kapsamayan yani geçerliği 
düşük bir testten doğru ve 
hatasız sonuçlar 
alabilirsiniz. 
Buradaki durum şudur: 

Testimiz güvenilirdir fakat 
geçerliği düşüktür. 
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Örnek: 

Güvenirliği (Güvenirlik katsayısı) 0,64 olan bir testin geçerliği en 
fazla kaç olabilir?

Çözüm: 0,64 = 0,80   (Geçerlik katsayısı en fazla 0,80 olabilir)

Çünkü :Bir ölçme aracının geçerliliği, güvenirlilik katsayısının 
karekökünden  daha büyük değer alamaz.
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Aşağıdaki durumlardan hangisinde, güvenilirliği yüksek test sonucunun 
geçerliliğinin düşük çıkması  durumunda en fazla riski oluşturur?

A ) Test puanları beklenene yakın biçimde dağılmakta, test kapsamı ölçülmek istenen 
davranışları örnekler görünmektedir.

B ) Test puanlarının iç tutarlılık katsayısı düşük görünmekte; ancak test kapsamı 
yoklanmak istenen kritik davranışları içermektedir.

C ) Test maddelerinin ayırt ediciliği düşük, test kapsamı dar tutulmuş ve uygulama denetim 
altında tutulamamıştır.

D ) Test puanlarının standart hatası büyüktür; ancak, testte çok sayıda ve çeşitli 
konulardan sorular vardır.

E ) Test puanlarının kararlılığı yüksektir; ancak, test kapsamı ölçülecek davranışları 
örneklemede yetersiz kalmaktadır.

3
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KULLANIŞLILIK
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BİR ÖLÇME ARACININ KULLANIŞLI OLABİLMESİ İÇİN 

Ekonomik olması
Puanlamasının pratik olması
Uygulama süresinin kısa olması
Uygun bir yönergesinin olması
Ölçme işlemini yapan kişiden istenen becerinin az olması
Hazırlanması, uygulanması ve puanlamasının kolay olması
Puanlarının yorumlanmasının kolay olması gerekir.
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Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A ) Güvenirlik ölçmenin tutarlılığı ile ilgilidir.
B ) Bir test, geçerli olmak için güvenilir olmak zorundadır.
C ) Güvenirlilik, bir ölçme aracının kullanıldığı amaca hizmet 

derecesidir.
D ) Bir testin geçerliği, bir derece sorunudur. Ya hep, ya hiç 

sorunu değil.
E ) Geçerlik, bir ölçme aracının, geliştirilmiş bulunduğu konumda 

amaca hizmet etmesidir.
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