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MURAT CİVELEK – REHBER ÖĞRETMEN 

[Bu dosyada yer alanlar 2014 KPSS 

Eğitim Bilimlerine yönelik bilgilerdir. Söz 

konusu bilgiler KMS-KPSS’de çıkmış 

sorular dikkate alınarak hazırlanmıştır.                                                

KPSS’de çıkan sorular temele alınarak, 

konuların anlatımında ayrıntıya girilen 

yerler olduğu gibi, özet geçilen yerlerde 

olmuştur.]          

Hata ve önerilerinizi lütfen bildiriniz!                 

Mail: civelek.murat@gmail.com    

Web Site: http://www.rehberlik.biz.tr 

ÖLÇME VE 
DEĞERLENDİRME 
      

mailto:civelek.murat@gmail.com
http://www.rehberlik.biz.tr/
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1. ÖLÇME 
Varlıkların veya olayların herhangi bir özelliğini gözlemleyerek (veya bir takım araçlarla karşılaştırarak) sonuçları 

sayı ve sembollerle ifade etmeye ölçme denir. Ölçme; bir niteliğin gözlenip gözlem sonucunun sayı veya başka 

sembollerle ifade edilmesi olarak da tanımlanabilir.  
 

Örnek; bir kişinin cinsiyetini söylemek, bir çocuğun boyunun kaç santim olduğunu söylemek, bir masanın boyunu 

ölçmek, havanın sıcaklığını söylemek birer ölçme işlemidir. 
 

1.1. Ölçme türleri 
a) Doğrudan (temel) ölçme: Ölçülecek özelliklerin,  ona ait bir ölçme aracıyla (yani araya başka bir değişken 

girmeden) doğrudan ölçülmesidir. Ölçülen nitelik ile ölçmede kullanılan aracın niteliğinin aynı olduğu (mesela; 

uzunluğu bir başka uzunluk ile ölçme, ağırlığı bir başka ağırlıkla ölçme) ölçmedir. Başlangıç noktası 0 (sıfır) 

gerçek (yokluk, hiçlik) anlamında kullanılır. Psikomotor davranışlarda da (Resim, müzik, beden eğitiminde) 

doğrudan ölçme yapılabilir. Doğrudan ölçmede objektiflik oranı yüksektir. 
 

Örnek; Ali’nin boyunu kalemle, metreyle ölçüp “1.70 cm” dir diye belirmek doğrudan ölçümdür. Çünkü Ali’nin 

boyunu (niteliği) ölçmek için kullanabileceğimiz uygun bir ölçüm aracı vardır. Sınıftaki öğrenci sayısının 

söylenmesi, bir bireyin adının söylenmesi, bir elbisenin renginin belirlenmesi, bir bilgisayar masasının 

uzunluğunun ölçülmesi, bir sepet elmanın kütlesinin kefeli terazi ile ölçmek, bir ilin nüfusunun söylenmesi. 

2013 KPSS Şıklardaki örnekler: Bir öğrencinin bir dakikada okuduğu kelime sayısının belirlenmesi. Bir 

öğrencinin yazdığı metinde kaç yazım hatası yaptığının belirlenmesi 

 

b) Dolaylı ölçme: Ölçülen özellik ile ölçmede kullanılan aracın özelliği birbirinden farklı ise bu tür ölçmelere 

dolaylı ölçme denir. Eğitimde kullanılan ölçme türüdür. Ölçmek istediğimiz özelliğe uygun bir ölçme aracı 

geliştirerek bunu kullanırız. Ölçme araçlarında sıfır noktası gerçek anlamında kullanılmaz. Yani 0 mutlak 

yokluğu göstermez, izafi yokluğu gösterir. Objektiflik oranı düşüktür. 

 

Örnek; Ali’nin Psikoloji dersindeki başarısını ölçmek için bir başarı testi kullanmamız gerekir. Bu bir dolaylı 

ölçmedir. Çünkü ölçmek istediğimiz başarıyı direkt olarak belirleyecek bir ölçme aracı geliştirmek mümkün 

değildir. Yetenek, kişilik, zekâ, kaygı, stres, ilgi, tutum gibi özelliklerin ölçülmesinde de dolaylı ölçme kullanılır. 
 

Sınav haricinde, öğrencinin sınıf içi ders etkinlikleri (soru sorması veya verilen cevaplar), jest ve mimikler gibi 

faktörler de dolaylı ölçme ve değerlendirme olarak değerlendirilebilir.  

 
2013 KPSS: Aşağıdakilerden hangisi dolaylı ölçmedir? (Cevap: Bir öğrencinin, zekâ düzeyinin belirlenmesi) 

 

Göstergeyle ölçme: Bir değişkenin başka bir değişken yardımıyla ölçülmesidir. Örnek; yazılı yoklamalar, çoktan 

seçmeli testler, yaylı kantar, terazi, baskül gibi ölçülen değişkenin bir nevi göstergesi olabilecek başka bir 

değişkenden faydalanma durumu vardır. 

 

c) Türetilmiş ölçme: İki veya daha fazla değişken arasında matematiksel bir işlem sonucu elde edilen ölçme türüne 

denir. Örnek; Üniversitelerde ders geçme notu vize ve final notlarının belirli oranlarda alınıp toplanmasıyla elde 

edilmesi. IQ ve nüfus yoğunluğunun hesaplanması, üçgenin alanının ölçülmesi, bir otomobilin saatte gittiği hızın 

hesaplanması. 2013 KPSS Şıklardaki örnekler: Bir arabanın bir yolculuktaki ortalama hızının belirlenmesi. Bir 

ülkenin, nüfus yoğunluğunun hesaplanması 
 
 

 
 

2012 KPSS: Bir Türkçe öğretmeni, 8A sınıfındaki öğrencilerden kendilerine verilen konuyla ilgili bir kompozisyon 

yazmalarını; 8B sınıfındaki öğrencilerden ise kendilerine verilen iki konudan birini seçip seçtikleri konuyla ilgili 

bir kompozisyon yazmalarını istemiştir. Öğretmen; öğrencilerin dönem boyunca okudukları kitap sayısı, 

kompozisyonu yazma süresi, konu seçme imkânı ve cinsiyet değişkenlerinin yazılı anlatım beceri düzeyini 

yordama gücünü incelemiştir. 

Bu araştırmadaki değişkenlerden hangisi dolaylı olarak ölçülür? 
 

A) Dönem boyunca okudukları kitap sayısı 

B) Kayıtlı oldukları şube 

C) Kompozisyonu yazma süresi 

D) Konu seçme imkânı 

E) Yazılı anlatım beceri düzeyi 

I- ÖLÇME İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 
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  DOĞRUDAN ÖLÇME DOLAYLI ÖLÇME 

1 Ölçme işlemi direkt yapılır. Ölçme işlemi dolaylı yapılır. 

2 Kendine ait ölçme aracı vardır. O özelliği ölçtüğü düşünülen bir ölçme aracı vardır. 

3 Geçerliliği ve güvenirliği yüksektir. Geçerliliği ve güvenirliği düşüktür. 

4 Oranlı karşılaştırmalar yapılır. Oranlı karşılaştırmalar yapılamaz. 

5 Sadece pozitif değerler alır. Negatif değerler de alır. 

6 Fiziksel özellikler ölçülür. Zihinsel özellikler de ölçülür. 

7 Hata oranı düşüktür. Hata oranı yüksektir. 

8 Ölçme sonuçlarının yorumlanması kolaydır. Yorumlanması zordur. 

 
2. ÖLÇMEDE BİRİM 

Ölçme aracını oluşturan en küçük parçaya birim denir. Uzunluğun “km”, ağırlığın “kg” , sıcaklığın “derece” ile 

ifade edilmesi gibi. Birimler iki türlüdür. 
 

2.1. Birim türleri 

a) Doğal (gerçek) birim: Bir değişkenin hangi niteliğine ya da miktarına “1 birim” denileceği önceden 

tanımlanmamış ise, bu birime doğal birim adı verilmektedir.  Yani doğal birimlerde ölçülen özelliğin ne kadarına 

“1 birim” denileceği önceden tanımlanmamıştır. Örnek; adım, kulaç, sayma sayıları. Hami karşılaşmada 3 gol attı. 

Bir soruda 5 tane yazım hatasının bulunması. Bir iş yerinde personel sayısının belirlenmesi. 
 

b) Tanımlanmış (yapay, izafi) birim: Bir değişkenin ne kadarlık miktarına, “bir birim” denileceğinin uzmanlar 

tarafından belirlenmesine tanımlanmış bir birim adı verilmektedir. Örnek; Termometre, öğrenci puanları, zekâ 

puanları, metre, gram, saat, lira. Demet KPSS’den 85 puan aldı. Ders 45 dakika sürdü. Bu kitabın fiyatı 15 TL’dir. 

Ahmet’in boyu 2 metredir. 
 

2.2. Birimde olması gereken özellikler 

a) Eşitlik:  Kullanılan ölçme arasındaki birimlerin eşit dilimler halinde olmasıdır. Örnek; 100 cm yi oluşturan her 

cm birbirine eşittir.  

b) Genellik:  Birimlerin bütün dünyada herkes tarafından aynı şekilde anlaşılması ve aynı iş için aynı birimin 

kullanılmasıdır. Örnek; ağırlık ölçmede kullanılan “kilogram” dünyanın her yerinde kabul edilen genel bir 

birimdir. Oysa geçmişte ağırlık ölçmek için kullanılan “okkalar” herkes tarafından kabul edilmeyen, kullanılmayan 

ve dolayısıyla genel birim olmayan bir birim idi.  Bazılarının metre kullanıp, bazılarının kulaç kullanması genellik 

ilkesini bozar. 

c) Kullanışlılık: Birimlerin kullanılış amacına uygun olmasıdır. Örnek;  şehirlerarası mesafeyi ölçmek için m 

değil km kullanılır. İnsan ağırlığını ton ile değil de kilo ile ifade etmemiz amaca daha uygundur. 

 
3. ÖLÇÜM 

Ölçme işlemi yapıldıktan sonra elde edilen sayı ya da semboldür.  
 

Örnek; “Ali’nin boyu 1,70 cm.dir” ifadesindeki “1,70 cm” bir ölçümdür. “Ahmet 50 puan aldı.” ifadesindeki 50 

puan bir ölçümdür. 

 
4. ÖLÇME KURALI 

Ölçme işlemleri belirli kurallar doğrultusunda yapılır. Ölçme kuralı, ölçme işleminin nasıl yapılacağını ifade eder. 

Ölçme kuralı, ölçme işlemini yaparken, ölçmeye konu olan özelliğin hangi miktarına ne değer verileceğinin 

belirlenmesidir.   
 

Örnek; sınavda her soru 10 puandır veya 4 yanlış 1 doğru götürür demek, sınavların puanlanması için hazırlanan 

cevap anahtarı birer ölçme kuralıdır. 

 
5. SIFIR NOKTASI 

a) Mutlak (gerçek, doğal) sıfır: Matematik dilinde hiç elemanı olmayan kümeyi gösterir. “Sınıfta hiç öğrenci 

yok” denildiğinde, öğrenci sayısının sıfır olması doğal sıfırı ifade eder.  
 

b) Bağıl (tanımlanmış, göreli, izafi, keyfi, itibari) sıfır: Değişkenlerin doğal sıfırı bazen bulunmayabilir ya da 

bilinmeyebilir. Bu durumda ölçeğin üzerinde belirli bir nokta sıfır olarak kabul edilir. Yani bu kabul edilen sıfır 

İzafi (göreli) sıfırdır.  
 

Örnek; “Bugün hava sıfır derece” dediğimizde, “Bugün dışarıda ısı yoktur” anlamı çıkarılamaz. Ya da ölçme 

dersinin bir testinden sıfır almış öğrenci için “ölçme bilgisi hiç yoktur.” manası da çıkarılamaz.  
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2007 KPSS: Aşağıdaki örneklerin hangisinde sözü edilen ölçme işleminde bağıl (keyfî, itibari) sıfır söz 

konusu değildir?  
 

A) Ankara ili Çankaya ilçesinin deniz seviyesinden yüksekliği 870 metredir. 

B) Öğrencilerin felsefe dersine karşı tutum puanları ortalaması 207 dir. 

C) Tarih sorularından en az dört tanesine doğru cevap veremeyenler sıfır puan almıştır. 

D) Bugün hava sıcaklığı 15 ºC dir. 

E) Bu kitabın ilk 4 sayfasında kitabın kapsamı tanıtılmaktadır. 
 

 
6. ÖLÇEK 

Kelime anlamı birimdir. Bir özelliği ölçmeye yarayan birimdir. Nesnelere verilen sayıların anlamlarını belirlemede 

ve bu sayıların kullanılmasında uyulması gereken kuralları ve kısıtlamaları ifade eden bir kavramdır.  
 

6.1. Ölçek türleri 

a) Sınıflama (Adlandırma/Nominal) ölçekleri: Değişkenleri benzerliklerine veya farklılıklarına göre belirli 

şekilde kategorilendirmektir. En az bilgi veren ölçek türüdür. Kategorileme veya gruplama ölçekleridir. Örnek; 

kadın-erkek, uzun-kısa-orta, evli-bekâr-dul,  apartman-cadde numaraları, mahalle isimleri, sporcuların forma 

numaraları, illerin plaka numaraları birer sınıflandırma ölçeğidir.  
 

 

 

 

 
 
 

2006 KPSS: İş birliğine dayalı bir öğrenme uygulamasında gruplar öğrencilerin soyadlarının baş harfleri 

kullanılarak oluşturulmuştur. Bu uygulamadaki gruplara ayırma, bir ölçme işlemi olarak kabul edilirse 

kullanılan ölçek türü aşağıdakilerden hangisidir?  

 

A)  Sıralama   B)  Eşit oranlı  C)  Sınıflama   D)  Dereceleme  E)  Eşit aralıklı 

 
b) Sıralama (Dereceleme) ölçekleri: Değişkenlerin belli bir özelliğe sahip oluş miktarına göre (Büyükten küçüğe,  

küçükten büyüğe, başarılıdan başarısıza doğru) sıralandığı ölçektir. Örnek; Boy, yaş, kilo sıralaması olabilir.   

 
 

 

 

 

 
 

c) Eşit aralıklı ölçekler: Nesnelerin veya özelliklerin belli bir başlangıç noktasına göre ve belli bir özelliğe göre 

eşit aralıklarla sıralanmasıdır. 0 gerçek anlamında kullanılmaz (izafidir, bağıldır, keyfidir, tanımlıdır). 

Sınıflama ve sıralama ölçeklerinden farkı bir aralığın belirlenmesi ve bu aralığın tekrarlanarak devam etmesidir. 

Tanımlanmış ve değişmez bir birim vardır. Burada mutlak bir birim söz konusudur. Eğitimde en çok kullanılan 

ölçektir ve negatif değerler alabilir. Örnek; Takvimler, saat ve rakım ölçümleri, paralel, meridyen, termometre 

(Celcius), zekâ testleri (IQ), tutum ölçekleri, kişilik testleri ve başarı testlerindeki standart puanlar vb. 
 

 

 

 

 

2010 KPSS: Bingöl’de bir kış günü saat 12.00’de hava sıcaklığı − o 15 C ölçülürken aynı gün ve saatte 

Eskişehir’de sıcaklık − o 5 C olarak ölçülmüştür. Son nüfus sayımlarında Bingöl’ün nüfusu yaklaşık 250 000, 

Eskişehir’in nüfusu yaklaşık 750 000 olarak tespit edilmiştir. Bingöl’ün yüz ölçümü 8277 2 km, Eskişehir’in yüz 

ölçümü ise 13 925 2 km olarak ölçülmüştür. 

Bu ölçümler ve kullanılan ölçekler düşünüldüğünde, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?  
 

A) Bingöl’de hava Eskişehir’in üç katı soğuktur. 

B) Eskişehir’de sıcaklık Bingöl’den o 10 C daha yüksektir. 

C) Eskişehir’in nüfusu Bingöl’ün nüfusunun yaklaşık üç katıdır. 

D) Bingöl’ün nüfusu Eskişehir’in nüfusundan 500 000 daha azdır. 

E) Eskişehir’de birim alana düşen kişi sayısı Bingöl’den daha fazladır. 

Önemli:  Miktar belirtmez. Belli bir başlangıç noktası yoktur. Azlık, çokluk, önemlilik-önemsizlik belirtmez, 

nesneyi tanımlamak veya isimlendirmek için kullanılır.  Bu ölçek türünde yüzdelik, frekans (tekrarlanma sayısı) 

ve mod (tepe değer) dışında herhangi bir matematiksel işlem yani hesap yapmak mümkün değildir. 

 

Önemli:  Başlangıç noktası vardır, fakat sabit değildir (başlangıç noktası değişebilir). Sıfırın anlamı yoktur 

ve birimi değişkendir (birimler birbirine eşit değildir). Bu ölçek türünde yüzdelik dilimler, frekans, medyan 

(ortanca) ve sıra farkları korelasyon katsayısı dışında herhangi bir hesap yapmak mümkün değildir. 

 

Önemli:  Bu ölçek türünde, yüzdelik dilimler, medyan, mod, aritmetik ortalama, ranj, standart sapma, toplama, 

çıkarma işlemleri yapılabilir. Sadece çarpma ve bölme işlemleri (yani oransal karşılaştırmalar) yapılamaz.  
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d) Eşit oranlı ölçekler: Nesnelerin belirli bir başlangıç noktasına göre ve belli bir özelliğe göre eşit aralıklarla 

sıralanmasıdır. 0 noktası gerçek anlamında (yani yokluğu, hiçliği) kullanılır. Bu nedenle bu ölçekle elde edilen 

ölçümler (puanlar) ölçülen özelliğin gerçek miktarını belirtir. Aralıklı ölçeğin gerçek sıfırlısıdır. Birimler arasındaki 

mesafeler eşittir. Bu ölçek “sabit, değişmez, kesin, gerçek ve mutlak bir sıfır noktası” na sahiptir. Bu nedenle en 

gelişmiş ve en fazla bilgi veren ölçek türüdür. Sadece bu ölçekle elde edilen değerler arasında oransal 

karşılaştırmalar (toplama, çıkarma, bölme, çarpma işlemleri) yapılabilir. Örnek; Ağırlık (kg, litre), uzunluk (metre, 

km), basınç, hacim ölçümü, sayma sayıları, kronometre, Kelvin termometresi, yaş ve para hesapları vb. 
 

 

 
 

7. ÖLÇÜT (KRİTER) 

Ölçme sonuçlarıyla karşılaştırılan ve değerlendirmeye dayanak oluşturan değerlere denir. Ölçüt, bize 

değerlendirmeyi neye göre yapacağımızı belirtir. Örnek; psikoloji dersinden geçmek için 50 puan almak gerekir, 

1.70 boyun altı kısadır gibi ifadeler birer ölçüttür. Ölçütler iki türlüdür. 
 

7.1. Ölçüt türleri 

a) Mutlak ölçüt: Ölçme işleminden önce, kesin, standart, kişiye ve gruba göre değişmeyen (sabit) bir ölçüt varsa, 

bu ölçüte mutlak ölçüt denir. Mutlak ölçüt değerlendirilecek grup dikkate alınmadan önceden kesin olarak belirtilir. 

Örnek; Psikolojiden 45 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılır. YGS’de tercih yapabilmek için 180 puan almak 

gerekir. Yüksek Lisansa başvurabilmek için ALES’ten en az 70 almak gerekir. Sürücü belgesi alabilmek için 18 

yaşını tamamlamış olmak gerekir. Eğitimdeki program hedefleri, öğretmenin öğrenci ile ilgili kanısı. 
 

b) Bağıl ölçüt: Ölçme işlemi gerçekleştirildikten sonra, ölçme sonuçlarına göre ve ölçme işleminin yapıldığı 

gruba bağlı olarak elde edilen ve değişebilen ölçüttür. Bu ölçüt önceden belli değildir. Kesin ve standart da değildir. 

Örnek;  Çan eğrisi sistemi, KPSS sınavı, Lisans ortalaması en yüksek olan 5 kişi yüksek lisansa alınacak.  

 

2012 KPSS: (I) Eda Öğretmen, dersini işledikten sonra öğrencilerine bir sınav uygular. (II) Sınavı hazırlarken ilgili 

kazanımları ve kazanımların ağırlıklarını göz önüne alarak bir belirtke tablosu hazırlar. (III) Hazırladığı tabloya 

uygun olarak sınavında 10 tane açık uçlu maddeye yer verir. (IV) Her bir maddenin değerini 10 puan olarak 

belirler. (V) Uygulama sonunda sınavdan en az 50 puan alan öğrencileri başarılı sayacağını açıklar. (VI) Sınava 

giren Ayşe, 80 puan alarak sınavda başarılı olur. 

Buna göre, ölçüt kaç numaralı cümlede belirtilmiştir? 
 

A)  I   B)  III   C)  IV   D)  V   E)  VI 
 
 

8. DEĞERLENDİRME 

Ölçme sonuçlarını bir ölçütle (kriter) karşılaştırarak bir yargıya, karara veya sonuca varma işidir. Değerlendirme, 

ölçme sonuçlarının, “geçti-kaldı, seçildi-seçilmedi, atandı-atanamadı” gibi sözcüklerle ifade edilmesidir. 
 

8.1. Değerlendirme Çeşitleri   

a) Ölçüte dayalı değerlendirme     

 a1) Mutlak değerlendirme (doğrudan, ölçüt, kriter dayanaklı değerlendirme) 

 a2) Bağıl değerlendirme (referans, göreli, norm dayanaklı değerlendirme) 

b) Hedefe Dayalı Değerlendirme (Yapılış Amacına Göre) 

 b1) Tanıma ve Yerleştirmeye dönük değerlendirme (ön-test) 

 b2) Biçimlendirici ve Yetiştirmeye dönük değerlendirme (formatif) 

 b3) Düzey belirleyici (tamamlayıcı) değerlendirme (Summatif) (son-test) 
 

a) Ölçüte dayalı değerlendirme 

a1) Mutlak (Doğrudan, kriter, ölçüt dayanaklı) değerlendirme: Önceden belirlenmiş mutlak (sabit) ölçüte göre 

değerlendirmenin yapılmasıdır. Mutlak değerlendirmenin genel olarak kullanıldığı alanlar; hayati, kritik 

durumlarda (doktor, asker, pilot, öğretmen eğitiminde), meslek eğitiminde, program hedeflerine ulaşma 

durumunda, öğretmen kanısının kullanılmasında, kavram yanılgılarının belirlenmesinde vb. 
 

Örnek; “500 metreyi 80 saniyenin altında koşanlar başarılı olacaktır” değerlendirmesinde mutlak ölçüt vardır.  

Çünkü bu değerlendirmede bireyin başarısı başkasının başarısına göre değerlendirilmedi. Ölçütün ne olacağı 

önceden net ve kesin olarak bellidir: 80 saniye. Yani bu ölçüt duruma (veya grubun başarısına) göre 

değişmemektedir. Dolayısıyla da bu ifadede mutlak değerlendirme yapılmıştır. 
 

“50 soruluk psikoloji testinde en az 25 soruya doğru cevap verenler dersi geçecektir” değerlendirmesinde mutlak 

ölçüt vardır. Çünkü öğrencinin başarısı başkasının başarısına göre değerlendirilmedi. Öğrencinin başarılı olması 

için önceden belirlenmiş sabit bir ölçüt vardır. O da en az 25 soruya doğru cevap vermektir. Yani ölçüt duruma 

(veya grubun başarısına) göre değişmemektedir. Dolayısıyla da bu ifadede mutlak değerlendirme yapılmıştır. 

Önemli:  Oranlı ölçekte her türlü matematiksel ve istatistiksel işlemler kullanılır. 
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a2) Bağıl (referans, göreli, norm dayanaklı) değerlendirme: Önceden belirlenmiş mutlak (sabit) bir ölçüt 

yoktur. Ölçüt duruma, kişiye veya gruba göre değişir. Yani bağıl ölçütün kullanıldığı değerlendirmedir. 

Öğrencilerin birbirleriyle karşılaştırılması sonucu yapılan değerlendirmedir. Bağıl değerlendirmenin genel olarak 

kullanıldığı alanlar;  Çan eğrisine göre geçme kalma durumuna karar vermede, standart sapmaya göre geçme 

kalma durumuna karar vermede,  ülke çapındaki normlara göre karar vermede, öğrencilerin yetenek düzeylerine 

dayalı beklentilerine göre değerlendirme yapmada, öğrencilerin yarışma içerisinde bulundukları ortamlarda başarılı 

öğrencilerin belirlenmesinde, seçme sınavlarında (Yüksek lisans,  KPSS), Z ve T gibi standart puanlara göre bir 

karar vermede, öğrencilerin program girişleri ve sondaki başarı farkı belirlenmede (erişi testleri) vb. 
 

Örnek; “500 metreyi en hızlı koşan 3 kişi okul takımına alınacaktır” değerlendirmesinde mutlak (sabit) bir ölçüt 

yoktur; bağıl ölçüt vardır. Çünkü öğrencinin başarısı başkalarının başarısına göre değerlendirilmektedir. Yani 

başarı başka değişkenlere (kişilere, gruplara) bağlı olarak değişebilmektedir. Dolayısıyla da bu ifadede bağıl 

değerlendirme yapılmıştır. 
 

“50 soruluk psikoloji testinde sınıf ortalamasının altında kalanlar kalacaktır” değerlendirmesinde mutlak (sabit) bir 

ölçüt yoktur; bağıl ölçüt vardır. Çünkü sınıf ortalama puanının kaç olacağı önceden bilinmemektedir. Bu ortalama 

60 da olabilir, 80 de olabilir. Yani ölçütün ne olacağı önceden belli değildir. Bu ifadede öğrencinin başarısı 

başkalarının başarısına göre değerlendirilmektedir. Dolayısıyla da bu ifadede bağıl değerlendirme yapılmıştır.  

 
2012 KPSS: 2000 öğrencinin bulunduğu bir okuldan, matematik bilgi yarışması için 4 kişilik bir takımın 

oluşturulması hedeflenmektedir. Takıma alınacak başarılı öğrencileri seçmek amacıyla okuldaki tüm öğrenciler 50 

maddelik çoktan seçmeli bir başarı testine alınacaktır. Yapılan bu değerlendirme işleminde, mutlak ölçüt 

kullanılmasına bağlı olarak aşağıdaki sonuçlardan hangisi gözlenebilir? 

 

A) Takım için yeterli sayıda öğrenci bulunamayabilir. 

B) Öğrencilerin başarı düzeyleri belirlenemeyebilir. 

C) Yeterli objektiflik sağlanamayabilir. 

D) Ölçmenin standart hatası istenenden çok büyük olabilir. 

E) Sınavın kullanışlılığı çok düşük olabilir. 
 
 

b) Hedefe Dayalı Değerlendirme (Yapılış Amacına Göre) 

b1) Tanıma ve Yerleştirmeye dönük değerlendirme (ön-test) (Diagnostik):  Öğrencilerin bir programa 

başlamadan önce ön koşul niteliğindeki bilişsel davranış, duyuşsal özellik ve devinişsel becerilerini tanılamak ve 

hazırbulunuşluk düzeyini belirlemek için yapılan değerlendirmedir.  
 

Tanılayıcı değerlendirmede not verilmez ya da verilen notun (mesela kişilik testlerinde verilen notlar) öğrencinin 

başarı düzeyine, yeni başlayacağı okulda ulaştırılmaya çalışılacak kazanımlara ilişkin bilgi vermesi söz konusu 

değildir. Verilen nottaki temel amaç öğrencilerin değişik alanlardaki gelişim ve kişilik özelliklerini ayrıntılı bir 

şekilde ortaya koyarak belli amaçlara uygunluğunu ve en iyi gelişeceği alanları belirlemektir. 
 

Kullanım amaçları; öğrencileri çeşitli yönleriyle tanımak ve özelliklerine uygun bir alana yerleştirmek, 

öğrencilerin öğrenme ihtiyaçlarını belirlemek, ön koşul davranışlara ne derece sahip olduklarını tespit etmektir. 
 

Tanıma ve yerleştirmeye dönük değerlendirmede kullanılan sınavlar; Hazırbulunuşluk testleri, seviye tespit 

sınavları (STS), muafiyet sınavları, özel ve genel yetenek testleri, tanıma testleri, seçme ve yerleştirme testleri 

(YGS, LYS, KPSS gibi). 
 

2013 KPSS: Bir üniversitenin yabancı diller yüksekokulunda İngilizce hazırlık eğitimi verilmektedir. Hazırlık 

sınıfına kayıt yaptıran 80 öğrenci vardır. Hazırlık sınıfının yirmişer kişilik üç şubesi bulunmaktadır. Uygulanacak 

olan İngilizce seviye belirleme sınavına giren öğrenciler, puan sırasına göre dizilecek ve en yüksek puanı alan 20 

öğrenci hazırlık eğitimini atlayarak doğrudan birinci sınıfa başlayacaktır. Sonraki en yüksek puanları alan 20 

öğrenci ileri düzey, daha sonraki 20 öğrenci orta düzey, son sıradaki 20 öğrenci ise başlangıç düzeyi İngilizce 

eğitim programına katılacaktır. 

Yabancı diller yüksekokulunda gerçekleştirilen bu değerlendirmenin, amacına ve ölçütüne göre türleri 

aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir? 

 

      Amacına göre___           _Ölçütüne göre_ 

A) Tanıma ve yerleştirme        Mutlak 

B) Biçimlendirme ve yetiştirme       Bağıl 

C) Değer biçme         Bağıl 

D) Tanıma ve yerleştirme        Bağıl 

E) Biçimlendirme ve yetiştirme         Mutlak 
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b2) Biçimlendirici ve Yetiştirmeye dönük değerlendirme (formatif): Öğrencilerin bir programa girdikten 

sonra süreç içinde değerlendirilmesidir. Süreç içerisinde yapılan bu değerlendirme, ünite veya konu sonlarında 

yapılır. Bu değerlendirmede not verilmez. Öğrencilere verilen puanlar, onların öğrenme eksikliklerini ortaya 

koymaya yöneliktir. Ayrıca bu değerlendirmede mutlak ölçüt kullanılır. 

 

Biçimlendirici ve yetiştirmeye dönük değerlendirmede; öğrencilerin öğrenme eksiklikleri izleme testleriyle tespit 

edilip ek öğretimle giderilerek, öğretimin verimliliği artırılır ve böylece öğrencilerin kalıcı, anlamlı ve tam 

öğrenmeler gerçekleştirmelerine imkân tanınır.  

 

Kullanım amaçları; öğrenme eksikliklerini ve güçlüklerini tespit etmek, kavram yanılgılarını ortaya çıkarmak ve 

gerekli düzeltmeleri yapmaktır. 

 

Biçimlendirici ve yetiştirmeye dönük değerlendirmede kullanılan sınavlar; izleme testleri, formatif testler, 

konu testleri, ünite testleri, tarama testleri, yaprak testler, performans görevleri, projeler  

 

 

b3) Düzey belirleyici (Değer biçme, tamamlayıcı, durum) değerlendirme (Summatif) (son-test): Öğrencilerin 

programın sonunda kazanılmış davranış, özellik ve becerilerini ölçmeye yarayan değerlendirmedir. Öğretim 

sürecinin sonunda (dönem ve yıl sonlarında) kazandırılmak istenen kazanımların ne derece kazanıldığını tespit 

etmek amacıyla uygulanan değerlendirmedir. Bu değerlendirmede not verilir; yani geçti, kaldı, başarılı, başarısız 

gibi kararlar alınır. Yapılan değerlendirme sonucunda bireylere mezuniyet belgesi, diploma, sertifika, bitirme 

belgesi vb. verilir.  

 

Kullanım amaçları; eğitim programının öğrencilere istenilen davranışları kazandırma açısından programın yeterli 

olup olmadığı hakkında bir yargıya varmak, öğrencilerin hedef davranışları kazanıp kazanmadıklarını, kazandılarsa 

ne kadarını kazandıklarını tespit etmek ve öğrencilerin başarı seviyesi hakkında karar vermek.  

 

Düzey belirleyici değerlendirmede kullanılan sınavlar; erişi testi (durum belirlemek), başarı testleri (sınavlar), 

yeterlilik testleri, düzey belirleme testleri, uzmanlık testi, vizeler, finaller 

 

 

 

 

 

 

2009 KPSS: Arif Öğretmen, öğretim yılının başında, öğrencilerinin matematik dersine karşı tutumlarının nasıl 

olduğunu belirlemek ve elde edilen sonuçlardan hareketle öğretim uygulamalarına yön vermek istemektedir. Bu 

amaçla 10 maddeden oluşan bir tutum ölçeğini öğrencilerine uygulamış ve onların matematik dersine karşı 

tutumlarını ölçmüştür. 

Arif Öğretmen bu uygulamasında hangi ölçme ve değerlendirme türlerini kullanmaktadır? 

 

Ölçme   Değerlendirme 

A) Dolaylı   Tanılayıcı 

B) Doğrudan  Biçimlendirici 

C) Türetilmiş  Tanılayıcı 

D) Dolaylı   Düzey belirleyici 

E) Doğrudan Düzey belirleyici 

 

 

 

9. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ARASINDAKİ İLİŞKİ 

 

 Ölçme, değerlendirmeden önce gelir ve değerlendirme için ön koşuldur. 

 Değerlendirme ölçmeyi de kapsayan bir kavramdır. Fakat değerlendirme için ölçme şarttır. 

 Ölçme daha çok gözleme, değerlendirme ise karşılaştırmaya, yorum yapmaya ve karar vermeye dayanır. 

 Ölçme genel olarak objektiftir, değerlendirme ise subjektiftir (yoruma ve yargıya dayandığı için). 

 Ölçme özelliğin miktarını sayı ve sembollerle göstermekken, değerlendirme ise bu miktarın yeterli olup 

olmadığına ya da amaca uygun olup olmadığına karar vermektir. 

 

 

Not:  Erişi testi öğretim programının giriş ile çıkış davranışları arasındaki farkı bulmak için kullanılır. 
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1. Güvenirlik: Ölçmek istenilen özelliği her zaman aynı şekilde ölçebilmeli, kararlı ve tutarlı olmalıdır. 

2.  Geçerlik: İyi bir ölçme aracı veya ölçme yöntemi ölçmeyi amaçladığımız özelliği ölçebilecek, bizim amacımıza 

hizmet edebilecek bir özellik taşımalıdır. 

3. Kullanışlılık: Kolay uygulanır, kolay puanlanır, zaman ve ekonomik bakımdan uygun olmalıdır. 
 

 

1. GÜVENİRLİK 

Ölçme aracının ölçtüğü özellikle ilgili tutarlılığını, kararlılığını ve duyarlılığını (hatalardan arınıklığını) ifade eder. 

Bir ölçme aracını aynı koşullar altında tekrar tekrar uyguladığımızda aynı ya da benzer sonuçları (en 

azından %70 oranında) vermesi demektir. 
 

Güvenirlik ölçme aracının hatalardan (özellikle tesadüfi hatalardan) arınıklık düzeyidir. Yani ölçme aracının 

sonuçlarına hata karıştırmadan ölçme yapabilmesidir. Eğer hata miktarı az ise güvenirlik yüksektir.   
 

 

1.1. Ölçmede Hata 

Hata; ölçme sonuçlarına istenmeyen değişkenlerin karışmasıdır. Hataların bir kısmı kontrol dışında ölçme 

sonuçlarına karışabilir. Ölçmede hata ise; bir özelliğin gerçek değeri ile ölçülen değeri arasındaki farktır. 
 

Ölçme Aracının Güvenirliğini Etkileyen Hata Kaynakları 

a) Ölçme aracından kaynaklanabilir: Soruların anlaşılamaması (yeterince açık olmaması) ve okunamıyor 

olması, yanlış soruların olması (bilimsel hataların olması), soruların işlenen konuları iyi temsil etmemesi. 

b) Ölçmeciden kaynaklanabilir: Öğretmenin öğrencilere test yapmaya söz veripte klasik yapması, öğrencilere 

zor soru sorması, puan vermede yanlı davranması, dikkatsizliği, yorgunluğu. 

c) Ölçmenin yapıldığı ortamdan kaynaklanabilir: Ortamın havasız olması, çok sıcak veya soğuk olması, ışığın 

çok veya az olması, gürültü olması, ortamdaki fiziki imkânların (sıra, masa) kötü olması, oturma düzeni. 

d) Ölçülen kişiden kaynaklanabilir: Ölçülen bireyin psikolojik durumları, stres, kaygı ve heyecan düzeyleri, 

sağlık durumu (hasta olması, görme ve okuma sorunları). 

e) Ölçülecek özellikten kaynaklanabilir: Ölçülecek özellikler ne kadar soyutsa hata miktarı o oranda artar. 

f) Ölçme yönteminden kaynaklanabilir: Öğleyin yemekten sonra ilk saat sınav yapmak, yazılı, sözlü, kısa 

cevaplı, çoktan seçmeli testler uygulamak. 
 

Ölçme Aracına Karışan Hata Türleri 

a) Sabit Hata: Ölçmeden ölçmeye ve ölçmeciden ölçmeciye miktarı değişmeyen, bütün ölçme sonuçlarına aynı 

miktarda karışan; kaynağı, miktarı ve yönü belli olan hatalardır. Sabit hatada kasıt olabilir de olmayabilir de. Sabit 

hatalar, puanların aritmetik ortalamasını değiştirir ancak hata tüm ölçme sonuçları için aynı miktar ve yönde 

olduğundan puanların standart sapmasını değiştirmez.  Örneğin; metrenin 0’dan değil de 1’den başlaması sonucu 

her ölçmede aynı hatayı vermesi (hep 1 eksik çıkması). İngilizce sınavında, öğretmenin bir sözcüğü yanlış okuması 

sonucunda tüm öğrencilerin bu sözcüğü hatalı yazması. Bir sınavda, sınav süresi yetmediğinden tüm öğrencilerin, 

son soruyu yanıtlayamaması. Bir sınavda her öğrenciye 5 puan fazla verilmesi. 
 

b) Sistematik hata: Ölçülen büyüklüğe, ölçmeciye ya da ölçme koşullarına bağlı olarak miktarı değişen hatalardır. 

Hatanın karışma yönü ve miktarı tüm ölçme sonuçlarında aynı olmak zorunda değildir. Ayrıca sistematik hatada 

daha çok puanlayıcının taraf tutması ve yanlılığı vardır. Yani kasıt vardır. Örneğin; yazılı sınavda öğretmenin 

güzel yazıya 10 puan vermesi ya da sevmediği öğrenciye düşük puan vermesi, Bir kantarın 500 kg’dan fazla 

ağırlıkları 10 kg fazla, 500 kg’dan az ağırlıkları ise 5 kg eksik göstermesi. Öğrencilerin puanlarını, aldıkları 

puanların yüzde 10’u kadar artırmak.  

 

 

 

 
c) Rastgele (Random-Tesadüfî) hata: Ölçme sonuçlarına tesadüfen karışan, yönü, miktarı ve kaynağı (nedeni ve 

nasıl gerçekleştiği) belli olmayan hatalardır. Her ölçümde aynı hatayı vermez ve herkese denk gelmez. Kasıt 

olabilir de olmayabilirde.  
 

Testin güvenirliğiyle alakalı olan hatalar “tesadüfî hatalardır”.  Güvenirlik “Tesadüfî hatalardan arınıklık derecesi” 

olarak da adlandırılmaktadır.  Örneğin; öğretmenin puanları toplarken yanlış hesap yapması. Sınav günü 

öğrencinin hastalığı. Sınav koşullarının elverişsizliği. Bir termometrenin sıcaklığı düzensiz ölçmesi. Gıda, temizlik 

vb. gibi firmalar ürettikleri ürünlerin üzerine gramajlarını yazarken  + 5 gram ifadelerini kullanmaları. 

 

 II- ÖLÇME ARAÇLARINDA BULUNMASI GEREKEN ÖZELLİKLER 

Uyarı:  Sabit ve sistematik hataların yönü ve kaynağı belli olduğu için güvenirlik üzerinde etkisi yoktur. Bu 

tarz hatalar testin geçerliği ile ilgilidir. 

 

Önemli:  Ölçme sonuçlarının öncelikle güvenirliğini etkileyen hata tesadüfi hatadır. 
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Hata türlerine toplu örnek: Bir öğretmen hazırladığı başarı testinde bir sorunun cevap anahtarını hatalı vermiştir 

(sabit hata). Daha sonra kâğıtları okurken dikkatsizlik sonucu bazı toplam puanları yanlış hesaplamış (tesadüfi 

hata) ayrıca derse düzenli devam eden öğrencilere de 5 puan fazla vermiştir (sistematik hata). 
 

 

1.1.2. Güvenirliği Belirleyen Özellikler  

a) Duyarlılık: Ölçme aracının birimi ile ilgilidir. Birimi küçük olan ölçme aracı ya da ölçme sonucu, birimi büyük 

olandan daha duyarlıdır. Örneğin; Herhangi bir sınavda her biri 5’er puandan değerlendirilecek 20 soru sormak 

yerine, her biri 2 puandan değerlendirilecek 50 soru sormak birimi küçültecek ve duyarlılığı da artıracaktır. 

b) Kararlılık (istikrarlılık): Ölçülen özelliğin aynı araçla değişik zamanlarda tekrar tekrar ölçülmesi durumunda 

aynı sonuçlar vermesidir. 

c) Tutarlılık: Bir testi oluşturan madde puanlarının testin bütünü ile olan korelasyonuna bakılır. Korelasyonun 

yüksek olması, maddelerin (soruların) ölçülmek istenen özellik bakımından homojen (tutarlı) olduğunun bir 

göstergesidir. Korelasyonun düşüklüğü ise testin tutarlı olmadığını ve heterojen bir yapı sergilediğini gösterir. 

d) Objektiflik: Bir ölçme işlemi kim tarafından yapılırsa yapılsın, aynı sonuca ulaşılması demektir. Objektiflik için 

puanlama ve puanlayıcı açısından iki türlü objektiflikten bahsedebiliriz. 
 
 

 

1.1.3. Güvenirlik İndeksi ve Güvenirlik Katsayısı (rx) 

Bir ölçme aracının güvenirliğini belirlemek için “Korelasyon katsayıları” kullanılır. Korelasyon katsayısı -1 ile +1 

arasında değişen değerler alır. Bir ölçme aracının güvenirliğini belirlemek için önce bir güvenirlik katsayısı 

(rx) bulunur. Güvenirlik katsayısı hemen her zaman sıfır (0,00) ile bir (+1,00) arasında değişen değerler 

almaktadır. Yani güvenilirlik katsayılarının  “–“ yönde çıkmaması gerekir.  
 

0,70 ve üzeri korelasyon katsayısı ölçme aracının güvenirliğini (tesadüfi hatalardan arınıklığın az olduğunu) 

gösterir. Güvenirlik katsayısı 0 olduğunda hata puanları varyansı, gözlenen puan varyansına eşit olur; yani o test 

tamamen güvenilir değildir. Güvenirlik katsayısı 1 olduğunda ise, hata puanları varyansı 0 olur ve gözlenen puan 

tamamen gerçek puandan oluşur yani hiç hata yoktur yorumu yapılabilir. 
 

Gözlenen varyansın ne kadarının gerçek varyanstan kaynaklandığı hakkında bilgi almak için güvenirlik indeksi 

kullanılır. Güvenirlik indeksi, gözlenen ve gerçek puanlar arasındaki korelasyonun karesidir. Bu değer aynı 

zamanda gerçek puanlar dağılımının gözlenen puanların dağılımına oranıdır. Güvenirlik katsayısı ise, paralel iki 

test arasındaki korelasyon olarak tanımlanmaktadır. Aynı zamanda ise gerçek puanlar varyansının, gözlenen 

puanlar varyansına oranıdır.  

 
1.1.4. Güvenirlik Katsayısının Belirlenmesi İçin Kullanılan Yöntemler 

1.1.4.1. Birden fazla uygulamaya dayalı yöntemler 

a) Test-tekrar test yöntemi (tutarlılık/kararlılık katsayısı): Aynı testi aynı gruba farklı zamanlarda 2 kez 

uygulama yöntemidir. İki uygulamadan elde edilen puanlar arasındaki korelasyon katsayısı hesaplanır. 

Hesaplanan bu sayı güvenirlik katsayısı olarak kabul edilir. Bu sayı +1’e ne kadar çok yakınsa güvenirlik de o 

kadar yüksektir.  Başarı testlerinde pek kullanılmaz, daha çok zekâ, yetenek, kişilik, tutum testlerinde kullanılır. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Paralel (Eşdeğerlik katsayısı) Formlar Yöntemi: Bir ölçme aracı hazırlanırken eş değerde (aynı aritmetik 

ortalamaya, standart sapmaya sahip olması ve aynı değişkeni yani davranışları ölçmesi gerekir) sorularla ikinci 

bir ölçme aracı hazırlanır. Bu iki araç farklı zamanlarda aynı gruba uygulanır. Daha sonra iki test sonucu 

arasındaki korelâsyona bakılır. Korelâsyon katsayısının yüksek olması uygulanan iki testin birbiriyle tutarlı ve 

eşdeğer, dolayısıyla da güvenilir olduğunu gösterir. Eğer iki testin uygulanması aynı zamanda yapılmışsa 

bulunan güvenirlik katsayısına eşdeğerlik katsayısı, farklı zamanlarda yapılmışsa kararlılık katsayısı denir. 

 

2012 KPSS: Bir öğretmen, bir testin iki paralel formunu 2 hafta arayla öğrencilerine uygulamıştır. Formların 

uygulanması veya puanlanması esnasında karşılaşılabilecek olası durumlar aşağıda verilmiştir: 
 

I. Öğrencilerin ikinci uygulamada yorgun olmaları 

II. Öğretmenin her iki uygulamada da toplam puanları hesaplarken işlem hataları yapması 

III. Toplam puanları düşük bulan öğretmenin, puanları her iki uygulamada da ortalaması 65, standart sapması 10 

olacak şekilde artırması 

Bu durumlardan hangileri, paralel formlar yöntemi ile hesaplanan güvenirlik katsayısını düşürür? 
 

A)  Yalnız I  B)  Yalnız II  C)  I ve II D)  I ve III  E)  II ve III 

Uyarı:  Tekrar-test yönteminde iki uygulama arasında 2 haftalık bir süre varsa tutarlılık açısından güvenirlik 

vardır. Zaman 2 haftadan uzun ise (genelde 3-4 hafta) kararlılık anlamında güvenirlik vardır. 
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1.1.4.2. Tek uygulamaya dayalı yöntemler 

c) Testi iki eşdeğer yarıya bölme yöntemi (İç tutarlılık Katsayısı):  Testteki sorular önce ikiye (tek ve çift 

numaralı soruları ayırarak bölme, tam yarıdan bölme, rastgele bölme) bölünür. Sonra ikiye bölünen test sınıfa 

uygulanır. Daha sonra her öğrencinin testin iki yarısından aldığı puanlar ayrı ayrı hesaplanır. Öğrencilerin bu 

iki yarıdan elde ettikleri puanlar arasında korelasyon elde edilerek testin bir yarısına ait güvenirlik katsayısı 

bulunur (Testi iki yarıya bölerek bulduğumuz güvenirlik, testin sadece bir yarısına ait güvenirliktir). Testin 

tümüne ait güvenirliği bulmak için Spearman-Brown formülü kullanılır. Elde edilen güvenirlik iç tutarlılık 

güvenirliğini ifade eder. Eğer korelasyon değeri 0,70’den yukarıysa iç tutarlılık anlamında güvenilirlik yüksek 

demektir. 
 

                                                      2. r12                                          

 Spearman-Brown formülü: rx =                                                                                 

                                                                                          1 + r12 

  
 

Örnek; Test yarılama yöntemiyle güvenirlik katsayısı 0,70 olarak hesaplanan bir testin tamamına ait güvenirlik 

katsayısı kaçtır?  
          
          2. 0,70        1,40                                

rx =                  =                  = 0,82                          

          1 + 0,70        1,70                                   

 

 

 
 

d) İç tutarlılık güvenirlik yöntemi (KR-20 ve KR-21): Bir testte yer alan tüm maddelerin birbirleriyle ne derece 

tutarlı olduğunu belirlemek için kullanılır. Test bir kere uygulanır ve testte yer alan tüm sorular arasında teker 

teker korelasyona bakılır. Elde edilen KR değeri 0,70’ten büyükse test güvenilirdir. İç tutarlılık güvenirliğini 

hesaplamak için Kuder ve Richardson tarafından geliştirilmiş olan KR–20 ve KR–21 formüllerinden 

yararlanılır. Bu formülle elde edilen güvenirlik katsayısı yüksekse, test maddeleri birbirleriyle tutarlıdır. KR–20 

ve KR–21 ile elde edilen sonuçlar ne derece yüksek ise güvenirlikte o oranda yüksek demektir. KR-21 ile 

testin sapması, dağılımın homojenliği ve iç tutarlılık katsayısı hesaplanır. 
 

 

 

 

 
 

 

KR–20 ve KR–21 yüksek ise; Test iç tutarlılık anlamında güvenilirdir, Testin maddeleri homojen (tutarlı), 

uygulanan grubun heterojendir. Puanlar tesadüfî hatalardan arınıktır (duyarlıdır). Ölçülen değişken tek boyutludur.  

 
e) Cronbach Alfa Güvenirlik Katsayısı: Tek uygulama gerektiren güvenirlik bulma tekniklerinden biridir. 

Ağırlıklı puanlama veya dereceleme yöntemiyle puanlamanın (çoklu puanlanabilen) uygulandığı durumlarda 

kullanılır. Testi oluşturan maddelerin dereceleme ölçeğine göre puanlanması genellikle tutumları, psiko-motor 

becerileri ölçmek amacıyla hazırlanan ölçme araçlarının puanlanmasında kullanılmasına imkân verir. Ayrıca 

kısa cevaplı testlerin güvenirliğinin bulunmasında da kullanılır. KR-20 güvenirlik katsayısının genelleştirilmiş 

bir şeklidir ve bir iç tutarlılık katsayısıdır. 0 ile +1 değerleri arasında bir değer alır. 
 

 

 

 

 

2013 KPSS: Bir araştırmacının bir tutum ölçeğinden elde ettiği puanların güvenirliğini kestirmek için 

aşağıdakilerden hangisini hesaplaması beklenmez?  
 

A) Ölçeğin belirli bir zaman aralığının ardından aynı gruba ikinci kez uygulanmasıyla elde edilen puanlar 

arasındaki korelasyonu 

B) Ölçeğin denk iki yarısından alınan puanlar arasındaki korelasyonu 

C) Ölçeğin, eşdeğer bir formu ile birlikte aynı gruba uygulanmasıyla elde edilen puanlar arasındaki 

korelasyonu 

D) Ölçekten elde edilen puanlara dair iç tutarlılık katsayısını  

E) Ölçekteki maddelerin uygunluğunu iki uzmanın puanlaması sonucunda elde edilen puanlar arasındaki 

korelasyonu 

rx = Testin bütünün güvenirliği           

r12  = Yarılardan birinin güvenirliği   

Önemli:  Tüm testin güvenirlik katsayısı her zaman testin yarısından elde güvenirlik katsayısından yüksektir. 
 

Önemli:  KR–21 ile hesaplanan güvenirlik katsayısı, KR–20 ile hesaplanan güvenirlik katsayısından her zaman 

küçüktür. Bu sebeple KR–21 güvenirliğin alt sınırı olarak kabul edilir. 

 

Uyarı:  KR yöntemleri ile hesaplanan güvenirlik katsayısı için yapılacak yorumların aynısı Cronbach Alfa 

yöntemi ile elde edilen güvenirlik katsayısı içinde yapılabilmektedir. 
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1.1.4.3. Diğer yöntemler 

f) Puanlayıcı güvenirliği: Birden fazla puanlayıcının, kâğıtların üzerindeki isimleri görmeden, hazırlanmış bir 

puanlama cetveline göre puanlama yapmaları yöntemidir. Puanlayıcıların yansızlığı ve uyumu hakkında bilgi 

verir. Daha çok yazılı ve sözlü sınavlar, performans testleri gibi durumlarda kullanılır. 

g) Puanlama güvenirliği: Bir puanlayıcının bir sınav kağıdına farklı zamanlarda (en az iki kez) verdiği puanlar 

arasındaki korelasyon yöntemidir. Puanlayıcının kararlılığı ve yansızlığı hakkında bilgi verir. Daha çok yazılı 

sınavlarda, ödevlerde, projelerde, kısmen de kısa cevaplı testlerde kullanılır. Dereceli puanlama cetveli 

kullanmak puanlama güvenirliğini artırmada en etkili yollardan biridir. 

 

1.1.5. Ölçmenin Standart Hatası (Se): 

Güvenirlik katsayısı ölçmede yapılan hataların miktarını belirtmez. Ölçmeye karışan hatayı puan cinsinden ifade 

etmek için kullanılır. Ölçmede yapılan hataların standart değerini hesaplamak için şu yöntem kullanılır: 

 

Ölçmeden Standart Hatası (Se): Sx .             

 

 

Örnek;  Yapılan bir felsefe testinin standart sapması 5 ve güvenirlik katsayısı 0,96. Buna göre bu testin standart 

hatası nedir? 

 

Ölçmeden Standart Hatası (Se): 5 x .  = 1 

 

 

 

1.1.6. Güvenirliği Artırmak İçin Yapılması Gerekenler 

1. Güvenirliği artırmada en etkili ve öncelikli yol soru sayısını artırmaktır. Soru sayısı artırıldıkça duyarlılık 

artacaktır dolayısıyla güvenirlik yükselecektir.  

 

 

 

 

 
2. Sorular; açık, net, anlaşılır ve sade bir ifadeyle yazılmalı, soruların yanıtının kesin olması güvenirliği artırır. 

 

3. Öğrencilerin sorularda kafadan atarak doğru cevaplama şansını azaltmak için düzeltme formu uygulamak ve 

sorulardaki seçenek sayısını artırmak şans başarısını azaltacaktır ve dolayısıyla da güvenirlik artacaktır. 

 

4. Sorular, öğrencilerin yaklaşık yarısı tarafından (orta güçlükte) doğru cevaplandırılabilecek güçlükte 

hazırlanmalıdır (Test sorularının ayırt edicilik gücünün yüksek olması gerekir; Yani bilen ile bilmeyeni ayırt 

edici nitelikte olmalıdır, sorular aynı güçlük düzeyinde olmamalıdır; kimisi zor, kimisi kolay olmalıdır). 

 

5. Öğrencilere, onları sınav kaygısından uzaklaştıracak ve bu sebeple hata yapmalarını engelleyecek bir 

motivasyon sağlanması güvenirliği artıracaktır. Yani psikolojik durumlarının iyi olması güvenirliği artırır. 

 

6. Puanlama objektif olarak yapılmalıdır (Yazılı sınavlarda cevap anahtarı önceden hazırlanmalıdır). 

 

7. Sınav için gerektiği kadar süre verilmelidir. Gereğinden fazla ya da az süre güvenirliği olumsuz etkiler. 

 

8. Sınav ortamının fiziki yapısı öğrenciye uygun olmalıdır. Yani sınav ortamının gürültüsüz, temiz, yeterli 

düzeyde ısı ve ışıkta olması, sıraların, masaların öğrencinin gelişimsel düzeyine uygun olması gerekir.  

 

9. Amaca uygun ölçme araçları kullanılması güvenirliği artıracaktır. 

 

10. Ölçmede duyarlılığı (birim aralığının küçük) yüksek olan araçlar kullanılması güvenirliği artıracaktır. 

 

11. Testin uygulandığı grubun heterojen, soruların ise homojen (aynı özelliği ölçme, tek boyutlu) olması 

güvenirliği artıracaktır. 

 

12. Teste katılan öğrenci sayısı arttıkça güvenirlik de yükselecektir. 

rx = Güvenirlik katsayısı 

Sx = Testin standart sapması 

Önemli:  Soru sayısını bir yere kadar artırabiliriz; çünkü çok uzun bir test öğrencilerde bıkkınlık, yorgunluk, 

can sıkıntısı ve dikkatsizlik gibi durumlara neden olabilir. Bu da testin güvenirliğini olumsuz yönde etkiler. 

Testte ne kadar soru ekleneceği Spearman Brown’un geliştirdiği bir formülle tespit edilir. 

 



 - 11 - 

2. GEÇERLİK 

Bir ölçme aracının ölçmek istediği özelliği başka özellikleri karıştırmadan tam ve doğru olarak ölçebilmesi 

düzeyine geçerlik denir. Yani bir ölçme aracı ölçmek istediği özelliği ne kadar doğru ölçebiliyorsa o kadar 

geçerlidir. Örneğin; uzunluğu ölçmek için metre geçerli bir araçtır ve metre ile yapılan ölçüm geçerlidir. Metreyi 

nesnelerin ağırlığını ölçmek için kullanırsak bu ölçüm geçerlik özelliğini taşıyamaz. 
 

Bir testin geçerli olabilmesi için iki temel öğe gereklidir. Bunlar; uygunluk (İlgililik) ve güvenirliktir.  

 Uygunluk: Testin, ölçmek için düzenlendiği özellikle ilgili olması; bir testin kapsadığı maddelerin (soruların) 

ölçmek istediği davranışları yeterince yansıtabilmesidir.  

 Güvenirlik: Bir ölçme aracını aynı koşullar altında tekrar tekrar uyguladığımızda aynı ya da benzer sonuçları 

(en azından %70 oranında) vermesi demektir. Ayrıca güvenirlik; ölçme aracının hatalardan (özellikle tesadüfi 

hatalardan) arınıklık düzeyidir. 
 

Bir testin geçerliği bir derece sorunudur. Ya hep ya da hiç sorunu değildir. Geçerlikte de güvenirlikte olduğu gibi 

%100 oranında bir oran aranmaz. Bir ölçme aracının hangi düzeyde geçerli olduğu +1 ile -1 arasındaki rakamlarla 

geçerlik korelasyon katsayısı olarak ifade edilir. 
 

2.1. Geçerlik Türleri 

2.1.1. Kapsam (içerik) geçerliği: Ölçme aracı ölçmek istediği özelliklerin (hedef, konu, ünite veya içeriği) tümünü 

kapsıyorsa bu kapsam geçerliğidir. Bir bütün olarak testin ve testteki her bir maddenin amaca ne derece hizmet 

ettiğidir. Ölçme konusu evreni yeterli ve dengeli olarak örnekleyen ve kapsadığı maddelerin her biri ölçmek 

istediği davranışı gerçekten ölçen bir test, kapsam geçerliğine sahiptir. Örnek; Psikoloji dersinde 10 ünite işlenmiş, 

sınavında ise 5 soru sorulmuştur. Sorular ise 2, 4, 6, 8 ve 9. ünitelerden sorulmuştur. Böyle bir sınavda kullanılan 

sorular işlenen tüm üniteleri yeteri kadar temsil edemediği için (1, 3, 5, 7 ve 10. ünite ile ilgili soru yoktur) sınavın 

kapsam geçerliği düşüktür. 
 

Kapsam geçerliğini belirlemeye yönelik kullanılan yöntemler 

a) Rasyonel (Mantıksal) yaklaşım: Kapsam geçerliği testimizin belirlenen hedef (kazanım), konu ve üniteleri 

ne kadar temsil edip etmemesiyle alakalıydı. Bu noktada testimizin hedef (kazanım), konu ve üniteleri ne 

kadar temsil ettiğini belirleyecek bir araca ihtiyaç vardır. İşte bu araç belirtke tablosudur. Belirtke tablosu, 

hangi konudan kaç tane, hangi düzeyde kazanım olduğunu gösteren iki boyutlu bir çizelgedir. 
 

Yani bu yöntem testin, belirtke tablosu ile uyumuna bakmakla gerçekleşir. Testin ölçülecek davranışlarla 

konuları kapsayıp kapsamadığına bakılır. Bunun için öncelikle; testteki maddelerin (soruların) dağılımının 

belirtke tablosundaki (hedef davranışlar) dağılıma uygun olup olmadığına bakılır. Daha sonra, her bir 

maddenin, diğer maddelerce ölçülenlerden farklı bir davranışı ölçüp ölçmediğine ve ölçülecek belli bir 

davranışı ölçmedeki elverişliliğine bakılır. 
 

b) İstatiksel yaklaşım: Kapsam geçerliği yüksek olduğu kabul edilen test ile yeni hazırlanan test aynı öğrenci 

grubuna uygulanarak, iki test arasındaki korelâsyona (geçerlik katsayısı) bakılır. Korelâsyon katsayısı 1’e ne 

kadar çok yakınsa kapsam geçerliği o kadar yüksek demektir. 
 

Diğer bir istatiksel yol ise; geliştirilmiş olan test, testin geliştirildiği konuda başarılı ve başarısız olarak ayrılan 

iki farklı gruba uygulanır. İki grup arasındaki korelâsyona bakılır.  Başarılı grubun puan ortalaması, başarısız 

grubun puan ortalamasından anlamlı derecede yüksekse testin kapsam geçerliği de yüksek demektir.  
 

c) Uzman yardımı: Testin ölçmek istediği konu alanında uzman olan bireylerden görüş alınarak kapsam 

geçerliği tespit edilmeye çalışılır. 
 

2013 KPSS: Bir öğretmen, dönem sonu sınavını hazırlarken soruları; dersin dönem içindeki tüm kritik 

kazanımlarını konu ve bilişsel beceri boyutuyla temsil eden bir örneklem oluşturacak biçimde seçmiştir. 

Öğretmenin bu uygulaması, sınavın en çok hangi özelliğini iyileştirir? 
 

A) İç tutarlılığını 

B) Yapı geçerliğini 

C) Kararlılığını 

D) Kapsam geçerliğini 

E) Yordama geçerliğini 

 

 

 

 

 

 

 

Uyarılar: 

- Kapsam geçerliği, bütün amaçları ve hedef davranışları kapsaması gereklidir. Test içindeki her bir sorunun 

mutlaka bir amaca hizmet etmesi gerekir. 

- Belirtke tablosuna uygun hazırlanmış bir sınavın veya testin kapsam geçerliği yüksek olur. 

- Özellikle düzey belirleyici (Summatif) değerlendirmede kapsam geçerliğinin yüksek olmasına bakılır. Ayrıca 

soruların güçlük derecesinin orta düzey (0,50) civarında olmasına da bakılır. 
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2.1.2. Ölçüt geçerliği: Geçerliği kanıtlanacak olan testin puanlarıyla ölçüt alınacak puanların benzerliğidir 

(korelasyon katsayısıdır). Korelasyon katsayısı -1 ile +1 arasında değişir. +1’e yakın olması testin uygunluk veya 

yordama geçerliğinin yüksek olması demektir. Ölçüt geçerliği, ölçüt puanlarının elde ediliş zamanına göre 

uygunluk ve yordama geçerliği diye ikiye ayrılır.  Testin geçerliğini belirlemek için kullanılan ölçüt, testin 

uygulamasından önce geliyorsa uygunluk, ölçüt testin uygulamasından sonra geliyorsa yordama geçerliğidir.  
 

a) Yordama geçerliği: Yordama, bilinen veya gözlenen durumlardan yola çıkarak bilinmeyen veya gözlenmeyen 

durumlar hakkında tahminde bulunmaktır. Kısacası yordama, bir tahmin yani çıkarımda bulunma demektir.  

Yordama geçerliği ise, istatistik tekniklerle mevcut verilerden faydalanarak gelecek ile ilgili tahminlerde yani 

çıkarımlarda bulunma demektir. Testin geçerliğini belirlemek için kullanılan ölçüt, testin uygulamasından sonra 

geliyorsa yordama geçerliğidir. Örneğin; bir öğretmen derste aktif olan, soru soran, sorulara cevap veren, zeki olan 

bir öğrenci için sınavlarda başarılı olacağının tahminini yapması veya YGS’de ilk 1000’e giren bir öğrencinin 

üniversite öğreniminde ve gelecekteki yaşamında başarılı olacak denmesi birer yordamadır. 
 

Yordama geçerliği, özellikle seçme ve yerleştirme amacıyla kullanılan testlerde aranır. ÖSYM tarafından yapılan 

seçme ve yerleştirme sınavları da  (KPSS, YGS, YDS gibi) yordama geçerliğiyle alakalıdır. Seçme sınavı sonucu 

elde edilen puanlar, adayların gelecekteki başarılarının yordayıcısı olarak kullanılmaktadır. Bu anlamda yordama, 

genellikle bir testten alınan puanlara dayanılarak, bireylerin belli bir programdaki ya da işteki başarılarını önceden 

kestirme işlemidir. Yani yordama geçerliği yüksek olan bir test, öğrencilerin gelecekteki performanslarını en iyi 

şekilde tahmin etmede kullanılabilir. Bu nedenle yordama geçerliği, seçme ve yerleştirme sınavları için kritik bir 

öneme sahiptir. 
 

2012 KPSS: Aşağıda belirtilen değişkenler arasındaki ilişkilerden hangisi, kamu personel seçme sınavı 

eğitim bilimleri testinin yordama geçerliği hakkında bilgi verir? 
 

1. Değişken 2. Değişken 

A)  Testten alınan toplam puanlar  Lisans mezuniyet not ortalamaları 

B)  Testten alınan toplam puanlar  Yeni atanan öğretmenlerin ilk yıl 

sonundaki yeterlik puanları 

C)  2010 yılında uygulanan testin   

      madde ayırt edicilik indeksleri 

2011 yılında uygulanan testin 

madde ayırt edicilik indeksleri 

D)  Testin 2010 yılı uygulamasından  

      alınan toplam puanlar 

Testin 2011 yılı uygulamasından 

alınan toplam puanlar 

E)  2010 yılında uygulanan testin  

      madde güçlük indeksleri 

2011 yılında uygulanan testin 

madde güçlük indeksleri 

 

Bir testin yordama geçerliğini belirlemede en önemli nokta, uygun bir ölçüt ölçüsü elde etmektir. Seçilen ölçüt 

ölçüsünün, önem sırasına göre şu dört niteliğe sahip olması istenir: 

1. Ölçüt ölçüsü, testin yordamaya çalıştığı değişkenle (özellikle) doğrudan ilgili olmalıdır. 

2. Ölçüt ölçüsü, oldukça kararlı olmalı, günden güne değişmemelidir. Yani uzun süre değişmeyecek yapıda 

olmalıdır.  

3. Ölçüt ölçüsü, kişinin başarısını gerçekten yansıtan nesnel ve güvenilir bir ölçü olmalıdır. Örneğin; okul 

sınavlarında alınan notlar ölçüt olarak alınmışsa, öğrencilere verilen notlara, öğrenci başarısının dışındaki 

etkenler (kişilik özellikleri, öğretmen öğrenci arasındaki ilişki gibi) etki etmemelidir. 

4. Ölçütün elde edilmesi, kolay ve pratik olmalıdır. 

 
b) Uygunluk geçerliği: Uygunluk geçerliğinde, yeni geliştirilen bir testin sonuçlarının geçerliğini belirleyebilmek 

için yeni geliştirilen test ile daha önceden geliştirilmiş, geçerliği ve güvenirliği kanıtlanmış benzer özelikleri ölçen 

(yani yeni testle ilişkili olan) bir testle uygunluğuna bakılır. Burada yeni geliştirilen testin sonuçları (puanları) ile 

kendimize ölçüt olarak aldığımız önceden geçerliği ve güvenirliği ispatlanmış testin sonuçları (puanları) benzerse 

yeni geliştirilen testin uygunluk geçerliği yüksektir yorumu yapılabilir.  
 

Kısacası yeni geliştirilmiş test, ilgili olduğu önceden geçerliği kanıtlanmış teste uygunsa uygunluk geçerliği yüksek 

demektir. Eğer testin geçerliğini belirlemek için kullanılan ölçüt, testin uygulamasından önce geliyorsa uygunluk 

geçerliğine bakılıyor demektir. Yani uygunluk geçerliğinde geriye dönük tahminde yani çıkarımda bulunma 

vardır. Örneğin; “YGS’de ilk 1000’e giren bir öğrenci için lise öğreniminde de başarılıydı” demek geriye 

(geçmişe) dönük bir çıkarım olduğundan uygun geçerliği ile ilgili bir çıkarım yapılmıştır. 
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2.1.3. Yapı geçerliği:  Yapı, testin oluşumuyla ilgilidir. Testin oluşumu belirlediğimiz amaca hizmet ediyorsa, o 

testin yapı geçerliği yüksektir. Yani hazırlanan testteki tüm soruların ölçülmek istenen özellikle ilgili olması 

gerekir. Örneğin; tarih dersi sınavında matematik soruları sorulması yapı geçerliliğini düşürür.  
 

Yapı geçerliği, bir ölçme aracının ölçmeye çalıştığı özellik ile nasıl bir yapıyı ortaya koymaya çalışıyorsa o yapıyı 

gerçekten ölçebilmesidir. Yani hazırlanan testte ölçülmek istenen yapının bölümleri gerçekte neyi ölçmek 

istiyorsa uygulamada da onu ölçmelidir.  Başarıyı ölçmek istiyorsak soruların tamamı bununla ilgili olmalıdır. 
 

Yapı geçerliği, ölçme aracındaki sorular arasındaki ilişkileri ifade eder. Ölçme aracında yer alan her bir maddenin, 

diğer tüm maddeler ile bir bütünlük arz etmesi gerekmektedir. Yani testte yer alan her madde, testin bütünü ile 

ilişkili ve uyumlu olması gerekir. Yapı geçerliği, ideal bir test ile sizin hazırladığınız test arasındaki farkı gösterir. 

Yapı geçerliği, testi eleştirme durumudur. Testin eksiklikleri, fazlalıkları bunlardır demektir.  
 

Yapı geçerliğini belirlemeye yönelik kullanılan yöntemler 
1. Faktör analizi yapmak: Yapı geçerliğini belirlemede kullanılan en geçerli yol, faktör analizi yapmaktır. 

Faktör analizi, belli bir teste ait soruların, belli bir yapı altında kümelenip kümelenmediğini tanımlama ve 

doğrulamadır. Yani soruların ölçmek istediği özellikle anlamında birbirlerine benzeyip benzemediğini, 

birbirlerine benzeyenlerin hangileri olduğunu belirlemek için kullanılan bir tekniktir.  Test uygulandıktan 

sonra testte yer alan hangi sorunun neyi ölçtüğünü belirleyerek faktör analizi yapılır. 

2. Gruplar arası ayrışma: Testin ölçülmek istenen özelliğe sahip olanlarla olmayanları ayırt etme derecesine 

bakılır. Bu yöntemde; testle ölçülen özelliklere sahip bir grup ile bu özelliklere sahip olmayan gruba ilgili test 

uygulanır, sonra bu iki grubun test puanları karşılaştırılır ve sonuç olarak test, bu iki grubu ölçülen özellik 

açısından ayırt edebiliyorsa testin yapı geçerliği yüksek demektir. Örneğin;  başarıyı ölçen bir test, bilenle 

bilmeyeni ayırt edebiliyorsa yapı geçerliği yüksektir. 

3. Testi cevaplayan öğrencilerle görüşülmesi: Bu görüşmede öğrencilere soruları çözerken hangi bilgileri 

kullandıkları sorulur. Yapı geçerliği için, her soruda ne ölçülmek isteniyorsa sadece o bilgiler kullanılarak 

öğrencilerin soru çözmesi gerekmektedir. Eğer öğrenciler ölçülmek istenen bilgilerle o soruları cevapladığını 

söyler ve uygulama sonucunda da istenilen sonuçları alırsa testin yapı geçerliliği yüksektir. 

4. Aynı özelliği ölçen geçerliği önceden kanıtlanmış başka bir ölçme aracı ile karşılaştırma: Hazırlanan yeni 

test ile aynı özellikleri ölçtüğü bilinen yapı geçerliği yüksek bir test, bir gruba aynı zamanda uygulanır ve iki 

test arasında elde edilen korelasyon yüksek çıkarsa hazırlanan yeni testin yapı geçerliği yüksektir. 

5. Testin çok uzun zaman aralığı ile aynı gruba birden fazla uygulanması ve test puanlarının kararlılığının 

belirlenmesi: Eğer test kararlı sonuçlar (aynı veya benzer) veriyorsa yapı geçerliği yüksektir. 

6. Testteki soruların ölçülmesi gereken yapının tek bir boyutuna yönelik olup olmadığına bakma:  Testteki 

soruların her biri ölçmek için amaçladığı tek bir boyuta (parçaya) yönelik olursa testin yapı geçerliği yüksektir.  

Yani soru, sadece ölçmesi için yazıldığı özelliği ölçmeli aynı anda birden çok özelliği ölçmemelidir. 

7. Testteki maddelerin uzman kişiler tarafından incelenmesi yoluyla yapı geçerliğine bakılabilir. 

 

 

 
 

2013 KPSS: Üniversite öğrencilerindeki ertelemecilik eğilimini belirleyen bir ölçek geliştiren araştırmacı, 

hazırlamış olduğu ölçeği üniversite öğrencilerinden seçtiği bir gruba posta yoluyla göndermiştir. Öğrencilerden, 

ölçeği cevapladıktan sonra kendisine geri postalamalarını istemiştir. Araştırmacı, öğrencilerin ölçekten aldıkları 

puanlar ile zarfların geri gelmesi için geçen gün sayısı arasındaki korelasyon katsayısını hesaplamıştır. 

Bu korelasyon katsayısı, ölçeğin hangi özelliği hakkında bilgi verir? 
 

A) İç tutarlılığı   B) Yansızlığı  C) Kullanışlılığı  D) Kararlılığı   E) Yapı geçerliği 
 

2011 KPSS: Başarı testi geliştiren bir uzman, pilot uygulama için on öğrenciyi tek tek sınava almıştır. Bu 

uygulamada öğrencilerden maddeleri sesli olarak çözmelerini isteyen uzman, öğrencilerin maddeleri çözerken 

kullandıkları bilişsel süreçleri açığa çıkarmayı amaçlamıştır.  

Uzmanın bu çalışması, geliştirilen testin en çok hangi özelliği hakkında bilgi sağlar? 
 

A)  İç tutarlılığı       B)  Objektifliği   C)  Kullanışlılığı  D)  Yapı geçerliği  E)  Yordama geçerliği 

 

2.1.4. Görünüş geçerliği: Bir ölçme aracının, ölçmek istediği değişkeni ne derece ölçebilir göründüğü ile 

ilgilidir. Testin bütünü için gerekli olan görünüş geçerliği her bir soru içinde geçerlidir. Testteki her bir soru 

ölçmek istediği özelliği ölçüyor görünmelidir. Yani test neyi ölçer nitelikte görünüyorsa onu ölçmelidir.  

Görünüş geçerliği bir testin gerçekten ne ölçtüğüyle değil, onun ne ölçüyor göründüğü ile ilgilidir. Bir testin 

görünüş geçerliği o testin ölçmek istediği şeyi ölçüyor görünmesidir. Görünüş geçerliği olan bir test kapağında ne 

yazılıysa onu ölçüyor görünür. Örneğin; kapağında ölçme ve değerlendirme testi yazılı olan bir testin içinde ölçme 

ve değerlendirme ile ilgili sorular varsa testin görünüş geçerliği vardır. 

Not:  Yapı geçerliği özellikle psikolojik özelliklerin (ilgi, tutum, zekâ, kişilik, yetenek gibi) ölçülmesinde 

kullanılan testlerde aranan bir geçerlik türüdür.  
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2.2. Bir Ölçme Aracının Geçerliğini Etkileyen Faktörler 

1. Güvenirliği etkileyen her şey geçerliği de etkiler. 

2. Ölçme aracı öncelikle güvenilir olmalıdır. Güvenir olmayan bir testin geçerliğinden söz edilemez. 

3. Hedef davranışlar ile ölçme aracındaki sorular arasındaki ilişki (Eğer her bir soru hedef davranışla alakalıysa 

geçerlik artar, değilse geçerlik düşer.) olmalıdır. 

4. Ölçme aracındaki her bir soru ölçülecek kişinin bilip bilmediğini ayırt etmelidir. Yani ölçme aracındaki 

soruların güçlük derecesi orta düzey (güçlük düzeyi 0,50) olmalıdır. 

5. Sorular önceden bilinmemelidir. 

6. Ölçme aracının uygulandığı fiziki ortam, ölçmeye uygun olmalıdır.  
 

2.3. Geçerliği Artırmak İçin Yapılması Gerekenler 

1. Güvenirliği artırmak için yapılacak tüm çalışmalar geçerliği de artıracaktır. 

2. Testte yer alan soruların tek bir davranışı ölçebilecek nitelikte hazırlanması gerekmektedir. 

3. Sınavdan önce, testteki sorular öğrencilere verilmemelidir. 

4. Sınavda kopya çekmeye izin verilmemelidir.  

5. Testteki sorular tahmine dayalı olarak cevap verebilmeye imkân tanıyacak nitelikte olmamalıdır. Yani şans 

başarısına açık olmamalıdır.  

6. Sorular yıldan yıla değiştirilmeli yani aynı sorular tekrar tekrar kullanılmamalıdır. 

7. Sorular, öğrencilerin bildiği ve kullandığı bir kaynaktan aynen alınıp kullanılmamalıdır. 

8. Sınav planı önceden hazırlanmalıdır. 

9. Sınavda yeteri kadar süre verilmelidir (çok uzun ya da çok kısa süre verilmemelidir). 
 

2.4. Güvenirlik ve Geçerlik Arasındaki İlişki 

1. Güvenirlik, geçerlik için bir ön şarttır. Bir ölçme aracının geçerli olabilmesi için güvenilir olması şarttır (Test 

güvenilir değilse, geçerliğine bakılamaz). Fakat bir ölçme aracının güvenilir olması için geçerlik şart değildir.   

2. Geçerlik, güvenirliği de kapsayan daha geniş bir kavramdır. Eğer test geçerli ise genellikle güvenilirdir, ama 

her güvenilir test geçerli değildir.  

3. Geçerliğin yüksek olabilmesi için güvenilir olması gerekir. Fakat güvenirliği yüksek olan bir testin geçerliği 

düşük olabilir.  

4. Geçerlik her türlü hatadan (doğrudan etkilendiği sabit ve sistematik hatadır) etkilenmesine rağmen, 

güvenirlik yalnızca tesadüfî hatadan etkilenir. 

5. Güvenirliği etkileyen her şey geçerliği de etkiler. 

6. Ölçme aracının en önemli özelliği geçerliğidir. 

7. Bir testin geçerliği güvenirlikten etkilendiği için testin geçerlik katsayısı, güvenirlik katsayısının 

karekökünden daha büyük olamaz. Yani güvenirlik geçerliği sınırlandırır. Örneğin; güvenirliği 0,36 

olan testin alabileceği en büyük geçerlik değeri  = 0,6 olur. 
 

 

3. KULLANIŞLILIK 

Kullanışlılık; testin geliştirilmesi, çoğaltılması, uygulanması ve puanlanması açısından kolay ve ekonomik 

olmasıdır. Yani kullanışlılık; bir ölçme aracının kısa zamanda fazla para harcanmadan ve çok yorucu olmadan 

hazırlanabilmesi ve uygulanabilmesidir. 
 

3.1. Kullanışlılık İçin Gereken Özellikler 

1. Öğrenci, öğretmen ve gelecek açısından ekonomik olmalıdır (fazla masraf gerektirmemelidir). 

2. Hazırlanması ve uygulanması kolay olmalı ve kısa sürmelidir. Bu bize zaman açısından tasarruf sağlar. 

3. Kolay bir şekilde puanlanması ve puanların yorumlanması gerekir. 

4. Uygun bir yönergesinin olması gerekir. 

5. Ölçme aracı hazırlanırken uzmanlık gerektirmemesi gerekir. Yani ölçme işlemini yapan kişiden, test 

hazırlama sürecinde istenen becerinin az olması gerekir. 
 

2011 KPSS: Geniş ölçekli sınavlar yapan bir kurumda çalışan bir uzman, eğitim bilimleri testiyle ilgili olarak 

aşağıdaki açıklamayı yapmaktadır: “Çoktan seçmeli madde formatıyla üst düzey düşünme becerilerinin 

ölçülmesinin zor olduğunun farkındayız. Örneğin bir kişinin ne kadar iyi bir öğretmen olduğunun en geçerli 

değerlendirmesi için açık uçlu maddeler kullanılmasına ve performans değerlendirme uygulamalarına ihtiyaç 

vardır. Ancak bizim sınavımıza yaklaşık bir milyon aday katılmaktadır. Geliştirilecek performans görevleriyle 

değerlendirme süreci, en az bir yıllık bir zaman dilimine ve sınırsız ölçüde kaynağa ihtiyaç duyacaktır.” 

Uzmanın açıklamasına göre, belirtilen sınavda açık uçlu madde formatı ve performans değerlendirmenin 

yerine çoktan seçmeli madde formatının kullanılmasının gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Kapsam geçerliği B) Kullanışlılık      C) Ölçme hassasiyeti D) İç tutarlılık    E) Yordama geçerliği 



 - 15 - 

 

 

Test hazırlarken (planlanırken) aşağıdaki aşamalardan geçilir: 
1. Testin amacının ve kapsamının belirlenmesi 

2. Testle ölçülecek özelliklerin (davranışların) belirlenmesi  

3. Belirtke tablosu hazırlama 

4. Kullanılacak soru (madde) türünün ve sayısının belirlenmesi 

5. Soruların yazılması (soru havuzunun oluşturulması) 

6. Soruların (maddelerin) gözden geçirilmesi (redaksiyonu) ve seçilmesi 

7. Soruların çoğaltmaya hazırlanması 

8. Uygulama 

9. Puanlama 

 

1. Testin amacının ve kapsamının belirlenmesi: Test planlanırken bu testi ne amaçla yaptığımız ilk adımdır. 

Yani öğrenciye yapılacak test, öğretim yılının başında öğrencilerin hazırbulunuşluklarını ölçmek için mi, öğretim 

süreci içerisinde öğrencilerin öğrenme eksikliklerini görmek için mi, yoksa öğretim sürecinin sonunda öğrencilerin 

düzeylerini belirlemek için mi yaptığımızı belirlemeliyiz. Testi ne amaçla yapacağımızı belirlememiz, planlama 

için çok önemlidir.  Test kapsamının belirlenmesi ise testin ilgili olduğu dersin, sınıfın ve kapsayacağı konuların 

belirlenmesi aşamasıdır. 
 

2. Testle ölçülecek özelliklerin (davranışların) belirlenmesi: Bu aşamada değerlendirmenin amacına ve türüne 

göre öğrencilere kazandırılmak istenen davranışlardan hangilerinin yoklanacağı ya da test kapsamına hangi 

davranışların alınacağı belirlenir. Bu aşama da belirtke tablosuyla gerçekleştirilebilir.  
 

3. Belirtke tablosu hazırlama: Test kapsamının ve ölçülecek davranışların belirlenmesinde en etkili yol ya uzman 

görüşüne başvurmak ya da belirtke tablosu hazırlamaktır. Belirtke tablosu, bir testte öğrencinin hangi özelliğinin 

ölçüleceğini gösteren somut bir tablodur. Bu tablonun bir boyutunda (satır), ölçme konusunun ana hatları; diğer 

boyutunda (sütun) ise, yoklanacak davranışlar ve bunların bilişsel alanın hangi basamağında bulunduğu gösterilir. 
 

4. Kullanılacak soru (madde) türünün ve sayısının belirlenmesi: Sınavın amacı, süresi, davranışların türü ve 

öğrencilerin seviye düzeyi dikkate alınarak sınavda hangi tür soruların sorulacağı ve soruların ne kadar olacağı 

hesaplanır. Belirtke tablosundaki konu ve davranışlar sınavda kullanılacak madde türleri konusunda fikir verir. 

Örneğin; alt düzey bilişsel davranışların (bilgi basamağı) ölçülmesinde doğru yanlış testleri, eşleştirme testleri vb. 

uygunken, üst düzey bilişsel davranışların (analiz-sentez düzeyleri) ölçülmesinde ise yazılı yoklamaların 

kullanılması daha uygun olacaktır. Kullanılacak soruların belirtke tablosunda yer alan davranışları yoklamasına, alt 

konulara göre soru sayılarının uygun hesaplanmasına dikkat edilmelidir. 
 

5. Soruların yazılması (soru havuzunun oluşturulması): Sorular yazılırken sınavın amacına ve öğrencilerin 

düzeyine göre yazılmasına dikkat edilmelidir. Soru yazılmasında dikkat edilecek en önemli hususlardan biri, bir 

davranışı ölçmede kullanılacak soru tipinin seçilmesi; yani sorulan soru davranışı ortaya çıkaracak nitelikte ve 

türde olmalıdır. Diğeri ise, belirtke tablosuna uyulmasıdır. 
 

6. Soruların (maddelerin) gözden geçirilmesi (redaksiyonu) ve seçilmesi: Yazılmış olan sorular; imla ve dil 

bilgisi, anlatım, ölçülecek davranışa uygunluk, bilimsel yanlışlığının olup olmadığı vb. açılardan gözden geçirilir. 

Bu kontrole genel olarak madde redaksiyonu denir. Gözden geçirmede değişik konu alanı uzmanlarından da 

yararlanılması uygun olur. Sorular gözden geçirildikten sonra, belirtke tablosuna göre, gerektiği kadar soru seçilir; 

diğer sorular sonraki sınavlarda kullanılmak üzere saklanır. 
 

7. Soruların çoğaltmaya hazırlanması: Gözden geçirme işleminden sonra teste alınmasına karar verilen soruların 

testte (ya da sınavda) hangi sırada yer alacağı ve nasıl yazılacağı belirlenir. 
 

8. Uygulama: Testi asıl gruba uygulamadan önce ön uygulama yapılacak bir grup seçilir ve test bu grupta 

uygulanarak denenir. Daha sonra test asıl grubu uygulanır. Testin uygulanması bütün öğrenciler için aynı olmalı, 

sınavın kuralları öğrencilere duyurulmalı ve sınav sırasında kopya çekme gibi olumsuz durumlar engellenmelidir. 
 

9. Puanlama: Kullanılan sınavın/testin türüne göre puanlama farklılık gösterebilir. Sınavların bazılarında nesnel 

puanlama mümkünken, bazılarında puanlama daha çok özneldir. Puanlama objektif bir şekilde yapılmaya 

çalışılmalıdır. Puanlamada öznelliği azaltmak için önceden cevap anahtarı hazırlamak ve puanlamayı cevap 

anahtarına göre yapmak, puanlamayı dikkatli yapmak önlem olarak düşünülebilir. 

 

III- TEST HAZIRLAMA VE GELİŞTİRME SÜRECİ 
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1. Puanlanış bakımından sınıflama türleri 

a) Objektif puanlanan testler: Puanlamanın hatasız yapılabildiği, puanlama yapılırken puanlayıcının öznel 

kanılarının karışmadığı testlerdir. Örneğin; çoktan seçmeli testler, eşleştirmeli testler ve doğru-yanlış testleri 

b) Subjektif puanlanan testler: Puanlamaya hataların karışabildiği, puanlama yapılırken puanlayıcının öznel 

kanılarının karışabildiği testlerdir. Örneğin; yazılı ve sözlü yoklamalar. 

 

2. Testi hazırlayan bakımından sınıflama türleri 

a) Öğretmen yapımı testler: Öğretmenlerin, kendi sınıflarındaki öğrenme atmosferini, öğrenme konularını, 

öğrencilerin içinde bulunduğu özel koşulları dikkate alarak öğrencilerin öğrenme düzeylerini ve öğretimin 

etkililiğini ölçmek amacıyla hazırladıkları testlerdir. 

b) Standart (Uzman yapımı) testler: Önceden geçerlik ve güvenirlikleri test edilmiş, madde analizi yapılmış 

testlerdir. Öğrenme atmosferi, öğrencilerin içinde bulundukları özel koşullar dikkate alınmadan, kapsamlı bir 

kullanış amacıyla uzmanlarca hazırlanmış testlerdir. Örneğin; KPSS, YGS, SBS, YDS, ALES vb. 

 

3. Uygulamaya katılan birey sayısına göre sınıflama türleri 

a) Bireysel testler (Kişilik, İlgi-Tutum testleri, IQ testleri vb.) 

b) Grup testler (KPSS, ÖSS, SBS, KPDS, ALES vb.) 

 

4. Uygulama süresi bakımından sınıflama türleri 

a) Hız testleri: Çok sınırlı bir süre içinde bireylerin cevapladıkları testlerdir. Bu testlerde verilen soruların hepsi 

çok nadiren cevaplanabilir. Süre yetse herkesin cevaplayabileceği düzeyde kolay sorulardan oluşur. Alınan puan 

cevaplama hızını yansıtır. Örneğin; IQ testleri. 

b) Güç testleri: Öğrencilerin başarı düzeylerini ölçmek amacıyla yeterli süre verilerek uygulanan ve gittikçe 

zorlaşan sorulardan oluşan testlerdir. Örneğin; başarı testleri (standart testler ve öğretmen yapımı testler).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV- TESTLERİN SINIFLANDIRILMASI 
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BİLİŞSEL ALAN DUYUŞSAL ALAN PSİKO-MOTOR ALAN ALTERNATİF DEĞERLENDİRME 

Yazılı Yoklamalar İlgi Ölçekleri  Performans Testleri  Performans Testleri 

Sözlü Yoklamalar Tutum Ölçekleri Kontrol Listeleri Kontrol Listeleri 

Kısa Cevaplı Testler Gözlem Tekniği Gözlem Fişi (Çeteleme Aracı) Gözlem Fişi (Çeteleme Aracı) 

Doğru - Yanlış Testleri 

  

Derecelendirme Ölçekleri Derecelendirme Ölçekleri 

Eşleştirmeli Testler 

  

Rubrik (Dereceli Puanlama Anahtarı) 

Çoktan Seçmeli Testler Öz Değerlendirme 

Ödevler ve Projeler Akran Değerlendirme 

Yetenek Testleri Grup Değerlendirme 

Hazırbulunuşluk Testleri Performans Değerlendirme 

  

Performans Görevi ve Proje Ödevi 

Otantik Değerlendirme 

Portfolyo (Öğrenci Ürün Dosyası) 

Kavram Haritaları 

Tanılayıcı Dallanmış Ağaç (TDA) 

Yapılandırılmış GRİD 

Kelime İlişkilendirme Testleri 

 
 

  KLASİK DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ ÇAĞDAŞ DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ 

1 Öğretmen merkezli eğitim-öğretim değerlendirilir. Öğrenci merkezli eğitim-öğretim değerlendirilir. 

2 Ürün (sonuç) önemlidir. Süreç odaklıdır. 

3 Ezbere dayalıdır. Düşünme ve değerlendirmeye dayalıdır. 

4 Kâğıt-Kalem ya da standart testler kullanılır. 
Çok boyutlu ödev, ürün ya da performans 

örnekleri kullanılır (Portfolyo). 

5 Geri bildirim ve sonuç not olarak verilir. Geri bildirim süreç içerisinde öğrenciye bildirilir. 

6 Ölçüt önceden belirlenir. 
Ölçüt, öğrencilerle belirlenir ve grubun başarısı 

bireyin başarısını da etkiler. 

7 Puanlamada sayısal semboller kullanılır. Rubrik puanlama kullanılır. 

8 Özetleyici ve yargılayıcıdır (Summatif). Geliştirici (Formatif) ve teşhis edicidir. 
 
 

I. BİLİŞSEL ALANDAKİ DAVRANIŞLARIN ÖLÇÜLMESİ 
A. YAZILI SINAVLAR (YOKLAMALAR) (UZUN CEVAPLI, AÇIK UÇLU, ESSEY TİPİ SINAVLAR) 

Soruların öğrencilere yazılı olarak verildiği ve cevapların düşünülüp öğrenciden yazılı olarak istendiği sınavlara 

yazılı yoklamalar denir. Diğer adı “açık uçlu” veya “Essey” tipi sınavlarda denir. 
 

Yazılı Yoklamaların Genel Özellikleri 

1. Bu sınavların en büyük dezavantajı;  cevapları yazmanın uzun sürmesi sebebiyle çok kullanışlı olmamasıdır. 

Ayrıca bu yüzden öğretmen çok soru soramaz ve kapsam geçerliğinin düşük çıkmasına sebep olur.  Fazla 

soru sorulamadığından duyarlı ölçümlere de imkân veremediğinden güvenirlikte düşük çıkar. 

2. Analiz, sentez ve değerlendirme gibi üst düzey basamaklardaki davranışların ölçülmesine uygundur. 

3. Yazılı yoklamanın diğer büyük dezavantajı objektif değerlendirmeye imkân vermemesidir. Cevaplamada 

özgürlük bulunduğundan, öğrenciler cevapları ve soruları isteyerek veya istemeden başka tarafa çekerlerse bu 

durum puanlama farklılıklarına, dolayısıyla puanlama açısından güvenirliğin düşmesine yol açar.  

4. Özellikle serbest cevaplı sorularda kesin doğru, kesin yanlış ayrımı zor olduğundan kâğıdın okunması ve 

puanlanması zaman alır. Bu durum objektif (tarafsız) puanlama yapmayı da zorlaştırır. Aynı zamanda 

öğrencileri birbiriyle karşılaştırmak da zorlaşır. Bu nedenle güvenirlik düşer. 

5. Anlatımın duru, yazının güzel, kâğıdın düzenli olması ve kompozisyon yeteneği puanlama yanlılıklarına 

neden olarak güvenirliği düşürür. Ayrıca bu değişkenler ölçülecek değişkene karışarak geçerliği de düşürür. 

6. Soruların cevaplarını öğrencinin kendisi düşünüp, organize edip yazdığı için şans başarısı yoktur. Bu durum 

güvenirliği dolayısıyla geçerliği artırır. 

7. Madde istatistiklerinin hesaplanması yazılı yoklamalarda oldukça güçtür. 

V- EĞİTİMDE KULLANILAN ÖLÇME ARAÇLARI 
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8. Soru sayısı az ve soruları yazma zamanı kısa olduğundan hazırlanması kolaydır. Kullanışlılığı yüksektir. 

9. Yazma hızı öğrenciler arasında farklı olduğundan "yazı yazma hızı" gibi bir değişken ölçülecek değişkene 

karışarak geçerliği düşürebilir.  

10. Puanlama süresi zaman aldığından özellikle çok sayıda öğrencinin olduğu durumlarda, puanlayıcının kâğıtları 

okumaya zamanı azsa veya sonuçların çabuk bildirilmesi gerekiyorsa yazılı sınavların kullanışlılığı düşer. 

11. Soruların belirginliği ve anlaşılırlığı azaldıkça öğrenciler tarafından istenilen yere çekilme olasılığı artar.  
 

Yazılı Yoklamalarda Soru Yazmada Dikkat Edilecek Noktalar 
1. Cevaplar soru ile sınırlandırılmalıdır. 

2. Sorular açık ve anlaşılır olmalıdır. Yani öğrenciler tarafından farklı yorumlanmamalıdır. 

3. Uzun cevaplı az soru sormak yerine kısa cevaplı çok soru sorulmalıdır. 

4. Her bir soru birbirinden bağımsız cevaplandırılabilecek tarzda olmalıdır. 

5. Soruda ifade ve yazım hatası olmamalıdır. 

6. Sorular, öğrenciler tarafından bilinen bir kaynaktan (ders kitabı) doğrudan alınmamalıdır. 
 

Yazılı Yoklamaları Puanlama Teknikleri 

1. Genel İzlenimle Puanlama: Puanlayıcının cevaplayıcının kâğıdını baştan sona okunduktan sonra genel 

izlenimine göre bir puan vermesidir. Özellikle kompozisyon kâğıtları genelde böyle puanlanır. Bu tekniğin 

puanlama güvenirliği düşüktür. 

2. Sınıflama: Cevaplayıcıların kâğıtlarına hızlıca göz atılarak “iyi, orta, zayıf” gibi sınıflara ayrılması ve daha 

sonra bu sınıflardaki kâğıtların puanlanmasıdır. İstenirse bu sınıflar da kendi içinde yeniden sınıflandırılabilir. 

Genel izlenime göre puanlama güvenirliği yüksektir ancak yine de puanlama güvenirliği düşüktür. 

3. Sıralama: Tüm cevaplayıcıların kâğıtları puanlayıcı tarafından birbiriyle karşılaştırılarak en iyiden en zayıfa 

doğru sıraya konur. Bütün kâğıtlar bu şekilde sıralandıktan sonra en iyi kâğıda en yüksek not, diğerlerine de 

buna göre azalan puanlar verilir. İlk iki yöntemden daha güvenilirdir ancak yeterli güvenirliği de yoktur. 

4. Anahtarla Puanlama: Öğrencilerden beklenen cevaplar listelenir. Bu listeye cevap anahtarı denir. Sonra bu 

listedeki cevaplara göre puanlama cetveli oluşturulur. Puanlama cetveli ve cevap anahtarı kullanılarak yapılan 

puanlamaya anahtarla puanlama denir. Diğer puanlama tekniklerine göre daha az hatalıdır (güvenilirdir). 
 

2013: Ölçme değerlendirme faaliyetlerinde, öğrencilerin başarısını izleme yanında eleştirel düşünme 

becerilerinin ölçülmesi ve geliştirilmesi amacıyla aşağıdaki madde türlerinden hangisinin kullanılması daha 

uygundur? 

 

A) Eşleştirme      B) Açık uçlu           C) Kısa cevaplı  D) Çoktan seçmeli      E) Boşluk doldurma 

 

2007 KPSS: Yazılı yoklamalardaki sorularda, öğrencilerin cevaplarını düşünerek bulmaları ve buldukları bilgileri 

organize ederek yazmaları gerekir. Bu tür sorularla üst düzeydeki zihinsel beceriler ölçülebilir.  

Aşağıdaki sorulardan hangisi, yazılı yoklamaların bu avantajlarını ortaya koyan uygun bir örnek değildir?  
 

A) Enflasyonu düşürmek için ne tür önlemler alınabilir? Örnek vererek irdeleyiniz.  

B) Avrupa Birliği’ne katılma konusundaki görüşleriniz nelerdir? Bu şekilde düşünmenizin nedenlerini 

açıklayınız.  

C) İzlediğiniz en iyi sinema filmi hangisidir? Bu filmi neden beğendiğinizi gerekçeleriyle açıklayınız.  

D) Başarı ile yetenek arasındaki ilişkiyi bir örnekle açıklayınız. Sizce insan yaşamında hangisi daha ön plandadır?  

E) Ölçme nasıl tanımlanır? Eğitimde yapılan ölçmeler kaç gruba ayrılır?  

 
2006 KPSS: Aşağıdakilerden hangisi yazılı yoklamalarda puanlama güvenirliğini artırmaya yönelik 

önlemlerden biri değildir? 
 

A) Puanlamayı birden fazla puanlayıcının yapması ve verilen puanların ortalamasının alınması 

B) Bir soruya öğrencilerin tümünün verdiği cevaplar puanlandıktan sonra diğer soruya geçilmesi 

C) Cevabın değişik bölümlerine verilecek puanların ayrı ayrı belirlenmesi 

D) Öğrencinin sınıf-içi etkileşimiyle ilgili puanının sınav puanlarına katılması 

E) Puanlama için ayrıntılı yönergelerin bulunduğu cevap anahtarının kullanılması 

 

2004 KPSS: Aşağıda verilen sorulardan hangisi öğrencilerin yanıtını düşünüp bularak yaptıkları yazılı 

yoklama türü sınav sorusudur? 
                   
A) Öğrencinin bir kavramı tanımlaması 

B) Öğrencinin bilgileri kullanarak karşısına çıkan yeni bir problemi çözmesi 

C) Öğrencinin verilen ifadelerden en uygun olanını seçmesi 

D) Öğrencinin görüşlerini nedenleri ile birlikte açıklaması 

E) Öğrencinin bir bütünü oluşturan öğeler arasındaki ilişkiyi belirtmesi 
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B.  SÖZLÜ SINAVLAR (YOKLAMALAR) 
Soruların sözlü olarak sorulup, cevaplayan kişinin cevaplarını düşünüp hatırlayarak sözlü olarak sunduğu sınav 

türleridir.  

 

Sözlü Sınavın Kullanılmasının Uygun Olduğu Durumlar 

1. Okul öncesi ve ilköğretimin ilk yıllarında öğrencilerin bilgi eksiklerini görmek ve sözlü anlatım becerilerini 

geliştirmek için kullanılabilir (Sebebi de; bu dönemde okuma yazma becerisi pek gelişmemiştir). 

2. Ana dili doğru kullanma, konuşma becerileri, sözlü anlatım gücü gibi özellikleri ölçmede kullanılabilir. 

3. İletişim becerilerinin ölçülmesinde kullanılabilir. 

4. Yabancı dil konuşma becerisinin ölçülmesinde de kullanılır. 

 

Sözlü Sınavın Genel Özellikleri 

1. Sorular ve cevaplar sözlü olarak sunulur. 

2. Cevaplayıcı, sorunun cevabını düşünüp bulmak zorunda olduğundan şans başarısı yoktur, bu durum da 

güvenirliği artırır. 

3. Bilginin derinlemesine ve genişlemesine ölçülmesine imkân tanır. 
4. Soruların hazırlanması kolaydır ve az zaman alır. Bu nedenlerle kullanışlılığı yükselir. Ancak her öğrenciye 

farklı soru sorma zorunluluğu vardır. Bu durum da kullanışlılığı düşürür. 

5. Cevapların doğruluk derecesini puanlayıcı (sınavı yapan) belirler. Sınav yapanla, cevaplayıcı arasında diğer 

sınavlara göre daha fazla etkileşim vardır. Bu yoğun etkileşimde sınav yapanın sınav anındaki durumu, 

tutumları (din, ırk, cinsiyet, siyaset), kişisel özellikleri vb. faktörler öğrenciyi (cevaplayıcı) olumsuz 

etkileyebilir.  Öğrencinin sözlü anlatım yeteneği, giyimi, kuşamı, duruşu, ses tonu, cevaplama tarzı vb. gibi 

faktörler de puanlayıcı üzerinde etkili olabilir. Bütün bu durumlar puanlama da güçlük doğurur ve yanlılık 

(sübjektiflik) getirir. Dolayısıyla da puanlamada güvenirlik ve geçerlik düşer. 

6. Sözlü sınavlar bireysel sınavlardır. Bu nedenle her öğrenciye farklı sorular sorulmalıdır. Her öğrenci tek tek 

sınava alınacağından bütün öğrencilere sınavın yapılması çok uzun zaman alır ve bu durumda zaman 

yetersizliğinden az soru sorulmak zorunda kalınır ve dolayısıyla da kapsam geçerliği ve duyarlılık düşer. 

7. Her öğrenciye farklı soru sorulması nedeniyle soruların kapsamı ve güçlükleri farklı olacağından puanların 

karşılaştırılamaması, güvenirliği ve geçerliği düşürür. 

8. Cevaplama, sorudan hemen sonra yapıldığından öğrencinin düşünme ve cevabını gözden geçirme şansı 

çoğunlukla yoktur. Bu durum geçerliği ve güvenirliği düşürür. 

 

Sözlü Sınavların Uygulanmasında Dikkat Edilecek Noktalar 
1. Öncelikle diğer sınavlarda olduğu gibi bir sınav planı hazırlamak gerekir. 

2. Eğer çok sayıda öğrenci yoklanacaksa kısa cevaplı sorular tercih edilmelidir. 

3. Sorular hedef ve davranışlara göre sınavdan önce hazırlanmalı ve yazılmış olmalıdır. 

4. Sorulara verilmesi beklenen muhtemel cevaplar ve puanlama önceden belirlenmelidir. 

5. Sınav yapmadan önce öğrencilere sınav haber verilmeli ve sınav hakkında öğrenciler bilgilendirilmelidir. 

6. Öğrenci hemen soru yağmuruna tutulmamalı, öncelikle psikolojik olarak rahatlatılmalıdır. 

7. Sorular yavaş ve yüksek sesle okunmalı, öğrencinin anlayacağı bir ifade kullanılmalıdır. 

 
2011 KPSS: İlköğretim okullarında not verme amacıyla sözlü sınav uygulamasına son verilmiştir. Ancak 

öğretmenler, öğrencilerin dikkatini uyanık tutmak, sözlü anlatım becerilerini geliştirmek, öğrenme düzeylerini 

hızlıca kontrol etmek, öğrencilere önemli noktaların hangileri olduğunu işaret etmek ve sınıf içi etkinliklere yön 

vermek amacıyla sınıf içinde sözlü olarak soru sormaktadır. 

Bu türden sözlü soru-cevap etkinliklerinin uygulanmasında aşağıdakilerden hangisi önerilmez?  
 

A) “Bu sonuca nasıl vardın?”, “Neden?” gibi takip soruları kullanmak 

B) Bazen cevap vermeye istekli olmayan öğrencilere soru sormak 

C) Cevabı sadece “Evet” ya da “Hayır” olan sorulardan kaçınmak 

D) Sınıfın hep birlikte cevaplayacağı sorular sormak 

E) Soru sorduktan sonra öğrenciye düşünmesi için süre tanımak 

 

 

C. KISA CEVAPLI TESTLER 
Bir kelime, bir rakam, bir cümle veya kısa bir liste ile cevaplandırılabilecek sorulardan oluşan,  cevaplayıcının 

cevabı düşünüp hatırlayarak yazılı olarak sunduğu ölçme araçlarına kısa cevaplı testler denir.  

 

Cevapların düşünüp hatırlanması ve yazılması bakımından yazılı sınavlara; puanlama kolaylığı ve objektifliği 

bakımından çoktan seçmeli testlere benzer. 
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Kısa Cevaplı Testin Genel Özellikleri 

1. Cevaplayıcı cevabını düşünüp bularak yazmak zorundadır. Şans başarısı olmadığından güvenirlik yüksektir. 

2. Bilgi düzeyindeki özellikle bilişsel davranışların ölçülmesinde en etkili ölçme aracıdır. Ayrıca uygulama ve 

analiz düzeyine kadar davranışlar yoklanabilir. Bu nedenle kullanışlıdır. 

3. Her eğitim düzeyine uygun düşen sınav tipidir. Her yaştaki öğrenciye uygulanabilir. Bu sebeple kullanışlıdır. 

4. Puanlama göreceli kolaydır ama tamamen objektif (nesnel) olmayabilir. Kullanışlıdır ve kısmen güvenilirdir. 

5. Çok soru sorulabileceğinden kapsam geçerliği yazılı yoklamalardan yüksektir. 

6. Cevaplar net olduğundan puanlayıcı yanlılığı azdır, bu nedenle güvenirliği yazılı sınavlara göre yüksektir. 

7. Fikirleri kompoze etme, yazı güzelliği, kâğıdın düzeni gibi etkenler ölçmeye daha az karışacağından geçerliği 

yazılı yoklamalardan yüksektir. 

8. Soruları hazırlama ve puanlama kolaydır. Bu nedenle kullanışlıdır. 

9. Testi tekrar kullanma imkânı ayrı bir cevap kâğıdı kullanılarak yaratılabilir. Bu durumda kullanışlılık artar. 

10. Sorularda şekil, harita ve grafiklerden faydalanılabilir. Bu sebeple testin kullanışlılığı yükselir. 
 

Kısa Cevaplı Testlerde Soru Yazmada Dikkat Edilecek Noktalar 

1. Yoklanmak istenen davranış önemli bir davranış olmalıdır. Kıyıda köşede kalmış bilgiler yoklanmamalıdır. 

2. Her bir madde ile sadece bir davranış yoklanmalıdır. 

3. Her madde (soru) açık, seçik ve kolay anlaşılır bir şekilde ifade edilmelidir. 

4. Maddeyi oluşturan cümle cevaplayıcıların bildiği bir kaynaktan aynen alınmamalıdır. 

5. Eksik cümle (boşluklu) maddelerinde, eksik olanın ne olduğu açıkça anlaşılmalıdır. Boş bırakılan yerler 

belirsizliğe yol açmamalıdır. 

6. Madde yazarken doğru cevabı hatırlatacak ipucu bilgiler verilmemelidir. 

7. Maddenin cevaplanabilmesi, bu madde ile yoklanan davranışın beklenen derecede öğrenilmiş olmasını 

gerektirmeli ve sadece buna bağlı olmalıdır. 

8. Cevaplayıcıların cevabı bulabilmesi için gerekli bilgiler eksiksiz verilmiş olmalı, cevaplama için gereksiz ve 

şaşırtıcı bilgiler bulunmamalıdır. 

9. Maddenin tek ve kesin doğru cevabı olmalıdır. Birden fazla cevap var ise ayrı puanlanmalıdır.  

10. Testte yer alan maddeler birbirini cevaplandırmayı kolaylaştırıcı veya zorlaştırıcı olmamalıdır. Maddeler 

birbirinden bağımsız olmalıdır. 

11. Eksik cümle maddelerinde bırakılan boşluklar aynı boyutta olmalıdır. 

12. Eksik cümle maddelerinde bırakılan boşluk sayısı tercihen bir, en fazla iki olmalıdır. 

13. Cevap yeri olarak bırakılan boşluklar cevaplamayı ve puanlamayı kolaylaştıracak biçimde düzenlenmelidir. 

14. Cevap yerleri aynı boyutta, tek tip olmalıdır. 

 

2010 KPSS: Bilişsel davranışların ölçülmesinde, ölçmenin geçerliğini artırmak için aynı sürede uygulanan uzun 

cevaplı yazılı sınavlara göre, kısa cevaplı maddelerden oluşan testler tercih edilir. 

Bu durumun başlıca nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A) Kısa cevaplı maddelerin kolayca cevaplanabilmesi 

B) Kısa cevaplı maddelere verilecek cevabın sınırlandırılmış olması 

C) Kısa cevaplı maddelerin çoktan seçmeli test maddesi köküne benzemesi 

D) Daha çok kısa cevaplı maddeyle kapsamın daha iyi örneklenebilmesi 

E) Kısa cevaplı maddelerle her düzeydeki davranışların Yoklanabilmesi 

 
 

D. DOĞRU - YANLIŞ TESTLERİ (SINIFLAMA GEREKTİREN TESTLER) 
Bazıları doğru, bazıları yanlış olarak verilen önermelerin doğru veya yanlış olarak işaretlenmesini gerektiren sınav 

türüdür. 
 

Doğru - Yanlış Testlerinin Genel Özellikleri 

1. Soruların hazırlanması kolaydır. Ayrıca öğrenciler soruları cevaplarken çok zaman kaybetmezler. Bu nedenle 

öğrencilere kısa süre çok sayıda soru sorulabilir. Dolayısıyla kapsam geçerliği yüksektir. 

2. Cevaplar bütün cevaplayıcılar için ortak bir harf veya işaretle verildiğinden (yazı güzelliği, öğretmen kanıları 

gibi değişkenler işe karışmadığından) puanlama hem kolaydır (bu nedenle kullanışlıdır),  hem de objektiftir 

(bu nedenle güvenilirliği ve geçerliği yüksektir). 

3. Daha çok bilgi basamağındaki davranışların ölçülmesinde uygundur. En fazla uygulama basamaklarındaki 

davranışları ölçebilir. Yani üst düzey basamakların ölçülmesinde uygun değildir. 

4. Sınavda cevaplama işlemi, ölçülen bilgi veya yeteneğin dışında bir zorluk getirmez. Bu nedenle ilköğretimin 

alt basamakları da dâhil eğitim her kademesinde kullanılabilir. 

5. Şans başarısı vardır ve diğer seçmeli testlere göre en yüksek şans başarısına (%50) sahiptir. Bu nedenle testin 

güvenirliği ve geçerliği çok düşüktür (Şans faktörünü azaltmak için düzeltme formülü uygulanmalıdır ve 

doğru ve yanlış sayısı testte eşit olarak ayarlanmalıdır). 
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6. Bazı maddelerin yanlış olarak verilmesi test yapısı için zorunlu fakat eğitim açısından sakıncalıdır. Eğitimde 

yanlış cümleleri vermek ve onu vurgulamak öğrenme açısından sakıncalıdır. Önemli olan doğru olanı 

vurgulamak ve onun öğrenilmesini sağlamaktır. 

7. Sorulardaki ifadeler kesin doğruluk ya da yanlışlık bildirmelidir. Oysa bazı özelliklerin ölçülmesinde kesin 

doğru ya da kesin yanlış yargılar geliştirmek zordur. Bu güçlük doğru - yanlış testi uygulayanları sadece bilgi 

basamağındaki davranışları ölçmeye yöneltir. 

8. Öğrenme eksiklerini belirleme ve tanı koymaya elverişli değildir (Örnek; yanlış olarak verilmiş bir ifadeyi 

yanlış diye işaretleyen bir öğrencinin ifadenin doğrusunu bilip bilmediğinin kanıtı yoktur). 

 

Doğru – Yanlış Testlerinde Soru Yazarken Dikkat Edilecek Noktalar 
1. Her madde sadece bir davranışı yoklamalıdır (Yani her maddede sadece bir ana fikir bulunmalıdır). 

2. Her madde kesin doğru ya da yanlış olmalıdır. Yoruma açık bir şekilde madde yazılmamalıdır.  Özellikle 

ifadelerde belgisiz sıfatlardan (birçok, birkaç, bazen vb.) kaçınmalıdır.  

3. Cevaplayıcıların ifadenin doğruluğu ve yanlışlığı hakkında karar verebilmesi için gerekli minimum bilgi 

verilmelidir. Önermenin doğru-yanlış olduğunu açığa vuracak ipuçlarından sakınılmalıdır.  

4. Bir maddede birden fazla yanlış ya da doğru fikir bulunmamalıdır. Bu durumda madde kolaylaşır. Bunun 

yerine ifade iki madde haline getirilmelidir.  

5. Doğru-yanlış ifadelerin uzunlukları birbirine yakın olmalıdır.  

6. Doğru-yanlış maddelerin sayıları birbirine yakın olmalıdır (Örnek; test 100 maddeden oluşuyorsa 50 madde 

doğru, 50 madde yanlış olmalıdır). 

7. Doğru-yanlış maddeler testlere belirli bir örüntü (düzen) halinde yerleştirilmemelidir (İki doğru, bir yanlış). 

8. Bir maddenin yanlışlığı önemsiz veya aldatıcı bir noktada olmamalıdır. Örnek; "Fransız ihtilali 1879 tarihinde 

gerçekleşmiştir." Bu tip maddeler dikkati ölçtüğünden geçerliği düşürür. 

9. Her madde mümkün olduğunca kısa ve açık yazılmalıdır. Gereksiz ayrıntılarla şişirilmemelidir. Ana fikrin 

doğruluğuna etkisi olmayan, edebi olsun diye açıklığı kaybedilen maddeler iyi madde değildir.  

10. Olumsuz özellikle çift olumsuz ifadeler kullanılmamalıdır. Bu durum ifadenin anlaşılmasını zorlaştırır. 

Bunlardan kurtulmanın yolu cümleyi olumlu ifade etmektir. Örnek; “Geçerliğin düşüklüğü testin güvenilir 

olmaması değildir." 

11. Doğru bir önermeden yanlış bir önerme elde etmek için cümlenin fiilinin olumsuz hale getirme yoluna 

gidilmemelidir. Böyle maddelerde "me, ma" olumsuzluk ekleri gözden kaçabilir. Üstelik böyle maddelerin 

yanlış olduğu, zorla yanlış hale getirildiği anlaşılabilir.  

12. Maddelerdeki ifadeler bilinen bir kaynaktan aynen alınmamalıdır.  

13. Kanı ifadeleri bir kaynağa yâda otoriteye dayandırılarak verilmelidir. Örnek; “Freud’a göre kişilik id, ego ve 

süper ego olmak üzere üç ayrı bölümden oluşur.” 

14. Birbiriyle ilgili maddeler örgütlenerek sunulmalıdır.  

 
 

E. EŞLEŞTİRMELİ TESTLER 
İki grup (sütun) halinde verilen ve birbiriyle ilgili olan bilgi öğelerinin belli bir açıklamaya göre eşleştirilmesini 

gerektiren sınav türüdür. Bu sütunların birinde öncüller (kökler), diğerinde olası cevaplar (seçenekler) yer alır. 
 

Eşleştirmeli Testlerin Genel Özellikleri 

1. Objektif ve puanlaması kolay testlerdir. 

2. Alt düzey bilişsel becerilerin ölçülmesinde uygundur. 
 

Eşleştirmeli Testlerde Soru Yazarken Dikkat Edilecek Noktalar 
1. Bir eşleştirme maddesi grubunda yer alan öncüller listesi ile cevaplar listesinin her biri benzeşik öğelerden 

oluşmalıdır. Her grup arasında tek boyutlu bir ilişki olmalıdır. Yani her sütunda benzer davranışlar 

ölçülmelidir. 

2. Sayfanın sol tarafına yerleştirilen öncüller uzun olmalıdır, cevaplar (seçenekler) ise kısa olmalıdır ve sütunu 

ise sayfanın sağ tarafına yerleştirilmelidir. 

3. Şans faktörünün azaltılması için cevapların (seçeneklerin) sayısı öncüllerin sayısından daha fazla olmalıdır. 

Ayrıca şans faktörünün azaltılması için bir eşleme takımındaki öncüller ile cevaplar eşit sayıda olmamalıdır. 

Cevaplar (seçenekler) daha fazla olmalıdır. 

4. Cevapların seçileceği sütun bir kelime listesi ise alfabetik sıraya göre, rakam, sayı ya da tarihlerden oluşuyorsa 

küçükten büyüğe veya büyükten küçüğe doğru düzenlenmelidir. 

5. Yanlış anlaşılmaları engellemek için; yönergede eşleştirmenin neye göre yapılacağı, cevapların nasıl 

işaretleneceği açık ve anlaşılır bir dille belirtilmelidir. 

6. Puanlamada kolaylık sağlama açısından cevap boşlukları öncüllerden önce gelmelidir. 

7. Bir eşleme takımını oluşturan maddelerin tümü aynı sayfada bulunmalıdır. 

8. Cevap sütunundaki ifadeleri belirtmek için onların başında büyük harfler kullanılmalıdır. 
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F. ÇOKTAN SEÇMELİ TESTLER 

Verilen bir maddenin (sorunun) cevabının olası cevaplar (genelde 4 ya da 5 cevap seçeneği vardır) içinden seçilip 

işaretlendiği testlerdir. Özellikle geniş katılımın olduğu durumlarda bu testler kullanılır. Örnek; KPSS, YGS, LYS, 

SBS, YDS, ALES gibi. 

 

Çoktan seçmeli testler şu bölümlerden oluşur. 

 Madde (Soru) kökü: Sorunun sorulduğu ve çözüm için gerekli bilgilerin verildiği kısımdır.  

 Seçenekler: Öğrenci için olası cevaplardır. Doğru seçeneğe doğru cevap, yanlış seçeneklere ise çeldirici denir. 

 

Çoktan Seçmeli Testlerin Genel Özellikleri 

1. Bu testlerde zamanın büyük bir çoğunluğu soruyu ve cevapları okumakla geçer. Fakat cevaplamak için fazla 

zaman gerektirmez. Bu açıdan uygulama açısından oldukça kullanışlıdır. Bu nedenle geniş katılımın olduğu 

sınavlarda (KPSS, YGS, LYS, SBS) sıklıkla tercih edilir. 

2. Üst düzey bilişsel becerileri ölçmede yetersizdir. Çünkü doğru cevap zaten maddenin (sorunun) içinde yer 

aldığından öğrenci sadece onu bulup seçer, kendisi herhangi bir düşünce oluşturup (sentez) sunmaz. 

3. Hazırlanması çok zordur, uzun sürer ve uzmanlık ister. Bu yüzden hazırlanması açısından kullanışlı değildir. 

4. Uygulanması kolaydır, bu nedenle eğitimin alt kademelerinde de (İlkokul 3. sınıftan itibaren) kullanılabilir. 

5. Şans başarısı vardır, fakat şans başarısı seçenek sayısıyla ters orantılıdır. Şans başarısını azaltmak için 

seçenekleri artırmak gerekir ve düzeltme formülü uygulanmalıdır. Bu sayede güvenirliği artırılır. 

6. Çok fazla soru sorulabilir. Bu durum hem kapsam geçerliğini yükseltir hem de duyarlılığı arttırdığı için 

güvenirliği yükseltir. 

7. Puanlanması kolay ve objektiftir. Çünkü bu testlerde cevaplar net ve kesindir. Yani yoruma açık değildir. 

Puanlayıcının da puanlamada hiçbir etkisi yoktur. Bu yüzden puanlama açısından güvenirliği yüksektir. 

8. Yazı güzelliği, kompozisyon yeteneği gibi değişkenler işe karışmadığından geçerliği yüksektir.  

9. Güvenirliği ve geçerliği en yüksek olan testtir. 

10. Bütün test istatistiklerinin ve madde analizlerinin uygulanmasına elverişlidir. Bu sayede sorular istenilen 

güçlük düzeyinde ve yüksek ayırt edici nitelikte hazırlanabilir. 

 

Çoktan Seçmeli Testlerde Soru Yazarken Dikkat Edilecek Noktalar 
1. İyi bir madde öğrencileri yanıltmaya yönelik olmamalıdır. Çeldiriciler bilen ile bilmeyen öğrencileri, bilen 

öğrencilerin lehine ayırt etmelidir. 

2. Yanlışlığı apaçık, bütün öğrenciler tarafından bilinebilecek çeldiriciler kullanılmamalıdır. 

3. Çeldiricilerin güçlük derecesi testin kullanılış amacına uygun olmalıdır. 

4. Madde ile önemsiz ayrıntılar yoklanmaya çalışılmamalıdır. Cinaslı, aldatıcı, bilmece gibi ifadeler 

kullanılmamalıdır. 

5. Her bir madde diğer maddelerden bağımsız bir şekilde cevaplanabilir olmalıdır. Diğer maddeler ipucu verir 

nitelikte olmamalıdır. 

6. Madde bütün cevaplayıcılar tarafından aynı şekilde anlaşılabilecek biçimde açık seçik ve kesin olmalıdır. Yani 

birbirinden farklı yorumlara imkân vermemelidir. 

7. Madde kökü gereksiz açıklamalarla doldurulmamalıdır. 

8. Her madde sadece bir davranışı ölçmelidir. Aynı maddede birçok davranış birleştirilip sorulmamalıdır. 

9. Madde kökünde çift olumsuz ifade kullanılmamalıdır. 

10. Seçenek ifadeleri mantığa uygun, açık ve olabildiğince kısa ve benzer uzunlukta olmalıdır. 

11. Seçeneklerde tekrarlardan kaçınılmalıdır. 

12. Seçenekler ve madde kökünün uyumlu olması gerekir. 

13. Seçenekler sayı, terim veya tarihlerle ilgiliyse büyüklük sırası, alfabetik sıra ve kronolojik sıraya uygun 

olmalıdır. 

14. Hepsi ve hiçbir seçenekleri kullanılmamalıdır. 

15. Seçenek sayıları cevaplayıcıların gelişim seviyesine uygun olmalıdır. Örnek; 3. sınıf öğrencileri için 3 

seçenek, 6, 7, 8. sınıf öğrenciler için 4 seçenek, 9, 10, 11, 12. sınıf öğrencileri için 5 seçenek uygundur. 

16. Şans başarısının önüne geçmek için düzeltme formülü kullanılmalıdır. 

 
2007 KPSS: Çoktan seçmeli bir testteki sorularda, çeldiricilerin doğru cevaba anlamca yaklaştırılması bu 

testin hangi özelliğini doğrudan etkiler?  
 

A) Güvenirliğini  

B) Geçerliğini  

C) Güçlüğünü  

D) Kullanışlılığını  

E) Objektifliğini  
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2012 KPSS: Bir öğretim üyesi, üniversite 2. sınıf öğrencilerine ölçme ve değerlendirme ara sınavında sormak 

üzere aşağıdaki çoktan seçmeli maddeyi hazırlamıştır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Öğretim üyesinin hazırlamış olduğu maddede, çoktan seçmeli maddelerin yazılmasında dikkat edilmesi 

gereken esaslardan hangisi gözetilmemiştir? 

 

A) Maddenin yalnız bir doğru yanıtı olmalıdır. 

B) Seçeneklerin uzunlukları birbirine yakın olmalıdır. 

C) Seçenek sayısı, testin hitap ettiği öğrenci düzeyine uygun olmalıdır. 

D) Madde kökünde gereksiz açıklamalardan kaçınılmalıdır. 

E) Noktalama işaretlerine ve imla kurallarına uyulmalıdır. 

 
2007 KPSS: Sosyal bilgiler sınavında sorulan bir soru şöyledir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yukarıdaki sorunun kusurları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?  
 

A) Kökte yazım hatasının olması  

B) Kökte gereksiz sözcük kullanılması  

C) Kök ile seçenekler arasında ifade uyumsuzluğu olması  

D) Seçeneklerde aynı sözcüklerin tekrarlanması  

E) Seçeneklerin uygun olmayan bir sırada verilmesi  

 

 
 

G. ÖDEV VE PROJELER 
Okul dışı zamanlarda öğrencilere öğretmenler tarafından verilen görevlerdir. Ödevler veriliş amaçlarına göre 

değişik isimler (alıştırma ödevleri, hazırlık ödevleri, geliştirici ödevler, yaratıcı ödevler) alabilir. Ayrıca ödevler 

bireysel ve grupsal olarak da verilebilir. 

 

Eğer ödev; öğretim etkinliğinden sonra, derslerde öğrendiklerini evde pekiştirmeleri için veriliyorsa alıştırma 

ödevi adını alır. Öğretim etkinliğinden önce, okuldaki konu anlatılmadan önce, evde o konuya hazırlık yapılmasını 

öğretmen isterse bu ödev hazırlık ödev adını alır. Bilgi ve becerilerin geliştirilmesi amacıyla, öğretim etkinliğinden 

sonra, öğretmen, öğrencilerden evde bir makine projesini çizmelerini istemesine geliştirici ödev denir. Fakat 

öğretmen, öğrencilerden yeni bir makine tasarlamasını isterse bu ödev yaratıcı ödev adını alır. 

 

Projeler, ödevlere göre daha kapsamlı ve gelişmiş etkinliklerdir. Projeler dersler için önemli olan ve öğrencilere 

ilginç gelen etkinliklerle öğrencilerin ilgilendiği ve derslere ilişkin deneyim kazanarak ortaya bir ürün koymasıdır. 

Ortaya konulan ürünler mutlaka dersle ve gerçek hayatla ilgili olmalıdır. Proje, herhangi bir konunun öğretiminde 

doğrudan bir uygulama olarak değil, öğretime destek olmak amacıyla kullanılan bir metottur. Projelerde öğrenciler 

yaparak yaşayarak öğrenme yoluyla bir ürün ortaya koyarlar. 

 

 

Korelasyon, iki değişken arasındaki ilişkinin derecesini verir. İki 

değişken arasındaki ilişkinin derecesini veren katsayıya korelasyon adı 

verilir ve rXY ile gösterilir. Aşağıdaki korelasyon değerlerinden hangisi 

daha zayıf bir ilişkiyi gösterir?  
 

a. 0,05   b. 0,11  c. 0,21 

d. 0,57   e. 0,68 

 

Türkiye’nin pek çok sınır komşusu vardır. En uzun sınırı paylaştığımız 

sınır komşumuz aşağıdakilerden hangisidir?  
 

A) Bulgaristan’la sınırımız en uzundur.  

B) Irak’la sınırımız en uzundur.  

C) İran’la sınırımız en uzundur.  

D) Suriye’yle sınırımız en uzundur.  

E) Yunanistan’la sınırımız en uzundur.  
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Ödev ve Projelerin Genel Özellikleri 

1. Ödev ve özellikle proje; bilimsel yöntem, eleştirel düşünme, karar verme, sorgulama, bağımsız, yaratıcı ve 

yansıtıcı düşünme gibi üst düzey düşünme becerilerini öğrencilere kazandırır.  

2. Ödev ve projeler, araştırma ve üst düzey düşünme becerilerini geliştirir. 

3. Etkinliklerin bir kısmı sınıf içinde bir kısmı da sınıf dışında gerçekleştirilebilir. 

4. Ödevlerin ve projelerin en büyük sınırlılığı ise; sınıf dışı etkinlikler olabildiğinden öğrencilerin kendileri 

tarafından yapılıp yapılmadığının kontrolü zordur. Yani ödev ve projeleri kimin yaptığını tespit etmek zordur. 

Bu da geçerliği ve güvenirliği düşürür. 

5. Ödev ve projeler, derste öğrenilen-öğretilen davranışların ölçülmesinde ve öğretilmesinde uygun bir yöntem 

değildir. Bu nedenle daha çok öğretime destek olmak amacıyla kullanılmalıdır. 

6. Öğrencilere verilen ödev veya projelerin güçlük derecelerini ayarlamak zordur. Bu nedenle verilen ödev veya 

projelerle öğrencileri karşılaştırmak da zordur. Buda kullanışlılığını düşürür. 

7. Ödev ve projelerde puanlamada objektiflik sağlamak zordur. Bu yüzden verilen puanların güvenirliği ve 

geçerliği düşüktür. Öğretmen kanıları işe diğer sınav türlerinde daha fazla karışmaktadır. Objektifliği artırmak 

için puanlamanın nasıl yapılacağı ve detaylı bir puanlama anahtarı çıkarılıp öğrenciye verilmelidir. Ayrıca 

ödevin mutlaka sınırları da çizilmelidir. Sınırları çizilmeyen bir ödevde, birçok öğrenci hedeften sapar ve 

hedeften uzak farklı ödevler yapar ve öğretmende doğru bir değerlendirme yapamaz ve objektif olamaz. 
 

Ödev ve Proje Verirken Dikkat Edilecek Noktalar 

1. Her öğrenciye ya da gruba farklı konuların verilmesi amaca daha fazla hizmet edebilir.  

2. Ödev ve projeler, öğrencilerin özelliklerine, ilgi ve ihtiyaçlarına göre verilmelidir. 

3. Verilen konular öğrencilerin üstesinden kalkabilecekleri bir güçlükte olmalıdır.  

4. Araştırma amacıyla yararlanabilecek kaynaklar ve bulunabilecekleri yerler öğrencilere belirtilmelidir. 

5. Verilen ödevin sınırları çizilerek kapsamı açıkça belirtilmelidir.  

6. Bir puanlama anahtarı hazırlanarak öğrenciye bu verilmelidir ve puanlama buna göre yapılmalıdır.  

 

II. DUYUŞSAL ALANDAKİ DAVRANIŞLARIN ÖLÇÜLMESİ 

A. İLGİ ÖLÇEKLERİ (ENVANTERLERİ) 
İlgi envanterleri, bireyin öncelik verdiği ya da ilgi duyduğu nesne ve etkinlikleri saptamak için geliştirilmiş bir tür 

sorular dizisidir. Kuder, Holland ve Strong ilgi envanterleri en çok kullanılanlardandır.  
 

İlgi envanterleri, öğrencilerin bilişsel, davranışsal ve özellikle duyuşsal özelliklerini tanıma amaçlı kullanılabilir. 

Okullarda öğrencilerin hangi alana, programa, mesleğe veya etkinliğe ilgisi olduğunu saptamak ve böylece 

öğrenciyi yönlendirmek amacıyla uygulanmaktadır.  

 
B. TUTUM ÖLÇEKLERİ 
Tutum, bireye atfedilen ve bireyin psikolojik bir obje (ders, öğretmen, olay, ırk, futbol takımı, siyasi parti vb) ile 

ilgili düşünce, duygu ve davranışlarını düzenli bir biçimde oluşturan eğilimdir. 
 

Tutumların ölçülmesinde gözlem, soru listeleri, tamamlanmamış cümleler ve hikâyeler anlatma gibi çeşitli 

yöntemler ile yanlışı seçme tekniği, içerik analizi gibi çeşitli teknikler de kullanılmaktadır. Fakat tutum ölçekleri, 

tutum ölçme yöntemleri içerisinde en önde gelen ve yaygın olarak kullanılanıdır.  
 

Tutum ölçekleri, bireylerin tutum ve değerlerinin belirlenmesi amacıyla uygulanan soru dizileridir. Tutum 

ölçekleri, bir kimsenin ya da grubun, nelere önem verdiğini, o duruma ilişkin ne düşündüğünü ve ne hissettiğini 

saptamaya yarayan araçlardır. Tutumlar dolaylı olarak ölçülebilmektedir. Bu yüzden ölçümü güçtür ve objektif 

değildir. Bu yüzden güvenirliği ve geçerliği düşüktür. 
 

Tutum ölçeklerinden en çok kullanılan yöntem de Likert ölçeğidir. Likert tipi ölçeklerle, ölçülmek istenen tutumla 

ilgili çok sayıda olumlu ve olumsuz ifade yazılır. Bu ifadeler için, “Tamamen Katılıyorum”, “Katılıyorum”, 

“Kararsızım”, “Katılmıyorum” ve “Kesinlikle Katılmıyorum” biçiminde tepkide bulunulur. Böylece her 

cevaplayıcı, ölçekteki her ifadenin kapsadığı tutum objesine katılma / katılmama derecesini bildirmiş olur. 

 

2005 KPSS: Aşağıdakilerden hangisi duyuşsal (duygu ve eğilimlerle ilgili) davranışların bireyin kendisi hakkında 

bilgi vermesi esasına dayanan anket, envanter gibi araçlarla ölçülmesinde önemli bir hata kaynağıdır? 
 

A) Kişinin kendisi hakkında gerçeğe uymayan cevaplar vermesi 

B) Cevapların objektif yöntemle puanlanamaması 

C) Duyuşsal hedeflerin davranışa dönüştürülememesi 

D) Duyuşsal davranış ölçülerinin başka ölçülerle birleştirilmesi 

E) Doğru cevabın şansla bulunabilmesi 
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C.GÖZLEM TEKNİĞİ 

Gözlem genel olarak bireylerin değişik ortamlarda çeşitli davranışları hakkında onları gözetleme yoluyla bilgi 

toplama tekniğidir. Gözlem üç türlüdür. 

 

a) Doğal Gözlem: Bir olay veya herhangi bir canlı doğal ortamlarında, doğal halleriyle araştırmacının herhangi bir 

müdahalesi olmaksızın izlenmesidir. Doğal gözlemde, nelerin gözleneceğine ilişkin bir seçim yapılmaz; her 

davranış gözlenir ve gözlemler ayrıntılı olarak kayıt altına alınır. Doğal gözlem katılımlı ve katılımsız olmak üzere 

iki türlü yapılır. 

 
b) Sistematik Gözlem: Doğal gözlemin aksine, araştırmacı, seçilen belirli bir davranış üzerinde sistematik olarak 

gözlem yapar. Bir plana göre yapılır, yer, zaman ve koşullar araştırmacı tarafından belirlenir. Genellikle bu 

gözlemler için laboratuvar gibi özel alanlar oluşturulmuştur. Gözlenenler, gözlendiklerinin farkındadırlar. 

 

c) İç Gözlem (İçebakış): Kişinin kendi üzerinde gözlem yapmasıdır. Kişinin kendi duygu ve düşüncelerini 

anlatmasıdır.  

 

Gözleme dayalı bir takım teknikler:  anekdot, gözlem listesi, derecelendirme ölçekleri, zaman çizelgesi, gözlem 

fişi (çeteleme aracı). 

 

 

III. PSİKOMOTOR ALANDAKİ DAVRANIŞLARIN ÖLÇÜLMESİ 
A. PERFORMANS TESTLERİ 
Performans testleri, psikomotor davranışları ölçmek için kullanılan testlerdir. Örneğin; beden eğitimi, görsel 

sanatlar dersinde, meslek lisesindeki meslek derslerinde sıklıkla performans testleri kullanılır. 

 

Performans testleri ile performansın ölçülebilir yanları olan; işin yapılmasındaki yol (süreç), işin yapılma hızı ve 

ürünün kalitesi ölçülür. Bundan dolayı performans testleri üç farklı şekilde uygulanabilir. 

 

 Sürecin değerlendirilmesi: İlk uygulama şeklinde süreç ölçülür. Bu süreçte dikkat edilecek nokta aşamaların 

nasıl geçildiğidir. Bu aşamalarda, her aşama kontrol listesi, çeteleme aracı gibi araçlarla ölçülebilir.  

 Ürünün değerlendirilmesi: İkinci uygulama şeklinde ise; ürün değerlendirilir. Bu uygulama şeklinde, sadece 

ürünün kalitesi yani mükemmelliği dikkate alınarak değerlendirme yapılır. Bu değerlendirmede özellikle 

derecelendirme ölçeklerinin kullanılması daha uygundur. 

 Ürünün ve sürecin birlikte değerlendirilmesi: Üçüncü uygulama şeklinde ise hem süreç hem de ürün 

birlikte göz önüne alınarak değerlendirilir. Bu değerlendirmede kontrol listesi, çeteleme aracı, derecelendirme 

ölçekleri birlikte kullanılır. 

 

Performans Testlerinin Genel Özellikleri 

1. Psikomotor becerilerin doğrudan ölçülmesinde en etkili olan ölçme araçlarındandır. 

2. Öğrencinin güçlü ve zayıf yanlarını görmesine imkân tanır. 

3. Öğrenme eksiklerin tespitine ve düzeltilmesine imkân verir. 

4. Uygulanması fazla zaman aldığından çok kullanışlı değildir. 

5. Hazırlanması güç ve zaman alıcı olduğundan kullanışlılığı düşüktür. 

6. Psikomotor becerilerin ölçülmesinde diğer ölçme araçlarına göre daha objektif, güvenilir ve geçerli sonuçlar 

verir. 

 

2007 KPSS: Bir meslek lisesinde öğretmen öğrencilerine sandalye yapma becerisini kazandırmaya çalışmaktadır.  

Öğrencilerinin bu konudaki performansını değerlendirirken öğretmenin öncelikle yapması gereken 

aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Beceriyi kazanma sürecini ve sonuçta ortaya çıkan sandalyeyi değerlendirmesi  

B) İşin ne kadar doğru yapıldığını anlamak için sandalyeyi değerlendirmesi  

C) Değerlendirmede beceriyi kazanma süresine bakması  

D) Yapılan hata sayısını değerlendirmede esas ölçüt olarak alması  

E) Beceri değerlendirmesinde öğrencinin memnuniyet derecesini incelemesi 
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B. KONTROL LİSTELERİ 
Kontrol listeleri, gözlenecek olan bir performansı oluşturan alt davranışları yapıldı/yapılmadı (var/yok, evet/hayır) 

şeklinde işaretlemeye yardımcı olan ölçme aracıdır. Özellikle Psikomotor davranışların ölçülmesinde kullanılır. 

 

Kontrol listeleri gözlemler sonucu oluşturulmaktadır. Eğer davranış gözlemlenirse evet, gözlemlenmezse hayır diye 

kaydedilir. Öğretmenler bu şekilde, bir davranışın gözlemlenecek bireyde olup olmadığı hakkında bilgi alabilir.  

 

Kontrol listeleri, öğrenciden beklenen (yani ölçülecek) performansın en önemli ve gözlenebilir yanlarını içerir. 

Kontrol listeleri, daha çok süreci ölçen ve kurallara uyulup uyulmadığını, belli işlem yollarının izlenip 

izlenilmediğini, bir davranışın gösterilip gösterilmediğini belirleme de kullanılır. 

 

Örnek; sunum becerisine yönelik kontrol listesi aşağıda yer almaktadır. 

 

Öğrencinin Adı-Soyadı:                                             Tarih: 

Ölçütler Evet Hayır 

Dinleyiciyle göz teması kuruyor.     

Beden dilini etkili kullanıyor.     

Anlaşılır bir tonda konuşuyor.     

Yerinde vurgulamalar yapıyor.     

Akıcı konuşuyor.     

Gereksiz sesler çıkarmıyor.     

Düzgün ifadeler seçiyor.     

Gereksiz tekrar yapmıyor.     

Düşüncelerini ifade edebiliyor.     

Bilgiyi organize edebiliyor.     

Sonuç bölümünde özetleyebiliyor.     

 

2007 KPSS: Bir ölçme aracının özelliklerinden bazıları şunlardır:  

 Bir işin yapılması sırasında nelerin, hangi sırada ve nasıl yapılacağını göstermesi nedeniyle öğretim amaçlı da 

kullanılabilir.  

 Gözlenecek davranışların varlığını veya yokluğunu gösterme olanağı tanır.  

 Performansı oluşturan davranışlardan ne kadarına sahip olunduğunu belirlemeyi kolaylaştırır.  

 Performansın en önemli ve gözlenebilir yanlarını kapsar.  

 Performansı oluşturan davranışların her birine ne düzeyde sahip olunduğu hakkında bilgi veremez.  

Bu ölçme aracı aşağıdakilerden hangisidir?  
 

A) Dereceleme ölçeği                          B) Kontrol listesi                     C) Tutum ölçeği  

                                      D)  Anket                              E)  Puanlama yönergesi (rubrik)  

 

 

 

C. GÖZLEM FİŞLERİ (ÇETELEME ARACI) 

Çeteleme araçları bir davranışın kaç defa yapıldığını gösteren ölçme araçlarıdır. 

 

Çeteleme araçları da kontrol listeleri gibi davranışın ne derece yapıldığı hakkında bilgi vermez, sadece davranışın 

kaçar defa yapıldığı hakkında bilgi verir. 

 

Öğrencinin Adı-Soyadı:                                               Tarih: 

Ölçütler Çeteleme 

Dinleyiciyle göz teması kurmak / / / 

Yerinde vurgulamalar yapmak / / 

Sunuyu dinleyenlere soru sormak / / / / 

Dinleyenlerden soru almak / 
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D. DERECELENDİRME ÖLÇEKLERİ 
Kontrol listeleri bir davranışın yapılıp yapılmadığı konusunda bilgi verebilirken, davranışın yapılma derecesi 

hakkında bilgi veremiyordu. İşte, ölçme değerlendirme uzmanları kontrol listelerindeki bu eksikliği gidermek adına 

derecelendirme ölçeklerini geliştirmişlerdir.  

 

Derecelendirme ölçekleri hem davranışın yapılıp yapılmadığının hem de davranışın ne derecede yapıldığının 

bilgisini veren ölçme araçlarıdır. 

 

Derecelendirme ölçekleri, üç, dört, beş seçenekli olabilmektedir. Her derece için puan verilerek, öğrencilerin 

performanslarını değerlendirmede, puanlama amacı ile kullanılabilir. Yani derecelendirme ölçekleri, performansı 

tanımlayan ve herhangi bir çalışmanın puanlanması için geliştirilmiş ölçütleri içeren bir ölçme aracıdır da 

diyebiliriz. Derecelendirme ölçekleri, öğrencilerin performansları hakkında bilgi edinmenin yanında, öğrencilerin 

zayıf ve güçlü oldukları noktalar hakkında bilgide vermektedir. 

 

Gözlemlerin kayıt edilmesinde sıklıkla kullanılan ölçme araçlarındandır. Gözlemlenecek özelliğin öğrencide 

bulunma sıklığını kaydetmede ve gösterdiği diğer özellikleri hangi seviyelerde gösterdiğini belirlemek amacıyla 

kullanılır.  

 

En kullanışlı derecelendirme ölçekleri, ölçme ve değerlendirmeyi yapacak kişinin kendi yaptığı 

derecelendirme ölçeğidir.  
 

 

2012 KPSS: Bir Avrupa ülkesinde motosikletli polislerin hizmet içi eğitim programları dâhilinde ileri sürüş testleri 

ve eğitimleri yapılmaktadır. Motosikletli polisler, öncelikle yol sürüşü sınavına alınmaktadır. Bu sınavda, sınavı 

yapan gözlemci ayrı bir motosiklet ile adayı hemen arkasından takip eder. Gözlemci, sürüş bitiminde aşağıdaki 

forma 0 - 4 puan arasında uygun gördüğü puanları vererek gözlem sonuçlarını aktarır. 0 puan en düşük, 4 puan ise 

en yüksek beceri düzeyini göstermektedir. 

 

Ölçütler Puan 

Motosikleti, bakımları yapılmış ve yola çıkmaya 

uygun vaziyette hazır bulundurma 
  

Motosikletinin yönlendirmesini yumuşak ve çabuk 

hareketlerle yapabilme 
  

Trafikte uygun konumlanma noktaları seçme   

Debriyajı; yumuşak, nazik ve vitesle uyumlu 

zamanlamayla kullanabilme 
  

Frenleri, tekerlerin kilitlenmesine izin vermeden etkili 

kullanabilme 
  

Virajlarda uygun viraj çizgisini tayin ve takip edebilme   

 

Her bir maddeden adayın almış olduğu puanlar toplanarak bir toplam puan belirlenir. Gözlem sonucunda yeterli 

puanı alan motosikletli polisler görevlerine devam ederler. Yeterli puanı alamamış olan motosikletli polisler ise 

hizmet içi ileri sürüş eğitimine alınır. 

Gözlemcinin kullanmış olduğu ölçme aracı aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Kısa yanıtlı sınav 

B) Bütüncül dereceli puanlama anahtarı 

C) Kontrol listesi 

D) Derecelendirme ölçeği 

E) Ürün dosyası 
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IV. ALTERNATİF ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ARAÇLARI 
A. DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI (RUBRİK) 
Dereceli puanlama anahtarları, öğrencilere yaptıkları çalışmaların hangi ölçütlere göre değerlendirileceğini ve 

performanslarının hangi düzeyde puana denk geleceğini gösteren ölçme araçlarıdır. 
 

Rubrik ile öğrencilerin çalışmaları, önceden belirlenen ölçütlere göre puanlanır. Önceden belirlenmiş ölçütleri 

içeren bu rubrikler öğrenciye verildiğinde, öğrenci çalışmasının hangi aşamasında ne kadar puan alacağını, 

çalışmasını yaparken ilerlemesi gereken işlem basamaklarını önceden bilmiş olur. Dolayısıyla çalışmasında aldığı 

puanı neye göre aldığını bilir ve objektif değerlendirme mümkün olabilir. Bu sayede ölçme sürecinin güvenilirliği 

ve geçerliği de yüksek olur. 

 
RUBRİKLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ 

1. Ölçme işleminin daha objektif ve tutarlı yapılmasını sağlar. 

2. Öğrenci çalışmasının nasıl değerlendirileceğini ve kendisinden ne beklendiğini görür. 

3. Öğrencilerin kendi performanslarını değerlendirmelerine ve böylece kendi performanslarıyla ilgili dönüt 

sağlamalarına imkân tanır. 

4. Gelişmeyi ölçmek ve belgelendirmek için ölçütler sağlar. 

5. Öğrencilerin yaptıkları işteki güçlü ve zayıf yönlerinin görülmesini sağlar. 

6. Öğrencilerin performanslarını artırır. 

7. Hedeflerin açık ve net olarak belirlenmesini sağlar. 

 

2010 KPSS: Öğrencilerin küresel ısınmanın getirdiği tehlikelerle ilgili ödevlerini inceleyen bir öğretmenin, ölçme 

sonuçlarına karışacak ölçmeciden kaynaklı hata miktarıyla ilgili endişeleri vardır. 

Puanlamasına karışacak olan öznelliği azaltmak isteyen bu öğretmene aşağıdakilerden hangisini yapması 

önerilir? 

 

A) Dereceli puanlama anahtarı (rubrik) kullanması 

B) Ödevin kapsamını genişletmesi 

C) Ödev konularını seçmeli olarak tasarlaması 

D) Ödev teslim tarihini öğrencilerle birlikte kararlaştırması 

E) Öğrencilerin düzeyine uygun ödev konuları vermesi 

 

2006 KPSS: Rubrikler, süreç ya da ürün değerlendirmede, çeşitli becerileri tanımlayan dereceli puanlama 

anahtarlarıdır. 

Aşağıdakilerden hangisi rubrikler oluşturulurken dikkat edilmesi gereken özelliklerden biri değildir? 

 

A) Öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve Psiko-motor gelişim düzeylerini belirlemek 

B) Değerlendirme sırasında öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarını dikkate almak 

C) Her konu ve alan için standart bir form geliştirmek 

D) Geliştirirken alanda birden fazla uzman kişinin görüşünü almak 

E) Öğrencilerde kazandırılması istenilen özellikleri belirlemek 

 

 
RUBRİK TÜRLERİ 

Rubrikler hazırlanış amaçlarına göre ikiye ayrılır.  
 

1. Holistik (Bütünsel) Rubrik: Performansın bütünsel, genel bir değerlendirmesi yapılır. Tamamlanmış bir 

performansın (ürünün) değerlendirilmesi yapılır. 
 

Fen bilgisi dersine ait bir “Holistik (Bütünsel) rubrik” 
 

  4 PUAN 3 PUAN 2 PUAN 1 PUAN 

Sonuç 

Ampulün en parlak 

yanabilmesi için 

gerekli olan devre 

düzeneğini doğru 

olarak tasarlamıştır. 

Ampulün en parlak 

yanabilmesi için 

gerekli olan devre 

düzeneğini 

tasarlamada etkili 

tüm etkenleri içine 

alan bir devre 

tasarlayamamıştır. 

Ampulün en parlak 

yanabilmesi için 

gerekli olan devre 

düzeneğini 

oluşturmada bazı 

yanlışlıklar 

yapmıştır. 

Ampulün en parlak 

yanabilmesi için 

gerekli olan devre 

düzeneğini yanlış bir 

şekilde tasarlamıştır. 
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2.  Analitik Rubrik:  Ortaya konan performans parçalara bölünerek (süreç) her bir parçanın puanlanması 

yapılır. Performans aşamalarına puan verilmede kullanılır. Ürünün temel ölçütleri belirlenir. Performans, her 

bir ölçüt için ayrı ayrı değerlendirilir.  
 

Analitik rubrik, ölçtüğümüz bir yetenek boyutunu öğelerine ayrıştırabildiğimizde ve daha ayrıntılı puanlama 

yapmak istediğimizde kullanabiliriz. Yani ayrıntılı ve daha duyarlı puanlama yapmak istiyorsa analitik rubrik 

kullanılması gerekmektedir. 
 

              Fen bilgisi dersine ait bir “Analitik rubrik” 
 

 3 PUAN 2 PUAN 1 PUAN 

İÇERİK 

*Ampulün parlaklığının 

iletkenin cinsine bağlı olarak 

değiştiğini iyi şekilde kavradı. 

*Ampulün parlaklığının iletkenin 

cinsine bağlı olarak değiştiğini 

kavradı. 

*Ampulün parlaklığının iletkenin 

cinsine bağlı olarak değiştiğini ve 

aralarında nasıl bir ilişki 

olduğunu ilişkilendiremedi. 

*Ampulün parlaklığının telin 

kalınlığına bağlı olarak 

değiştiğini iyi şekilde kavradı. 

*Ampulün parlaklığının telin 

kalınlığına bağlı olarak değiştiğini 

kavradı. 

*Ampulün parlaklığının telin 

kalınlığına bağlı olarak 

değiştiğini ve aralarında nasıl bir 

ilişki olduğunu ilişkilendiremedi. 

*Ampulün parlaklığının telin 

uzunluğuna bağlı olarak 

değiştiğini iyi şekilde kavradı. 

*Ampulün parlaklığının telin 

uzunluğuna bağlı olarak değiştiğini 

kavradı. 

*Ampulün parlaklığının telin 

uzunluğuna bağlı olarak 

değiştiğini ve aralarında nasıl bir 

ilişki olduğunu ilişkilendiremedi. 

*Ampulün en parlak 

yanabilmesi için hangi telin 

cinsi, kalınlığı ve uzunluğunu 

doğru söylediler. 

*Ampulün en parlak yanabilmesi 

için hangi telin seçilmesi gerektiğini 

söylediler fakat telin uzunluğu ve 

kesiti ile ilgili yanlış cevap verdiler. 

*Ampulün en parlak yanabilmesi 

için yanlış teli söylediler ve telin 

uzunluğu ve kesit alanı ile yanlış 

ilişkilendirmede bulundular. 

DEVRE 

ŞEMASINI 

ÇİZEBİLME 

*Ampulün en parlak 

yanabilmesi için gerekli olan 

devre şeklini en iyi şekilde 

çizdi. 

* Ampulün en parlak yanabilmesi 

için gerekli olan devre şeklini iyi bir 

şekilde çizemedi Çizilen devrede de 

eksiklik ve yanlışlıklar var. 

* Ampulün en parlak yanabilmesi 

için gerekli olan devre şeklini 

doğru olarak çizemedi. 

İŞBİRLİĞİ 
*Öğrencilerin hepsi sorunun 

çözümünde eşit sorumluluklar 

aldı işbirliği içinde çalıştı. 

*Öğrencilerden bazılarını 

sorumluluktan kaçtıkları ve istekli 

olmadıkları görüldü. 

*Gurup bireylerinin birlikte 

çalışmadıkları ve isteksiz 

oldukları görüldü. 

ZAMANLAMA 

*Verilen süre İçerisinde (20 

dk) doğru çözüm bulundu ve 

devre şeması düzgün bir 

şekilde oluşturuldu. 

*Verilen süre İçerisinde (20 dk) 

doğru çözümü bulundu fakat devre 

şemasını oluşturmada eksiklikler 

meydana geldi. 

*Verilen süre İçerisinde (20 dk) 

doğru sonuç bulunamadı ve devre 

düzeneği oluşturulamadı. 

 
 

B. ÖZ DEĞERLENDİRME 
Belli bir konuda bireyin kendi kendisini değerlendirmesine, öz değerlendirme denir. Başka bir anlatımla, 

öğrencilerin kendi öğrenmeleriyle, özellikle öğrenme sonuçları ve başarılarıyla ilgili yargıda bulunmalarıdır.  

 
ÖZ DEĞERLENDİRMENİN AVANTAJLARI 
1. Öğrencilerin, kendilerini değerlendirmesine, güçlü ve zayıf yönlerini tanımalarına yardım eder.  

2. Öğrencilere öğrenme-öğretme sürecinin bir parçası oldukları duygusunu verir. 

3. Öğrencilerdeki motivasyonu artırır. 

4. Öğrencilerin kendi öğrenmeleri konusunda sorumluluk almaları yönünde cesaretlendirir. 

5. Değişik durumlarda davranışlarını kontrol altına alabilmesine yardımcı olur. 

6. Kendilerine dışarıdan bakma yetisi geliştirir. 

 

ÖZ DEĞERLENDİRMENİN DEZAVANTAJLARI 

1. Öğrenciler kendi performanslarını değerlendirirken bazen kendilerine tarafsız olarak bakmayabilirler ve 

kendilerine yüksek puan verebilirler. Bu da güvenirliği ve geçerliliği düşüren bir etkendir. 

2. Başlangıçta kendini değerlendirme, öğrencilerin deneyimsizliği nedeniyle yanılgılara neden olabilir.  

 

Öz değerlendirmede; öğrenciler, öğrenme sürecinde gerçekleştirdikleri çalışmaları, öğretmenleri tarafından veya 

beraberce belirdikleri ölçütler doğrultusunda değerlendirirler ve böylece kendi öğrenmeleri hakkında kendi 

kararlarını verme imkânı bulurlar. Bu amaçla öğrencilere sürecin başında öz değerlendirme formu verilir. 
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Öz Değerlendirme Formu 

Bu form, kendinizi değerlendirebilmeniz amacıyla hazırlanmıştır. Çalışmalarınızı en doğru yansıtan seçeneğe (X) 

işareti koyunuz. Daha sonraki üç soruda ise (9, 10 ve 11), cevaplarınızı boş bırakılan yerlere yazınız.   

Adı ve Soyadı: 

 

Tarih:  

Sınıfı: 

 

No:  

    
BECERİLER 

DERECELER 

Her zaman Bazen 
Hiçbir 

zaman 

1. Başkalarının anlattıklarını ve önerilerini dinledim.       

2. Yönergeyi izledim.       

3. Arkadaşlarımı incitmeden teşvik ettim.       

4. Ödevlerimi tamamladım.       

5. Anlamadığım yerlerde sorular sordum.       

6. Grup arkadaşlarıma çalışmalarında destek oldum.       

7. Çalışmalarım sırasında zamanımı akıllıca kullandım.       

8. Çalışmalarım sırasında değişik materyaller kullandım.       

 

 
 

   

    

    

    

    2013 KPSS: Bir öğretmen, öğrencilerinden hazırladıkları ödevle ilgili aşağıdaki soruları cevaplamalarını istemiştir: 

 Ödevimi iyi sunabildim mi? 

 Ne başarmaya çalıştım? 

 Ne kadarını başarabildim? 

 Bu ürünün en çok gurur duyduğum yanı nedir? 

 Ödevi bir kez daha yapsam neyi farklı yaparım? 

Aşağıdakilerden hangisi bu etkinliğin yapılmasının amaçlarından biri olamaz? 

 

A) Öğrencinin, ödevini arkadaşlarınınkilerle karşılaştırmasını sağlama 

B) Öğrencileri, hazırladıkları ödev üzerine düşündürme 

C) Öğrencinin, kendi ödevini değerlendirmesini sağlama 

D) Öğrencilerin kendi güçlü ve zayıf yönlerini görmelerini sağlama 

E) Öğrencilerin gelecekte yapacakları benzer ödevler için farkındalık oluşturma 

 

C. AKRAN DEĞERLENDİRME 
Akran değerlendirmede öğrenciler, akranlarının çalışmaları hakkında çeşitli kararlar verirler. Akran değerlendirme, 

gruptaki öğrencilerin belli ölçütler çerçevesinde birbirlerini değerlendirme sürecidir. Yani öğrenciler, 

arkadaşlarının hazırladığı ödev, araştırma, proje, rapor, vb. çalışmaları değerlendirmesi akran değerlendirmedir. Bu 

ölçme aracında, öğrenci tarafından hazırlanan ödevin arkadaşı tarafından değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. 

Akran değerlendirme en iyi, iş birliğine dayalı öğretim teknikleri, proje tabanlı öğrenme gibi tekniklerin 

kullanıldığı durumlarda etkin olarak kullanılabilmektedir. 
 

AKRAN DEĞERLENDİRMENİN AVANTAJLARI 

1. Öğrencilerin kendilerine olan güvenlerinin artmasını sağlar. 

2. Öğrenciler, arkadaşlarının çalışmalarını değerlendirerek eleştirel düşünme becerilerini geliştirir.  

3. Öğretmen dışında farklı bir kaynaktan geri bildirim almasını sağlar.  

4. Takım ruhu kazanmasına yardımcı olur.  
 

AKRAN DEĞERLENDİRMENİN DEZAVANTAJLARI 

1. En büyük dezavantajı güvenirlik sorunudur. Çünkü öğrenci, arkadaşının hazırladığı ödevi değerlendirirken 

yanlı davranabilir yani öğrenci arkadaşını değerlendirirken tam anlamıyla objektif olmayabilir (sistematik 

hata); bu da değerlendirmede güvenirlik sorununu (güvenirliğin düşük olması) getirebilir. 

9. Bu etkinlikten neler öğrendim?  
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
10. Bu etkinlik sırasında grubumdaki arkadaşlarıma nasıl yardım ettim?   
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
11. Bu etkinlik sırasında en iyi yaptığım şeyler nelerdir?  
……………………………………………………………………………………………………………………… 
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Akran Değerlendirme Formu 

Bu form, gruptaki çalışmalarınızı değerlendirmek üzere hazırlanmıştır. Arkadaşlarınızın bu 

konudaki görüşlerini almak için formu doldurunuz. Size ayrılan son sütunda da kendinizi 

değerlendiriniz. Sorulara cevabınız “evet” ise E, “bazen” ise B, “hayır” ise H harfi yazınız. 

       Grubun Adı: ............................. Öğrencinin Adı-Soyadı: .............................. 

  
     

  

1
. 

A
rk

ad
aş

ım
a 

g
ö

re
 b

en
 

2
. 

A
rk

ad
aş

ım
a 

g
ö

re
 b

en
 

3
. 

A
rk

ad
aş

ım
a 

g
ö

re
 b

en
 

4
. 

A
rk

ad
aş

ım
a 

g
ö

re
 b

en
 

5
. 

A
rk

ad
aş

ım
a 

g
ö

re
 b

en
 

B
an

a 
g

ö
re

 b
en

 

Çalışmalara gönüllü katılır.             

Bildiklerini arkadaşlarıyla paylaşır.             

Gerektiğinde arkadaşlarına yardım eder.             

Aldığı görevi zamanında yerine getirir.             

Arkadaşlarının görüşlerine saygılıdır.             

Tartışmalarda kırıcı olmadan konuşur.             

 
2010 KPSS: Öğretim sürecinde öz değerlendirme ve akran değerlendirmeye ağırlık veren bir öğretmenin bu 

uygulamasının öncelikli nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir? 

 

A) Değerlendirme sürecinde sorumluluğu öğrencilere vererek iş yükünü hafifletmek istemesi 

B) Öğrencilerin kendi öğrenmelerinin sorumluluklarını üstlenmesini planlaması 

C) Değerlendirme sonunda verilen kararların daha geçerli olmasına çalışması 

D) Verdiği notların öğrenciler tarafından beğenilmemesinden rahatsızlık duyması 

E) Değerlendirme sürecinin daha kısa sürede tamamlanması 

 
Ç. GRUP DEĞERLENDİRME 
Grup değerlendirme, grup çalışması gerektiren etkinliklerde öğrencilerin grup çalışmasında göstermiş oldukları 

performansı değerlendirebilmek amacıyla kullanılabilirler.  
 

Öğrencilerin oluşturmuş oldukları grup çalışmaları öğretmen tarafından tutulan gözlem formları aracılığıyla 

kaydedilir ve bu şekilde grup performansının değerlendirilmesi sağlanmış olur. 

 

GRUP DEĞERLENDİRME 

Grubun Adı : ……………                                                                                                                                                       

Sınıfı  : ……………                                                                                                                                                                  

Yönerge: Aşağıdaki her bir ölçütün ne düzeyde yeterli olduğunu göz önüne alarak grubu değerlendiriniz.   

      

BECERİLER 

DERECELER 

 Hiçbir 

zaman 
Nadiren Bazen Sıklıkla 

 Her 

zaman 

Grup üyeleri birbirleriyle yardımlaşır.           

Grup üyeleri birbirlerinin düşüncelerini dinlerler.           

Grup üyelerinin her biri çalışmalarda rol alır.           

Grup üyeleri birbirlerinin düşüncelerine ve çabalarına saygı gösterir.            

Grubun her üyesi birbirleriyle etkileşim içerisinde tartışır.           

Grup üyeleri ulaştıkları sonucu birbirlerine iletir.           

Grup üyeleri bireysel sorumluluklarını yerine getirir.           
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D. PERFORMANS DEĞERLENDİRME (PERFORMANS GÖREVİ VE PROJE ÖDEVİ) 
Performans değerlendirme, öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak, onların bilgi ve becerilerini eyleme 

dönüştürmelerini, gerçek yaşama aktarmalarını sağlayacak durum ve ödevler aracılığıyla değerlendirme yapmaktır. 
 

GENEL ÖZELLİKLERİ 

1. Performans değerlendirme, dersin kazanımlarıyla ilgili olarak öğrencinin günlük yaşamındaki problemleri 

nasıl çözeceğini ve problem çözmek için sahip olduğu bilgi ve becerileri nasıl kullanacağını göstermesini 

ister.  
 

2. Performans değerlendirmeyle öğrenciler, sınav saatleriyle sınırlandırılmaksızın geniş bir zaman diliminde 

çalışma ve tekrar yapma, oluşturulan ölçütlere göre yeterlik derecelerini ortaya koyma olanaklarına sahip 

olurlar. 
 

3. Performans değerlendirme, öğrencinin yeni bilgiyi yapılandırmasını gerektirir. 
 

4. Performans değerlendirme, gözlenebilen bir performans veya somut bir ürünle sonuçlanmaktadır. Bu tip 

değerlendirmede kâğıt kalem testleri gibi öğrenci basit cevaplar vermez, bir ürün meydana getirir.  
 

5. Programda öngörülen eleştirel düşünme, problem çözme, okuduğunu anlama, yaratıcılığını kullanma, 

araştırma yapma gibi öğrencinin bilişsel, duyuşsal, psiko-motor alandaki becerilerini aynı anda kullanmasını, 

geliştirmesini ve bir ürünün ortaya konmasını gerektiren çalışmalardır. 
 

6. Açık uçlu sorular ya da performans görevleri performans değerlendirme çalışmalarının iyi örnekleridir. 
 

7. Performans ödevlerinde (görevlerinde) tek bir cevap yoktur. Ödevi tamamlamak için değişik yollar 

bulunmaktadır. Bu nedenle iyi tanımlanmış bir ölçütle değerlendirmelidir. Başarılı bir değerlendirme yapmak 

için her bir performans görevi bir dereceli puanlama anahtarı (rubrik) ile eşleştirilmelidir. Öğrenciler 

performans ödeviyle dereceli puanlama anahtarının bir örneğini alırlar. Böylece değerlendirme sürecinde, 

öğrenciler kendilerinden ne beklendiğini bilerek çalışmalarını ona göre yönlendirirler.  Dereceli puanlama 

anahtarı, öğrencinin başarısı için bir yol haritasına dönüşür. 
 

Performans değerlendirmede kullanılabilecek araçlar; Performans Gözlemler, Mülakatlar, Anekdot Kayıtları 

Kontrol listeleri, Derecelendirme Ölçekleri, Rubrikler, Portfolyolar (Öğrenci ürün dosyası). 
 

2012 KPSS: Bir Avrupa ülkesinde motosikletli polislerin hizmet içi eğitim programları dâhilinde ileri sürüş testleri 

ve eğitimleri yapılmaktadır. Motosikletli polisler, öncelikle yol sürüşü sınavına alınmaktadır. Bu sınavda, sınavı 

yapan gözlemci ayrı bir motosiklet ile adayı hemen arkasından takip eder. Gözlemci, sürüş bitiminde aşağıdaki 

forma 0 - 4 puan arasında uygun gördüğü puanları vererek gözlem sonuçlarını aktarır. 0 puan en düşük, 4 puan ise 

en yüksek beceri düzeyini göstermektedir. 

 

Ölçütler Puan 

Motosikleti, bakımları yapılmış ve yola çıkmaya 

uygun vaziyette hazır bulundurma 
  

Motosikletinin yönlendirmesini yumuşak ve çabuk 

hareketlerle yapabilme 
  

Trafikte uygun konumlanma noktaları seçme   

Debriyajı; yumuşak, nazik ve vitesle uyumlu 

zamanlamayla kullanabilme 
  

Frenleri, tekerlerin kilitlenmesine izin vermeden etkili 

kullanabilme 
  

Virajlarda uygun viraj çizgisini tayin ve takip edebilme   

 

Her bir maddeden adayın almış olduğu puanlar toplanarak bir toplam puan belirlenir. Gözlem sonucunda yeterli 

puanı alan motosikletli polisler görevlerine devam ederler. Yeterli puanı alamamış olan motosikletli polisler ise 

hizmet içi ileri sürüş eğitimine alınır. 

Motosikletli polislerin ileri sürüş becerilerinin değerlendirilmesinde kullanılan bu yaklaşımın, 

aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılması uygundur? 

 

A) Performans değerlendirme 

B) Akılcı değerlendirme 

C) Modern değerlendirme 

D) Ürün değerlendirme 

E) İleri değerlendirme 
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2013 KPSS: Aşağıdaki kazanımların hangisinin ölçülmesinde, bilişsel becerilerin yanında psikomotor 

becerilerin de izlenmesi gerekir? 
 

A) Güneş enerjisinden yararlanma yollarına örnek verir. 

B) Mercekler kullanarak bir gözlem aracı tasarlar ve yapar. 

C) Cisimlerin beyaz ve renkli ışıklarda neden farklı göründüklerini açıklar. 

D) Işığın yansıması ve kırılması olaylarının benzerlik ve farklılıklarını karşılaştırır. 

E) Çeşitli ortamlardaki kırılma olaylarının ışın diyagramlarını açıklar. 

 
PERFORMANS GÖREVİ 

Performans görevi, öğrencilere gerçek yaşamda karşılaşabilecekleri problem durumları sunan ve onların üst düzey 

zihinsel becerilerinin (analitik düşünme, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, problem çözme, araştırma yapma) 

geliştirilmesini ve ölçülmesini hedefleyen etkinliklerdir.  
 

Performans görevleri, öğrencilerin sahip oldukları becerilerini ve yeteneklerini ürün veya performanslarıyla 

göstermelerini gerektiren etkinliklerdir. Bu etkinlikler sadece öğrencilerin verdikleri yanıtları değil, sözlü 

anlatımları, resim yapma, şarkı söyleme, fotoğraf çekme gibi farklı işlevlere sahip becerileri de içermektedir. 
 

Performans görevlerinin süresinin belirlenmesi için özel bir zaman sınırı yoktur. Öğretmen ders programını göz 

önünde bulundurarak en uygun sürenin ne olacağına kendisi karar verir. Bazı performans görevleri uzun zaman 

dilimini veya disiplinler arası bağlantıları gerektirirken bazı ödevler sınıf içerisinde çok daha kısa sürede 

tamamlanabilecek özelliktedir.  
 

Performans görevleri zamanın kısa veya uzun olmasına göre; sınırlı performans görevleri ve kapsamlı 

(genişletilmiş) performans görevleri şeklinde ikiye ayrılır.  
 

Performans görevi yazımında dikkat edilecek hususlar 

1. Öğrencilerin üst düzey zihinsel becerilerini ortaya koyabilecek yapıda olmalıdır. 

2. Anlaşılır, ilgi çekici ve sınıf düzeyine uygun olmalıdır. 

3. Açık ve net bir yönerge hazırlanmalı ve bu yönerge öğrenciden tam olarak en istediğimizi açıkça belirtmeli. 

4. Öğrencinin çalışmayı ne zaman teslim edeceği belirtilmelidir. 
 

Performans görevine örnekler 

Bir konu hakkında yazı yazma (makale, anı) veya sergi oluşturma. Aynı grafikleri farklı ölçülerde çizme. Bilimsel 

gözlemlerini tablo oluşturarak belirtme. Bilimsel bir olayı sözel ve görsel olarak betimleme. Bir konuyla ilgili afiş, 

poster, broşür vb. hazırlama. Bir oyun, piyes vb. yazma ve sergileme. Herhangi bir şey için bir sınıflama şeması 

geliştirme, kategorileri açıklama ve doğruluğunu savunma. Deney yapma. Bir ev planı çizme. Bir müzik parçası 

besteleme. Bir müzik parçası çalma. Tanıdıkları bir kişinin biyografisini yazma vb. 
 

2010 KPSS: İlköğretim düzeyinde okutulan medya okuryazarlığı dersi öğretim programında yer alan bir kazanım 

şöyledir: “İnternette bilgiye erişim, haber okuma, sohbet, e-posta, uzaktan eğitim gibi etkinlikleri uygulamalı 

olarak gerçekleştirir.” 
 

Bu kazanımın gerçekleştirilme derecesini belirlemek amacıyla kullanılabilecek en uygun değerlendirme 

yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Kavram haritası  

B) Performans görevi 

C) Sözlü sınav  

D) Vee diyagramı 

E) Yapılandırılmış grid 

  
 

PROJE ÖDEVİ 
Daha uzun süreli ve kapsamlı, daha fazla yaratıcılık ya da üst düzey beceri gerektiren performans ödevlerine proje 

adı verilir. Proje çalışmaları, ünitelerde yer alan kazanımları kapsayan ayrıntılı ödevlerdir. Bireysel ya da grupsal 

olarak yapılabilir ama daha çok grupsal yapılır (performans ödevleri ise daha çok bireysel yapılır). 
 

Proje konusu, öğrenci tarafından veya öğretmenin hazırlayacağı listeden seçme yoluyla belirlenebilir. Proje 

ödevleri, kapsamlı olduğu için genelde her dönemde bir tane verilir (Oysa performans görevleri her dönem 3-4 tane 

verilebilir).  
 

Projeye örnekler; Tüketici tercihlerine ilişkin bir oylama yapın, sonuçları grafikle ifade edin, sonuçları tartışın. 

Yörenizi tanıtan bir turistik broşür hazırlayın. Mahallenizin bir haritasını çizin. 
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E. OTANTİK DEĞERLENDİRME 
Otantik değerlendirme, doğrudan gerçek yaşamla ilişkili bir değerlendirmedir.  
 

Otantik değerlendirme, öğrencilerin öğrendikleri temel bilgi ve becerilerini gerçek yaşam durumlarında 

kullanmalarını ve uygulamalarını gerektiren bir yöntemdir.  
 

Performans görevlerinde de öğrencilerin, öğrendikleri bilgileri yeni durumlara kullanabilmesi gerekmektedir. Fakat 

otantik değerlendirmeyi, performans görevlerinden ayıran temel fark; otantik değerlendirmede öğrenciler 

öğrendiklerini her zaman, gündelik yaşamda yani gerçek yaşam durumlarında kullanabilmeleri gerekirken, 

performans görevlerinde öğrenciler, öğrendiklerini her zaman gerçek yaşam durumlarında kullanmayabilirler. 
 

Öğrencilerin, öğrendiklerini doğrudan ölçebilmek için değerlendirme ortamlarının da gerçek dünya olması gerekir. 

Eğer öğrencilerin, gerçek yaşam ortamında yapabilme fırsatı yoksa sınıfı gerçek yaşam durumu olabilecek bir 

ortama dönüştürüp değerlendirme yapılabilir. Mesela; sınıfı “meclis” ortamına dönüştürerek otantik değerlendirme 

yapılabilir.  
 

Yani otantik değerlendirme, öğrencileri günlük hayatlarında her gün yaşadıkları veya yaşayabilecekleri ya da 

bunları temsil eden durumlarla karşı karşıya bırakarak yapılan bir değerlendirmedir. 
 

Otantik değerlendirmenin temel amaçlardan biri de öğrencilerin birçok zekâ alanını kullanarak değerlendirilmeye 

alınmasıdır. Yani çoklu zekâyı da temel alan değerlendirmeler olan; Portfolyo ve performans değerlendirmeler bu 

amaca hizmet eder. 

 
Otantik değerlendirmenin faydaları; Öğrencilerin üst düzey becerilerini geliştirir. Yaratıcı ya da sıra dışı fikir 

veya cevaplar ortaya konulabilir. Öğrenciler farklı yeteneklerini bütünleştirir. Öğrenci öz değerlendirme imkânına 

sahip olur. İşbirliğini destekler. 

 

Otantik değerlendirmenin sınırlılıkları; Zaman alır. Puanlama öznel olabilir. Kalabalık sınıflar için uygun 

olmayabilir. Yaratıcılık gerektirir. 

 

 

F. PORTFOLYO (TÜMEL) DEĞERLENDİRME (ÖĞRENCİ ÜRÜN DOSYASI) 
Portfolyo (öğrenci ürün dosyası), öğrencilerin, bir veya birden fazla değişik alanlardaki çabasını, gelişimini, 

başarısını gösteren, onun belirli bir zaman diliminde (bir dönem, bir yıl gibi) belirli amaçlar doğrultusunda ortaya 

koyduğu çalışmalarının, organize edilmiş bir koleksiyonudur. Bu dosya, öğretmen rehberliğinde öğrencilerin 

kendileri tarafından oluşturulur ve çok boyutlu olarak onları değerlendirebilmemize de temel oluşturur. 
 

Öğrenci ürün dosyası, bir öğrencinin, öğrenme ortamındaki çabalarını, gelişim aşamalarını ve ortaya koyduğu 

başarıyı planlı ve sistemli bir şekilde incelemeye olanak sağlayan çalışmasıdır. Bu çalışma sırasında öğrencinin 

gelişimi, velisi ve öğretmeni tarafından rahatlıkla izlenebilir.  
 

Öğrenci ürün dosyası aynı zamanda öğrenci ve öğretmen için bir değerlendirme yöntemidir. 

 

Öğrenci Ürün Dosyasının Kullanılma Amaçları 
1. Öğrencinin öz disiplin ve sorumluluk bilincini geliştirmek,  

2. Öğrencilere kendi kendini değerlendirme becerisi kazandırmak (öz değerlendirme formları sayesinde), 

3. Müfredata bağlı olarak gerçekleştirilen yazılı ve sözlü değerlendirmelerin ve standart testlerin dışına çıkarak, 

alternatif bir değerlendirme yöntemi geliştirmek, 

4. Öğrencinin gelişimini kanıtlarla ve daha sağlıklı izleyebilmek, 

5. Öğrencinin gelecekteki öğrenmelerine bilgi sunmak ve ışık tutmak, 

6. Öğrencilerin yeteneklerini sergilemek ve ilgi alanlarını geliştirmek, 

7. Öğrencilerin arkadaşlarının gelişimini izleyerek birbirlerine yardımcı olmalarını sağlamak ve böylelikle 

gelecekte yapacakları ekip çalışmalarına başlangıç oluşturmak, 

8. Öğretmene eğitsel kararlar vermede yardım etmek, 

9. Aile ile iletişimi sağlamak, 

10. Ürün ve süreci değerlendirmek için bilgi toplamayı sağlamak, 

11. Programın amaçlarını değerlendirmek için eğitimcilere yardım etmek, 

12. Yazma, okuma ve düşünme becerileri arasında bağlantı sağlamak, 

13. Öğrencilerin çalışmalarının değerlendirilmesine katılımlarının sağlanması yoluyla onların çalışmasını teşvik 

etmek. 
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Öğrenci Ürün Dosyalarında Yer Alanlar  

1. Öğrenci ürün dosyalarının ne olduğunu ve öğrencilerin ne yapmaları gerektiğini anlamayı sağlayacak 

açıklamalar, 

2. Öğrencilerin taslak halinde ya da bitmiş ürünleri, ödevleri, 

3. Diyagramlar, fotoğraflar, resimler, 

4. Grup ödevleri ve projeler, 

5. Öğretmen kayıtları (anekdotlar, gözlemler) 

6. Öğretmen kontrol listeleri, dereceli puanlama anahtarları (rubrikler) ve sınav sonuçları 

7. Öğrencilerin tekrar yapmak/geliştirmek istediği ödevler, 

8. Ödevlerin içinden seçtiği örnekler, 

9. Öğrencinin kendi çalışmaları hakkındaki düşünceleri, 

10. Öğrenciye yazılan mektuplar ve öğrencinin yazdığı mektuplar, 

11. Öğretmenin aileye ve diğer öğretmenlere yazdığı mektuplar, 

12. Öğrencinin sözel ve psikomotor becerilerini gösteren teyp ve video kayıtları 

13.  Deney raporları, kavram haritaları, Venn diyagramı yer alabilir. 

 

Öğrenci Ürün Dosyası Hazırlama Sürecinde Öğretmene Düşen Görevler 

1. Öğrenci ürün dosyasının sınıfa tanıtılması yani Portfolyo hakkında bilgi verilmesi. Bu tanıtımda eğer varsa bir 

örneğinin öğrencilere gösterilmesi,  

2. Öğrenci ürün dosyasının amacını ve öğrenciye olacak katkılarının anlatılması 

3. Öğrencilere ürün dosyasının bir değerlendirme aracı olduğunun söylenmesi, 

4. Öğrenciye ürün dosyası hazırlamada rehber olacak bir yazı hazırlanması (süreçte öğretmen rehberdir), 

5. Öğrenci ürün dosyalarında nelerin bulunabileceğinin söylenmesi (projeler, araştırmalar, problemler, stratejiler, 

dereceli puanlama anahtarları, yazılar vb.), 

6. Yapılan çalışmalardan belli periyotlarla en iyi ürünün seçilmesi, 

7. Öğrencilerden, her öğrenme ürünüyle ilgili materyali seçmek için bir gerekçe göstermeleri ve çalışmalarını 

eleştirmelerinin istenmesi, 

8. Öğrencilere akranlarıyla birlikte ürünlerini paylaşma fırsatı verilmesi, 

9. Her aşamanın nasıl değerlendirileceğinin açıklanması ve öğrencilere puanlama konusunda bilgi verilmesi, 

10. Öğrencilere çalışmaları sırasında geri bildirim vermeli, süreç içinde onu takip etmeli,  

11. Öğrencinin kendisine ve velisine gelişimi hakkında bilgi vermeli, 

12. Değerlendirme sırasında kullanılacak olan puanlama anahtarlarını, değerlendirme formlarını geliştirmeli, 

13. Öğrencilerin, diğer öğrencilerle, öğretmenlerle, velilerle ve öğretmenlerin velilerle iletişimini sağlamalıdır 

(koordinatörlük görevi). 

 
 

  Portfolyo Kullanmanın Öğretmen Açısından Avantajları ve Dezavantajları 

  AVANTAJLAR DEZAVANTAJLAR 

1 

Öğretmenin öğrenme-öğretme süreci içerisinde her bir 

öğrencinin, gelişimleri ile ilgili müsvedde, karalama, 

düzeltme ve sonuca giden performansını içeren geniş 

bir kaydının elinde olmasını sağlar. 

Öğretmenler portfolyo değerlendirme sürecini 

öğretmek, geliştirmek ve puanlamak için gerekli olan 

sürenin uzunluğunu bir engel olarak görürler. 

2 
Öğretmenler arasında öğretim materyallerinin ve 

tekniklerinin paylaşımına katkıda bulunur. 

Portfolyo değerlendirme sürecini uygulayan 

öğretmenler sınıflarındaki düzeni ve öğretimi 

değiştirme ihtiyacı duyarlar. 

3 

Başka sınıflardaki öğrencilerin çalışmalarını 

incelerken, öğretimle ilgili fikirlerini geliştirme olanağı 

bulur. 

Öğretmenler portfolyoları saklamak, korumak ve 

ürünleri toplamak için ek kaynaklara ihtiyaç duyarlar. 

4 
Bir öğrencinin bir bütün olarak gelişim aşamalarını 

izleme fırsatını elde eder. 

Öğretmenler öğrencilerinin portfolyolarını 

puanlamak için puanlama kriterlerini (rubrik) 

oluşturmalarında güçlük çekerler. 

5 

Öğretmenin, veliye, okul yönetimine ve gelecekteki 

öğretmenlerine öğrencilerin öğrenme sürecinde 
geçirdiği aşamalar hakkında daha somut ve gerçekçi 

bilgi vermesine kanıt sağlar. Böylece diğer öğretmen 

de sınıfına yeni gelen öğrencisi hakkında daha gerçekçi 

bir ön bilgiye sahip olur. 

Portfolyo uygulamaları sırasında oluşan değişiklikler 

hakkında süreç içerisinde yer alan kişilerin 
(öğretmenlerin kendileri, öğrenciler, veliler, diğer 

öğretmenler, yöneticiler v.b.) kaygılarını nasıl 

azaltacakları konusunda sıkıntı yaşarlar. 
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  Portfolyo Kullanmanın Öğrenci Açısından Avantajları ve Dezavantajları 

  AVANTAJLAR DEZAVANTAJLAR 

1 

Portfolyo öğrencinin kendine güven duygusunu 

geliştirir. Öğrenci başarısının gözle görülür bir dosyaya 

dönüştürülmesi öğrenmesinin kanıtı olarak öğrencide 

güven duygusunu geliştirecektir. 

Dosyaya konulan çalışmaların belirlenmesinde 

öğrenciye göre farklılıkların olabilmesi bir dezavantaj 

olabilir. Sınıf için eşit olmayan, tutarsız ve 

güvenilirliği düşük kayıtlar söz konusu olabilir. 

2 

Bir öğrenme süreci içerisinde öğrencinin harcadığı 

zamanı, çalışmalarını, performansını, müsveddelerini, 

eksikliklerini ve düzeltmelerini ayrıntılı bir şekilde 

göstererek öğrencinin süreçte farkındalığını arttırır. 

Öğrenci çalışmalarının uygun bir şekilde 

örneklenememesi yanlış kararlara sebep olabilir. 

3 

Öğrencinin müsveddeden, karalamalara ve düzeltmeye 

kadar çalışmasının her bölümünün önemli olduğunu ve 

birbiriyle ilişkili olduğunu fark etmesini sağlar. 

Öğrenci açısından portfolyoların oluşturulma süreci 

çok zaman alıcı olabilir. 

4 
Öğrencinin yaratıcılığını geliştirmede daha bilinçli 

olmasını sağlar. 

Öğrenciler portfolyo dosyalarındaki kayıtlarını 

saklama sorunu yaşayabilir 

5 

Portfolyo öğrencinin bilgileri ile becerilerinin 

birleştirilmesinin göstergesidir. Portfolyo özgün olarak 

öğrencinin yetenek ve başarısını yansıtır. 

Veliler not ve sınav sonuçlarına göre bu ölçme 

metoduna daha şüpheci yaklaşabilirler. 

6 

Bir sınav kâğıdı üzerindeki öğrenci başarısını 

değerlendirmek yerine bir öğretim süreci içerisinde 

öğrencinin gelişimini takip etmesine imkân tanır. 

Sınav sonuçları gibi daha nicel olarak görülen 

standart değerlendirmelere göre az güvenilir olarak 

algılanabilir. 

7 

Öğrencilerin kendi öğrenmelerinin değerlendirilmesine 

katılımını sağlar. Öğrencinin bu yolla sorumluluk alma 

duygusunun gelişeceği düşünülmektedir. 

Standart testlerin ve öğrenci rekabetinde yüksek 

ödüllerin konduğu bugünkü okul kültürüne tam 

anlamıyla entegre edilmesi çok zordur. 

 
2010 KPSS: Eğitimde öğrenme çıktılarının değerlendirildiği geleneksel uygulamalarla, süreç becerilerinin 

değerlendirildiği tamamlayıcı ölçme ve değerlendirme uygulamaları birlikte kullanılmalıdır. 

Tamamlayıcı ölçme ve değerlendirme uygulamalarından olan portfolyo değerlendirme sürecinde aşağıdaki 

sorulardan hangisinin cevabı en az öneme sahiptir? 
 

A) Portfolyo hazırlanırken hangi beceriler gelişti? 

B) Portfolyoya konan sınav sonuçlarına göre öğrencinin başarı sırası nedir? 

C) Portfolyoya konan bir çalışma nasıl yapıldı? 

D) Portfolyoda bulunan çalışmalarla ilgili değerlendirmeler nasıldır? 

E) Portfolyoda bulunan çalışmalar neden seçildi ve portfolyoya konuldu? 
 
 

2007 KPSS: Öğrencilerinin öğretim süreci boyunca gelişimlerini görmek ve değerlendirmeye katılımlarını 

sağlamak isteyen bir öğretmen için en uygun ölçme ve değerlendirme yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?  
 

A) Performans değerlendirme  

B) Akran değerlendirme  

C) Mutlak değerlendirme  

D) Tümel (portfolyo) değerlendirme  

E) Bağıl değerlendirme  

 
 

2006 KPSS: Öğrencinin belirli bir süreçteki gelişimini incelemek amacıyla geliştirilen bireysel gelişim 

dosyalarının değerlendirilmesine “Portfolyo Değerlendirme” adı verilir. 

Buna göre, portfolyo değerlendirme sürecinde öğrencilerden aşağıdakilerin hangisini yapmaları beklenmez? 
 

A) Süreç içerisindeki gelişimlerini yansıtacak günlükler oluşturmaları 

B) Dersle ilgili beklentilerini ortaya koydukları bir değerlendirme raporu hazırlamaları 

C) Kendi kendilerini değerlendirdikleri öz değerlendirme formunu doldurmaları 

D) Arkadaşlarıyla ilgili duygu ve düşüncelerini yansıttıkları akran değerlendirme formunu doldurmaları 

E) Derste işlenen konularla ilgili sorular yazmaları 
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G. KAVRAM HARİTALARI 
Novak tarafından ileri sürülen kavram haritası, daha geniş bir kavram başlığı altındaki kavramların birbirleriyle 

ilişkilerini gösteren iki boyutlu bir şemadır. Kavram haritaları, ilgili kavramların genelden özele doğru, 

aralarındaki ilişkiye göre bir şema şeklinde gösterildiği görsellerdir. 
 

Anlamlı öğrenmeyi temele alan kavram haritaları, öğrenmede ezberleme yerine, öğrenmenin daha kalıcı uzun 

süreli olmasını sağlamaktadır. Anlamlı öğrenmeyi kolaylaştırmak, öğrenmenin kalitesini ölçmek ve bilginin 

organize edilmesini sağlamak amaçlı kullanılan bir öğrenme-öğretme tekniğidir.  
 

Kavram haritaları, yeni öğrenilecek bilgiyi daha açık hale getirmekle, önceki bilgilerle yeni bilgiler arasında 

anlamlı bağlantılar kurulmasına da yardımcı olmaktadır. 
 

Kavram haritaları; örümcek, zincir, balık kılçığı ve hiyerarşik olmak üzere 4 farklı şekilde hazırlanabilir. 
 

                  
                  Cevher  (Varlık)  

 

Cins           Tür        

 

         Cisim Olmayan          Cisim olan 

 

 

          Canlı         Cansız 

        

 

                  Duygulu (hayvan)   Duygusuz (bitki) 

 

 

       Akıllı (insan)           Akılsız 

 
 

 

Kullanılış Amaçları 

1. Öğrencilerle kavramların anlamlarını tartışmada, 

2. Kavram yanılgılarının tespitinde ve giderilmesinde, 

3. Yüksek seviyeli düşünme yeteneğinin geliştirilmesinde,  

4. Öğrencilerin konuya ilişkin ön öğrenmelerini (hazırbulunuşluğunu) ortaya çıkarmada, 

5. Bir konunun (içeriğin) öğretiminde, özetlenmesinde ve/veya ölçülmesinde (değerlendirilmesinde) kullanılır. 

 
H. TANILAYICI DALLANMIŞ AĞAÇ (TDA)  
Belli bir konuda öğrencilerin neleri öğrendiğini ve neleri öğrenmediğini belirlemek için kullanılan tekniklerdendir. 

Özellikle öğrencilerin yanlış algılamalarını ve yanlış stratejilerini ortaya çıkarmak için kullanılır.  
 

Bu teknikte temelden ayrıntıya giden bir sıraya göre, doğru veya yanlış ifadeler verilerek öğrenciden doğru seçimi 

yapması istenir. Böylece 8 veya 16 seçimlilik bir ifadeler listesiyle sonlanan dallanmış ağaç oluşturulur. 
 

Uygulamada öğrencinin verdiği bağlantılı cevaplarla birbirinden farklı puanlara denk gelen çıkışlar yer almaktadır.  

Aslında geleneksel doğru yanlış tipindeki bir değerlendirmedir ama tanılayıcı dallanmış ağaç tekniğinde bir karar 

bir sonraki kararı etkiler. Bir önceki soru bir sonraki soruyla bağlantısı yoktur ama öğrencinin aldığı yani çıkış 

noktasını etkiler. 
 

Yararları (Avantajları) 

1. Öğrencinin kafasındaki yanlış bağlantılar, yanlış stratejiler ve sonuçta yanlış bilgiler ortaya çıkarılır. 

2. Doğru yanlış testlerine göre şans faktörünü iyice azaltır. 

3. Bu teknik bilgisayar ortamında da uygulanabilir ve her çatallaşan soru daha da geliştirilebilir. 
 

Sınırlıkları (Dezavantajları) 
1. Sentez ve değerlendirme gibi üst düzey öğrenme düzeylerinin ölçülmesinde yeterli olmayabilir. 

2. Öğrenciler tahminle doğru cevaba ulaşabilir. 

3. Birbiri ile ilintili D/Y tipinde ifadelerin hazırlanması, ilk defa kullanan öğretmenler için biraz zaman alıcı 

olabilir. 

4. Bazı önermeleri öğrenci dikkate almayabilir. 
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İ. YAPILANDIRILMIŞ GRİD 
Bu tekniğin en önemli amacı öğrencilerin bilgi seviyesini, eksiklerini ve kavram yanılgılarını tespit etmektir. 

Bu teknikte öğrencinin seviyesine uygun olarak 9, 12 ya da 15 kutucuktan oluşan bir tablo hazırlanır ve tablodaki 

her bir kutucuk sırası ile numaralandırılır. 
 

Gridi hazırlamak üzere öğretmen konu ile ilgili bir soru hazırlar ve sorunun yanıtını rastgele kutucuklara yerleştirir. 

Daha sonra ikinci soruyu hazırlar ve yine kutucuklara yanıtları yerleştirir. İkinci sorunun yanıtının verildiği 

kutucuklardan bir kısmı birinci soru için de geçerli olabilir. Öğrencilerden, her soru için doğru kutucuğu bulmaları 

ve kutucuk numaralarını mantıksal ve işlevsel olarak sıralamaları beklenir. Öğrencilerin verdiği cevaplar o 

konudaki bilgi seviyelerini, bilgi eksikliklerini, kavramsal bağları veya yanlış kavramları gösterir. 
 

Sınırlılığı: bu teknikte soru hazırlanması başlangıçta öğretmenler için biraz zahmetli olabilmektedir.  

 

 

SORULAR 
1. Her mevsimi yağışlı, güneşli gün sayısı az olan bir 

yörede yukarıdaki ürünlerden hangisi ya da hangileri 

yetişebilir? (3, 6, 9) 

2. Yukarıdaki tarım ürünlerinin hangisinin üretiminde 

Türkiye birinci sıradadır? (3, 4) 

3. Yukarıdaki tarım ürünlerinden hangisi ya da hangileri 

en fazla İç Anadolu Bölgesi’nde yetişir? (1, 10, 11, 8) 

4. Yukarıdaki tarım ürünlerinden hangisi ya da hangileri 

en fazla Karadeniz Bölgesi’nde yetişir? (3, 6) 

5. Yukarıdaki tarım ürünlerinden hangisi ya da hangileri 

en fazla Ege Bölgesi’nde yetişir? (2, 4, 5) 

6. Yukarıdaki tarım ürünlerinden hangisi ya da hangileri 

en fazla Akdeniz Bölgesi’nde yetişir? (9, 12) 
 

2013 KPSS:  Yapılandırılmış grid uygulamasında öğrencilerin; 

I. her cevap için uygun kutucukları bulma, 

II. kutucuktaki cevabın doğru ya da yanlış olmasına göre ilerleme, 

III. kutucuklardaki anahtar kavramların çağrıştırdığı kelimeleri yazma 

işlemlerinden hangilerini yapmaları istenir? 
 

   A) Yalnız I    B)   Yalnız II   C)  I ve II  D)  I ve III            E)  II ve III 

 
J. KELİME İLİŞKİLENDİRME TESTLERİ 
Kelime ilişkilendirme testleri öğrencilerin zihninde oluşturduğu bilgi ağını ortaya çıkarmaya yönelik, zihindeki 

kavramlar arası ilişkilerin yeterli ve anlamlı olup olmadığını belirlemede kullanılır. Bu teknikte, öğretmen belirli 

bir süre içinde (genelde 30 saniye) öğrencilerden, belirlediği (5-10 arası anahtar kavram) anahtar kavramların 

çağrıştırdığı kelimeleri cevap olarak ister. Öğretmen her bir anahtar kelime için kelime ilişkilendirme 

sayfaları/yaprakları oluşturur. Öğrencilerin anahtar kelimelere karşılık yazdıkları cevaba, kelime sayısına ve 

niteliğe göre puan verilerek değerlendirme yapılır. 
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I. TEST İSTATİSTİKLERİ 
A. Merkez eğilim ölçüleri (yığılma, vasat ölçütleri) 

B. Merkez dağılım (yayılma, değişkenlik) ölçüleri 

C. Test puanlarının değerlendirilmesi ve yorumlanması 

 

A. MERKEZ EĞİLİM ÖLÇÜLERİ (YIĞILMA, VASAT ÖLÇÜTLERİ) 
Bireylerin ölçülen özelliğe sahip olup olmadıklarını belirlerken, sahipse ne düzeyde sahip olduklarına karar 

verirken, farklı veya aynı gruptaki nesneleri birbirleriyle karşılaştırırken merkezi eğilim ölçüleri kullanılır. Yani 

Öğrencilerin, grubun veya sınıfın başarısının belirlenmesinde merkezi eğilim ölçüleri kullanılır. 
 

Merkezi eğilim ölçüleri şunlardır: 

1. Mod (tepe değer) 

2. Medyan (ortanca) 

3. Aritmetik ortalama 

4. Ağırlıklı ortalama 

 

1. MOD (TEPE DEĞER): Bir ölçme sonucunda elde edilen ölçümlerde (puanlarda) en çok tekrar eden yani 

frekansı en yüksek olan değere mod denir.   Örnek; 10, 20, 30, 30, 40, 40, 40, 50, 60 puanlarında (sonuçlarında) 

en çok tekrar edilen (3 kere tekrar edilmiş) yani frekansı en yüksek olan değer (puan) 40’tır. Bu nedenle bu 

puanların modu 40’tır. 
 

Mod, puan grubunun toplandığı değer hakkında bize en az bilgi veren merkezi eğilim ölçüsüdür. Aritmetik 

ortalama ve medyan ölçüleri yetersiz kaldığında, grup başarısı yorumunda modu kullanabiliriz. 

 

 

 

Modun hesaplanması 

 Bir puan dağılımında, bütün puanların frekansları (sayısı) aynı ise bu puan dağılımının modu 

hesaplanamaz yani mod yoktur. Örnek; 2, 2, 2 4, 4, 4, 9, 9, 9 puan dağılımının modu yoktur.  
 

 Bir puan dağılımında, ardışık iki ölçüm (puan, değer) diğerlerinden daha çok ve eşit sayıda tekrar etmişse (yani 

frekansları aynıysa), bu puan dağılımın modu bu iki ardışık değerin ortalamasıdır. Örnek; 2, 2, 3, 5, 5, 5, 6, 

6, 6, 8, 9 olan puan dağılımında en çok tekrar eden (3 kez) iki değer vardır. Bunlar 5 ve 6 değerleridir. Bu 

değerler eşit sayıda tekrar etmiştir ve ardışıktır. Ardışık olduğu için bu puan dağılımın modu bu iki değerin 

ortalamasıdır. Yani bu iki değerin toplanıp ikiye bölünmesidir. Bu puan dağılımının modu:     =  5,5 olur.  

      

 Bir puan dağılımında, ardışık olmayan  (farklı puan aralıklarında olan)  iki veya daha fazla en çok tekrar eden 

ölçüm (puan) varsa, bu ölçümler eşit sayıda tekrar etmişse (yani frekansları aynıysa) birden fazla mod (çok 

modlu bir dağılım) vardır. Örnek; 2, 3, 3, 3, 3,  4, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 8, 8, 9 puan dağılımında en çok tekrar eden 

(4 kez) iki değer vardır. Bunlar 3 ve 6 değerleridir. Bu değerler eşit sayıda tekrar etmiştir, fakat ardışık değildir. 

Bu nedenle iki modlu (3 ve 6) bir dağılım vardır. Yani puan dağılımının modu 3 ve 6’dır.  

 

1.1.  Frekans tablolarında mod hesaplama 

Frekans tablolarında en yüksek frekansa (F) sahip olan puan o dağılımın modudur. 
 

 

 

Örnek; yandaki tabloda, öğrencilerin psikoloji dersinin final sınavından aldıkları 

puanlar ve frekans değerleri vardır. En çok tekrarlanan (15 kere) yani frekansı en 

yüksek olan değer 60 puandır. Dolayısıyla bu puan dağılımında mod 60’dır. 

 

 

 

 

 

 

 

PUAN FREKANS 

10 2 

30 6 

50 9 

60 15 

70 5 

80 2 

VI- ÖLÇME SONUÇLARI ÜZERİNE TEST İSTATİSTİKLERİ 

 

Frekans: Her puandan kaç tane olduğunu gösteren sayıya denir. 
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1.2.  Gruplandırılmış verilerde mod hesaplama 

En büyük frekansa sahip olan grup aralığının orta değeri, o puan dağılımın modudur.  
    

 
Örnek; yandaki tabloda, öğrencilerin tarih dersinin 

sınavından aldıkları puan aralıkları ve frekans 

değerleri vardır. Bu puan dağılımında en çok 

tekrarlanan (8 kere) yani frekansı en yüksek olan 

değer aralığı 72-82 puandır.  72-82 puanın aralığının 

orta değeri ise;  

 

72 + 82 / 2 =  77 olur.  

 

 

 

 
1.3.  Çizgi grafiklerinde mod hesaplama 

Çizgi grafiklerinde en çok tekrar edilen yani en yüksek frekansa denk gelen puan mod’dur (tepe değerdir). 

Örnek; Gelişim psikolojisi vize sınavından alınan puanların dağılımı aşağıdaki gibidir. Bu puan dağılımında en 

çok tekrar edilen  (frekansı en yüksek) puan 15 kere ile 60 puandır.  Bu nedenle bu puan dağılımının modu 60’dır. 

 

   
 

 
1.4.  Histogram (sütun, bar) grafiklerinde mod hesaplama 

En büyük frekansa sahip olan sütunun grup aralığının orta değeri moddur. 

Örnek; Gelişim psikolojisi final sınavından alınan puanların dağılımı aşağıdaki gibidir. Bu puan dağılımında en 

çok tekrar edilen  (frekansı en yüksek) puan 16 kere ile 70 puandır.  Bu nedenle bu puan dağılımının modu 70’dır. 
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PUAN 

ARALIĞI 

FREKANS 

(f) 

ORTA DEĞER  

(Xo) 

84-94 1 84 + 94 / 2 = 89 

72-82 8 72 + 82 / 2 = 77 

60-70 7 60 + 70 / 2 = 65 

48-58 6 48 + 58 / 2 = 53 

36-46 5 36 + 46 / 2 = 41 

24-34 2 24 + 34 / 2 = 29 
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2. MEDYAN (ORTANCA): Küçükten büyüğe veya büyükten küçüğe doğru sıralanmış bir veri grubunu (puan 

dizisini) tam ortadan bölen değere ortanca denir. Ölçümlerin yarısı bu değerin üstünde, diğer yarısı da altında 

yer alır. Medyan Xort sembolü ile gösterilir. 
 

Medyan sıralanmış puanların ortasında yer alan ölçme sonucudur. Bunun için verilen bir puan dağılımı önce 

küçükten büyüğe veya büyükten küçüğe doğru sıralanır. Daha sonra sıralanmış bu puan dağılımında tam ortada yer 

alan medyan bulunur. 
 

Örnek; Türkçe dersinin sınavından öğrencilerin aldığı puanlar; 25, 14, 32, 46, 22, 61, 78, 52, 56 puandır.  

Sıralı olmayan bu puan dağılımı önce küçükten büyüğe doğru sıralanır; 14, 22, 25, 32, 46, 52, 56, 61, 78. 

Daha sonra bu sıralı puan dağılımında tam ortada yer alan değerin (medyan) 46 olduğu bulunabilir.  

  
2.1. Ölçüm sonuçlarının sayısı (veri sayısı) tek olduğunda medyan hesaplama 

Bir puan dağılımında veri sayısı (n) (yani puan dağılımındaki puanların toplam adet sayısı) tek ise, (puanlar sıralı 

değilse öncelikle puanları küçükten büyüğe veya büyükten küçüğe doğru sıralarız), veri sayısı 1 ile toplanır ve 

sonra ikiye bölünür ve ortaya çıkan sayı medyan’ın kaçıncı sıradaki puan olduğunu gösterir.  
 

 

     

 
 

 
 

Örnek; Coğrafya dersinde vize sınavına ait öğrencilerin notları şu şekildedir: 25, 46, 55, 32, 62, 83, 50, 75, 68.   
 

Bu puan dağılımında puanlar sırala olmadığından, önce puanları küçükten büyüğe doğru şu şekilde sıralarız.    

25, 32, 46, 50, 55, 62, 68, 75, 83.   
 

Bu puan dağılımında (veri grubunda) 9 adet puan vardır. Veri sayısı tek olduğu için bu veri sayısını önce 1 ile 

toplayacağız, daha sonra ise ikiye bölerek medyanın kaçıncı sıradaki puan olduğunu bulacağız. 

 

                                 =  5       

 

Sıralanmış puan dağılımındaki (25, 32, 46, 50, 55, 62, 68, 75, 83) 5. sıradaki puan olan 55 medyandır. 

 
 

2.2. Ölçüm sonuçları sayısı (veri sayısı) çift olduğunda medyan hesaplama 

Bir puan dağılımında veri sayısı (n) (yani puan dağılımındaki puanların toplam adet sayısı) çift ise, (puanlar sıralı 

değilse öncelikle puanları küçükten büyüğe veya büyükten küçüğe doğru sıralarız), veri grubunun ortasında 

yer alan iki değer toplanarak ikiye bölünür ve bu ikisinin ortalaması medyanı bize gösterir.   

 

Örnek; 22, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 44, 46 veri grubunda 10 adet veri (puan) vardır. Tam ortasında yer alan iki 

değer ise 32 ve 34 puanlarıdır. Bu değer önce toplanır ve sonra ikiye bölünerek medyan bulunur. 
 

Xort =     = 33 olarak medyan bulunur. 

 
Ayrıca ölçümdeki veri sayısının (puan âdetinin yani puan dağılımındaki kişi sayısının) çok fazla olması durumunda 

medyanı bulmak için aşağıdaki formülü kullanabiliriz. 
 

 

 

 

 

 
 

Örnek; bir puan dağılımında 200 adet kişinin puanı vardır. Toplam kişi sayısı fazladır ve çifttir. Formülü 

kullanarak medyanı bulabiliriz. 
 

Medyanın bulunduğu kişinin sıraları =   ile  (  +1) =  100 ile 101’dir. 

 

Burada medyan değerini bulmak için 100. kişinin puanı ile 101. kişinin puanlarının ortalamasını bulmalıyız. 

Puanları küçükten büyüğe doğru sıraladığımızda 100. kişinin puanı 60, 101. kişinin puanı 62 olsun. 
 

    Xort =     =  61 olarak medyan bulunur. 

2

19
ortX

n = Puan dağılımındaki toplam kişi sayısı yani puan âdeti 
  

n = Puan dağılımındaki toplam kişi sayısı yani puan âdeti 
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2.3.  Frekans tablolarında medyan hesaplama 
 

 

Örnek; Yanda öğrencilerin matematik dersinden aldıkları puanlar ve frekans 

değerleri vardır. Bütün frekansları topladığımızda 5+7+9+12+15+7+3 = 58 kişi (ve 

kişi sayısının çift) olduğunu görürüz. Bu durumda  
 

Medyanın bulunduğu kişilerin sıraları =   ile  (  +1) =  29 ile 30’dur. 

 

Buradan da medyan değerini bulmak için 29. kişinin puanı ile 30. kişinin puanın 

ortalamasını bulmalıyız. Tabloya baktığımızda 1.kişiden 5. kişiye kadar 10 puan, 6. 

kişiden 12. kişiye kadar 20 puan, 13. kişiden 21. kişiye kadar 30 puan, 22. kişiden 

33. kişiye kadar 40 puan almıştır. 29 ile 30. kişi 40 puan aldıysa; 

 

    Xort =     =  40 olarak medyan bulunur. 

 

 

 

Yukarıdaki örnek yığılmalı frekans ile daha kolay çözülebilir. 
 

 

Yandaki puan dağılımında yığılmalı frekans sütununda 

58 adet frekans olduğunu görebiliyoruz. Yani 58 adet 

puan vardır ve bu sayı çifttir. 

 

Medyan sıraları =  ile (  +1) =  29 ile 30’dur. 

 

Buradan da medyan değerini bulmak için 29. kişinin 

puanı ile 30. kişinin puanın ortalamasını bulmalıyız. 

Tabloya baktığımızda 22. kişiden 33. kişiye kadar 40 

puan almıştır. 29 ile 30. kişi 40 puan aldıysa; 

 

    Xort =     =  40 olarak medyan bulunur. 

 

 

 

2.4.  Gruplandırılmış verilerde medyan hesaplama 
 

 

Yandaki puan dağılımında yığılmalı frekans 

sütununda 29 adet frekans olduğunu görebiliyoruz. 

Yani 29 adet puan vardır ve bu sayı tektir. Veri sayısı 

tek olduğu için aşağıdaki hesaplama yapılır: 

 

 
                                =  15 

 
 

15. frekansa (kişiye) karşılık gelen 35-39                                    

puan aralığında medyan olduğunu söyleyebiliriz.     
 

 
 

 

 

 

 

 

PUAN FREKANS 

10 5 

20 7 

30 9 

40 12 

50 15 

60 7 

70 3 

PUAN FREKANS YIĞILMALI FREKANS 

(TOPLAM FREKANS) 

10 5                 5 

20 7         7+5            =  12 

30 9         9 + 12        =  21 

40 12        12 + 21       =  33 

50 15        15 + 33       =  48 

60 7         7 + 48        =  55 

70 3         3 + 55       =   58 

PUAN 

ARALIĞI 

FREKANS 

(f) 

YIĞILMALI FREKANS 

(TOPLAM FREKANS) 

20-24 2                   2 

25-29 4         4+2            =   6 

30-34 6         6 + 6          =  12 

35-39 12        12 + 12       =  24 

40-44 3        3 + 24         =  27 

45-49 2        2 + 27         =  29 

2

129
ortX

Uyarılar:  
- Medyan, ölçüm sonucu sayısına (veri sayısına) eklenecek herhangi bir yeni değerden hemen etkilenir ve 

yeri değişir.  

- Medyan, bir dağılımı tam ortadan ikiye böldüğüne göre, dağılımda %50. noktayı gösterir.  

- Medyan, puan dağılımındaki uç değerlerin sayısal büyüklüklerinden etkilenmez. 
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3. ARİTMETİK ORTALAMA: Ölçüm sonuçların (puanların) tamamının toplanarak ölçüm sayısına (toplam 

öğrenci sayısına) bölünmesi ile elde edilen değerdir.  
 

Grubun başarı düzeyi, öğrencilerin öğrenme düzeyi, öğrencilerin ortalama başarı düzeyi hakkında bilgi verir. 

Öğrencilerin (grubun) bir derste (veya testte) başarısının en düşük veya en yüksek olduğu bilgisi aritmetik 

ortalamaya bakılarak öğrenilir. Mod ve medyana göre daha fazla bilgi verir. Tüm ölçümler hesaplanmaya katıldığı 

için; en istikrarlı ve güçlü vasat ölçüleridir.  Aritmetik ortalamanın dezavantajı ise; aşırı uç değerlerden etkilenerek 

puan dağılımında tam gerçekçi bir sonuç vermez. Formülü aşağıdaki gibidir. 
          

                                  

 

  
            

                

 
Örnek; 10 kişilik bir sınıfta uygulanan biyoloji sınavında öğrenciler 40, 61, 35, 60, 30, 70, 64, 80, 20, 90 şeklinde 

puanlar almıştır. Bu uygulanan biyoloji sınavında sınıfın ortalaması aşağıdaki gibi hesaplanır: 

 

        =  40+61+35+60+30+70+64+80+20+90  =  550   = 55 

                                     10         10         

 
 

3.1.  Frekansa tablolarında aritmetik ortalama hesaplama 

Frekans tablolarında puanlarla (x), bu puanı olan kişi sayısı (f) çarpılır ve f.x değeri bulunur. Bu işlem her bir 

öğrencinin puanı için uygulanır. Daha sonra bulunan f.x değerleri toplanır ve toplam kişi sayısına bölünür. 

Formülü kısaca aşağıdaki gibidir. 
 

                 

                                              

 

 
 
 

 

 

Örnek; 40 kişilik bir sınıfta matematik sınavında alınan puanlar 

ve frekans değerleri yandaki tablodaki gibidir.  

 

Bu puan dağılımın aritmetik ortalamasını bulmak için öncelikle 

puanları frekans sayılarıyla çarparız ve f.x değerlerini tek tek 

buluruz. Sonra bulunan f.x değerleri toplanır ve 1280 toplam 

puanı bulunur. Frekans sayılarını toplayarak da sınava 40 

kişinin girdiğiniz görebiliriz.  

 

Daha sonra toplam f.x değeri  [ Σ (f.x) ]  ile sınava giren kişi 

sayısı (N) bölünür ve 32 aritmetik ortalaması bulunur. 

 

             =     = 32 

 

 
 

3.2. Gruplandırılmış verilerde aritmetik hesaplama  

Gruplandırılmış verilerde, veriler (puanlar) aralık şeklinde verilmişse aritmetik ortalamayı hesaplamak için 

öncelikle o puan aralığının orta değeri (Xo) bulunur. Bulunan orta değer (Xo), o puan aralığındaki kişi sayısı (f) ile 

çarpılarak f.Xo değeri elde edilir. Daha sonra bütün puan aralıklarına bu işlem uygulanarak elde edilen f.Xo 

değerleri toplanır ve puan dağılımındaki toplam kişi sayısına bölünür.  
 
 

 
 

 

 

 

 

PUAN 

(X) 

FREKANS 

(f) 

Değerlerin toplamı 

(f.x) 

5 2 5.2 =  10 

10 5 10.5 = 50 

20 6 20.6 = 120 

35 8 35.8 = 280 

40 10 40.10 = 400 

45 6 45.6 =  270 

50 3 50.3 = 150 

  N = 40   Σ (f.x) = 1280 

   =   Aritmetik ortalama 

    =  Öğrenci puanlarının toplamı (verilerin toplamı) 

N       =  Toplam öğrenci sayısı (veri sayısı) 

 

X

 =    Aritmetik ortalama 

Σ (f.x)  =   f.x değerlerinin toplamı 

N         =  Toplam öğrenci sayısı (veri sayısı) 

 

X

 =  

=  

     =    Aritmetik ortalama 

Σ (f.xo)    =   f.xo değerlerinin toplamı 

N             =  Toplam öğrenci sayısı (veri sayısı) 
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Örnek; 24 kişilik bir sınıfta uygulanan Türkçe sınavından alınan puanların puan 

aralıkları ve frekans değerleri yandaki tablodaki gibidir. 

 

Bu puan dağılımının (yani 24 kişilik sınıfın) aritmetik ortalamasını bulmak için 

öncelikle puan aralıklarının orta noktasını (Xo) bulmalıyız.  

 

33-35 puan aralığının orta değeri: 33+35 / 2 = 34 

36-38 puan aralığının orta değeri: 36+38 / 2 = 37 

39-41 puan aralığının orta değeri: 39+41 / 2 = 40 

42-44 puan aralığının orta değeri: 42+44 / 2 = 43 

45-47 puan aralığının orta değeri: 45+47 / 2 = 46 

48-50 puan aralığının orta değeri: 48+50 / 2 = 49 
 

Sonra bulduğumuz Xo değerleri (puan aralıkları orta değerleri) ile o puan aralığında bulunan kişi sayısını (yani o 

puan aralığındaki frekans sayısı) çarparak f.Xo değerlerini bulmalıyız 
 

 34.4 = 136,  37.3 = 111,  40.7 = 280 

 43.4 = 172,     46.3 = 138,  49.3 = 147 
 

Daha sonra bulduğumuz f.Xo değerlerini toplayıp, toplam kişi sayısına (eğer toplam kişi sayısı bilgilerde 

verilmemişse frekansları toplarsak toplam kişi sayısını elde edebiliriz) bölerek aritmetik ortalamayı bulabiliriz. 
 

Σ (f.Xo) = 136+111+280+172+138+147 = 984 

N = 4+3+7+4+3+3 = 24 
 

 

           =                        =       =  41 aritmetik ortalamasını buluruz. 

 

 
3.3.  Histogram (sütun, bar) grafiklerinde aritmetik ortalama hesaplama 

Histogram (bar) grafiklerindeki aritmetik ortalama hesaplaması, gruplandırılmış verilerdeki aritmetik 

hesaplamasıyla aynıdır. Yani veriler (puanlar) puan aralıkları şeklinde verilmişse; aritmetik ortalamayı 

hesaplamak için öncelikle o puan aralığının orta değeri (Xo) bulunur. Bulunan orta değer (Xo), o puan aralığındaki 

kişi sayısı (f) ile çarpılarak f.Xo değeri elde edilir. Daha sonra bütün puan aralıklarına bu işlem uygulanarak elde 

edilen f.Xo değerleri toplanır ve puan dağılımındaki toplam kişi sayısına bölünür.  
 

 

 

 
Daha sonra bulduğumuz f.Xo değerlerini toplayıp, toplam kişi sayısına (eğer toplam kişi sayısı bilgilerde 

verilmemişse frekansları toplarsak toplam kişi sayısını elde edebiliriz) bölerek aritmetik ortalamayı bulabiliriz. 
 

Σ (f.Xo) = 136+111+280+172+138+147 = 984 

N = 4+3+7+4+3+3 = 24 

 

           =                        =       =  41 aritmetik ortalamasını buluruz. 
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Gruplandırılmış veri örneğini birde Histogram 

grafiğinde çözelim. Önce puan aralıklarının 

orta değerlerini (Xo) sırayla buluruz; 

33-35 puan aralığının 34 

36-38 puan aralığının 37 

39-41 puan aralığının 40 

42-44 puan aralığının 43 

45-47 puan aralığının 46 

       48-50 puan aralığının 50’dir. 
 

Sonra bulduğumuz Xo değerleri ile o puan 

aralığında bulunan kişi sayısını (yani o puan 

aralığındaki frekans sayısını) çarparak f.Xo 

değerlerini buluruz. 
 

34.4 = 136,  37.3 = 111,  40.7 = 280 

43.4 = 172 46.3 = 138, 49.3 = 147 
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3.4 Çizgi grafiklerinde aritmetik ortalama hesaplama 

Çizgi grafiklerinde aritmetik ortalama hesaplaması yapmak için önce; puanlar ile o puanların frekanslarını çarpıp 

elde edilen tüm değerleri toplarız. Daha sonra bu toplam değeri, toplam frekans sayısına bölerek grubun aritmetik 

ortalamasını elde ederiz. 

 

 
 

 
 

ARİTMETİK ORTALAMA, MOD VE MEDYANIN KARŞILAŞTIRILMASI 
1. Aritmetik ortalama, mod ve medyana göre daha fazla bilgi verir. Sebebi ise; aritmetik ortalamayı hesaplarken 

gözlenen tüm ölçümlerin katılmasıdır. 
 

2. Aritmetik ortalama dağılımına eklenen çok yüksek veya çok düşük puanlardan anında etkilenir. Fakat mod ve 

medyan bu değişime dirençlidir. 
 

3. Normal (simetrik) dağılımlarda grup başarısı yorumunu aritmetik ortalama, çarpık dağılımlarda (sağa ve sola 

çarpık) ise medyan yaptırır. 
 

Normal (simetrik) dağılım: Bir puan dağılımında mod, medyan ve aritmetik ortalama eşitse bu dağılımlar 

normal dağılımlardır. 
 

Sağa çarpık (pozitif kayışlı) dağılım: Gruptaki öğrencilerin çoğunun başarısının düşük olduğu, uygulanan 

sınavın zor olduğu, grubun %70’inden fazlasının aritmetik ortalama değerinden düşük puan aldığı ve 

“Aritmetik ortalama > Medyan ≥ Mod” sıralamasının oluştuğu dağılımlardır. 
 

Sola çarpık (negatif kayışlı) dağılım: Gruptaki öğrencilerin çoğunun başarısının yüksek olduğu, uygulanan 

sınavın kolay olduğu, grubun %70’inden fazlasının aritmetik ortalama değerinden yüksek puan aldığı ve 

“Aritmetik ortalama < Medyan ≤ Mod” sıralamasının oluştuğu dağılımlardır. 

 
 

4. AĞIRLIKLI ORTALAMA: Veri dizisindeki bütün değerlerin aynı ağırlığa (öneme) sahip olmadıkları 

durumlarda kullanılır. Dizi içindeki her bir terimin, belirli bir ağırlıkla ayrı ayrı çarpıldıktan sonra alınan toplamın, 

ağırlık toplamına bölünmesi ile elde edilen ortalamadır. Yani puanların ortalamaya olan katkılarına farklı 

ağırlıklar vererek hesapladığımız ortalamadır. 
 

Örnek; vize sınavının %40’ının, final sınavının %60’ının alındığı bir derste, vizeden 40, finalden 70 puan olan bir 

öğrencinin ağırlıklı ortalaması şu şekilde hesaplanır: 

 

Önce 40 puanın %40’ı, sonra 70 puanın %60’u bulunur. Daha sonra yüzdelikleri alınan bu iki puan toplanarak 

ağırlıklı ortalama hesaplanır. 

 

40.           = 16  70.    = 42   Ağırlıklı ortalama: 16+42 = 58 

 
 

2010 KPSS: Bir yükseköğretim programında öğrencilerin genel notları ara sınavın % 40’ı ile genel sınavın % 60’ı 

toplanarak oluşturulmaktadır.  

Bu yükseköğretim programında geçme notu 60 olduğuna göre, ara sınavdan 45 puan alan bir öğrencinin 

dersi geçmesi için genel sınavdan en az kaç puan alması gerekir? 

 

A) 65   B) 70   C) 75   D) 80   E) 85 
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Örnek; Geometri sınavından öğrencilerin 

aldıkları puanlar ve frekansları yandaki 

grafikte verilmiştir.  Bu grubun aritmetik 

ortalamasını hesaplamak için öncelikle;  

puanlar ile o puanların frekanslarını çarparız. 

 

10.7 = 70,   20.6 = 120,  30.4 = 120 

40.2 = 80, 30.1 = 30 

 

Sonra bu değerleri toplarız ve toplam 

frekans sayısına böleriz. 

 

70+120+120+80+30 = 420 

  = 420/20 = 21 olarak buluruz. 
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B. MERKEZİ DAĞILIM (YAYILMA, DEĞİŞKENLİK) ÖLÇÜLERİ 

Grup homojenliğinin veya heterojenliğinin belirlenmesinde merkezi dağılım ölçüleri kullanılır. Merkezi 

dağılım ölçüleri, grup başarısının ne düzeyde olduğu hakkında bize bilgi vermez. Merkezi dağılım 

ölçüleri, dağılımların başarıları bakımından nasıl dağıldıkları, ölçülen özellik bakımından birbirlerinden 

ne kadar farklılaşıp farklılaşmadıkları (yani homojenliği veya heterojenliği) hakkında bilgi verir. 
 

Merkezi dağılım ölçüleri şunlardır: 

1. Standart sapma (standart kayma) 

2. Varyans 

3. Bağıl değişkenlik katsayısı 

4. Çeyrek sapma 

5. Ranj (dizi genişliği) 
 

1. STANDART SAPMA (STANDART KAYMA): Standart sapma, bir puan dağılımındaki ölçme sonuçlarının 

aritmetik ortalamadan ne kadar uzaklaştığının ortalamasını veren bir yayılma ölçüsüdür.  
 

Bir grubun başarısını belirlemek amacıyla sadece aritmetik ortalama kullanmak yeterli değildir. Aritmetik ortalama 

öğrencilerin başarıları hakkında bilgi vermesine rağmen öğrencilerin aritmetik ortalama etrafındaki yayılımları 

farklı olabilir. Öğrencilerin aritmetik ortalamadan ne kadar uzaklaştığını belirleyen ölçüler ise standart sapmadır.  
 

Standart sapma normal dağılımın her diliminde yer alır. Normal dağılımda, dağılımın tam ortasında öğrenci 

puanlarının ortalaması ve her bir diliminde ise standart sapma miktarı vardır.   
 

  

STANDART SAPMA BÜYÜKSE STANDART SAPMA KÜÇÜKSE 

(BASIK DAĞILIM) (SİVRİ DAĞILIM) 

1 Öğrencilerin öğrenme düzeyi birbirine uzaktır. Öğrencilerin öğrenme düzeyi birbirine yakındır.  

2 
Öğrenciler arasındaki farklılaşma fazladır (puan 

dağılımı geniş bir alana yayılır). 

Öğrencilerin arasındaki farklılaşma azdır (puan 

dağılımı dar alana yayılır). 

3 Testin uygulandığı grup heterojendir. Testin uygulandığı grup homojendir. 

4 Uygulanan testin ayırt ediciliği yüksektir. Uygulanan testin ayırt ediciliği düşüktür.  

5 Testin güvenirliği yüksektir. Testin güvenirliği düşüktür. 

 

Örnek; Bir sınıfta uygulanan Türkçe testi sonucunda elde edilen puanların aritmetik ortalaması 70, standart 

sapması ise 3 olarak bulunmuştur. Buna göre Türkçe testinin dağılımı şu şekilde oluşur: 
 

   

  

  -3         -2          -1                     1           2           3   

 61  64         67    70   73   76   79 
 

Normal dağılımda, dağılımın tam ortasında öğrenci puanlarının aritmetik ortalaması olan 70 puan, her bir dilime ise 

dağılımın standart sapması olan 3 yazılmıştır. Buna göre, bu dağılımın en düşük notunun 61, en yüksek notunun 79 

olduğu söylenebilir. Türkçe testinde puanlar 61-79 arasında değişmektedir. Standart sapma küçük olduğu için 

(3) bu testte puanlar homojen (benzer) özellikler göstermektedir. Yani puanlardaki dağılım dar alana yayılmıştır. 

Örnek; Bir sınıfta uygulanan Matematik testi sonucunda elde edilen puanların aritmetik ortalaması 50, standart 

sapması ise 10 olarak bulunmuştur. Buna göre Matematik testinin dağılımı şu şekilde oluşur: 
 

   

  

  -3         -2          -1                    1           2           3   

 20   30         40    50   60   70   80 
 

Normal dağılımda, dağılımın tam ortasında öğrenci puanlarının aritmetik ortalaması olan 50 puan, her bir dilime ise 

dağılımın standart sapması olan 10 yazılmıştır. Buna göre, bu dağılımın en düşük notunun 20, en yüksek notunun 

80 olduğu söylenebilir. Matematik testinde puanlar 20-80 arasında değişmektedir. Standart sapma büyük olduğu 

için (10) bu testte puanlar heterojen (farklı) özellikler gösterdi. Yani puanlardaki dağılım daha geniş alana yayıldı. 

 

 Uyarı: Bir dizi ölçümün gösterdiği değişimin en güvenilir ölçüsü standart sapmadır. İstatistikte en sık 

kullanılan değişim ölçüsüdür. Hesaplanışında ölçümlerin tümü dikkate alınır ve matematiksel işlemler 

kullanıldığı için sonuçları oldukça güvenilirdir. 
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2. VARYANS:  Varyans, standart sapma değerinin karesinin alınmasıyla hesaplanır.  Veya varyans, standart sapma 

formülündeki karekökün işleme dâhil edilmemesi suretiyle de elde edilebilir. Standart sapma için yapılmış olan 

tüm yorumlar varyans için de geçerlidir. Zaten varyansın karekökü, standart sapma olarak adlandırılır. 
 

Varyans, bir puan dağılımına ait her bir değerin, dağılımın ortalamasından ne kadar uzak olduğuyla ilgilidir. 

Varyans söz konusu sapmaların ortalama değerini ölçmektedir. Özellikle çok fazla kişinin katıldığı (2000, 3000 kişi 

vb.) ölçmelerde daha duyarlı ölçümler yapar. 

 
 

3. BAĞIL DEĞİŞKENLİK KATSAYISI: Bağıl değişkenlik katsayısı, bir puan dağılımının standart sapmasını 

aritmetik ortalamaya bölüp daha sonra bu bölümü 100 ile çarparak elde edilir. Aritmetik ortalamayı ve standart 

sapmayı içerisinde barındırdığı için puan dağılımı hakkında daha çok bilgi verir. Bağıl değişkenlik katsayısı V ile 

sembolize edilir. Bağıl değişkenlik katsayısını hesaplamak için aşağıdaki formül kullanılır. 
 

    

  

     

 

 

Bağıl değişkenlik katsayısı, birbirinden farklı grupları, grup farklılaşmaları açısından kıyaslarken kullanırız. 

Ayrıca iki farklı puanlama sisteminde (yani birimlerinin farklı olduğu iki puanlama dağılımında) olan grupların 

farklılaşma karşılaştırılmasında da kullanılır. Örnek; iki farklı puanlama sisteminde puanlar, birinde 100 lük 

üzerinden olsun, diğerinde 50 lik üzerinden olsun. Bu iki puan dağılımının sadece standart sapma değerine göre 

yorum yapmak mümkün değildir. Çünkü iki puanlama sistemindeki dağılımının değerleri birbirinden farklıdır. İşte 

bu nedenle bağıl değişkenlik katsayısı kullanılarak aynı puanlama sistemine veya birim sistemine çevirme yaparak, 

bu katsayıya göre farklılaşma yorumu yapılabilir.  
 

Bağıl değişkenlik katsayının 26 ve yukarısı (basık dağılım: standart sapma aritmetik ortalamadan büyük, puanlar 

birbirine uzak) olması grubun heterojen, 20-25 arası olması grubun normal (normal dağılım), 19 ve aşağısı olması 

grubun homojen (sivri dağılım: standart sapma aritmetik ortalamadan küçük, puanlar birbirine yakın) olduğunu 

gösterir. 

 

4. ÇEYREK SAPMA: Çeyrek sapma, puanların yalnızda ortada kalan %50’sini dikkate alarak hesaplanan 

bir değişim ölçüsüdür.  Aşırı uç değerlerden etkilenmediği için çarpık dağılımlarda standart sapma yerine 

çeyrek sapma kullanmak daha doğru sonuçlar elde edilmesini sağlar. Çarpık dağılımda çeyrek sapma 

büyükse grup heterojen, küçükse de grup homojendir. Çeyrek sapma Q ile sembolize edilir. Çeyrek sapma 

aşağıdaki formüllerle elde edilir. 

 

 

 

 

 
 

Örnek; Bir öğretmen, uyguladığı sınavın analizlerini yapmış ve puan dağılımının birinci çeyreğini (Q1) 20, üçüncü 

çeyreğini (Q3) 80 olarak hesaplamıştır. Buna göre puan dağılımın çeyrek sapması kaçtır? 
 

 

Q =    formülünden Q =                = 30 olarak buluruz. 

 
 

5. RANJ (DİZİ GENİŞLİĞİ): Ranj, bir puan dağılımındaki en büyük değer ile en küçük değer arasındaki 

farktır. Ranj, bir puan dağılımındaki öğrencilerin homojen mi yoksa heterojen mi olduğu konusunda bilgi verir. 
 

Örnek; bir puan dağılımındaki en büyük değer 98, en küçük değer 72 ise bu grubun ranjı; 98-72=26’dır. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V   =   Bağıl değişkenlik katsayısı 

SS  =  Standart sapma 

  =  Aritmetik ortalama  

 

Q = Çeyrek sapma 

Q1 (Y25)   =   Puan dağılımın birinci çeyreği 

Q3 (Y75)   =   Puan dağılımın üçüncü çeyreği 

  

2

QQ 13

2

2080

Q =  veya Q =  

 

  V =     . 100  

Uyarı: Ranj, ölçmenin yapıldığı grubun heterojen mi yoksa homojen mi olduğunu göstermesi açısından çok 

güvenilir sonuçlar vermez. Çünkü ranj, sadece uç değerlere (yani sadece en yüksek puan ile en küçük puana) 

göre hesaplandığı için (ayrıca hesaplamaya tüm değerler katılmadığı için) yanıltıcı yorumlara sebep olabilir. 

 

Örneğin; 5, 69, 70, 72, 74, 75, 75, 76, 97 puan dağılımının ranjı = 97-5 = 92’dir. 

Ranj çok büyüktür (yani grubun heterojen olduğu yorumunun yapılması gerekir) fakat öğrencilerin neredeyse 

tamamı 69-76 puan aralığında sıkışmıştır yani grup homojendir. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Standart_sapma
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RANJ BÜYÜDÜKÇE RANJ KÜÇÜLDÜKÇE 

(PUANLAR ARASI FARK ARTTIKÇA) (PUANLAR ARASI FARK AZALDIKÇA) 

1 Standart sapma büyür. Standart sapma küçülür. 

2 

Standart sapma büyüdükçe, o testin 

güvenirliği de artar. Bu nedenle ranj değerleri 

büyük olan grupların test sonuçları küçük 

olanlardan daha güvenilirdir. 

Standart sapma küçüldükçe, o testin güvenirliği 

azalır. Bu nedenle ranj değerleri küçük olan 

grupların test sonuçları büyük olanlardan daha 

az güvenilirdir. 

3 

Ranj değeri yüksek olan grup daha 

heterojendir. Yani bireyin ölçülen özellik 

bakımından farklılık gösterdiği söylenebilir. 

Ranj değeri küçük olan grup daha homojendir. 

Yani bireyin ölçülen özellik bakımından 

benzerlik gösterdiği söylenebilir. 

4 
Ranj yüksekse bilenle bilmeyenin birbirinden 

ayrılmıştır. 

Ranj küçükse bilenle bilmeyenin ayrılmadığı 

söylenebilir. 

 

 
 

2011 KPSS: Bir okuldaki bilim şenliğinde 11 şubenin yaptığı proje sayıları aşağıdaki grafikte verilmiştir. 
 

 
 

Buna göre, proje sayıları dağılımının ranji kaçtır?  
 

A)  1  B)  3  C)  9  D)  10  E)  41 
 

Verilen grafiğe baktığımızda proje sayısının en fazla olduğu şube 10 proje ile M, en az olduğu şube 1 proje ile 

B’dir. Ranjı, en yüksek proje sayısından, en düşük proje sayısını çıkartarak bulacağımızdan Ranj= 10-1 = 9’dur. 

 

 

 

5.1. Gruplandırılmış verilerde ranj hesaplama 

Bir puan dağılımındaki en büyük grup aralığının orta değerinden, en küçük grup aralığının orta değerinin 

çıkarılması ile hesaplanır. 
 

 

Örnek; uygulanan tarih testinden alınan puanların aralık değerleri yandaki 

tablodaki gibidir. 
 

Bu puan dağılımındaki ranj değerini belirlemek için önce, en yüksek puan 

aralığının orta değeri ile en küçük puan aralığının orta değerini bulmalıyız. 
 

En büyük puan aralığı değeri 92-100’dir. Orta değeri ise 96’dır. 

En küçük puan aralığı değeri 47-55’dir. Orta değeri ise 51’dir. 

 
Daha sonra bu değerleri birbirinden çıkararak ranjı bulabiliriz.  
 

Ranj: 96-51 =  45 
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(f) 

47-55 3 

56-64 4 

65-73 5 

    74-82 7 

83-91 8 

92-100 2 
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C. TEST PUANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE YORUMLANMASI 
1. ÇARPIKLIK KATSAYISI 

Bir dağılımda veriler daha çok solda, sağda veya merkezde olmak üzere değişik biçimlerde yığılmış olabilir. 

Dağılım üzerinde ortalama ve ortanca ayrı ayrı noktalar üzerinde ise, bu gibi dağılımlara çarpık veya kayışlı denir. 
 

Çarpıklık katsayısı, bir dağılımın normal mi yoksa çarpık mı olduğuna karar verilirken kullanılan bir ölçüttür. 
 

 Çarpıklık katsayısı 1- ile +1 arasında çıkarsa (-1 ve +1 dâhil) dağılımın normal dağılım 

 -1’den küçük çıkarsa (-2, -3, -4 gibi) dağılımın negatif kayışlı (sola çarpık),  

 +1’den büyük çıkarsa (+2, +3, +4, gibi)  dağılımın pozitif kayışlı (sağa çarpık) olduğu söylenebilir.  
 

 

 

 

 

 

 
 

2. NORMAL DAĞILIMLAR VE GRUP BAŞARILARININ BELİRLENMESİ 

Normal (simetrik) dağılım, bir puan dağılımında mod, medyan ve aritmetik ortalama eşitse (veya yakın değerler 

alıyorsa) bu dağılımlar normal dağılımlardır. Normal dağılımlar; çarpıklık katsayısı -1 ile +1 (-1 ve +1 dâhil) 

aralığında olan dağılımlardır. 
 

 
 

 Z = 0 noktasında dağılımın iki tarafı birbirine eşit olduğundan (yani grubu tam ikiye böldüğünden) dağılım 

simetriktir. 
 

 Dağılımda her bir parçanın uzunluğu eşittir ve adı da standart sapmadır. 
 

 Normal dağılımlarda aritmetik ortalama, tepe değer ve ortanca birbirine eşittir ve normal dağılım eğrisi üzerinde 

aynı noktada (Z = 0 noktasında) çakışırlar. 
 

 Normal dağılım eğrisi ortalamanın sağında ve solunda sonsuza kadar uzanır; fakat uygulamada eğrinin 

%99,74'lük kısmını oluşturan ortalamanın ±3 standart sapma uzağı arasında sınırlandırılmıştır. 
 

 Normal dağılımdaki ölçümlerde öğrencilerin: 

          %68'i (+1) - (-1) standart sapma alanı içinde, 

          %95'i (+2) - (-2) standart sapma alanı içinde,  

          %99'u (+3) - (-3) standart sapma alanı içinde yer alır. 

K =  
          =  Grubun aritmetik ortalaması 

 Xort    =  Grubun medyanı 

Sx        =  Grubun standart sapması 
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Diğer eğilim ölçülerine göre daha fazla bilgi içerdiğinden normal dağılıma sahip gruplarda başarı belirlenirken 

aritmetik ortalama kullanılır. Aritmetik ortalaması en yüksek olan derste öğrencilerin en başarılı, aritmetik 

ortalaması en düşük olan derslerde en başarısız oldukları söylenebilir. 

 
Örnek; Aşağıdaki tabloda, beş ayrı testte ait çeşitli istatistikleri verilmiştir. 

 

Testler Mod  Medyan 
Aritmetik 
ortalama 

Standart 
sapma 

  
Tabloya göre öğrencilerin en başarılı ve en başarısız 
oldukları dersler hangileridir? 

Matematik 45 40 37 11     En başarılı                       En başarısız 

Geometri 35 30 28 10   A)  Kimya                              Matematik 

Fizik 40 30 27 12   B)  Biyoloji                           Fizik    

Kimya 55 35 36 9   C)  Matematik                     Fizik 

Biyoloji 65 45 47 7   D)  Geometri                        Kimya 

            E)  Biyoloji                            Geometri 

 
 

Bir puan dağılımında sınavların soru sayıları farklı olursa; mutlak başarı yüzdesini hesaplayarak grubun başarılarını 

yorumlayabiliriz.  Mutlak başarı yüzdesiyle bütün sınavların 100 soru üzerinden olmasını sağlıyoruz. 

 

Mutlak başarı yüzdesini, soru sayıları farklı olan testlerden hangisinde daha başarılı veya başarısız olduğunu 

belirlenirken, testlerden hangisinin öğrencilere daha zor veya kolay geldiğini belirlerken, bir testin kolaylığı veya 

zorluğu hakkında karar verirken ve grup başarısını yüzde şeklinde belirtirken kullanırız. Mutlak başarı yüzdesini 

aşağıdaki formülle hesaplarız; 
 

 

 
 

 

 
2010 KPSS: Aşağıdaki tabloda, beş ayrı testte ait çeşitli istatistikleri verilmiştir. 

 

Testler 
Güvenirlik 
katsayısı 

Testin 
standart 
sapması 

Testin 
aritmetik 

ortalaması 

Madde 
sayısı 

  
Tabloya göre adaylara en zor gelen test 
hangisidir? 

Felsefe 0,96 5 15 50   A) Felsefe 

Fizik 0,91 15 60 100   B) Fizik 

Kimya 0,84 10 25 100   C) Kimya 

Biyoloji 0,75 4 20 50   D) Biyoloji 

Tarih 0,64 15 40 100   E) Tarih 
 

 

En zor test, en başarısız olunan testtir. Soru (madde) sayıları farklı olduğu için direkt aritmetik ortalamaya bakarak 

yorum yapamayız. Öncelikle her bir testin mutlak başarı yüzdesini hesaplamamız gerekir. Mutlak başarı yüzdesini 

de testin aritmetik ortalamasını testten alınabilecek en yüksek puana (yani madde sayısına) bölüp 100 ile çarparak 

buluyoruz. 
 

MBYfelsefe = 
50

15
. 100 = 30,   MBYfizik = 

100

60
. 100 = 60,    MBYkimya = 

100

25
. 100 = 25,  

 

MBYbiyoloji = 
50

20
. 100 = 40,  MBYtarih = 

100

40
. 100 = 40,  

 
Bulduğumuz mutlak başarı yüzdelerine göre, mutlaka başarı yüzdesi en düşük 25 ile kimyadır. Bu nedenle 

öğrencilerin en başarısız olduğu, yani öğrencilere en zor gelen test kimyadır. 

    =  Grubun aritmetik ortalaması  

L    =  Testten alınabilecek en yüksek puan 
MBY =  . 100 
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3. ÇARPIK DAĞILIMLAR VE GRUP BAŞARILARININ BELİRLENMESİ 

Çarpık dağılımlar, normalden aşırı sapma göstermiş, çarpıklık katsayısı -1 ile +1 aralığının dışında olan 

dağılımlardır. 
 

Çarpık dağılımlarda aşırı uç değerler bulunmaktadır. Aşırı uç değerler bulunduğundan, aritmetik ortalamaya 

bakarak grup başarısı hakkında yorum yapmak yanlış yoruma sebep olabilir. Bu nedenle çarpık dağılımlarda aşırı 

uç değerlerden zor etkilenen medyan kullanarak grup başarısı hakkında yorum yapılır. 

 

3.1. Sola çarpık (negatif kayışlı) dağılımlar  
Sola çarpık (negatif kayışlı) dağılımlar, aritmetik ortalamanın, medyandan; medyanın da mod’dan küçük olduğu 

dağılımlardır. Yani “Aritmetik ortalama < Medyan ≤ Mod” sıralamasının oluştuğu dağılımlardır. 
 

Çarpıklık katsayısı -1’den küçük çıkarsa (-2, -3, -4 gibi) dağılım sola çarpıktır (negatif kayışlıdır). 
 

Soldan çarpık dağılımlar, negatif puanlardan yani ortalamanın altında kalan puanlardan kaydığı için negatif 

kayışlıdır. Puanların yarısından fazlası aritmetik ortalamanın üzerinde toplanır. Soldan çarpık dağılımlarda 

ortalamadan yüksek puanların frekansları gittikçe artar veya yüksek puanların sayısında artış olur. Bu nedenle 

dağılım yüksek puanlarda yani sağa doğru yığılma gösterir. Küçük puanlar ise sola doğru dağılır. 
 

Dağılımlar soldan çarpık olduğunda yapılabilecek yorumlar şunlardır; 

 Aritmetik ortalama < Medyan ≤ Mod sıralaması vardır. 

 Negatif kayışlıdır. 

 Öğretim yeterlidir. Yani öğrenciler hedef davranışları (kazanımları) kazanmışlardır. 

 Uygulanan test veya sınav kolaydır. 

 Gruptaki öğrencilerin çoğunun başarısı yüksektir. Yani öğrencilerin öğrenme düzeyi yüksektir. 

 Grubun %70’inden fazlası aritmetik ortalama değerinden yüksek puan almıştır. 
 

 
 
Örnek; Aşağıdaki tabloda, beş ayrı testte ait çeşitli istatistikleri verilmiştir. 
 

Testler Mod  Medyan 
Aritmetik 
ortalama 

Standart 
sapma 

  
Tabloya göre öğrencilerin en başarılı ve en başarısız 
oldukları dersler hangileridir? 

Psikoloji 65 45 47 4     En başarılı                       En başarısız 

Sosyoloji 71 47 56 3   A) Psikoloji                           Tarih 

Mantık 45 30 25        8   B) Sosyoloji                          Felsefe    

Felsefe 55 36 40 9   C) Felsefe                             Psikoloji 

Tarih 70 50 55 6   D)  Mantık                            Sosyoloji 

            E)  Tarih                                Mantık 

 
Çarpıklık katsayılarına bakıldığında tablodaki tüm testler çarpık dağılıma sahiptir. Çarpık dağılımlarda testlerdeki 

başarıya medyana bakılarak yapılıyordu. Medyanın en yüksek olduğu test en başarılı olunan testtir yani tarih (50 

medyan), medyanın en düşük olduğu test en başarısız olunan testtir yani mantık (30 medyan). 
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3.2. Sağa çarpık (pozitif kayışlı) dağılımlar 
Sağa çarpık (pozitif kayışlı) dağılımlar, mod’un medyandan, medyanın da aritmetik ortalamadan küçük olduğu 

dağılımlardır. Yani “Aritmetik ortalama > Medyan ≥ Mod” sıralamasının oluştuğu dağılımlardır. 
 

Çarpıklık katsayısı, +1’den büyük çıkarsa (+2, +3, +4, gibi)  dağılım sağa çarpıktır (pozitif kayışlıdır). 
 

Sağdan çarpık dağılımlar, pozitif puanlardan yani aritmetik ortalamanın üzerinde kalan puanlardan kaydığı için 

pozitif kayışlıdır.  Puanların yarısından fazlası aritmetik ortalamanın altında kalır. Sağdan çarpık dağılımda 

ortalamanın altında kalan puanların frekansları gittikçe artar veya düşük puanların sayısında artış olur. Bu nedenle 

dağılım düşük puanlarda yani sola doğru yığılma gösterir. Yüksek puanlar ise sağa doğru dağılır. 
  
Dağılımlar sağdan çarpık olduğunda yapılabilecek yorumlar şunlardır; 

 Aritmetik ortalama > Medyan ≥ Mod sıralaması vardır. 

 Pozitif kayışlıdır. 

 Öğretim yetersizdir. Yani öğrenciler hedef davranışları (kazanımları) kazanamamışlardır. 

 Uygulanan test veya sınav zordur. 

 Gruptaki öğrencilerin çoğunun başarısı düşüktür. Yani öğrencilerin öğrenme düzeyi düşüktür. 

 Grubun %70’inden fazlası aritmetik ortalama değerinden düşük puan almıştır. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2012 KPSS: 2000 öğrencinin bulunduğu bir okuldan, matematik bilgi yarışması için 4 kişilik bir takımın 

oluşturulması hedeflenmektedir. Takıma alınacak başarılı öğrencileri seçmek amacıyla okuldaki tüm öğrenciler 50 

maddelik çoktan seçmeli bir başarı testine alınacaktır. Belirtilen amaç doğrultusunda hazırlanan bir sınavdan 

alınan puanların frekans grafiğinin aşağıdakilerden hangisine en yakın olması beklenir? 
 

 
 

Çözüm: Çok kişinin başvurduğu ancak az kişinin seçileceği bir sınavın, zor ve öğrencilerin çoğunun başarısız 

olduğu bir sınav olmalıdır. Bu özellik sağa çarpık dağılım özelliğidir. 
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2013 KPSS: Bir okuldaki A ve B şubelerine uygulanan bir testin sonuçlarına ait istatistikler aşağıdaki tabloda 

verilmiştir: 
 

İstatistikler 

Şubeler 

A B 

Ortalama 50 60 

Standart sapma 5 5 

Ranj 30 30 

Öğrenci sayısı 50 50 
 
 

Buna göre, A ve B şubelerine ait dağılım grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir? 

 

 

 
 

 

 
Çözüm: Verilen bilgiler incelendiğinde B şubesinde verilerin yığılma noktasını gösteren ortalama A şubesine göre 

daha yüksektir.  Yani B şubesindeki ortalama daha yüksek olduğu için A şubesine göre daha başarılıdır ve bu 

nedenle B şubesinin grafiği daha sağda olmak zorundadır. 

 

Puanların ortalama etrafındaki dağılım biçimi hakkında bilgi veren istatistikler olarak değişim ölçülerine ilişkin 

değerler eşittir. Ayrıca iki şubedeki birey sayısı da eşittir. Bu durumda puanları dağılım biçimi aynı fakat 

konumları, ortalamanın farklı olmasından dolayı farklı olacaktır.  

 

Verilen grafikler incelendiğinde dağılımların aynı olduğu ve konumların farklı olduğu seçenek sadece C 

seçeneğidir. 
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4. STANDART PUANLAR VE BİREYSEL BAŞARININ BELİRLENMESİ 
Standart puan, öğrencilerin sınavlardan aldıkları ham puanların, standart bir dağılım haline dönüştürülmesidir.  
 

Standart puanlar, aritmetik ortalaması ve standart sapması farklı dağılımların, aynı aritmetik ortalama ve standart 

sapmaya sahip dağılım haline dönüştürülmesini sağlar. 
 

Çeşitli sınavlardan alınan ham puanların ortak bir puan sistemine (yani standart puanlara dönüştürülmesine), 

puanların birbiriyle karşılaştırılabilmesine ve toplama, çıkarma işlemlerinin yapılabilmesine olanak sağlar. 
 

Bir öğrencinin, gruba göre, hangi derste en başarılı veya en başarısız olduğunu belirlerken grubun aritmetik 

ortalamasına ve öğrencinin puanına göre değişen bireyin bağıl başarısını belirleriz. Öğrencin bağıl başarısını 

belirlerken standart puanlar (z ve t puanları) kullanılır.  

 

Standart puanları (z ve t puanlarını) aşağıdaki durumlarda kullanırız; 

 Farklı testlere ilişkin ölçümleri aynı birime (türe) çevirmek 

 Birden fazla teste giren bir öğrencinin, aldığı puanlara göre hangi testte daha başarılı olduğunu belirlemek 

 Bir testten alınan puanlara göre öğrencilerden hangisinin daha başarılı olduğunu belirlemek 

 Öğrencilerin grup içerisindeki yerini (grubun yüzde kaçından başarılı / başarısız olduğunu) belirlemek için 

standart puanları kullanırız. 

 

4.1. Z Puanı ve bireysel başarının belirlenmesi  

Aritmetik ortalaması sıfır ( X  = o), standart sapması bir (Sx = 1,00) olan puanlara Z puanı, dağılımlara ise standart 

normal dağılım (birim normal dağılım) denir. Z puanı, öğrencinin puanının, ait olduğu sınıfın aritmetik 

ortalamasından kaç standart sapma (kaç dilim) uzakta olduğunu gösterir. 
 

Z puanı istatistiksel işlemlerde kolaylık sağlar. Z standart puanının başlangıç noktası olan sıfırın bağıl (izafi) sıfır 

ve birimlerinin standart olması nedeniyle, eşit aralık ölçeğinde puanlar verir. Bu nedenle eşit aralık ölçeğindeki 

verilere uygulanabilecek her türlü işlem Z puanlarına uygulanabilir. Z puanı aşağıdaki formül ile hesaplanır; 

 

 

 

 

 

 

 

Örnek; normal dağılım gösteren bir sınavın aritmetik ortalaması 50, standart sapması 5 olsun. Bu sınavdan 60 alan 

bir öğrencinin z puanı; 
 

5

5060
Z  = 2 olur. 

 

Z puanı, öğrencilerin herhangi bir konu ya da dersteki öğrenme düzeylerinin belirlenmesi ve karşılaştırılmasında 

kullanılır. Z puanı büyük ise öğrenme düzeyi yüksek, düşük ise öğrenme düzeyi düşüktür.  
 

Öğrenme düzeyleri karşılaştırılırken Z puanları büyükten küçüğe sıralanır. Z puanı büyük olan öğrencinin öğrenme 

düzeyi diğer öğrencilere göre yüksek, düşük olan öğrencinin öğrenme düzeyi diğer öğrencilere göre düşüktür. 

 

2007 KPSS: Aşağıdaki tabloda beş dersin sınavlarının puan dağılımlarına ilişkin aritmetik ortalama ile 

standart sapmalar ve Ali’nin bu sınavlardan elde ettiği puanlar verilmiştir. 

 

Ders 
Aritmetik 
Ortalama 

Standart 
sapma 

Ali’nin 
puanı 

  
Ali’nin sınıfına göre en başarılı ve en başarısız olduğu dersler 
hangileridir? 

  

 
En başarılı                     En başarısız 

Matematik 50 5 65   A) Matematik                    Türkçe 

Türkçe 50 8 65   B) Matematik                     Biyoloji 

Fizik 50 10 65   C) Fizik                                 Kimya 

Kimya 50 15 65   D) Fizik                                 Biyoloji 

Biyoloji 50 20 65   E) Kimya                              Biyoloji 

 

Z    =   Öğrenin z puanı 

X    =   Öğrencinin sınavdan aldığı puan 

   =   Sınavın aritmetik ortalaması 

  =   Sınavın standart sapması 
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Örnek; normal dağılım gösteren bir sınavın aritmetik ortalaması 40, standart sapması 5 olsun. Bu sınavdan 50 alan 

bir Demet’in z puanı; 
 

5

4050
Z  = 2 olur. 

 

Z puanı, öğrencinin puanının, ait olduğu sınıfın aritmetik ortalamasından kaç standart sapma (kaç dilim) uzakta 

olduğunu gösterir demiştik. Buna göre, Demet’in aldığı puanı normal dağılımda aşağıdaki şekilde gösterebiliriz. 
 

 
 

         (25)      (30)   (35)                   (45)   (50)          (55) 

Z Puanı:     (-3)      (-2)              (-1)               (0)               (1)                (2)           (3) 

 
 

(Demet 50 puanıyla aritmetik ortalamadan 2 dilim yani 2 standart sapma kadar ileride olduğu için z puanı 

+2 olmuştur)  
 

Bir öğrencinin puanının normal dağılımda kaçıncı dilime (veya standart sapmaya) denk geldiğini bulursak 

aslında o öğrencinin z puanını da (formülsüz) bulmuş oluruz.  

 
Normal dağılımda Demet’in gruptaki yerini gördük. Peki Demet’in, gruba göre başarısını nasıl hesaplarız? Demet, 

kendisinden düşük puan alan (mavi taralı alan) arkadaşlarından daha başarılı. Normal dağılımda her dilimde grubun 

yaklaşık % kaçının olduğu bilindiğine göre, Demet’in gruba göre başarısını aşağıdaki şekilde hesaplayabiliriz. 

 

%2,1 + %13,6 + %34,1 + %34,1 + %13,6 = %97,5   

Yani sınavdan 50 puan alan Demet, grubun (sınıfın) %97,5’ından daha başarılı olmuştur. 

 

 

4.2. T Puanı ve bireysel başarının belirlenmesi 
Z puan dağılımının aritmetik ortalamasının 50 ve standart sapmasının 10 olacak şekilde dönüştürülmesi ile elde 

edilen puanlara "T puanı" adı verilir. 

 
Z puanı kullanıldığında sonuç bazen negatif bazen de kesirli çıkabilir. Bundan ötürü yorumlanması daha kolay 

olsun diye Z puanı T puanına dönüştürülür. T puanıyla ham puanlar, ortalaması 50, standart sapması 10 olan 

puanlara dönüştürülmektedir.  T puanı, Z puanından elde edilir ve aynı şekilde yorumlanır. T puanı aşağıdaki 

formül ile hesaplanır; 
 

 
     Ya da Z puanı biliniyorsa  
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Örnek; Aritmetik ortalaması 60, standart sapması 5 olan bir testte, 50 puan alan bir öğrencinin T puanı nedir? 

 

T puanını daha kolay hesaplayabilmek için öncelikle z puanını hesaplamak gerekir. 

 

2
5

6050
Z  

 

T Puanı = 10.z + 50 formülünden T puanı = 10. (-2) + 50 = 30 olarak bulunur. 

 
 

5. DEĞİŞKEN 
Değişken; gözlemden gözleme, ölçümden ölçüme değişik değerler alabilen olaylara, insanlara ve nesnelere ilişkin 

özelliklerdir. Örneğin; insanların kilosu, öğrencilerin not durumu birer değişkendir. 
 

5.1. Bağımsız ve Bağımlı Değişken 

Bağımsız değişken: Bir araştırmada, araştırmanın amacına bağlı olarak kontrol altında tutulan ve araştırma sonucu 

üzerinde etkisi olan değişkendir. Bağımsız değişken, araştırmada etkisi incelenen yani araştırmada var olan 

durumun veya olgunun nedenidir. 
 

2008 KPSS: Matematik dersinde bilgisayar programlarından yararlanmanın öğrencilerin matematik başarısına 

etkisini ölçmeyi planlayan bir öğretmen, bir sınıfında geleneksel öğretim yöntemini kullanırken diğer bir sınıfında 

ise işlenen her konudan sonra bilgisayar programıyla alıştırmalar yaptırmaktadır. 

Bu araştırmadaki bağımsız değişken aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Öğretmen özellikleri      

B) Matematik notları 

C) Öğretim yöntemleri       

D) Sınıf mevcutları 

E) Öğrenci nitelikleri 

 
  

Bağımlı değişken: Bir araştırmada bağımsız değişkene bağlı olarak ortaya çıkan ve değişim gösteren değişkendir.  

Bağımlı değişken, bağımsız değişkenin etkisinin incelendiği ve bağımsız değişkenden etkilenerek ortaya çıkan 

sonuçtur.  
 

2006 KPS: Bir öğretmen fen bilgisi öğretiminde performans değerlendirme yaklaşımını kullanmanın öğrencilerin 

bilimsel yöntem süreç becerilerine etkisini incelemektedir. 

Bu araştırmadaki bağımlı değişken aşağıdakilerden hangisidir?  
   
A) Bilimsel yöntem süreç becerileri 

B) Fen bilgisi dersi 

C) Öğretmen 

D) Öğrenciler 

E) Performans değerlendirme 

 
5.2. Nicel ve Nitel Değişken 
Nicel değişken: Gözlenen bir değişkenin sayısal olarak ifade edilmesidir. Yani değerleri sayı ve miktar olarak ifade 

edilebilen değişkenlerdir. Örneğin; Neşe'nin boyu 1,65 cm, Ayşe 50 kg ağırlığında. 
 

Nitel değişken: Değerleri sayılar yerine sıfat veya sembollerle ifade edilen; değişkenlerin, çeşit ve tür bakımından 

kategorilere ayrıldığı değişkenlerdir. Örneğin; cinsiyet (bayan-erkek); göz rengi (mavi, yeşil, ela, kahverengi, 

siyah), medeni durum (evli, bekâr, dul) birer nitel değişkendir.  

 
5.3. Sürekli ve Süreksiz Değişken 

Sürekli değişken: İki değer arasında sonsuz sayıda değer alabilen değişkendir.  

Örneğin; insanların boyları. 170 cm ile 171 cm arasında sonsuz sayıda ondalıklı sayılar bulunur. 
 

Süreksiz değişken: Herhangi iki değer arasında, başka bir değer alamayan, sınırlı sayıda değer alabilen 

değişkenlerdir. Örneğin; bir bireyin cinsiyeti bayan ya da erkek olmak üzere 2 değer alabilir. Bunun arasında bir 

değer alamaz.  
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6. KORELASYON 

Korelasyon, iki veya daha fazla değişken arasında bir ilişki olup olmadığını eğer ilişki varsa, bu ilişkinin miktarını 

ve yönünü sayısal olarak belirlememizi sağlayan istatistiksel bir tekniktir. 
 

Korelasyon katsayı -1,00 ile +1,00 arasında değişen değerler alır. En yüksek korelasyon katsayısı -1 ile +1’dir. 

Korelasyon katsayısı 0’a yaklaştıkça korelasyon ilişkisi azalır. 
 

Örnek: Aşağıdaki korelasyon katsayılarından hangisinde ilişki en fazla görülmektedir? 

 

A)  0,85   B)  – 0, 20   C)  0   D)  0,10  E)  -0, 85 

 

6.1. Pozitif Korelasyon 

İki değişken arasında ilişki varsa ve biri artıp diğeri de buna 

bağlı olarak artıyorsa ya da biri azalırken diğeri de buna bağlı 

olarak azalıyorsa (doğru orantı varsa: birlikte artıp birlikte 

azalıyorsa) pozitif korelasyon vardır demektir. Pozitif 

korelasyon 0 ile +1 değerleri arasındaki sayılarla ifade edilir.   
 

Örnek; boy arttıkça kilonun da artması, zekâ bölümü 

yükseldikçe başarının artması gibi. 

      

6.2. Negatif Korelasyon 

İki değişken arasında ilişki varsa ve biri artıp diğeri de buna 

bağlı olarak azalıyorsa ya da biri azalırken diğeri artıyorsa (ters 

orantı varsa) negatif korelasyon vardır demektir.  Pozitif 

korelasyon 0 ile -1 değerleri arasındaki sayılarla ifade edilir.   
 

Örnek; kendine güvensizlik artıkça başarının azalması, dikkat 

arttıkça hata oranının azalması gibi. 

 
 

 

 

6.3. Nötr Korelasyon 

İki değişken arasında hiçbir ilişkinin olmamasıdır. 0 rakamıyla 

ifade edilir.  

 

Örnek; patates yemekle daha iyi araba kullanma arasında hiçbir 

ilişki yoktur. 

      
 

 

2006 KPSS: Bir grup öğrencinin tarih coğrafya, felsefe ve yabancı dil testlerinden aldıkları puanlar arasındaki 

korelasyonlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
 

DERS Tarih Coğrafya Felsefe 
Yabancı 

Dil 

Tarih 1 0,6 0,85 -0,35 

Coğrafya 0,6 1 0,4 -0,25 

Felsefe 0,85 0,4 1 0,3 

Yabancı Dil -0,35 -0,25 0,3 1 

 

Bu tablodaki bilgilere dayanarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine varılır? 

A) Yabancı dil testi en düşük ortalamaya sahiptir 

B) Öğrenciler tarih ve coğrafya derslerinde çok başarısızdırlar 

C) Felsefe ve yabancı dil testleri çok farklı özellikleri ölçmektedir. 

D) En yüksek ilişki felsefe ile tarih puanları arasındadır 

E) En düşük ilişki tarih ile yabancı dil puanları arasındadır.  
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I. MADDE (SORU) İSTATİSTİKLERİ 
Madde istatistikleri, bir grubun testi oluşturan maddelere vermiş olduğu yanıtların sayısal göstergesidir. Madde 

istatistiklerini; maddelerin (soruların) güçlük ve ayırt edicilik düzeylerini saptamak, testin kolay mı yoksa zor mu 

olduğunu belirlemek, maddelerin bilen ile bilmeyen öğrencileri ayırıp ayırmadığını saptamak, işlemeyen maddeleri 

testten çıkarmak veya düzeltmek, çeldiricilerin işleyip işlemediğini saptamak için kullanılır. 
 

 Madde istatistikleri aşağıdaki gibidir; 

1. Madde Güçlük İndeksi 

2. Madde Ayırt Edicilik Gücü İndeksi 

3. Madde Varyansı 

 
 

1. MADDE GÜÇLÜK İNDEKSİ: Bir maddenin (sorunun) güçlük düzeyini sayısal bir değer olarak 

görmemizi sağlayan değerdir. Madde güçlük indeksi; herhangi bir maddeyi doğru cevaplayanların sayısının (nd), 

maddeyi cevaplayanların toplam sayısına (N) oranıdır. Ve bu değer Pj ile sembolize edilir. Madde güçlük indeksi 

aşağıdaki formülle hesaplanır; 
 

 

  

 

 

        
   

Maddeyi herkes yanlış cevaplandırdıysa Pj = 0, doğru cevaplandırdıysa Pj=1 olur. Bu yüzden madde güçlük indeksi 

0 ile 1 arasında değerler alır. 
 

 Madde güçlük indeksi 1’e yaklaştıkça, soruyu bilen öğrenci sayısı artar, dolayısıyla soru kolaylaşır. 

 Madde güçlük indeksi 0’a yaklaştıkça, soruyu bilen öğrenci sayısı azalır, dolayısıyla soru zorlaşır.  

 Madde güçlük indeksinin 0,50 civarında çıkması ise, sorunun orta güçlükte olduğunu gösterir.  

 0,00 ile 0,40 arasında ise madde zordur. 0,40 ile 0,60 arasında ise madde orta güçlüktedir. 0,60 ile +1,00 

arasında ise madde kolaydır.  
 

 

Örnek; 32 kişilik bir sınıfta uygulanan, maddeleri “1 ve 0” şeklinde puanlanmış bir psikoloji testinin 2. Maddesini 

24 kişi doğru cevaplamıştır. Buna göre 2. maddenin güçlük indeksi kaçtır? 

 

Pj =              formülünü kullanarak Pj =        = 0,75 olarak madde güçlük indeksini buluruz. Yani bu  

     

   soruyu sınıfın %75’i doğru cevaplamıştır ve soru kolaydır.  

 
 

1.1. Madde puanları matrisinde (1-0 şeklinde puanlanmış) madde güçlük indeksinin hesaplanması 
Madde puanları matrisinde öğrencilerin her bir maddeye verdiği cevaplar doğru ise "1", yanlış veya boş bırakılmış 

ise 0 olarak kodlanır. Madde puanları matrisinde madde güçlük indeksi; bir maddeye doğru cevap veren öğrenci 

sayısını, toplam öğrenci sayısına bölerek hesaplanır.  
 

 

 
Örnek; 8 kişilik bir sınıfa uygulanan maddeleri “1 ve 0” şeklinde puanlanmış bir 

matematik testinin 4. maddesine ait doğru cevaplama sayıları yandaki tabloda 

verilmiştir. Tabloya göre, 4. maddenin güçlük indeksi kaçtır? 

 

Pj =              formülünü kullanarak  Pj =     = 0,37 olarak madde güçlük indeksini   

 

                                                                buluruz. Yani bu  soruyu sınıfın %37’i  

                                                            doğru cevaplamıştır ve soru zordur. 

 

 

 

 

Öğrenci 4. madde 

1 0 

2 1 

3 0 

         4 0 

5 0 

6 1 

7 0 

8 1 

VII- ÖLÇME SONUÇLARI ÜZERİNE MADDE İSTATİSTİKLERİ 

 

Pj     = Madde güçlük indeksi 

n(d)  =  Maddeyi doğru cevaplayanların sayısı        
N      =  Maddeyi cevaplayanların toplam sayısı 

  

N

)d(n

32

24

N

)d(n

8

3

Pj =  
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1.2. %27’lik Alt-üst grup yöntemiyle madde güçlük indeksinin hesaplanması 
Bu yöntemde doğru cevabın 1 puan, yanlış cevabın veya boş bırakmanın 0 puan olduğu testlerde uygulanır.        

Bu yöntemde teste yanıt veren öğrenciler aldıkları puanlara göre sıraya dizilir ve en başarılı %27'lik grup üst grup; 

en başarısız %27'lik grup da alt grup olarak belirlenir. Böylece bütün grubun %54'lük kısmını analize dâhil etmiş 

oluruz, geriye kalan (ortada kalan) grubun %46'sı üzerinde hiçbir işlem yapılmaz. 
 

Daha sonra üst ve alt grupta bulunan öğrencilerin maddelere verdikleri cevapları belirleyerek bir tablo oluştururuz. 

Bu tabloda üst ve alt gruptan kaçar kişi hangi seçeneği işaretlemişse yazılır. Maddenin doğru cevabı tabloda, 

seçeneklerden birisinin yanına (*) işareti koyularak gösterilir. 
 

Madde 
SEÇENEKLER   N (Toplam 

öğrenci sayısı A B C D* E BOŞ 

Üst grup               

Alt grup               

 
 

Bu yöntemde madde güçlük indeksi şöyle hesaplanır; 

 

 

 

 

 

 
 

Örnek; Aşağıdaki tabloda, “1 ve 0” şeklinde puanlanan fizik testinin 7. maddesine ait üst ve alt grup yöntemine 

göre seçenek dağılımları verilmiştir.  Tabloya göre 7. maddenin güçlük indeksi kaçtır? 
 

7. 
Madde  

SEÇENEKLER   N (Toplam 
öğrenci sayısı A B* C D E BOŞ 

Üst grup  9  16 7 6 6 - 44  

Alt grup  9 6 8 11 10 2           44 
 

* Anahtarlanmış doğru cevap 

 
                       formülünü kullanarak                  = 0,25 olarak bulunur. 

 
 

Yorumu ise; 0,25 sayısal değeri 7. maddenin zor olduğunu gösterir. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
2. MADDE AYIRT EDİCİLİK GÜCÜ İNDEKSİ: Madde ayırt edicilik gücü indeksi; bir maddenin bilen 

öğrenci ile bilmeyen öğrenciyi birbirinden ayırt etmesidir. Uygulanan testte bulunan herhangi bir maddeye üst 

grupta doğru cevap verenlerin sayısı, alt grupta doğru cevap verenlerin sayısından fazla olması gerekir. Bu fark ne 

kadar büyük olursa maddenin ayırt edicilik gücü o kadar yüksektir. Bir maddenin görevi, bilen (başarılı) öğrenci ile 

bilmeyen (başarısız) öğrenciyi birbirinden ayırt etmektir.  
 

Ayırt edicilik indeksi bize maddenin kalitesi hakkında bilgi verir.  Madde ayırt edicilik gücü indeksi -1 ile +1 

arasında değer alır.  Bir maddenin, ortalamanın altında kalan yani başarısız olan öğrenciler tarafından bilinmemesi; 

ortalamanın üstünde olan yani başarılı öğrenciler tarafından ise bilinmesi durumunda o maddenin ayırt edicilik gücü 

pozitif değer alır. Güvenilir bir test, ayırt ediciliği yüksek maddelerden oluşan testtir.  

Pj             =  Madde güçlük indeksi 

n (d, üst)  =  Maddeyi üst grupta doğru cevaplayanların sayısı        

n (d, alt)   =  Maddeyi alt grupta doğru cevaplayanların sayısı 

N              =  Üst ve alt grupta maddeyi cevaplayanların toplam sayısı 

  

N

nn
Pj

alt,düst,d

88

616
Pj

Önemli: Maddelerin ideal güçlük dereceleri soruların (ve testin) yapılış amacına göre değişir. 

- Öğrencilerin dersten geçip kalmasına karar verilecek bir başarı testi hazırlamak isteniliyorsa bu durumda 

soruların orta güçlükte (0,40-0,60 arası) olması gerekir. 

- Ülke çapında bir seçme sınavı yapılacaksa veya bir sınav sonucunda alınacak kişi sayısı az ancak sınava 

başvuran kişi sayısı fazla ise bu durumlarda soruların zor olması (0,00-0,040 arası) gerekir. 

- Öğrencilerin hızlı düşünüp düşünmediği ve okuma hızları belirlenmek isteniyorsa (hız testleri) soruların 

kolay (0,60-1,00) fakat uygulama süresinin kısa olması gerekir. 
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0,40 ve üstü ise madde çok iyi maddedir. 0,30 - 0,39 ise madde oldukça iyi bir maddedir. 0,20 - 0,29 ise madde 

düzeltilmeli ve geliştirilmelidir. 0,00 – 0,19 madde çok zayıf, eğer düzeltilemiyorsa testten mutlaka çıkarılmalıdır. 

0,00 madde hiç ayırt etmez, testten mutlaka çıkarılmalıdır. 0,00’ın altı madde ters yönde ayırt eder, testten mutlaka 

çıkarılmalıdır. 

 

 

 

 
 

2.1. Madde toplam test korelasyonlarıyla madde ayırt edicilik indeksinin hesaplanması 

Bu yöntemde maddeye verilen cevaplardan elde ettiğimiz puanlarla, testte alınan toplam puanlar arasındaki ilişkiye 

bakılır. Maddeyi doğru cevaplamış öğrencilerin toplam test puanlarının yüksek, maddeyi yanlış cevaplamış 

ya da boş bırakmış öğrencilerin test puanlarının düşük olması beklenmektedir. Bir maddeden alınan puanlarla 

testin tamamından alınan puanlar arasında aynı yönde yüksek bir ilişki varsa o maddenin ayırt ediciliği yüksektir. 
 

Toplam test puanları yüksek olan bireylerin maddeyi doğru cevapladıkları durumda o maddenin ayırt ediciliği 

yükselir ve +1,00’e yaklaşır. Zaten bir öğrencinin test puanı yüksekse o öğrenci bilen, ölçülen özelliğe sahip bir 

öğrencidir. Eğer bilen öğrenci yüksek puan alıyorsa soruları doğru cevaplıyordur.  

 
 

2.2.  %27’lik Alt-üst grup yöntemiyle madde ayırt edicilik gücü indeksinin hesaplanması 

Madde ayırt edicilik indeksini aşağıdaki formülle hesaplarız; 

 

 
 
 
 
 
 

 

Örnek; Aşağıdaki tabloda, “1 ve 0” şeklinde puanlanan kimya testinin 2. maddesine ait üst ve alt grup yöntemine 

göre seçenek dağılımları verilmiştir.  Tabloya göre 2. maddenin güçlük indeksi kaçtır? 
 

2. 
Madde  

SEÇENEKLER   N (Toplam 
öğrenci sayısı 

A B C D E* BOŞ 

Üst grup  7 8 5 6 24 - 50   

Alt grup  12 7 13 12 6 -           50 
 

* Anahtarlanmış doğru cevap 

 
                           formülünü kullanarak                  = 0,36 olarak bulunur. 

 
 

Yorumu ise; 0,36 sayısal değeri 2. maddenin ayırt ediciliğinin oldukça iyi olduğunu gösterir. 
 
 
2010 KPSS: Aşağıda, seçenekli çoktan seçmeli bir maddenin madde analiz tablosu verilmiştir. 
 

  A B C D E     Toplam 

Üst grup 1  6 8 12 3 30 

Alt grup 13  6 7 2 2 30 
 

Tabloya göre 

I. A seçeneği doğru cevap olursa madde ayırt ediciliği en yüksek olur. 

II. B seçeneği doğru cevap olursa kolay bir madde olur. 

III. E seçeneği doğru cevap olursa zor bir madde olur. 
 

İfadelerinden hangisi doğrudur? 
 

A) Yalnız I  B) Yalnız II  C) Yalnız III   D) I ve II   E) II ve III 

rjx             =  Madde ayırt edicilik gücü indeksi 

n (d, üst)  =  Maddeyi üst grupta doğru cevaplayanların sayısı        

n (d, alt)   =  Maddeyi alt grupta doğru cevaplayanların sayısı 

n              =  Üst veya alt gruptan herhangi birinin öğrenci sayısı 

  

n

nn
r

alt,düst,d
jx

50

624
rjx

Uyarı: Bir testte madde seçerken öncelikle ayırt edicilik indeksine, daha sonra ise testin amacına göre güçlük 

indeksine bakılır. 
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2009 KPSS: Aşağıdaki tabloda 10 soruya ait madde güçlüğü (p) ve madde ayırt edicilik (r) değerleri verilmiştir 
 

 

Uygulama sonucunda yukarıdaki değerleri elde eden bir öğretmen, ayırtediciliği 

düşük olan maddeleri düzeltilemediği için testten çıkarmak istemektedir. 

Bu maddelerin çıkarılması aşağıdakilerden hangisine neden olur? 
 

A) Testin ölçüt geçerliğinin düşmesine 

B) Kalan maddelerin güçlük indeksinin düşmesine 

C) Çeldiricilerin iyi çalışmamasına 

D) Testin iç tutarlığının düşmesine 

E) Testin kapsam geçerliğinin düşmesine 
 
 

Tablodaki maddelerden hangisi hem kolay hem de ayırtedici bir sorudur? 
 

 A)  3         B)  4       C)  8    D)  9         E)  10 

 
 

Tablodaki maddelerden hangisi, testle ölçülen özellikler açısından oldukça üst 

düzey yeterliğe sahip olan öğrencileri seçmek için kullanılabilir? 
 

 A) 1          B) 2        C) 5      D) 7         E)  10 

  

 
 

2012 KPSS: Bir okuldaki 7. sınıf öğrencilerine 5 seçenekli bir İngilizce testi uygulanmıştır. Testteki ilk üç 

maddenin alt grup-üst grup yöntemiyle madde analizini gösteren tablo aşağıda verilmiştir. Altı çizili seçenekler 

anahtar cevaptır. 

 

Madde 
No 

Grup 
Öğrenci 
Sayısı 

Seçenekler 

A B C D E 

1 
Üst 25 0 15 6 4 0 

Alt 25 4 12 3 6 0 

2 
Üst 25 2 2 20 1 0 

Alt 25 5 8 6 2 4 

3 
Üst 25 4 3 9 4 5 

Alt 25 6 4 5 2 8 

 

Bu maddelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 
 

A) Madde 1 ve madde 3’ün ayırt edicilikleri birbirine eşittir. 

B) Madde 2, madde 1’den daha ayırt edici bir maddedir. 

C) Madde 1, diğer ikisine göre daha zordur.  

D) İlk üç maddeden alınan puanların ortalaması 1,25’tir. 

E) Madde 3’ün C çeldiricisi, beklenen yönde işlemiştir. 

 

 

3. MADDE VARYANSI: Madde varyansı, bir maddeyi doğru cevaplayanların oranıyla yani madde güçlük indeksi 

ile (pj), o maddeyi doğru cevaplayamayanların (yanlış yapan ya da boş bırakan) oranının (qj) çarpımına eşittir. 

Madde varyansını, o maddeyle ölçmek istediğimiz özellik açısından öğrenciler arasındaki farklılıkları belirlemek 

için kullanırız. Yani madde varyansı, öğrencilerin bir soruya verdiği tepkiler bakımından ne kadar çeşit 

gösterdiklerini gösterir.  Eğer öğrenciler bir soruda ne kadar çeşitli olursa madde varyansı da o kadar yüksektir. 
 

Madde varyansı Sj
2 

ile sembolize edilir. Madde varyansı şu formülle hesaplanır; 

 

 
     
 

 

Soru p r 

1 0,35 0,25 

2 0,05 0,65 

3 0,15 0,15 

    4 0,90 0,05 

5 0,70 -0,35 

6 0,40 0,40 

7 0,15 0,10 

8 0,75 0,60 

9 0,15 -0,40 

10 0,95 0,25 

Sj
2
    =  Madde varyansı 

Pj
 
     =  Maddeyi doğru cevaplayanların sayısı        

qj      =  Maddeyi doğru cevaplamayanların sayısı 

  

Sj
2 
= Pj . qj 
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Maddeyi doğru cevaplayamayanların oranını ise, 1'den maddeyi doğru cevaplayanların oranını çıkararak buluruz. 
 

     qj = 1 - Pj 
 

Bir maddeyi sınıftaki tüm öğrenciler doğru cevaplamışsa veya hiçbiri doğru cevaplayamamışsa madde varyansı "0" 

olur. Yani öğrenciler bu sorularda çeşitlilik göstermemişlerdir ki bu durum da özellikle düzey belirleyici sınavlarda 

istenmeyen bir durumdur. 

 

Bir maddeyi sınıftaki öğrencilerin yarısı doğru cevaplamışsa ve diğer yarısı da doğru cevaplayamamışsa, bu 

durumda doğru cevaplama oranı (Pj) = 0,50, doğru cevaplayamama oranı (qj) = 0,50 olur. Bu durumda madde 

varyansı  Sj
2 
= 0,50 . 0,50 = 0,25 olur. Bu 0,25 değeri madde varyansın alabileceği en büyük değerdir. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

2013 KPSS:  

 

Yetenek 
Grubu 

Seçenekler (%) 

a. b. c. d. e. Boş 

Yüksek 30 5 50 15 0 0 

Düşük 10 30 10 25 0 30 

 

Yukarıdaki tabloda; yüksek ve düşük yetenek grubundaki öğrencilerin, sayısal yetenek testinde yer alan bir 

maddenin seçeneklerini işaretleme veya boş bırakma yüzdeleri verilmiştir. 

Buna göre, maddeyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

 

A) a. seçeneği çeldirici ise kötü işleyen bir çeldiricidir. 

B) Doğru cevap c. seçeneği ise maddenin ayırt ediciliği 0,25’tir. 

C) Doğru cevap c. seçeneği ise maddenin doğru cevaplanma oranı 0,30’dur. 

D) Soru dört seçenekli olarak işlemiştir. 

E) Doğru cevap d. seçeneği ise maddenin ayırt ediciliği negatiftir. 

 

 

 

Çözüm: Alt üst grup yerine yüksek düşük yetenek grubu adıyla verilen madde analizi sorusudur. Yanlış olan 

seçeneği bulabilmek için seçenekleri tek tek ele almak gerekir.  

 

 A seçeneği doğrudur çünkü çeldiricilerin yüksek yetenek grubundan düşük yetenek grubuna göre daha az 

adam çekmesi beklenir.  

 

 B seçeneği yanlıştır çünkü madde ayrıcılığının yüksek yetenek grubundaki güçlük (50/100 = 0,50) ile düşük 

yetenek grubundaki güçlük (10/100 = 0,10) arasındaki fark olarak 0,40 bulunmaktadır. 

 

 C seçeneği doğrudur çünkü 60/200 = 0,30 olmaktadır.  

 

 D seçeneği doğrudur çünkü sorunun e seçeneği yüksek ve düşük yetenek grubundaki bireylerin tümü 

tarafından boş bırakılmıştır.  

 

 E seçeneği doğrudur çünkü d seçeneğinin doğru cevap olması durumunda yüksek yetenek grubunda düşük 

yetenek grubuna göre daha az doğru cevap veren birey olacaktır. 

 

 

 

Önemli: Testin güvenirliğine en fazla katkı sağlayan madde hangisidir? şeklinde sorulan sorularda madde 

varyansına bakılır. Madde varyansı en yüksek değeri aldığında (0,25), o madde testin güvenirliğine en fazla 

katkıyı sağlar. Madde varyansı en yüksek değerini ise madde güçlüğü (Pj) 0,50 olduğunda alır. Yani orta 

güçlükte olan maddelerin testin güvenirliğine katkısı fazladır. 
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II. MADDE İSTATİSTİKLERİNDEN HESAPLANAN TEST İSTATİSTİKLERİ 

1. Testin Aritmetik Ortalaması 

2. Testin Ortalama Güçlüğü 

 

1. TESTİN ARİTMETİK ORTALAMASI: Aritmetik ortalama, ölçüm sonuçların (puanların) tamamının 

toplanarak ölçüm sayısına (toplam öğrenci sayısına) bölünmesi ile elde edilen değerdir.  
 

Ayrıca aritmetik ortalama, 1-0 şeklinde puanlanan bir testi oluşturan maddelerin güçlük indeksleri biliniyorsa 

madde güçlük indeksleri toplanarak da hesaplanabilir.  Bir testteki maddelerin güçlük indekslerinin toplamı, testin 

aritmetik ortalamasına eşittir. Böylece madde güçlük indeksleri toplamı bilindiğinde testin aritmetik ortalaması 

kestirilebilir ve bunun için aşağıdaki formül kullanılır; 
 

 

 

 

 

 

Grubun başarı düzeyi, öğrencilerin öğrenme düzeyi, öğrencilerin ortalama başarı düzeyi hakkında bilgi verir. 

Öğrencilerin (grubun) bir derste (veya testte) başarısının en düşük veya en yüksek olduğu bilgisi aritmetik 

ortalamaya bakılarak öğrenilir.  

 

 

2011 KPSS: Bir matematik öğretmeni dönem sonunda 24 kişilik sınıfında birçok konuyu kapsayan çoktan seçmeli 

bir test uygulamıştır. Bu testte ondalık sayılar konusundan beş madde bulunmaktadır. Bu beş maddelik alt testin her 

bir maddesindeki seçenekleri işaretleyen öğrenci sayılarını aşağıdaki tabloda özetlemiştir. Doğru cevap olan 

seçenekleri yıldız işareti (*) ile göstermiştir. 
 

 

Maddeler 
Seçenekler 

Toplam 
A B C D 

M1 3 3* 15 3 24 

M2 4 2* 14 4 24 

M3 0 9 8 7* 24 

M4 6* 6 5 7 24 

M5 4 4 12* 4 24 
 

Bu beş maddelik alt testin ortalaması kaçtır? 

 

A)  0,75  B)  1,25  C) 1,75  D) 2,25  E)  2,75 

 

 
Verilen tabloya göre alt testin aritmetik ortalamasını hesaplamak için; önce her bir maddenin güçlük indekslerini 

hesaplamamız gerekir. Daha sonra güçlük indekslerini toplayarak testin aritmetik ortalamasını hesaplayabiliriz. 

 

Pj =           formülüyle madde güçlük indekslerini önce her madde için aşağıdaki gibi tek tek hesaplarız. 
 

 

 

Pj1 =       ,  Pj2 =       , Pj3 =       ,  Pj4 =      , Pj5 =  

 
 

 

Daha sonra bu madde güçlük indekslerini toplayarak aritmetik ortalamayı hesaplarız. 

 

 =        +        +       +        +       =       = 1,25 

 

 

 

 

 

      =   Testin aritmetik ortalaması 

      =  Testteki maddelerin güçlük indeksleri toplamı        

  

N

)d(n

24

3

24

2

24

7

24

6

24

12

24

3

24

2

24

7

24

6

24

12

24

30
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2. TESTİN ORTALAMA GÜÇLÜĞÜ: Testteki maddelerin güçlük indekslerinin toplamının (yani testin 

aritmetik ortalamasının) testte bulunan madde sayısına bölünmesiyle testin ortalama güçlüğü hesaplanır. 

Testin ortalama güçlüğü aşağıdaki formülle hesaplanır; 

 

 

      
 
 
 

 
 

 

Testin ortalama güçlüğü, genel olarak testin bütününün ne kadar zor ya da kolay olduğunu gösterir. Ayrıca 

öğrencilerin başarılarının ne düzeyde olduğunu, testin ayırt ediciliğinin ne düzeyde olduğunu, öğrencilerin 

hedeflenen davranışları ne düzeyde kazandıklarını gösterir. 

 

 
Örnek; Yanda, “1 ve 0” şeklinde puanlanmış beş maddelik geometri testinin 

maddelerine ait güçlük (Pj) indeksleri verilmiştir. Buna göre, uygulanan 

geometri testinin ortalama güçlüğü kaçtır? 
 

Testin ortalama güçlüğünü hesaplayabilmek için öncelikle testin aritmetik 

ortalamasını bulmamız gerekir. Madde güçlük indeksleri verildiğinden madde 

güçlük indekslerini toplayarak bunu bulabiliriz. 
 

 = 0,61 + 0,54 + 0,27 + 0,82 + 0,36 = 2,60 
 

Daha sonra testin aritmetik ortalamasını (2,60), testte bulunan madde sayısına (5) 

bölersek testin ortalama güçlüğünü buluruz. 
 
 

    p  =           = 0,52  

 

 

 
Örnek; Yanda, “1 ve 0” şeklinde puanlanmış aynı öğrencilerin katıldığı 

farklı derslere ilişkin normal dağılım gösteren sınavların soru sayıları ve 

aritmetik ortalamaları ( ) verilmiştir. Buna göre, öğrenciler hangi derste 

en başarılıdır? 

 

Öğrencilerin testlerdeki mutlak başarı düzeyinin hesaplanmasında testin 

ortalama güçlüğünden de yararlanabiliriz. Testin ortalama güçlüğü ne kadar 

yüksekse (yani +1,00’e yakınsa)  o test daha kolaydır ve öğrenciler daha 

başarılı olmuştur. Yani ortalama güçlüğü +1,00’e en yakın testte öğrenciler 

en başarılı olacaktır. 
 

   
p

 = 
  formülünden, 

 

     

   
jTürkçep

=      = 0,8,  
jMatp

 =      = 0,48,   
jGeop

 =      = 0,46, 
jTarihp

 =      = 0,8,  
jCografyap

 =       = 0,85 
 

 

Test ortalama güçlükleri bulunur ve +1,00’e en yakın test coğrafya çıkmıştır. Dolayısıyla en başarılı olunan ders de 

coğrafyadır. 

 

Madde Pj 

1 0,61 

2 0,54 

3 0,27 

        4 0,82 

5 0,36 

Dersler Soru 

Sayısı 
 

Türkçe 30 24 

Matematik 25 12 

Geometri 15 7 

Tarih 25 20 

Coğrafya 20 17 

    =   Testin ortalama güçlüğü 

      =   Testin aritmetik ortalaması 

K     =   Testte bulunan madde sayısı 

 

5

60,2

K

30

24

25

12

15

7

25

20

20

17

 


