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Bilimsel Araştırma Ödevlerinin Çok Yüzeyli Rasch Ölçme 
Modeli ile Değerlendirilmesi 

 
Ramazan BASTURK1 

Özet 
Bu araştırmanın amacı, öğrencilerin bilimsel araştırma ile ilgili teorik kazanımlarını göstermek için 

performansa dayalı olarak oluşturdukları bilimsel araştırma ödevlerini çok yüzeyli Rasch ölçme yöntemi ile 

değerlendirmektir. Rasch ölçme modeli bir soruya doğru cevap verme olasılığının, o kişinin yeteneğine bağlı 

olduğunu ifade eder. Çok yüzeyli Rasch ölçme modeli bu modele, puanlayıcı katılığı/cömertliği, soru 

güçlüğü, gibi faktörleri de ekleyerek tek parametreli modeli çok parametreli bir model haline getirmiştir.  Bu 

araştırmada öğrencilerin Bilimsel araştırma becerileri, puanlayıcıların katılık/cömertliklerine ve davranışı 

sergileme güçlüğüne göre değerlendirilmiştir. Araştırmada Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim 

Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık anabilim dalında  “Bilimsel Araştırma Yöntemleri” 

dersine devam eden 20 öğrencinin katılımcı olarak kullanılmıştır. Verilerin analizi sonucunda, hazırlanan 

bilimsel araştırma ödevleri içerisinde “uygunluk içi” ve “uygunluk dışı” istatistiklere sahip ödevlerin 

olmadığı, ödevlerin istatistiksel olarak anlamlı yaklaşık 3 ödev kalite tabakasına ayrılabileceği gözlenmiştir. 

Puanlayıcıların yapmış oldukları puanlamalarda ise istatistiksel olarak katılık/cömertlik bakımından 

birbirlerinden farklılıklar göstermediği, yalnızca bir puanlayıcı için “uygunluk dışı” kareler toplamının 

beklenen değerden farklı olduğu belirlenmiştir. Araştırmada, ödevlerinin kalitelerini belirlemede kullanılan 

“Bilimsel Araştırma Ödevlerini Değerlendirme Formu” içerisinde yer alan soruların da amaca hizmet eder 

nitelikte oldukları belirlenmiştir. Sonuç olarak yüksek öğrenimde özellikle performansa dayalı öğrenmelerin 

değerlendirilmesinde Çok-Yüzeyli Rasch ölçme modelinin etkin olarak kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.    

Anahtar kelimeler: Ödev, yüksek öğrenim, çok yüzeyli Rasch Ölçme modeli, Madde Tepki Kuramı 
Abstract 
 

The purpose of this study is to investigate the usefulness of the many-facet Rasch model (MFRM) in 

evaluating the quality of performance related to preparing Research assignment in higher education. The 

Rasch Model utilizes item response theory stating that the probability of a correct response to a test item/task 

depends largely on a single parameter, the ability of the person. MFRM extends this one-parameter model to 

other facets, for example, rater severity, rating scale format, task difficulty levels. This paper specifically 

investigated research preparation ability in terms of items/task difficulty and rater severity/leniency. Fourth 

year counseling students prepared research assignments during the autumn semester of the 2009-2010 school 

years in the “Research Methods in Education” course. Six judges evaluated each students assignments using 

“Research Assignment Evaluation Rubric”. The results of this study demonstrated that the MFRM is a 

powerful tool for handling polytomous data in performance and peer assessment in higher education. 

Key words: Research assignment, Higher education, Many-facet Rasch measurement, Item response theory 

                                                 
1 Assoc. Prof. Dr. Pamukkale University, rbasturk@pau.edu.tr 
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Giriş 
 

Yüksek öğrenimde öğrencilere kazandırılmaya çalışılan bilişsel, duyuşsal ve 

devinişsel alanların üst düzey davranış örüntülerini değerlendirmek için geleneksel olarak 

kullanılan ölçme araçlarının (yazılı, sözlü, çoktan seçmeli, eşleştirmeli, vb.) yetersiz kaldığı 

değişik araştırmalar tarafından belirlenmiştir (Berberoğlu, 1988; White, 1999; Wiliam, 

2003, Baştürk, 2008). Eğitimde geleneksel olarak kullanılan ölçme araçları, öğrencilerin 

bilgilerini ölçmek için doğal olmayan (hayali) bir ortam oluşturmakta ve öğrencilerin bu 

hayali ortamdaki oluşumlara verdikleri tepkiler  dikkate alınarak öğrencilerin başarıları 

değerlendirilmektedir (Shepard, 2000). Buna paralel olarak geliştirilen performansa dayalı 

ölçme ve değerlendirmenin ana felsefesi ise, geleneksel olarak kullanılan ölçme araçlarının 

tersine, öğrenci için doğal bir ölçme ortamı oluşturmakta ve bu ortamda öğrencinin iş ya da 

eylemi gerçek olarak yapıp yapmadığını hem süreç hem de ürün bazında müzakere edilerek 

değerlendirmektedir. Bu durum, gerçekten de daha derin bir öğrenmenin öğrencilerde 

oluşup-oluşmadığını belirlemekte ve bazı bilgi ya da kavramları ezberleyerek önceden 

hazırlanan düzeneklere tepki vermek yerine öğrencileri ölçme işleminin öznesi hale 

getirerek değerlendirme işleminin gerçekleştirmektedir (Fosnot, 1996; Korkmaz ve Kaptan, 

2005). 

       Ölçme sonuçlarını analiz etmede kullanılan kuramlar Klasik Test Teorisi (KTT) 

(Classical Test Theory) ve Örtük Özellikler Teorisi (ÖÖT) (Latent Trait Models) adı altında 

iki başlık altında toplamak mümkündür (Berberoğlu, 1988; Van der Linden ve Hambleton, 

1997; Englehard, 1990). KTT’ye alternatif olarak geliştirilen ÖÖT’nin altında da “Madde 

Tepki Kuramı” (MTT) (Item response Theory) ve “Rasch” olmak üzere günümüzde halen 

üzerinde çalışılan ve gelişime açık iki farklı model yer almaktadır.  Rasch tarafından (1980) 
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geliştirilen modele (Bireylerin Yetenek Düzeyleri – Soruların Güçlük Düzeyleri), Linacre 

(1993), puanlayıcıların Katılığı/Cömertliği yüzeyini ekleyerek, Çok-Yüzeyli (Many-Facet) 

Rasch Ölçme Modelini geliştirmiştir. 

Bu model geleneksel ölçme yöntemlerine göre birtakım üstün özelliklere sahip 

bulunmaktadır (Rasch, 1980; Linacre, 1993). Bunları kısaca özetlemek gerekirse: Çok-

Yüzeyli Rasch modeli ham puanlar yerine kişilere ait (ölçme hatalarından arındırılmış) 

ölçme değerlerini kullanmaktadır. Çok-Yüzeyli Rasch modeli aynı zamanda her bir yüzey 

için (örneğin bu araştırmada bilimsel araştırma ödevlerinin kalitesi, değerlendirme 

sorularının özellikleri, puanlayıcı davranışı) yüzeyler arası olması gereken doğrusal bir 

bağlantının kurallarını belirlemekte ve bu bağlantıları oluşturmaktadır (Hambleton ve 

Swaminathan, 1985). Kısacası, Çok-Yüzeyli Rasch modeli, yansız ve etkili bir ölçme elde 

etmek için yüzeyleri ortak bir düzlemde birleştirerek standart hale getirmekte ve bireylerin 

bilimsel araştırma becerilerini, soruların güçlüğünü ve puanlayıcı katılık ya da cömertlik 

davranışlarını aynı anda karşılaştırma olanağı sunmaktadır.   

Bu araştırmanın amacı, bilişsel, duyuşsal ve devinişsel alan davranışlarının hepsinin 

üst basamaklarını da kapsayacak şekilde öğrencilerin kazanmış oldukları davranışları 

sergileyebildikleri ve öğrencilerin performanslarına dayalı olarak oluşturdukları bilimsel 

araştırma ödevlerini Çok yüzeyli Rasch ölçme yöntemi ile değerlendirmektir.  

Yöntem 

 
Çalışma Grubu 

       Bu araştırmanın çalışma grubunu, Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim 

Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim dalında, 2009 – 2010 
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eğitim yılında “Bilimsel Araştırma Yöntemleri” dersini alan ve ikinci öğretime kayıtlı 20 

öğrenci oluşturmaktadır.  

Araştırma Verileri 

       Öğrencilerin bilimsel araştırma ödevlerini puanlamak için araştırmacı tarafından 

geliştirilen “Bilimsel Araştırma Ödevlerini Değerlendirme Formu” kullanılmıştır. 

Araştırmada 6 öğrenci puanlayıcı olarak tesadüfi yöntemle seçilerek analize dahil 

edilmiştir. Analizde 1) bireysel araştırmaların başarı ölçüleri ve uygunlu istatistikleri 2) 

puanlayıcıların katılık/cömertlik ve uygunluk istatistikleri, 3) Bilimsel Araştırma 

Ödevlerini değerlendirme formundaki soruların güçlük düzeyleri ve uygunluk istatistikleri 

belirlenmeye çalışılmıştır. Verilerin analizler için FACETS (Linacre, 1989-1998) bilgisayar 

programı kullanılmıştır 

Bulgular  

Model Veri Uyumu 

       Analizde kullanılan verilerin modelle uyumlu olabilmesi için standartlaştırılmış 

değerlerin (z-puanı) yaklaşın %5’inden daha azının mutlak değerce ikiden büyük veya ikiye 

eşit olması veya %1’inden daha azının mutlak değerce üçten büyük ya da eşit olması şartı 

aranır (Linacre, 2003).  Analizde kullanılan toplam 1800 verinin standartlaştırılmış değerin 

+/- 3’den büyük ya da eşit olanlarının sayısı 32 (% 0.02), +/- 2’den büyük olanların sayısı 

ise 56 (% 0.03) olarak elde edilmiş ve model veri uyumu sağlanmıştır.      

Şekil 1’de, “Puanlayıcılar”, “Araştırmalar”  ve araştırmaları değerlendirmede 

kullanılan “Kriterler” ayrı sütunlar içerisinde gösterilmiştir. Puanlayıcıların yer aldığı sütun 

incelendiğinde, P1 kodlu puanlayıcının “en katı” ve P4 kodlu puanlayıcının ise “en cömert” 
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puanlayıcı davranışına sahip oldukları, genel olarak puanlayıcıların birbirinden farklı 

puanlayıcı özelliklere sahip oldukları söylenebilir.  

   “Araştırmalar” sütunu incelendiğinde, puanlayıcılar tarafından en başarılı bulunan 

araştırma ödevinin A19 kodlu araştırma olduğu, bu araştırmayı A1 ve A4 kodlu araştırma 

ödevlerinin izlediği görülmektedir. Yine puanlayıcılara göre en başarısız olarak 

değerlendirilen araştırma ödevi ise A2 ve A3 kod numarası ile verilen araştırmalar olarak 

yer almaktadır.  

Şekil 1. Veri kalibrasyon haritası 
 

 
 

Bilimsel araştırma ödevlerini değerlendirmede kullanılan “Kriterlerin” yer aldığı 

sütun incelendiğinde ise, öğrenciler tarafından ödevlerinde yapılması en güç olarak 

karşılaşılan kriterin elde edilen “ bulguların tartışılması” olduğu, zorluk bakımından bu 

kriteri “Yeni önerilerin geliştirilmesi”nin izlediği görülmektedir. Diğer yandan Öğrenciler 

tarafından en kolay bir şekilde gerçekleştirilen kriter ise “veri toplama aracının 

belirlenmesi” olarak görülmekte, bu kriteri araştırma “yönteminin” seçilmesi izlemektedir.      
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Bilimsel Araştırma Ödevleri  

Öğrencilerin hazırlamış oldukları bilimsel araştırma ödevleri ile ilgili bilgiler Şekil 

2’de ayrıntılı bir şekilde verilmiştir. Öğrencilerin bilimsel araştırma ödevleri kalitelerine en 

başarılı ödevden en başarısız ödeve göre sıralanmıştır. Buna göre araştırma kalitesi 

yönünden en üst düzeyde yer alan “A19” kodlu ödev iken, en düşük kaliteye sahip olarak 

görülen ödev,  “A3” olarak kodlanan ödev olarak söylenebilir. Şekil 2’deki araştırma 

ödevlerinin kaliteleri ile ilgili bilgiler detaylı olarak incelendiğinde, ödevlerin kaliteleri ile 

ilgili logit değerlerine ait standart hata (RMSE, Root Mean Square Standard Error) 

değerinin 0,12 olduğu belirlenmiştir. RMSE, aşırı uçlarda yer alan değerler hariç bütün 

veriler için ölçme hatasını gösterir. Bu rakamın 0.12 olması, standart hatanın oldukça düşük 

olduğunu gösterir. Bu hata oranı dikkate alınarak düzeltilmiş standart sapma değeri de 

kritik değer olan 1.0’in altında bulunmuştur (0.33). 

Şekil 2. Araştırma ödevlerinin kalitelerine göre karşılaştırılması 
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Rasch analizinde güvenirlik (Reliability) kat sayısı, tıpkı KR-20 veya Cronbach 

Alpha gibi aynı anlamda hesaplanarak yorumlanır (Gözlenen varyansın gerçek varyansa 

oranı). Rasch analizinden elde edilen güvenirlik kat sayısı, hangi güvenirlikle okul öncesi 

kurumlarının kalite sıralamasının elde edildiğini gösterir. Güvenirlik kat sayısı olarak elde 

edilen 0.89 değeri, öğrencilerin ödevlerinin kalitelerine göre sıralamasının oldukça yüksek 

bir güvenirlikle elde edildiğini göstermektedir. 

       Ayırma İndeksi (Separation Index) 2.83 ve güvenirlik kat sayısı 0.89 ile sabit etkiye ait 

(Fixed effect) “öğrencilerin ödevlerinin kaliteleri arasında anlamlı farklılık vardır” hipotezi 

Kay-Kare ile test edildiğinde (χ2 =179.4, sd = 19, p = 0.00) reddedilmiştir. Bir başka ifade 

ile, öğrencilerin ödevlerinin kalitelerinin birbirinden istatistiksel olarak farklık gösterdiği 

söylenebilir.   

       Rasch analizi aynı zamanda yüzeyler ile ilgili “uygunluk içi” ve “uygunluk dışı” 

istatistiksel değerleri de vermektedir. Her iki değer içinde belirtilen kalite kontrol limiti 0.6 

ile 1.4 aralığıdır (Wright, & Linacre, 1994). Uygunluk içi indeksi (Infit) karar verme 

noktasında beklenmeyen cevaplar için uygunluk dışı (Outfit) indeksi de uzaktaki 

beklenmeyen cevaplara (outlier) hassaslık gösteren değerlerdir. Şekil 2 incelendiğinde, her 

iki indeks içinde belirlenen sınırı aşan cevaplara rastlanmamıştır. Bu durumda öğrencilerin 

hazırlamış oldukları her bir bilimsel araştırma ödevi için belirtilen uygunluk içi ve 

uygunluk dışı değerler beklenen kalite kontrol değerleri içinde yer aldığı ve uygun olarak 

kabul edileceği söylenebilir.  

Puanlayıcı Analizi 

        Puanlayıcıların bilimsel araştırma ödevi hazırlayan öğrencilerin ödev hasırlama 

performansları ile ilgili bilgiler Şekil 3’de ayrıntılı bir şekilde verilmiştir. Puanlayıcılar en 
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katı olandan en cömert olana doğru sıralandığında P1 kodlu puanlayıcının “en katı” 

puanlayıcı, P4 kodlu puanlayıcının ise “en cömert” puanlayıcı davranışına sahip olduğu 

söylenebilir.   

Puanlayıcılar için katılık/cömertliklerine ait standart hata (RMSE), aşırı uçlarda yer 

alan değerler hariç bütün veriler için ölçme hatası için hesaplanan değerdir. Elde edilen 

rakamın 0.07 olması, standart hatanın oldukça düşük olduğunu gösterir. Bu hata oranı 

dikkate alınarak düzeltilmiş standart sapma değeri de kritik değer olan 1.0’in altında 

bulunmuştur (0.41). Puanlayıcıların puanlama davranışları ile ilgili güvenirlik kat sayısı 

0.98 olarak hesaplanmıştır. Bu sonuçta puanlayıcıların, puanlayıcı davranışlarının oldukça 

yüksek bir güvenirlikle gerçekleştirildiğini göstermektedir. 

 
Şekil 3. Puanlayıcıların puanlama performanslarına göre karşılaştırılması  
 

 
       Ayırma İndeksi 6.26 ve güvenirlik kat sayısı 0.94 ile sabit etkiye ait “Puanlayıcıların 

katılık/cömertlik dereceleri yönünden aralarında anlamlı farklılık vardır.” hipotezi Kay-

Kare ile test edildiğinde (χ2 = 284,8 sd = 5, p = 0.00) yokluk hipotezi reddedilmiştir. Bir 

başka ifade ile puanlayıcıların katılık/cömertlik dereceleri bakımından kendi aralarında 

istatistiksel olarak anlamlı farklıklar gösterdiği belirlenmiştir.  
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Yüzeyler ile ilgili “uygunluk içi” ve “uygunluk dışı” istatistiksel değerler Şekil 3’de 

incelendiğinde, sadece P2 kodlu puanlayıcının uygunluk içi (infit) ve uygunluk dışı (outfit) 

değerinin belirlenen sınırın dışında kaldığı (1.4 - 0.6 aralığı) belirlenmiştir. Bu durumda, 

her 6 puanlayıcı için belirtilen uygunluk içi ve uygunluk dışı değerler, beklenen kalite 

kontrol değerleri içinde yer aldığı ve uygun olarak kabul edileceği, fakat P2 kodlu 

puanlayıcının uygunluk içi ve uygunluk dışı kareler ortalamasının beklenen değerlerden 

daha yüksek olduğu, bir başka ifade ile, P2 kodlu puanlayıcının, öğrencilerin bilimsel 

araştırma ödevlerini değerlendirmede tutarlı puanlayıcı davranışına sahip olmadığı 

söylenebilir.  

Bilimsel Araştırma Ödevlerini Değerlendirmede Kullanılan Kriterlerin Analizi 

       Öğrencilerin bilimsel araştırma ödevi hazırlama becerilerini ölçmek amacı ile 

kullanılan kriterlerin amaca uygunluğu ile ilgili bilgiler Şekil 4’de ayrıntılı bir şekilde 

verilmiştir.  

     Şekil 4. Bilimsel araştırma ödevlerini değerlendirme formunun madde istatistikleri  
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Şekil 4 incelendiğinde genel olarak öğrencilerin bilimsel araştırma yapma becerileri 

yönünden en zayıf kaldıkları noktaların elde edilen “bulguların tartışılması”, araştırma 

sonunda elde edilen sonuçlara göre “yeni önerilerin geliştirilmesi” ve “bulguların yorumu” 

konularının olduğu söylenebilir. Aynı şekilde araştırma ödevi hazırlayan öğrencilerin en 

kolay buldukları ve gerçekleştirmede zorlanmadıkları kriterler ise  “veri toplama araçlarını” 

belirlemek, araştırma , “yöntemini” seçmek ve verileri uygun bir şekilde “analiz etmek” 

olarak karşımıza çıkmaktadır.   

Öğrenciler tarafından hazırlanan bilimsel araştırma ödevlerini değerlendirmede 

kullanılan soruların analizi ile ilgili standart hatanın (RMSE) 0.11 olması, kalite belirleme 

ile ilgili standart hatanın oldukça düşük olduğunu gösterir. Bu hata oranı dikkate alınarak 

düzeltilmiş standart sapma değeri de kritik değer olan 1.0’in altında bulunmuştur (0.57). 

Öğrencilerin bilimsel araştırma ödevlerini değerlendirmede kullanılan kriterler ile ilgili 

güvenirlik kat sayısı 0.97 olarak hesaplanmıştır. Bu sonuçta göstermektedir ki kullanılan 

kriterler, öğrencilerin bilimsel araştırma hazırlama ile ilgili becerilerini belirlemede oldukça 

güvenilir sonuçlar vermektedir.  

       Ayırma İndeksi 5.41 ve güvenirlik kat sayısı 0.97 ile sabit etkiye ait “öğrencilerin 

bilimsel araştırma ödevlerinin kalitelerini belirlemede kullanılan kriterlerin güçlükleri 

yönünden anlamlı farklılık vardır.” hipotezi Kay-Kare ile test edildiğinde (χ2 = 480,5, sd = 

14, p = 0.00) yokluk hipotezi reddedilmiştir. Bir başka ifade ile kriterlerin, öğrencilerin 

araştırmalarını kalitelerini belirlemede, ödevlere ait farklı özelikleri ölçtükleri ve kriterlerin 

yerine getirilmeleri ile ilgili güçlükleri arasında da istatistiksel olarak anlamlı farklılıkların 

olduğu belirlenmiştir.  
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       Yüzeyler ile ilgili “uygunluk içi” ve “uygunluk dışı” istatistiksel değerler Şekil 4’de 

incelendiğinde, her iki indeks içinde belirlenen sınır değerlerini aşan verilere rastlanmıştır. 

Önce Uygunluk içi (infit) değerleri incelendiğinde, 14, 2, 1 ve 9 kodlu soruların beklenen 

sınırların dışında değerler aldığı belirlenmiştir. Bu sorular için öğrencilerin ödev hazırlama 

performanslarını belirlerken tutarsızlıklar gösterdiği söylenebilir. Şekil 4’de yer alan 

Uygunluk Dışı (outfit) değerleri incelendiğinde ise, 14, 3 ve 2 numarası ile kodlanan 

soruların beklenen değerlerden farklı olduğu görülmektedir. Bu sorular dışında kalan 

soruların tamamının kabul edilebilir kullanım özelliklerine sahip oldukları ve hepsinin 

uygunluk içi veya uygunluk dışı kareler ortalamasının beklenen değerlerde yer aldıkları 

belirlenmiştir. 

Tartışma ve Yorum 

           Bu araştırmada kullanılan çok - yüzeyli Rasch ölçme modeli ile öğrencilerin 

hazırlamış oldukları bilimsel araştırma ödevleri ile ilgili analiz sonucunda, hazırlanan 

bilimsel araştırma ödevleri içerisinde uygunluk içi ve uygunluk dışı istatistiklerine sahip 

ödevlerin olmadığı, ödevlerin istatistiksel olarak anlamlı yaklaşık 3 ödev kalite tabakasına 

ayrılabileceği gözlenmiştir. Puanlayıcıların yapmış oldukları puanlamalarda ise istatistiksel 

olarak katılık/cömertlik bakımından birbirlerinden farklılıklar göstermediği belirlenmiştir. 

Yalnızca bir puanlayıcı için uygunluk dışı kareler toplamının beklenen değerden farklı 

olduğu belirlenmiştir. Araştırma ödevlerinin kalitelerini belirlemede kullanılan “Bilimsel 

Araştırma Ödevlerini Değerlendirme Formu” içerisinde yer alan soruların da amaca hizmet 

eder nitelikte oldukları bulunmuştur. Rasch ölçme modeli Cronbach alpha güvenirlik 

katsayısına eşdeğer bir güvenirlik sonucu vermektedir. Bir başka ifade ile Rasch ölçme 

modeli, grupların performanslarını kalitelerine göre, soruların zorluk ve kolaylıklarına göre 
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ve puanlayıcıları katılık ya da cömertlik seviyelerine göre ayırırken bu işlemleri ne kadar 

bir güvenirlik ile sağladığının istatistiksel değerini vermektedir. Geleneksel güvenirlik 

sonuçlarını yorumlamada olduğu gibi Rasch güvenirlik katsayısı da + 1.00’e yaklaştıkça 

güvenirlik artmaktadır. Bu araştırmada, ödevlerin kalitelerini belirlemede 0.89, soruların 

kalitelerini belirlemede 0.97 ve puanlayıcıların katılık/cömertlik seviyelerini belirlemede 

ise 0.98’lik güvenirlik katsayıları elde edilmiştir. Sonuç olarak yüksek öğrenimde özellikle 

performansa dayalı değerlendirmelerde Çok-Yüzeyli Rasch ölçme modelinin etkin olarak 

kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.    
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Çok Düzeyli Yapısal Eşitlik Modelleri Üzerine Örnek Bir 

Uygulama 

Seda CAN*, Oya SOMER**, Mediha KORKMAZ*** ve Seda DURAL**** 

Özet 

Sosyal bilimlerde birçok araştırma probleminin test edilebilmesi amacıyla toplanan veri setleri sıklıkla  

çok düzeyli bir yapıya sahiptir. Tek düzeyli analizlerin sınırlılıkları nedeniyle, uzun yıllar yapılan görgül 

çalışmalarda gözlemlerin bağımsızlığı varsayımının ihlalini göz ardı edilmiş, modellerde analiz birimleri 

olarak ya bireyler ya da gruplar kullanılmıştır. Hiyerarşik/kümelenmiş verilerle çeşitli alanlarda yürütülen 

araştırmalardaki bu tür sorunlar, çok düzeyli modelleme tekniklerinin gelişmesine yol açmıştır. Çok 

Düzeyli Yapısal Eşitlik Modellemeleri ile hiyerarşik verinin her bir düzeyi (grup-içi ve gruplar arası) için 

eş zamanlı test edilebilecek modellerin geliştirilebilmesine olanak sağlanmaktadır. Bu çalışmada, analiz 

Mplus 5.1 (Muthén ve Muthén, 2008) programının Monte Carlo simülasyonu kapsamındaki veri üretimi 

(data generation) özelliği kullanılarak elde edilen veriler üzerinden iki düzeyli yapısal bir modelin 

incelenmesi ve araştırmacılara örnek bir uygulama sunulması amaçlanmıştır. Bu çerçevede, Mplus 

programı kullanılarak yapılan analiz üzerinden modelin tanıtımı yapılmış, Mplus sentaksı açıklanmış ve 

bulguların yorumlanması üzerinde durulmuştur. 

Anahtar sözcükler: Yapısal eşitlik modellemeleri, çok düzeyli yapısal eşitlik modelleri 

Abstract  

The data collected in order to test the research questions in social sciences usually have multilevel data 

structures. Because of the limitations of single level analysis, the violation of independence of 

observations assumption in empirical studies was ignored; either groups or individuals were used as units 

in the analysis for a long period of time. Such kinds of problems in the studies with hierarchical/clustered 

data brought about the development of multilevel modeling techniques. Multilevel Structural Equation 

Modeling allows developing different models which can be tested for each level of the hierarchical data 

(within group and between groups) simultaneously. In current study, it was aimed to investigate two-level 

structural model by using data generated from the Monte Carlo data generation facility of Mplus program 

and to present a demonstration for researchers. Within this context, the model was introduced using the 

analysis performed by Mplus 5.1, the Mplus syntax used in the analysis was explained and the 

interpretation of the model parameters was discussed. 

Keywords: Structural equation modeling, multilevel structural equation models 
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Giriş 

Sosyal bilimlerde birçok araştırma probleminin test edilebilmesi amacıyla 

toplanan veri setleri sıklıkla çok düzeyli bir yapıya sahiptir. Sınıflardaki öğrenciler, 

mahallelerdeki bireyler, hastanelerdeki hastalar, şirketlerdeki çalışanlar, ailelerdeki 

kardeşlerden toplanan veriler hiyerarşik yapıda ya da kümelenmiş verilere örnek 

oluşturmaktadır. Kümelenmiş veriler ayrıca bazı araştırma desenlerinin sonucu olarak 

da elde edilebilmektedir. Örneğin, araştırmaya katılacak bireyler tabakalama 

örneklemeyle seçilmiş olabilir (belli şehir ve coğrafi bölgelerdeki mahallelerden seçilen 

bireyler gibi). Ayrıca tekrarlı ölçümlerin, araştırmaya katılan bireylere yuvalandığı 

(nest) boylamsal çalışmalardan elde edilen veriler de araştırma deseni sonucu elde 

edilen hiyerarşik verilere örnek oluşturmaktadır (Hox, 1995). 

Tek düzeyli analizlerin sınırlılıkları sebebiyle, uzun yıllar yapılan görgül 

çalışmalarda, ya bireyler ya da gruplar analiz birimleri olarak modellerde yer 

almışlardır. Araştırmacılar ölçülen değişkenlerin doğasına ilişkin yaptıkları gözlemlerin 

bağımsızlığı varsayımının ihlalini göz ardı ederek tek düzeyli bir analiz yapabilmek için 

değişkenleri bir düzeyden diğerine taşımışlardır.  

Hiyerarşik/kümelenmiş verilerle çeşitli alanlarda yürütülen araştırmalardaki bu tür 

sorunlar, çok düzeyli modelleme tekniklerinin gelişmesine yol açmıştır (Hox, 1995). 

Hiyerarşik yapıdaki verinin analiz edilmesine işaret eden yöntemler literatürde çeşitli 

isimlerle kullanılmaktadır; çok düzeyli regresyon modelleri (multilevel regression 

models), hiyerarşik lineer modeller (hiererchical linear models), karmaşık ve seçkisiz 

etkiler modelleri (mixed and random effects models), seçkisiz katsayılar modelleri 

(random coefficients model) ve çok düzeyli kovaryans yapıları modelleri (multilevel 

covariance structure models) (Heck, 2001). 
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Çok düzeyli modeller araştırmacılara veri hiyerarşisinin her bir düzeyindeki 

değişkenler arasındaki ilişkileri araştırmak için matematiksel bir modelleme 

sunmaktadır. Çok düzeyli modelleme, düzeylerin eş zamanlı olarak ele alınmasına 

imkan vermesi bakımından, sadece birey ya da sadece grup düzeyinde analiz etme 

probleminin ortadan kalkmasını sağlamaktadır (Heck, 2001). 

Çok düzeyli modelleme ve Yapısal Eşitlik Modellemesi - YEM (Structural 

Equation Modeling - SEM) farklı kavramsal ve yöntemsel kaynaklardan gelişmiştir 

(Mehta ve Neale, 2005). Çok düzeyli modellemede gözlenen varyans gruplar arası ve 

grup-içi bileşenlerine ayrılmaktadır. YEM ise verinin ortalama ve kovaryans yapılarını 

modellemek üzere geliştirilmiştir. Sosyal bilimlerde hipotezlerin test edilmesinde hem 

hiyerarşik hem de çok değişkenli verilerin birlikte kullanılması sıklıkla görülen bir 

durum olduğundan, her iki modellemenin birleştirilmesine ihtiyaç duyulmuştur (Bauer, 

2003; Bentler ve Liang, 2003; Kaplan ve Elliot, 1997; Muthén, 1991, 1994). Böylelikle, 

her iki yaklaşımı birleştiren ve hiyerarşik verinin her bir düzeyi (birey ve grup düzeyi) 

için eş zamanlı test edilebilecek yapısal eşitlik modellerinin geliştirilebilmesine olanak 

sağlayan Çok Düzeyli Yapısal Eşitlik Modellemeleri (Multilevel Structural Equation 

Modeling) çalışılmaya başlanmıştır. 

Hiyerarşik verilerin yapısal eşitlik modelleriyle analizinde; (1) gözlenen 

değişkenler yoluyla örtük değişkenlerin tanımlanmasına odaklanan iki-düzeyli ölçme 

modelleri, (2) gözlenen değişkenler arası iki düzeyli ilişkileri araştıran yol (path) 

analizleri ve (3) örtük ve gözlenen değişkenler arası ilişkilere odaklanan iki düzeyli 

yapısal (structural) modeller araştırılabilmektedir (Heck, 2001).  

Bu çalışmada, simüle edilen veriler üzerinden iki düzeyli yapısal bir modelin 

incelenmesi ve araştırmacılara örnek bir uygulama sunulması amaçlanmıştır. Bu 
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amaçla, analizin her bir düzeyinde farklı modellerin test edilebilmesine örnek 

oluşturacak şekilde, grup-içi düzeyde iki ve gruplar arası düzeyde bir yordayıcı 

değişkenin yer aldığı modele (Şekil 1) uygun veri seti üretilmiş, ilgili model sentaksı 

açıklanmış ve elde edilen bulgular yorumlanmıştır. 

Yöntem 

Çalışmada yer alan analiz Mplus 5.1 (Muthén ve Muthén, 2008) programının 

Monte Carlo simülasyonu kapsamındaki veri üretimi (data generation) özelliği 

kullanılarak elde edilen veriler üzerinden yapılmıştır. Çalışmanın amacı doğrultusunda, 

Şekil 1’de sunulan çok düzeyli YEM’e uygun her birinde 15 kişinin yer aldığı 40 

gruptan oluşan, örneklem büyüklüğü 600 olan normal dağılıma sahip bir veri seti 

üretilmiştir. 
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Şekil 1. Çok Düzeyli YEM.  

Analizler 

Çalışmanın bu aşamasında 15’er kişilik 40 grubun yer aldığı 600 gözlemlik 

üretilen veri setine Mplus programı kullanılarak çok düzeyli YEM analizi yapılmıştır.  

Test edilen modelin daha anlaşılır olması bakımından Şekil 1’deki model bir 

örnek üzerinden düşünüldüğünde;  

- y1 – y4 akademik başarı örtük değişkeninin gözlenen değişkenleri 

fw 

fb 

y1 

y2 

y3 

y4 

y1 

y2 

y3 

y4 

x1 

x2 

z 

Grup-içi 

Gruplar arası 
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- fw grup-içi düzeyde, fb gruplar arası düzeyde akademik başarı örtük 

değişkenleri 

- x1 yordayıcı değişkeni, grup-içi düzeyde akademik başarı örtük 

değişkenindeki varyasyonu açıklayan “öğrencinin ailesinin aylık geliri”  

- x2 yordayıcı değişkeni, grup-içi düzeyde akademik başarı örtük 

değişkenindeki varyasyonu açıklayan “öğrencinin kardeş sayısı” 

- z yordayıcı değişkeni, gruplar arası düzeyde akademik başarı örtük 

değişkenindeki varyasyonu açıklayan “sınıf öğretmeninin deneyimi” 

olarak tanımlanabilir. Söz konusu modele ilişkin Mplus sentaksı aşağıda 

verilmiştir:  

 

 

 

 

 

Program komutları incelendiğinde, “VARIABLE” başlığı altında modelde yer alan  

Program komutları incelendiğinde, “VARIABLE” başlığı altında modelde yer alan 

gözlenen değişkenlerin isimleri yazılmıştır. Ayrıca bu değişkenlerin sonuna, hiyerarşik 

veri setindeki küme/grubu tanımlamak üzere bir değişken eklenmiş ve eklenen bu 

değişken yine “VARIABLE” başlığı altında “CLUSTER” komutunda tanımlanmıştır. 

Son olarak yine bu başlık altında birey düzeyindeki (x1, x2) ve grup düzeyindeki (z) 

gözlenen yordayıcı değişkenler tanımlanmaktadır.  

TITLE:  Çok düzeyli YEM için Mplus sentaksı 
DATA:  FILE IS sim6.dat; 
VARIABLE: NAMES ARE y1 - y4 x1 x2 z clus; 
  CLUSTER = clus; 

WITHIN =  x1 x2; 
BETWEEN = z; 

ANALYSIS: TYPE = TWOLEVEL; 
MODEL: %WITHIN% 
  fw BY y1-y4;  

fw ON x1 x2; 
%BETWEEN% 

  fb BY y1-y4; 
fb ON z ; 

OUTPUT: STANDARDIZED; 
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“ANALYSIS” başlığı altında ise gözlemlerin bağımsız olmama durumunu verinin 

her bir düzeyini tanımlayarak modelleyen ve iki düzeyli modelleme olduğu durumda 

kullanılan analiz tipi “TWOLEVEL” olarak tanımlanmaktadır. 

“MODEL” başlığı altında analizin iki düzeyine ilişkin tanımlamalar ayrı ayrı 

yapılmaktadır. Birey düzeyindeki tanımlamalar “%WITHIN%”, grup düzeyindeki 

tanımlamalar ise “%BETWEEN%” alt başlıkları altında verilmektedir. Her iki düzeyde 

de “BY” komutu kullanılarak y1-y4 gözlenen değişkenleri fw, ve fb örtük 

değişkenlerine bağlanmıştır. fw ve fb’nin metriği, program tarafından otomatik olarak 

“BY” komutundan sonra gelen ilk gözlenen değişkenin faktör yükü 1’e sabitlenerek 

sağlanmaktadır.  

“MODEL” başlığı altında her iki düzeyde de en alt satırda yer alan “ON” 

komutuyla değişkenler arasındaki regresyon katsayılarının tahminlenmesi sağlanır. Bu 

örnekte grup- içi düzey için örtük değişkenin (fw) yordayıcı değişkenler üzerindeki 

regresyon katsayısını elde edebilmek için “ON” komutundan sonra bu düzeyin 

yordayıcı değişkenleri olan x1 ve x2, gruplar arası düzey için örtük değişkenin (fb) 

yordayıcı değişkenler üzerindeki regresyon katsayısını elde edebilmek için grup 

düzeyinin yordayıcı değişkeni olan z “ON” komutundan sonra yazılmıştır. 

Bulgular 

Gözlenen dört değişken için hesaplanan grup içi (intraclass) korelasyon 

katsayıları 0.20 ile 0.22 arasında değişmektedir ve medyan değeri 0.21’dir. Grup içi 

korelasyon katsayısının 0.05’den yüksek olması gözlemlerin bağımsızlığı varsayımının 

ihlaline ve buna bağlı olarak da çok düzeyli analize gereksinim olduğuna işaret 

etmektedir (Muthén ve Satorra, 1995). 
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Tanımlanan çok düzeyli yapısal model için yapılan analiz sonucunda elde edilen 

uyum indekslerinden bazıları; χ² (13) = 25.3, p = .02, NC = 1.95, CFI = .99, RMSEA = 

0.04 olarak bulunmuştur ve bu değerler modelin iyi bir uyuma sahip olduğunu 

göstermektedir. Ayrıca hem grup-içi hem de gruplar arası düzeyler için ayrı ayrı 

gösterilen SRMR (grup-içi = .016, gruplar arası = .013) indeksi de model veri 

uyumunun gruplar arası düzeyde biraz daha iyi olmakla birlikte her iki düzeyde de 

oldukça iyi olduğuna işaret etmektedir.  

Test edilen modelin standardize olmayan parametre tahminleri Ek 1’de yer 

almaktadır. Grup-içi düzeyindeki standardize faktör yükleri .80 ile .83 arasında 

değişmektedir. Gruplar arası düzeyindeki standardize faktör yükleri ise 1’e çok 

yakındır. Tahminlenen faktör yükleri grup düzeyinde daha yüksek olmakla birlikte her 

iki düzeyde de Ek 1’in son sütununda görülebileceği gibi istatistiksel olarak anlamlıdır 

(p < .001).  

Grup-içi düzeydeki yordayıcıların regresyon katsayılarına ilişkin değerler 

incelendiğinde ise x1 değişkenine ilişkin standardize katsayı .73 (p < .001), x2 

değişkenine ilişkin standardize katsayı ise .005 (p > .05) olarak bulunmuştur. Grup 

düzeyindeki z yordayıcı değişkeni için regresyon katsayısı ise .67 (p < .01) olarak 

bulunmuştur. Bu sonuçlara göre; öğrencilerin ailelerinin aylık gelir miktarı arttıkça 

öğrencilerin akademik başarıları artmakta, sınıf öğretmeninin deneyimi arttıkça 

sınıfların akademik başarıları artış göstermektedir. x1 ve x2 yordayıcı değişkenleri 

grup-içi düzeyde akademik başarı örtük değişkenindeki varyansın %53’ünü, z yordayıcı 

değişkeni ise gruplar arası düzeyde varyansın %43’ünü açıklamaktadır. 
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Tartışma 

Bu çalışmada, çok düzeyli YEM kapsamında Mplus 5.1 (Muthén ve Muthén, 

2008) programının Monte Carlo simülasyonu kapsamındaki veri üretimi (data 

generation) özelliği kullanılarak elde edilen veriler üzerinden analiz yapılmış ve 

araştırmacılara örnek bir uygulama sunulmuştur. Bu amaçla, analizin her bir düzeyinde 

farklı modellerin test edilebilmesine örnek oluşturacak şekilde, grup-içi ve gruplar arası 

düzeyde farklı değişkenlerin yer aldığı modele uygun veri seti üretilmiş, ilgili model 

sentaksı açıklanmış ve elde edilen bulguların yorumlanması üzerinde durulmuştur.  

Söz konusu modeller, bulgularda da ifade edildiği gibi hem grup-içi hem de 

gruplar arası düzeyde parametrelerin tahminlenmesine dolayısıyla sadece birey ya da 

grup düzeyinde değil hem birey hem de grup düzeyinde bulguların yorumlanmasına 

olanak sağlamaktadır. 

Çok düzeyli YEM için genel istatistiksel model karmaşık ve zor olarak görünse de 

özellikle son yıllarda bu modellerin test edilmesinde kullanılabilecek bilgisayar 

programlarının da gelişmesiyle yapısal eşitlik modellemeleri kapsamında çok düzeyli 

modeller sıklıkla çalışılmaya başlanmıştır (Julian, 2001). Yapısal eşitlik 

modellemelerinin analizlerinde yaklaşık 30 yıl öncesine kadar LISREL kullanılan tek 

program iken son yıllarda farklı birçok program, modellerin test edilmesinde yaygın bir 

şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Bu programların arasında son yıllarda kullanımı 

giderek yaygınlaşan Mplus programı, özellikle çok düzeyli modellerin analizinde çok 

daha anlaşılabilir ve sade bir program diline sahip olması bakımından söz konusu 

programın bu alanda çalışan araştırmacılar açısından daha pratik olacağı 

düşünülmektedir.  
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Ek.1. Çok düzeyli YEM için parametre tahminlerine ilişkin standardize edilmemiş sonuçlar. 

 
 

 
MODEL RESULTS 
 
                                                                    Two-Tailed 
                                  Estimate   S.E.               Est./S.E.  P-Value 
Within Level         
 
FW       BY 
    Y1                  1.000       0.000      999.000     999.000 
    Y2                  1.026       0.051      19.917       0.000 
    Y3                  1.004       0.050       19.970       0.000 
    Y4                  1.026       0.057       17.875       0.000 
 
FW       ON 
    X1                  1.017       0.056      18.247     0.000 
    X2                  0.742       4.153        0.179       0.858 
 
Residual Variances 
    Y1                  0.956       0.072      13.264     0.000 
    Y2                  1.088       0.084      13.019       0.000 
    Y3                  0.883       0.066       13.288       0.000 
    Y4                  1.007       0.083       12.156       0.000 
    FW                 0.874       0.085       10.251       0.000 
 
Between Level         
 
FB       BY 
    Y1                  1.000       0.000      999.000     999.000 
    Y2                  1.058       0.101      10.521       0.000 
    Y3                  1.020       0.088       11.617       0.000 
    Y4                  0.992       0.072       13.865       0.000 
 
FB       ON 
    Z                   0.646       0.109      5.932      0.000 
 
Intercepts 
    Y1                  0.142       0.113      1.251      0.211 
    Y2                  0.129       0.129      1.001       0.317 
    Y3                  0.152       0.110       1.381       0.167 
    Y4                  0.069       0.116       0.600       0.549 
 
Residual Variances 
    Y1                  0.003       0.023      0.140      0.888 
    Y2                  0.028       0.027      1.037       0.300 
    Y3                  0.004       0.023       0.194       0.846 
    Y4                  0.020       0.031       0.646       0.518 
    FB                  0.419       0.168       2.498       0.012 
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Çok Göstergeli Örtük Gelişme Modelleri 

Seda DURAL*, Oya SOMER**, Mediha KORKMAZ*** ve Seda CAN**** 

Özet 

Bireylerin davranış ya da tutumlarına ilişkin birçok araştırma problemi, zamana bağlı değişimin 

incelenmesini gerektirmektedir. Özellikle psikoloji ve eğitim alanında bu tarz araştırmaların 

desenlenmesi, bu alanlardaki bilgilerimizin zenginleşmesine önemli katkılarda bulunacaktır. Geleneksel 

olarak zamana bağlı değişimin araştırılmasında, tekrarlı ölçümler için varyans analizi gibi bazı 

istatistiksel yöntemler yaygın bir biçimde kullanılmaktadır. Öte yandan, yapısal eşitlik modellemeleri 

içerisinde yer alan Örtük Gelişme Modelleri, belirli bir özelliğin zaman içerisindeki bireyiçi değişimi ve 

bu bireyiçi değişimdeki bireylerarası farklılıkların incelenmesine olanak sağlaması bakımından önemli 

yöntemsel açılımlar sunmaktadır. Bu çalışmada çok göstergeli koşulsuz ve koşullu Örtük Gelişme 

Modelleri’nin tanıtımının yapılması ve araştırmacılara örnek bir uygulama sunulması amaçlanmıştır. Bu 

çerçevede, Mplus programının Monte Carlo simülasyonu kapsamındaki veri üretimi özelliği kullanılarak 

üretilen veriler üzerinden modelin tanıtımı yapılmış, ilgili Mplus sentaksları açıklanmış ve program 

çıktılarının yorumlanması üzerinde durulmuştur. 

Anahtar sözcükler: Zamana bağlı değişim, Çok göstergeli örtük gelişme modelleri 

Abstract  

Research problems related to behaviors and attitudes of the individuals generally require examining 

change over time. Especially in psychology and education, to design such longitudinal research will make 

important contributions to enrich our knowledge in these fields. Some statistical methods like analysis of 

variance for repeated measures are commonly used in analysis of change. However, Latent Growth 

Models in the framework of Structural Equation Modeling offer important methodological improvements 

because it enables to examine intraindividual change in particular trait and interindividual differences in 

intraindividual change. In the present study, it was aimed to introduce unconditional and conditional 

Latent Growth Models with multiple indicators and represent a demonstration for researchers. All 

analyses were performed by using Mplus 5.1 software. In this context, the growth model with multiple 

indicators was introduced, related Mplus syntaxes were explained and the interpretation of the model 

parameters was discussed. 

Keywords: Change over time, latent growth models with multiple indicators 

 

 

                                                 
* Araştırma Görevlisi, Ege Üniversitesi, e-posta: dseda@mu.edu.tr 
** Profesör Doktor, Ege Üniversitesi, e-posta: oya.somer@ege.edu.tr 
*** Yardımcı Doçent, Ege Üniversitesi, e-posta: mediha.korkmaz@ege.edu.tr 
**** Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı, İzmir Ekonomi Üniversitesi, e-posta: seda.can@ieu.edu.tr 



 

 25

Giriş 

Bireylerin davranış ya da tutumlarına ilişkin birçok araştırma problemi, ilgilenilen 

özelliğin zamana bağlı değişiminin incelenmesini gerektirmektedir. Özellikle psikoloji 

ve eğitim alanlarında bu türden araştırmaların desenlenmesi, belirli bir özelliğin gelişimi 

ve değişimi hakkındaki bilgilerimizin zenginleşmesine önemli katkılarda 

bulunmaktadır. Geleneksel olarak zamana bağlı değişimin incelenmesinde, tekrarlı 

ölçümler için varyans analizi gibi bazı istatistiksel yöntemler yaygın bir biçimde 

kullanılmaktadır. Öte yandan, yapısal eşitlik modellemeleri içerisinde yer alan Örtük 

Gelişme/Büyüme Modelleri-ÖGM (Latent Growth Models), belirli bir özelliğin zaman 

içerisindeki bireyiçi değişimi ve bu bireyiçi değişimdeki bireylerarası farklılıkların 

incelenmesine olanak sağlaması bakımından önemli yöntemsel açılımlar sunmaktadır 

(Kline, 2005). Örtük gelişme modellerinde, söz konusu bireyiçi değişim ve bireyiçi 

değişimdeki bireylerarası farklılıklar, sırasıyla düzey 1 (level 1) ve düzey 2 (level 2) 

olmak üzere çok düzeyli (multilevel) bir yaklaşımla ele alınmaktadır (Willet ve Sayer, 

1994). Söz konusu çok düzeyli model aşağıda verilen eşitlikler ile tanımlanmaktadır 

(Bollen ve Curran, 2006): 

yit = αi + λtβi + εit (Düzey 1 - bireyiçi) 

αi  = μα + ζαi  (Düzey 2 - bireylerarası) 

βi  = μβ + ζβi  (Düzey 2 - bireylerarası) 

Eşitlikler tek bir eşitlikte bir araya getirilerek aşağıda verilen birleştirilmiş model 

eşitliği elde edilir: 

yit = (μα + λt μβ) + (ζαi + λt ζβi + εit) 

Eşitliğin sağ tarafındaki ilk parantezde yer alan ortalama sabit ve ortalama eğim 

parametreleri modelde grubun genel özelliklerine işaret eden sabit-etkiler öğesini (fixed-
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effects component), ikinci parantezde yer alan sabit ve eğim parametrelerine ilişkin 

sapma puanları (disturbance) ve hata varyansı ise, modeldeki bireysel varyasyona işaret 

eden seçkisiz-etkiler öğesini (random-effects component) tanımlanmaktadır. 

ÖGM’de belirli bir özelliğin zamana bağlı değişimi incelenirken ilk durum (initial 

status) ve değişim oranı (rate of change) olmak üzere iki örtük gelişim faktörüne ilişkin 

parametreler (ortalama, standart hata ve kovaryans gibi) tahminlenmektedir. Söz konusu 

örtük gelişim faktörleri, zamana bağlı olarak bireylerin ilk durumunu ve değişim oranını 

betimlemede kullanılmaktadır. Modelde ilk durum, model fonksiyonunda sabite 

(intercept); değişim oranı ise eğime (slope) karşılık gelmektedir.  

Zamana bağlı değişimin incelendiği ÖGM’de gözlenen değişkenlerin modele dahil 

edilmesi açısından iki farklı model kullanılabilmektedir (Sayer ve Cumsille, 2001). 

Birincisi, farklı zaman noktalarında alınan ölçümlerin örtük değişkenler olarak değil, 

doğrudan gözlenen değişkenler olarak yer aldığı modellerdir. İkinci türden modellerde 

ise, farklı zaman noktalarından elde edilen ölçümler, örtük bir değişkenin göstergeleri 

(indicator) olarak modele dahil edilebilmektedir. Bu modeller çok göstergeli ÖGM 

(LGM with multiple indicators) olarak adlandırılmaktadır.  

Zamana bağlı değişim incelenirken ÖGM’deki bireyiçi değişimdeki bireylerarası 

farklılıkları yordayan açıklayıcı (covariate/exploratory) değişkenler modele dahil 

edilebilmektedir. Bu modeller koşullu (conditional) ÖGM olarak adlandırılmaktadır. 

Herhangi bir yordayıcı değişkenin yer almadığı modeller ise koşulsuz (unconditional) 

ÖGM olarak adlandırılmaktadır (Bollen ve Curan, 2006). 

Bu çalışmada çok göstergeli koşulsuz ve koşullu ÖGM’nin tanıtımının yapılması 

ve araştırmacılara örnek bir uygulama sunulması amaçlanmıştır. Bu çerçevede, Mplus 

programının Monte Carlo simülasyonu kapsamındaki veri üretimi (data generation) 
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özelliği kullanarak üretilen veriler üzerinden modelin tanıtımı yapılmış, Mplus 

sentaksları açıklanmış ve program çıktılarının yorumlanması üzerinde durulmuştur. 

Yöntem 

Çalışmanın amaçları doğrultusunda, Mplus 5.1 (Muthén ve Muthén, 2008) 

programının Monte Carlo simülasyonu kapsamındaki veri üretimi özelliği kullanılarak, 

Şekil 1’de sunulan çok göstergeli koşullu ÖGM’ye uygun 100 gözlemlik örneklem 

grubu için normal dağılıma sahip veri seti üretilmiştir. 

Analizler 

Çalışma kapsamında analizler iki aşamada yapılmıştır. İlk aşamada, 100 gözlemlik 

örneklem grubu için üç zaman noktasında elde edilen ölçümlerdeki zamana bağlı 

bireyiçi değişimin ve bu bireyiçi değişimdeki bireylerarası farklılıkların incelendiği çok 

göstergeli koşulsuz ÖGM -yani bireyiçi değişimdeki bireylerarası farklılıkları 

açıklamak üzere herhangi bir yordayıcı değişkenin yer almadığı model- Mplus programı 

kullanılarak incelenmiştir. 

Test edilen çok göstergeli koşulsuz ÖGM’nin daha anlaşılır olması bakımından, 

bireylerin internet üzerinden alışveriş yapmaya ilişkin tutumlarındaki değişimin 

incelenmesi amacıyla bir çalışma yapıldığı varsayılabilir. Bu amaç doğrultusunda, 

ilgilenilen tutumun üç alt boyutunu (davranışsal, duyuşsal ve bilişsel) ölçen toplam 30 

maddelik bir ölçme aracı ile bireylerden birer yıl arayla üç ölçüm alınmıştır. Böylece üç 

alt boyutta yer alan maddelerin toplamlarından elde edilen gözlenen değişkenler (y1, y2 

ve y3 değişkenleri), “internet üzerinden alışveriş yapmaya yönelik tutum” örtük 

değişkeninin (f değişkeni) göstergeleri olarak modele dahil edilmiştir. Bu şekilde, üç 

zaman noktasındaki f örtük değişkeni (f1, f2 ve f3), ilk durum ve değişim oranı örtük 

gelişme faktörlerinin göstergeleri halini almıştır. 
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Şekil 1. Çok Göstergeli Koşullu ÖGM. 

Söz konusu çok göstergeli koşulsuz ÖGM’ye ilişkin Mplus sentaksı aşağıda 

verilmiştir: 

 

 

 

 

 

 

αi 

ηi ηs 

Di 

σηsηi 

Ds 

αs 

y11 y31 y21 

ε11 ε13 ε12 

1 1 1 0 1 2 

f1 f2 f3 

y12 y32 y22 

ε21 ε23 ε22 

y13 y33 y23 

ε31 ε33 ε32 

1

x1 

εf1 εf2 εf3 

TITLE:  Çok göstergeli koşulsuz ÖGM için Mplus sentaksı 
DATA:  FILE IS miclgm.dat; 
VARIABLE: NAMES ARE y11 y21 y31 y12 y22 y32 y13 y23 y33; 
MODEL: f1 BY y11 
   y21 (1) 

y31 (2); 
  f2 BY  y12 
   y22 (1) 

y32 (2); 
  f3 BY  y13  
   y23 (1) 

y33 (2); 
  [y11 y12 y13] (3); 
  [y21 y22 y23] (4); 
  [y31 y32 y33] (5); 
  i s | f1@0 f2@1 f3@2; 
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Program komutları incelendiğinde, ilk olarak “DATA” başlığı altında modelin 

tahminlenmesinde kullanılacak olan veri tanımlanmıştır. Modelde yer alan örtük 

değişken sırasıyla üç farklı zaman noktası için f1, f2 ve f3 değişkenleri; bu örtük 

değişkenin göstergeleri olan gözlenen değişkenler ise y11, y21, y31 (f1’in göstergeleri), 

y12, y22, y32 (f2’nin göstergeleri) ve y13, y23, y33 (f3’ün göstergeleri) değişkenleridir. 

“VARIABLE” başlığı altında modelde yer alan gözlenen değişkenlerin isimleri 

yazılmıştır. 

“MODEL” başlığı altında “BY” komutu kullanılarak ilk olarak her bir zaman 

noktasında alınan üç gözlenen değişkenin ölçümü ilgili zaman noktası için f1, f2 ve f3 

örtük değişkenlerine bağlanmıştır. f1, f2 ve f3’ün metriği, program tarafından otomatik 

olarak “BY” komutundan sonra gelen ilk gözlenen değişkenin faktör yükü 1’e 

sabitlenerek belirlenmektedir. Sunulan örnekte f1 için y11, f2 için y12 ve f3 için y13 

değişkenleri referans değişkenler olarak 1’e sabitlenmiştir. 

Çok göstergeli ÖGM’de, örtük değişken ortalamalarında zamana bağlı bir değişim 

olup olmadığını incelemenin ön koşulu, farklı zaman noktalarında elde edilen ölçümler 

için ölçme eşdeğerliğinin (measurement invariance) sağlanmış olmasıdır. Bu nedenle, 

Mplus sentaksında modelde faktör yüklerinin ve sabit değerlerinin farklı zaman 

noktaları için eşdeğer olacak şekilde sınırlandırıldığına işaret eden komutlar yer 

almaktadır. Buna göre, üç zaman noktası için örtük değişkenin ikinci göstergesine 

ilişkin faktör yüklerini sınırlandırmak amacıyla y21, y22 ve y23 gözlenen 

değişkenlerinin yanına “(1)”, üçüncü göstergesine ilişkin faktör yüklerini sınırlandırmak 

amacıyla y31, y32 ve y33 gözlenen değişkenlerinin yanına “(2)” komutu eklenmiştir. 

Örtük değişkenin birinci göstergesi üç zaman noktasında da metriği belirlemede 

kullanıldığı için ölçme eşdeğerliği kapsamında test edilmemektedir.  
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Program komutlarında gözlenen değişkenlerin köşeli parantez içerisinde verilmesi 

ise gözlenen değişkenlerin üç zaman noktasındaki sabit değerlerinin tahminlenmesine 

olanak sağlamaktadır. Benzer bir şekilde ölçme eşdeğerliği kapsamında, örtük 

değişkenin üç zaman noktasındaki göstergelerinin sabit değerlerini sınırlandırmak 

amacıyla ilgili değişkenlerin yanına “(3)”, “(4)” ve “(5)” komutları eklenmiştir. 

“MODEL” başlığı altında en alt satırda yer alan komutta, “i” sabit yani ilk durum 

örtük gelişim faktörünü, “s” ise eğim yani değişim oranı örtük gelişim faktörünü ifade 

etmektedir. İlk durum örtük gelişim faktörünün üç zaman noktası için göstergeleri olan 

örtük değişkenlerin faktör katsayıları 1’e sabitlenmiştir. Mplus programında söz konusu 

sabitleme otomatik olarak yapılmaktadır. Değişim oranı örtük gelişim faktörü için 

katsayılar ise, doğrusal bir değişim tanımlamak üzere sentaksta görüldüğü gibi 0, 1 ve 2 

olarak belirlenmiştir. Amaca göre değişim oranı örtük gelişim faktörü için farklı 

katsayılar atanabilmektedir (bkz. Kline, 2005). 

Çalışmanın ikinci aşamasında zamana bağlı değişimin incelendiği modele ilave 

olarak bu bireyiçi değişimdeki bireylerarası farklılıklarla ilişkili olduğu düşünülen yeni 

bir yordayıcı değişken (x1 değişkeni) eklenmek suretiyle çok göstergeli koşullu ÖGM 

test edilmiştir. Birinci aşamadaki internet üzerinden alışveriş yapmaya ilişkin tutumların 

incelenmesi örneği için eklenen değişkenin bireylerin sosyo-ekonomik düzeylerini 

(düşük ve yüksek olmak üzere) temsil eden kategorik bir değişken olduğu düşünülebilir. 

Koşullu ÖGM’ye ilişkin Mplus sentaksının ilgili kısmı aşağıda veriliştir: 

 

 

 

... 
VARIABLE: NAMES ARE y11 y21 y31 y12 y22 y32 y13 y23 y33 x1; 
MODEL: 
… 
i s ON x1; 
… 
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Bu sentaksta gözlenen değişkenlere x1 yordayıcı değişkeni ilave edilmiştir. Son 

satırda yer alan “i s ON x1” ifadesi ilk durum ve değişim oranı örtük değişkenlerinin x1 

yordayıcı değişkenindeki regresyonunun modele eklendiğine işaret etmektedir. 

Bulgular 

Zamana bağlı değişimin incelendiği çok göstergeli koşulsuz ÖGM için yapılan 

analizler sonucunda elde edilen uyum indekslerinden bazıları, χ² (33) = 38.189, p > .05, 

CFI = .995, SRMR = .038 ve RMSEA = 0.040 (%90 güven aralığı 0-.087) olarak 

bulunmuştur. Bu sonuçlar değişim modelinin iyi bir uyuma sahip olduğunu 

göstermektedir. Çok göstergeli koşulsuz ÖGM’ye ilişkin standardize edilmemiş 

parametre tahminlerinin yer aldığı Mplus çıktısı Ek-1’de yer almaktadır.  

Parametre tahminlerinin yer aldığı Ek-1’in ilk bölümünde, ilk durum ve değişim 

oranı örtük gelişim faktörleri ile f1-f3 örtük değişkenleri arasındaki ilişkiler modelde 

yer aldıkları şekliyle rapor edilmekte; yani, modelde sabit parametre değerleri olarak 

belirlendikleri için herhangi bir parametre tahmini yapılmamaktadır. Bir sonraki 

bölümde, faktör yüklerine ilişkin sonuçlar rapor edilmiştir. Program çıktısından takip 

edilebileceği gibi, f örtük değişkeninin birinci göstergeleri modelde referans 

değişkenleri olarak 1’e sabitlendikleri için herhangi bir parametre tahmini 

yapılmamaktadır. Buna karşın, örtük değişkenin diğer iki göstergesi için faktör yükleri 

üç zaman noktasında eşdeğer olacak şekilde sınırlandırılmış parametre tahminleri ilgili 

bölümde yer almaktadır.  

Örtük gelişim faktörleri için kovaryans değerini gösteren “S WITH I” bölümü 

incelendiğinde elde edilen katsayının .441 (p < .01) olduğu görülmektedir. Standardize 

edilmiş parametre tahminlerine ilişkin sonuçlarda buna karşılık gelen örtük gelişim 

faktörleri arasındaki korelasyon katsayısı ise .65’dir. Örtük gelişim faktörlerinin 
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ortalamalarının yer aldığı “Means” bölümünde, ilk durum örtük gelişim faktörünün 

ortalamasının sıfır olarak tahminlendiği görülmektedir. Bu durum, ikinci derece 

ÖGM’de, gözlenen değişkenlerin sabit değerleri ile ilk durum örtük gelişim faktörünün 

ortalamasının eş zamanlı olarak tahminlenememesinden kaynaklamaktadır (ayrıntılı 

bilgi için bkz. Muthén ve Muthén, 2007). Değişim oranı örtük gelişim faktörünün 

tahminlenen ortalaması ise, 1.365’dir (p < .01). Gözlenen değişkenler için sabit 

değerlerinin rapor edildiği “Intercepts” başlığı altında, sabit değerleri üç zaman 

noktasında eşdeğer olacak şekilde sınırlandırılmış parametre tahminleri yer almaktadır. 

İlk durum ve değişim oranı faktörlerinin tahminlenen varyansları (“Variances” başlığı 

altında) sırasıyla 1.315 (p < .01) ve .354 (p < .05) olarak bulunmuştur. Ek-1’in son 

kısmında, “Residual Varinces” başlığı altında yer alan bölümde ise, hem gözlenen (y11-

y33) hem de örtük (f1-f3) değişkenler için hata varyansı değerleri rapor edilmektedir. 

Örneğimize geri dönersek, değişim oranı faktör ortalamasının istatistiksel olarak 

anlamlı olması, zaman içerisindeki internet üzerinden alışveriş yapmaya yönelik 

tutumların yıllara göre değiştiğine işaret etmektedir. Varyanslara ilişkin sonuçlar, hem 

başlangıç seviyesi hem de zaman içerisindeki değişim açısından örneklemdeki 

bireylerin internet üzerinden alışveriş yapmaya yönelik tutum düzeyleri açısından 

homojen bir grup olmadıklarını göstermektedir. Değişim oranı ve ilk durum örtük 

değişkenleri arasındaki yüksek ilişki ise başlangıçta internet üzerinden alışveriş 

yapmaya yönelik tutum düzeyleri yüksek olan bireylerin zaman içerisindeki 

gösterdikleri artışın da başlangıçta düşük olan bireylerden fazla olduğuna işaret 

etmektedir. 

Zamana bağlı bireyiçi değişimdeki bireylerarası farklılıkları yordayan bir 

değişkenin modele eklendiği çok göstergeli koşullu ÖGM için yapılan analizler 
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sonucunda elde edilen uyum indekslerinden bazıları, χ² (7) = 45.670, p > .01, CFI = 

.995, SRMR = .037 ve RMSEA = 0.038 (%90 güven aralığı 0-.081) olarak bulunmuştur. 

Bu sonuçlar modelin iyi bir uyuma sahip olduğunu göstermektedir.  

Yordayıcı değişkenin örtük gelişim faktörleri üzerindeki doğrudan etkileri 

incelendiğinde, ilk durum örtük gelişim faktörü için parametre tahmini .744 (p < .01) 

iken değişim oranı örtük gelişim faktörü için ise parametre tahmini .345 (p < .05) 

bulunmuştur. Örnek açısından ele alındığında, hem başlangıç seviyesinde hem de 

zaman içerisindeki değişimde, düşük sosyo-ekonomik düzeyden yüksek sosyo-

ekonomik düzeye doğru gidildikçe internetten alışveriş yapmaya yönelik tutum 

düzeylerinin yükseldiği söylenebilir. Ancak Mplus çıktısının sonunda yer alan örtük 

gelişme faktörleri için elde edilen R² değerleri söz konusu ilişkilerin çok yüksek 

düzeyde olmadığına işaret etmektedir. Sosyo-ekonomik düzey faktörü başlangıç 

düzeyindeki varyasyonun yüzde 10’unu ve değişim faktöründeki varyasyonun yüzde 

9’unu açıklamaktadır. 

Tartışma 

Farklı zaman noktalarında alınan ölçümlerin doğrudan gözlenen değişkenler 

olarak değil de örtük bir değişkenin göstergeleri olarak modele dahil edildiği çok 

göstergeli ÖGM’nin en önemli avantajlarından biri, gözlenen değişkenlerin zaman 

içerisindeki ölçümleri için ölçme eşdeğerliğinin test edilebilmesine imkan sağlamasıdır. 

Gözlenen değişkenlerin altında yatan örtük özelliğe ilişkin ölçüm değişmezliği test 

edilmeden yapılacak olan karşılaştırmalardan elde edilecek farklılıkların, ölçme 

yanlılığından mı, yoksa gerçek farklılıklardan mı kaynaklandığını yorumlamak mümkün 

olmamaktadır. Ölçme eşdeğerliğinin sağlanmadığı durumlarda, örtük değişken üzerinde 

gerçek bir farklılık olmadığı halde koşullara ilişkin ölçümlerin birbiriyle farklılaşması 
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mümkün olabildiği gibi, gerçek farklılıkların maskelenmesi de söz konusu 

olabilmektedir.  

Sunulan çalışmadan farklı olarak ÖGM’de, sürekli değişkenlerin yanı sıra 

kategorik değişkenler de gözlenen değişkenler olarak modelde kullanılabilmektedir. 

Zaman içerisindeki değişimin doğrusal olmadığı durumlarda ise doğrusal olmayan 

değişim modelleri kullanılabilmektedir (örneğin, Hamilton ve ark., 2003; Raykov ve 

Marcoulides, 2006). Örneğin, bir müdahalenin yer aldığı, ön-test, son-test ve izleme 

ölçümlerinin alındığı türden çalışmalar, doğrusal olmayan modeller kapsamında 

incelenebilmektedir. 

Yapısal eşitlik modellemelerinin analizlerinde yaklaşık 30 yıl öncesine kadar 

LISREL kullanılan tek program iken son yıllarda Amos, CALIS, EQS, Mplus gibi 

birçok program, modellerin test edilmesinde yaygın bir şekilde kullanılmaya 

başlanmıştır (Kline, 2005). Bu programların arasında son 10 yılda kullanımı giderek 

yaygınlaşan Mplus progamı, çok sayıda farklı modelin test edilmesine olanak sağlaması 

ve kolay kullanılabilen bir program ara yüzüne sahip olması özellikleriyle ön plana 

çıkmaktadır (Raykov ve Marcoulides, 2006). Özellikle kovaryans yapılarına ek olarak 

ortalama yapılarının da incelendiği modellerde Mplus diğer programlara kıyasla çok 

daha anlaşılabilir ve sade bir program diline sahiptir. Bu özellikleri göz önünde 

bulundurulduğunda Mplus programının kullanımının yaygınlaşmasının yapılacak 

araştırmalara katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
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Ek.1. Çok göstergeli ÖGM için parametre tahminlerine ilişkin standardize edilmemiş sonuçlar. 

 
 

MODEL RESULTS 
                                                                    Two-Tailed 
                                  Estimate   S.E.               Est./S.E.  P-Value 
 I        | 
    F1                   1.000       0.000      999.000     999.000 
    F2                   1.000       0.000      999.000     999.000 
    F3                   1.000       0.000      999.000     999.000 
 S        | 
    F1                   0.000       0.000      999.000     999.000 
    F2                   1.000       0.000      999.000     999.000 
    F3                   2.000       0.000      999.000     999.000 
 F1       BY 
    Y11                  1.000       0.000      999.000     999.000 
    Y21                  0.980       0.028      35.251       0.000 
    Y31                  1.007       0.029       34.417       0.000 
 F2       BY 
    Y12                  1.000       0.000      999.000     999.000 
    Y22                  0.980       0.028      35.251       0.000 
    Y32                  1.007       0.029       34.417       0.000 
 F3       BY 
    Y13                  1.000       0.000      999.000     999.000 
    Y23                  0.980       0.028      35.251       0.000 
    Y33                  1.007       0.029       34.417       0.000 
 S        WITH   I                   0.441       0.143       3.087       0.002 
 Means 
    I                     0.000       0.000      999.000     999.000 
    S                     1.365       0.076       18.032       0.000 
 Intercepts 
    Y11                 0.015       0.136       0.108       0.914 
    Y21                  0.577       0.132       4.386       0.000 
    Y31                  1.063       0.136       7.831       0.000 
    Y12                 0.015       0.136       0.108       0.914 
    Y22                  0.577       0.132       4.386       0.000 
    Y32                  1.063       0.136       7.831       0.000 
    Y13                 0.015       0.136       0.108       0.914 
    Y23                  0.577       0.132       4.386       0.000 
    Y33                  1.063       0.136       7.831       0.000 
 Variances 
    I                     1.315       0.282       4.663       0.000 
    S                     0.354       0.156       2.265       0.024 
 Residual Variances 
    Y11                  0.461       0.088       5.226       0.000 
    Y21                  0.354       0.073       4.838       0.000 
    Y31                  0.384       0.078       4.899       0.000 
    Y12                  0.392       0.079       4.964       0.000 
    Y22                  0.436       0.083       5.225       0.000 
    Y32                  0.454       0.087       5.194       0.000 
    Y13                  0.510       0.108       4.711       0.000 
    Y23                  0.543       0.109       5.000       0.000 
    Y33                  0.669       0.127       5.278       0.000 
    F1                   0.282       0.215       1.311       0.190 
    F2                   0.335       0.148       2.254       0.024 
    F3                   0.020       0.349       0.057       0.954 



  37

Genellenebilirlik Kuramı ve Klasik Test Kuramı Açısından 

Gözetmen Sayısı Etkisinin İncelenmesi 

**Neşe Güler   **Bayram Çetin  

Özet 

Bu araştırmada 24 maddeden oluşan çoktan seçmeli bir sınavda farklı sayıda gözetmen kullanıldığı durumda 

öğrencilerden elde puanların tek değişkenlik boyutunda Klasik Test Kuramı’na göre ve Genellenebilirlik (G) 

Kuramı’na göre güvenirlik katsayıları hesaplanmıştır. Tek değişkenlik boyutunda, Klasik Test Kuramı’na ve G 

Kuramı’na göre hesaplanan güvenirlik katsayıları ve iki değişkenlik boyutunda G kuramına göre elde edilen varyans 

bileşenleri tartışılmıştır. Araştırmanın verileri 2009-10 yılı güz döneminde Sakarya Üniversitesi Eğitim 

Fakültesi’nde ölçme ve değerlendirme dersi alan farklı bölümlerdeki 216 öğrenciden elde edilmiştir. Tek 

değişkenlik kaynaklı çalışmada güvenirlik değerlerinin yüksek olduğu gözlenmiştir. İki değişkenlik kaynağının 

birlikte ele alındığı çalışmada G ve Φ  katsayıları, tek değişkenlik kaynaklı çalışmalardan elde edilen değerlerden 

daha büyük değerlere ulaşmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Genellenebilirlik kuramı, G-çalışması ve D-çalışması  

Abstarct 

In this study the reliability of 24 multiple choice test items’ scores which were obtained from the students in the 

classrooms where different number of invigilators were served are calculated according to Classical Test Theory  

and Generalizability  (G) Theory. It was discussed the reliability coefficients according to Classical Test Theory  

and one facet G theory  and the variance components of two facets G theory. The data was obtained from 216 

students who took measurement and evaluation in educaiton course in different departments of  the Education 

Faculty in Sakarya University at 2009-10 fall semester. For one facet study the reliability coefficients were observed 

as fairly high. For two facet study G and Φ coefficients are found as higher than the coefficients obtained from one 

facet study. 

Key words: Generalizability Theory, G-study and  D-study  
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Giriş 

Diğer bilim dallarında da olduğu gibi eğitim sürecinde önemli ve doğru kararların alınabilmesi 

güvenilir ve geçerli ölçme sonuçlarına bağlıdır. Bu sebepledir ki ölçme araçlarının güvenirlik ve 

geçerlik çalışmaları araştırmacıların en çok üzerinde durdukları konular arasında yer alır. 

Psikoloji ve eğitim alanında yapılan bu tür çalışmalarda genellikle, gözlenen puanın gerçek puan 

ile tek ve ayrıştırılamayan hata puanının birleşiminden oluştuğu varsayımına dayalı Klasik Test 

Kuramının temel alındığı görülmektedir (Brennan, 1992).Bu varsayımda yer alan hata 

teriminden farklı olarak aynı anda birden fazla hata kaynağı bir arada göz önünde bulundurulan 

güvenirlik çalışmalarının mümkün olduğu, KTK’nın daha esnek ve genişletilmiş bir hali olan 

Genellenebilirlik Kuramı ise son yıllarda güvenirlik ve geçerlik çalışmalarında karşımıza 

çıkmaktadır (Güler, 2009). Genellenebilirlik Kuramının kökleri KTK ve varyans analizine  

(ANOVA) dayalı olmakla birlikte, bur kuram sadece onların basit bir birleşimi olarak 

düşünülmemelidir (Brennan, 1992). KTK ve ANOVA, Genellenebilirlik Kuramı’nın ebeveynleri 

olarak düşünülürse Genellebebilirlik Kuramı her ikisinin basit bir birleşiminden çok daha ayrı 

olarak hem benzer hem de farklı bir yapıya sahip olmaktadır (Goodwin, 2001).    

Genellenebilirlik Kuramı, bireylerden elde edilen ölçme sonuçları ile daha genel çıkarımlarda 

bulunabilmek için temel bir çerçeve oluşturmaktadır (Brennan, 1992; Cronbach, Gleser, Nanda 

ve Rajaratnam, 1972; Shavelson ve Webb, 1991). Belirli bir örneklemden elde edilen gözlem 

sonuçlarının olası tüm örneklemleri içeren evrene genellenebilmesine imkan tanır ve güvenirlik 

ya da genellenebilirlik olarak isimlendirilen değerlere ulaşılmasını sağlar (Kane, 2002).  

Bireylerden elde edilen gözlenen puanlar onların gerçek puanlarının bir tahminidir ve olası tüm 

gözlemler evreninin (universe of admissible observations) bir parçasıdır.  Genellenebilirlk 

kuramında, evrenin içerdiği ve olası ölçme hatalarına kaynak olabilecek her duruma (maddeler, 
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formlar, puanlayıcılar vb.) değişkenlik kaynağı (facet)  adı verilirken değişkenlik kaynaklarının 

düzeyleri de koşul (condition) olarak adlandırılır. Örneğin; öğrencilerin matematik başarısını 

ölçmek için yirmi beş maddelik bir test kullanılıyorsa, bu durumda testi oluşturan maddeler bir 

değişkenlik kaynağı ve bu değişkenlik kaynağının düzeyi yirmi beş olmaktadır. Bireyler arası 

değişkenlik ise bir hata kaynağı olarak düşünülmez, çünkü bu değişkenlik gerçek, sistematik ve 

istenilen değişkenliktir.  Böylelikle genellenebilirlik kuramında bireyler genellikle ölçmenin 

objesi (object of measurement) olarak ele alınır (Mushquash ve O’Connor, 2006).  Ancak her 

zaman ölçme objesibieryler olmak zorunda değildir. Ölçme objesi tanımı gereği değişkenlik 

kaynağı olarak ele alınamaz (Kieffer, 1998). Genellenebilirlik kuramında yer alan evren 

(universe) terimi olası tüm ölçme durumları (madde, puanlayıcı vb.) için kullanılırken, 

populasyon (population) terimi bireyler (öğrenciler, cevaplayıcılar vb.) için kullanılmaktadır 

(Brennan, 1992). Genellenebilirlik kuramında araştırmacının asıl ilgilendiği, puanlardaki 

değişkenliğe sebep olan kestirilemeyen ya da tekrarlanamayan değişkenlik kaynaklarını kontrol 

altına alabilmektir. Böylece genellenebilirlik kuramının asıl odaklandığı nokta bireylerin olası 

tüm maddeler, tüm test formları, tüm durumlar ya da tüm puanlayıcılar üzerinden aldıkları 

puanın “evren puanı”nın hesaplanabilmesidir. Her bir birey için farklı değişkenlik kaynakları ve 

koşullarında elde edilen puanların ortalamaları bireylerin evren puanlarının (gerçek puan) en iyi 

kestirimini verir. Genellenebilirlik kuramında iki farklı çalışma yer alır: (Genellenebilirlik) G-

çalışması ve (“Karar” Decision)D-çalışması. G-çalışması sürecinde, örneklemin evrene 

genellenebilmesi için, puanların değişkenliğinin tüm kaynakları (varyans bileşenleri) ve bunlar 

arasındaki etkileşimler aynı anda ANOVA yöntemi kullanılarak kestirilir. Kestirilen bu varyans 

bileşenleri bir sonraki aşama olan D-çalışmasında kullanılır. D- çalışması karar vermek üzere 

belirli bir amaç için veri toplama çalışmasıdır. D-çalışması, madde ya da puanlayıcı gibi 
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değişkenlik kaynaklarının sayısının daha fazla ya da daha az olduğu durumlarda güvenirlik 

kestiriminde bulunabilme imkanı sağlar. Bu açıdan, KTK’da yer alan Spearman Brown 

formülüne benzerdir (Güler, 2009). Ancak Spearman Brown formülünde sadece bir test 

formunda yer alan soru sayısının azaltılması ya da arttırılması durumunda güvenirlik 

kestiriminde bulunulurken, D-çalışması sürecinde aynı anda tüm değişkenlik kaynaklarının hem 

arttırılması hem de azaltılması durumunda güvenirliğin ne olacağına ilişkin kestirimlerde 

bulunmak mümkündür. Böylece emek ve zaman açısından en ekonomik durumun kestirilmesi 

tek bir çalışmayla yapılabilmektedir.   

Genellenebilirlik çalışmalarında yer alan veriler çapraz (crossed) ya da yuvalanmış (nested) 

desen formunda olabilmektedir. Çapraz desende, ölçme objesinin (bireyler) her bir elemanı tüm 

değişkenlik kaynaklarının tüm elemanlarında puana sahiptir. Örneğin; ölçme objesinin öğrenciler  

(ö), değişkenlik kaynaklarının da test maddeleri (m) ve puanlayıcılar (p) olduğu bir çalışmada 

tümüyle çaprazlanmış desen kullanılmışsa, tüm öğrenciler testteki tüm maddeleri cevaplandırmış 

ve tüm puanlayıcılar tüm öğrencilerin tüm maddelerini puanlamıştır. Bu tür bir çapraz desen “ö x 

m x p” şeklinde gösterilir.  Yuvalanmış desende ise her bir ölçme objesi her değişkenlik 

kaynağının sadece bir elemanında puana sahiptir. Örneğin;  her bir öğrencinin ayrı ayrı 

maddeleri cevaplandırdığı ve ayrı ayrı puanlayıcılar tarafından puanlandığı bir çalışmada 

tümüyle yuvalanmış desen kullanılmıştır. Bu tür bir yuvalanmış desenin gösterimi  “ö : m : p” 

şeklindedir (Güler, 2009).  Genellenebilirlik kuramında verilerin bir kısmının çapraz bir kısmının 

ise yuvalanmış olduğu karışık (mixed) desenlerin kullanılması da mümkündür. Ancak olası tüm 

değişkenlik kaynaklarına dair hatanın kestirimine imkan verdiğinden,  genellenebilirlik 

çalışmalarında tümüyle çapraz desenler daha çok tercih edilmektedir (Musquash ve O’Connor, 

2006).  
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KTK’dan farklı olarak genellenebilirlik kuramında hem göreceli hem de mutlak kararlar için ayrı 

ayrı güvenirlik hesaplamak mükündür.  Her bir ölçme objesinin değişkenlik kaynaklarına bağlı 

aldığı ham puanın yüksekliğine değil de diğer ölçme objelerinin puanlarının sıralamasındaki 

yerine bağlı durumlarda göreceli kararlar için G katsayısı hesaplanır. G-katsayısı KTK’daki 

güvenirlik katsayısına benzer yorumlanır. G-katsayısı evren puanı varyansının gözlenen puan 

varyansına (gerçek puan varyansı + göreceli puan varyansı) bölümüyle elde edilir. G katsayısı 

büyüdükçe elde edilen puanların olası evrene genellenebilirliği artmaktadır (Mushquash ve 

O’Connor, 2006).  G-katsayısına göre daha katı bir değer olan mutlak kararlar için hesaplanan 

Phi “Ø” katsayısı ise hem ölçme objesinin puan sıralamasındaki tutarlılığının derecesini hem de 

puanların değerlerine bağlı tutarlılığın derecesini verir. Phi-katsayısı da G-katsayısının 

hesaplanmasında olduğu gibi evren puanı varyansının gözlenen puan varyansına bölümüyle elde 

edilirken, buradaki gözlenen puan varyansı gerçek puan varyansı ile mutlak puan varyansının 

toplamından oluşmaktadır. Yapılan çalışmada, elde edilen puanların gerçek değerleri önem 

taşımakta ise Phi-katsayısının, belirli bir kesme puanının üzerindeki puanların önemli olduğu 

durumlarda ise G-katsayısının kullanılması tercih edilebilir (Güler, 2009). Ayrıca G-katsayısı, 

KTK’daki gerçek varyansın gözlenen varyansa oranı olan, güvenirlik katsayısıyla benzerlik 

gösterir. Özellikle (1) değişkenlik kaynağının maddeler olduğu, (2) D-çalışmasındaki düzeylerin 

testte yer alan maddelerin sayısına eşit olduğu, (3) sadece göreceli modelin kullanıldığı durumda, 

tek değişkenlik kaynaklı (maddeler) çaprazlanmış desenlerdeki G-katsayısı KTK’daki Cronbach 

alfa’nın eşiti olmaktadır (Sudweeks,   Reeve ve Bradshaw, 2005).   

Bu çalışmada çoktan seçmeli testlerin dezavantajlarından biri olan kopya çekme faktörünü bir 

miktar engelleyebilmek üzere sınavda farklı sayıda gözetmen bulundurulmasına bağlı olarak, 

öğrencilerden elde edilen puanların güvenirliği hem Klasik Test Kuramı’na göre Cronbach alfa 
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katsayısı hem de Genellenebilirlik Kuramı’na göre G-katsayısı kullanılarak incelenmiştir. Ayrıca 

birden fazla değişkenlik kaynağının bir arada ele alınabildiği G kuramına göre iki değişkenlik 

kaynağının bulunduğu karışık desen uygulanarak G ve D çalışmaları yapılmıştır.  

Yöntem 

Bu araştırma, tek değişkenlik kaynaklı çalışma ile güvenirlik katsayılarının belirlenip ve iki 

değişkenlik kaynaklı çalışmaya göre puanlarının varyans bileşenleri ile G ve Φ katsayılarının 

incelendiğinden temel araştırma niteliği taşımaktadır. 

Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu, 2009-2010 öğretim yılı güz döneminde Sakarya Üniversitesi 

Eğitim Fakültesi’nin farklı bölümlerinde (sınıf öğretmenliği, fen bilgisi öğretmenliği ve 

psikolojik danışma ve rehberlik bölümü) öğrenim gören 216 öğrenci oluşturmaktadır. Farklı 

sayılardaki öğrenciler tamamen rastgele belirlenmiş olarak ayrı ayrı 1, 2 ve 3 gözetmenin görev 

aldığı sınıflarda sınava girmişlerdir.  

Verilerin Toplanması 

Öğrencilere güz döneminde, ölçme ve değerlendirme dersinde işledikleri tüm konuları kapsayan 

tümü beş seçenekli toplam 24 madde uygulanmıştır.  

Verilerin Analizi 

Verilerin analizi iki aşamada gerçekleştirilmiştir. Birinci aşamada hem tüm veri hem de her bir 

gözetmen sayısına göre ayrılmış tek değişkenlik kaynaklı veriler için Klasik Test Kuramı’na 

Cronbach alfa katsayıları ve Genellenebilirlik Kuramı’na göre G ve Φ katsayıları hesaplanarak 

karşılaştırılmıştır. İkinci aşamada ise iki değişkenlik kaynaklı veriler için genellenebilirlik 

kuramına göre varyans bileşenleri kestirilerek G ve Φ katsayıları hesaplanmıştır. Verilerin 

analizinde, Cronbach alfa katsayısının hesaplanması için SPSS 16.0 ile  Genellenebilirlik 
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Kuramı’na göre elde edilecek veriler için SPSS için yazılmış olan bir syntax kullanılmıştır 

(Mushquash ve O’Connor 2006). 

Bulgular   

Tek değişkenlik kaynaklı çalışmada Klasik Test Kuramı ve Genellenebilirlik Kuramı’na göre 

güvenirliğin incelenmesi: Klasik Test Kuramı’na göre tüm öğrencilerden elde edilen puanların 

(gözetmen sayısı 1, 2 ve 3, hepsi dahil) Cronbach alfa değeri ile gözetmen sayısının 1 olduğu 

sınıflardaki öğrencilerin (n=46), 2 olduğu sınıflardaki öğrencilerin (n=90) ve 3 olduğu 

sınıflardaki öğrencilerin (n=80) puanlarının Cronbach alfa değerleri hesaplanmıştır. Ayrıca 

yukarıda belirtilen tüm durumlar için Genellenebilirlik Kuramı’na göre G ve Φ katsayıları 

hesaplanmıştır. Elde edilen tüm bu değerler Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. Klasik Test Kuramı’na göre ve Genellenebilirlik Kuramı’na göre farklı sayılardaki 

gözetmenler üzerinden elde edilen puanların güvenirlik değerleri 

Gözetmen sayısı Öğrenci sayısı Cronbach alfa G Φ 
Tüm sınıfların verisi 216 0.805 0.805 0.777 

1 gözetmenli  46 0.753 0.753 0.701 
2 gözetmenli  90 0.825 0.825 0.795 
3 gözetmenli  80 0.781 0.781 0.757 

Tablo 1’de de görüleceği üzere alan yazında belirtildiği gibi tek değişkenlik boyutunun olduğu 

madde (m) x öğrenci (ö) çapraz desende elde edilen Cronbach alfa katsayıları ile G-katsayıları 

birbirine eşit çıkmıştır (Sudweeks,   Reeve ve Bradshaw, 2005). En yüksek güvenirlik (0.825) iki 

gözetmenin bulunduğu sınıflardaki öğrencilerden elde edilen puanlara aitken en düşük güvenirlik 

(0.753) tek gözetmenli sınıflardaki öğrencilerin puanlarında görülmüştür. G-katsayısı göreceli 

kararlar için elde edilen güvenirlik katsayısı iken Φ katsayısı mutlak kararlar için elde edilen 

güvenirliği gösteren daha katı bir değerdir (Brennan, 1992). Tabloda da görüldüğü üzere her bir 

farklı gözetmen durumunda elde edilen Φ katsayıları G-katsayılarından daima daha düşük 

değerlerdedir.  
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İki değişkenlik kaynaklı çalışmada Genellenebilirlik Kuramı’na göre tüm verilerin varyans 

bileşenlerinin incelenmesi: Gözetmen sayısının 1, 2 ve 3 olduğu tüm sınıflardaki öğrencilerin 

puanlarının birlikte kullanıldığı G çalışması ile elde edilen varyansların ve varyans yüzdelerinin 

hesaplanması için maddelerin (m) öğrencilerle (ö) çapraz, öğrencilerin gözetmen sayısı (g) ile 

yuvalanmış olduğu m:(öxg)  karışık modeli uygulanmıştır.  Bu modelde 24 madde, 46 öğrenci ve 

3 farklı gözetmen sayısı yer almıştır.  G çalışması için kestirilen varyans bileşenleri, toplam 

varyansı açıklama yüzdeleri ile G ve Φ  katsayıları Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2. G çalışması ile puanların kestirilen varyansları ve toplam varyansı açıklama yüzdeleri 

Varyans Kaynağı Sd Toplam 
Kareler 

Kareler 
Ortalaması 

Varyans % G Φ 

Madde ( m ) 23 171.357 7.450 0.053 0.215   
Gözetmen (g) 2 0.800 0.400 0 0   

Öğrenci :Göz. (ö:g) 135 101.848 0.754 0.024 0.099 0.977 0.974 
m x g 46 6.621 0.144 0 0   

m x (ö:g) 3105 523.022 0.168 0.168 0.685   
Toplam     100   

Tablo 2’de iki değişkenlik kaynaklı G çalışmasına ilişkin kestirilen varyan bileşenlerinden 

madde ana etkisi (0.053) toplam varyansın %22’sini açıklayarak, toplam varyansı açıklama 

oranında üçüncü sırada yer almaktadır. Öğrenci: gözetmen ortak etkisi (0.024) toplam varyansın 

%10’unu açıklayarak ikinci sırada yerini almaktadır. Toplam varyansı açıklamada en büyük 

orana sahip olan (artık) ortak etki varyansı m x (ö:g), toplam varyansın %69’unu açıklamatadır. 

Bu durum tesadüfi hataların büyük olabileceğinin bir göstergesi olabilir. Gözetmen ana etkisinin 

ve m x g ortak etkisinin ise toplam varyansı açılamadığı (%0) görülmektedir. İki değişkenlik 

kaynaklı karmaşık desenle yapılan çalışmada verilere ilişkin elde edilen G-katsayısı 0.977 ve Φ 

katsayısı 0.974’tür.  

Tartışma ve Yorum 

Bu araştırmada, çoktan seçmeli bir sınavın uygulanmasında farklı sayıda gözetmenlerin görev 

aldığı sınıflarda sınava giren öğrencilerden elde edilen puanların güvenirlikleri Klasik Test 



  45

Kuramı ve tek değişkenlik kaynağı kullanılarak Genellenebilirlik Kuramı ile incelenmiştir. 

Öğrenci ve gözetmen değişkenlik kaynaklarının birlikte ele alındığı G çalışmasıyla da varyans 

bileşenleri ve yüzdeleri hesaplanmıştır.  

Yapılan çalışmada yer alan tüm öğrencilerin (n=216)  puanları üzerinden hesaplanan Crobnbach 

alfa katsayısı ile G-katsayısı 0.805 ve Φ katsayısı 0. 777 bulunmuştur. Elde edilen bu sonuçlar 

literatüre de uygun olarak Crobnbach alfa katsayısı ile G-katsayısının birbirine eşit, Φ 

katsayısının ise G-katsayısından daha düşük olmasını kanıtlar nitelikte elde edilmiştir. Sadece tek 

gözetmenin bulunduğu sınıflarda yer alan öğrencilerin puanlarına ilişkin hesaplanan Crobnbach 

alfa katsayısı ile G-katsayısı 0.753 ve Φ katsayısı 0. 701,  iki gözetmenin bulunduğu sınıflarda 

yer alan öğrencilerin puanlarına ilişkin hesaplanan Crobnbach alfa katsayısı ile G-katsayısı 0.825 

ve Φ katsayısı 0. 795,  üç gözetmenin bulunduğu sınıflarda yer alan öğrencilerin puanlarına 

ilişkin hesaplanan Crobnbach alfa katsayısı ile G-katsayısı 0.781 ve Φ katsayısı 0. 757 olarak 

hesaplanmıştır. Tüm bu verilerin yine alan yazında uygun sonuçlar verdiği gözlenmiştir. Her 

farklı durumda elde edilen güvenirlik katsayıları incelendiğinde güvenirlik değerlerinin kabul 

edilebilecek düzeyde yüksek olduğu gözlenmiştir. En yüksek güvenirlik değeri iki gözetmenin 

bulunduğu sınıflardaki öğrencilerin puanlarından elde edilirken, en düşük güvenirlik değeri de 

tek gözetmenin görev aldığı sınıflarda sınav olan öğrencilerin puanlarında gözlenmiştir.  

Hem öğrenci hem de gözetmen sayısının değişkenlik kaynağı olarak düşünülerek yapılan iki 

değişkenlik kaynaklı Genellenebilirlik çalışmasında, artık etkisinin toplam varyansı açıklamada 

en yüksek orana sahip olduğu, ikinci sırada madde ana etkisinin ve üçüncü sırada öğrenci: 

gözetmen ortak etkisinin yer aldığı gözlenmiştir. Gözetmen ana etkisi ile madde x gözetmen 

ortak etkisinin ise toplam varyansı açıklamada bir etkisinin olmadığı sonucuna varılmıştır. 

Buradan elde edilen sonuca göre gözetmen sayısındaki değişikliğe göre maddelerin öğrenciler 
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tarafından cevaplandırılmasında bir değişiklik oluşturmadığı sonucuna varılabilir. Gözetmen 

sayısının öğrencilere yaptığı etkileşimin maddelere verilen cevaplarda ise bir değişiklik yaptığı 

söylenebilir. 
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Sınıf Öğretmenlerinin Ölçme ve Değerlendirme 

Uygulamalarına Yönelik Görüşleri 

Müge ULUMAN*, Çiğdem AKIN** 
 
 
 

Özet  

Araştırmada, sınıf öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme tekniklerinin uygulanmasına yönelik 
görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, ‘Sınıf öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme 
tekniklerinin uygulanmasına yönelik görüşleri nelerdir?’ sorusuna cevap aranmaktadır. Var olan durumun 
betimlenmesi amaçlanıldığı için betimsel araştırma modelinden yararlanılmıştır. Araştırma Tunceli ili 
merkez ilçesinde görev yapan 103 sınıf öğretmeni ile gerçekleştirilmiştir. Verilerin elde edilmesinde 
Gelbal ve Kelecioğlu (2007) tarafından geliştirilen anketten faydalanılmıştır. Verilerin analizinde yüzde 
ve frekans değerleri kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre; sınıf öğretmenleri ölçme ve 
değerlendirme yöntemlerinin öğrenciyi tanımaya katkı sağladığı görüşünde olduğu, ölçme ve 
değerlendirme araçlarının oluşturulması noktasında kendilerini bilgi ve deneyim açısından yetersiz 
gördükleri, hazırlama ve uygulama sürecinin güç bulunduğu, tekniklerin kullanımının istenilen düzeyde 
olmadığı sonuçlarına ulaşılmıştır. Öğretmenlerin ölçme araçlarının hazırlanması, uygulanması ve 
değerlendirilmesi konularında bilgilendirilmeye ihtiyaç duydukları görülmektedir. 

Anahtar kelimeler; ölçme ve değerlendirme teknikleri, sınıf öğretmenleri, ilköğretim programı 

The View’s Of The Classroom Teachers About Application Of Assessment And 

Evaluation 

Abstract  

In this study, it was aimed to determine classroom teachers’ views about the implementation of 
assessment and evaluation techniques.  The research question of the study is “what are the opinions of 
classroom teachers on the implementation of measurement and evaluation techniques?"   Since it was 
aimed to describe the existing situation, the descriptive research method has been used in the study. The 
research was conducted on 103 classroom teachers in Tunceli. For data collection, the questionnaire 
developed by Gelbal and Kelecioğlu (2007) was used. For data analysis, the percentage and frequency 
values of the responses were explored in order to determine the views of the teachers. The findings reveal 
that although the classroom teachers think assessment and evaluation techniques are useful to recognize 
students’ progress, they find themselves insufficient to develop measurement and evaluation tools in 
terms of their knowledge and experience. Moreover, they claim that preparation and application processes 
of those techniques are difficult, so the techniques are not used properly at a desired level. It has 
been concluded that teachers need to be informed about the preparation, implementation, and evaluation 
issues of assessment tools. 

Key words: assessment and evaluation techniques, classroom teachers, primary school 

 

                                                 
* Arş. Gör. Kastamonu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı 
 
**  Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı   
 



 49

Giriş  

Ölçme ve değerlendirme uygulamaları, alınan kararların yerindeliği ve 

isabetliliği için gerekli olan geçerli (amaca uygun) ve güvenilir (doğru) bilgilerin 

üretilmesini ve bu bilgilerden hareketle doğru ve isabetli kararların alınmasını 

sağlanması bakımından çok önemli bir role sahiptir. (Bahar ve diğerleri, 2006). Eğitim 

sürecinin etkili ve başarılı kılınması, beklenilen sonuçlara ne ölçüde ulaşıldığını 

belirleyen ölçme ve değerlendirme işlemini kullanma gücümüzle orantılıdır 

(Yıldırım,1999).  

Eğitim kalitesini belirleyip ve gerekli düzenlemelerle iyileştirilmesini hedefleyen 

ölçme ve değerlendirme, aynı zamanda eğitimde nitelik arayışlarının da temel 

parçasıdır. Bu nedenle geçerli ve güvenilir değerlendirme yöntemlerinin kullanılması 

gereklidir. Bir eğitim sisteminin başarısı, bu sistemin felsefesine uygun olarak seçilen 

ölçme ve değerlendirme yöntemleriyle paralellik göstermektedir (Linn ve Gronlund, 

1995).  

2005-2006 öğretim yılından itibaren farklı sınıflarda farklı dönemlerde kademeli 

olarak, eğitim sürecinin iyileştirilmesi ve eksikliklerin giderilmesi amacı ile öğretim 

programları değiştirilmeye başlanılmıştır. Değişen öğretim programları ile ölçme ve 

değerlendirme alanında özelliklede kullanılan değerlendirme yöntem ve tekniklerinde 

bazı değişiklikler meydana gelmiştir.   

Ölçme-değerlendirme etkinlikleri, öğrenilenlerin olduğu gibi nasıl kullanıldığını 

belirlemekten çok, yeni durumlarda nasıl kullanıldığını ve öğrenilenlerden yeni bilgiler 

oluşturmada ne derece yararlanıldığını da gösterebilmelidir (Kutlu, 2004). Bu 

doğrultuda yapılan değişikliklerle birlikte farklı kaynaklarda farklı isimlerle telaffuz 

(otantik, tamamlayıcı, alternatif) edilen ölçme ve değerlendirme teknikleri sürece dâhil 
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olmuştur. Öğrencinin öğretim süreci içindeki durumuna ilişkin sınırlı bilgi veren klasik 

değerlendirme yöntem ve tekniklerinin yanında, derinlemesine bilgi veren ve 

öğrencilerin süreç içindeki gelişimine katkı sağlayan yeni değerlendirme yöntem ve 

teknikleri kullanılmaya başlanılmıştır. 

Öğrencileri tanıma, onlar hakkında planlı, programlı bilgiler toplamak ile 

mümkündür. Öğrenciler hakkında toplanan bilgilerin hangi yöntemlerle toplanacağı, 

hangi ölçme araçlarının kullanılacağı, öğretmenlerce bilinmelidir (İşman, 2005). Bir 

sınıftaki öğrencilerin herhangi bir dersteki başarıları ölçülüp değerlendirilecekse o 

dersin öğretmeni, ölçme ve değerlendirme becerilerine sahip olmak kaydıyla, bu işi 

yapacak en yetkili kimsedir (Turgut, 1995). Fakat öğretmenlerin çoğunun alternatif 

ölçme değerlendirmeyi tam olarak bilmemesi, derslerinde de anlamlı olarak ölçme ve 

değerlendirmeye yer vermediklerini göstermektedir (Aydın,2007; Çalık, 2007). Yapılan 

farklı araştırmalarda da öğretmenlerin oldukça büyük bir kısmının tamamlayıcı 

değerlendirme teknikleri noktasında kendilerini yetersiz bulduğu ve bu tekniklerle ilgili 

sorunlar yaşadığı sonuçlarına ulaşılmıştır (Güven ve Eskitürk, 2007; Gözütok, Akgün 

ve Karacaoğlu, 2005 ).  

Bu araştırma, sınıf öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin 

uygulanmasına yönelik görüşlerini belirlemek amacı ile gerçekleştirilmiştir. Bu amaç 

doğrultusunda ‘Sınıf öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin 

uygulanmasına yönelik görüşleri nelerdir?’ sorusuna cevap aranmıştır. 

Yöntem 

Araştırmada var olan durumun belirlenmesi amaçlanıldığı için betimsel 

araştırma modelinden yararlanılmıştır. 
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Çalışma Grubu 

Araştırmanın verileri, Tunceli ilinin merkez ilçesinde 8’i devlet okulu ve 2’si 

özel okul olmak üzere 10 ilköğretim okulunda görev yapan toplam 103 sınıf 

öğretmeninin cevabından oluşmaktadır. 

Veri Toplama Araçları 

Öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme teknikleri hakkında yeterlilik algıları ve 

karşılaştıkları sorunların tespit edilmesi amacı ile Gelbal ve Kelecioğlu (2007) 

tarafından geliştirilen anketin öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme tekniklerinin 

uygulanmasına yönelik görüşlerini içeren bölümü kullanılmıştır. Anketi oluşturan 

sorulardan toplam puan elde edilmesine yönelik bir çalışma olmadığı için anketin 

hazırlanma sürecinde ölçme değerlendirme bilim dalından dört ve program geliştirme 

bilim dalından üç akademisyenin ve ilköğretim okullarında görev yapan beş öğretmenin 

görüşlerinden yaralanılmıştır. Bu doğrultuda gerekli düzeltmeler yapılarak Gelbal ve 

Kelecioğlu tarafından nihai forma ulaşılmıştır. Anketin ilk bölümünü kişisel bilgileri 

içeren sorular, ikinci bölümünde ise, öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme 

tekniklerinin uygulanmasına yönelik görüşlerinin ‘Katılıyorum’, ‘Fikrim yok’, 

‘Katılmıyorum’ şeklinde alındığı ifadeler bulunmaktadır. 

Verilerin Analizi 

Sınıf öğretmenlerine yeni programda uygulamaya konulan değerlendirme 

tekniklerinden; öz değerlendirme, akran ve grup değerlendirme, gözlem, sözlü sunum, 

proje ve öğrenci ürün dosyasının özelliklerine ilişkin ifadeler verilerek bunlara katılma 

düzeyleri sorulmuştur.  Elde edilen verilerin analizinde yüzde ve frekans değerlerinden 

yaralanılmıştır. Tablolar vasıtası ile sunulmuştur. 
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Bulgular 

Sınıf Öğretmenlerine Ait Kişisel Bilgiler 

Tablo 1. Sınıf öğretmenlerinin cinsiyet ve kıdem dağılımı 

          Kıdem yılı 
 Cinsiyet  

1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26 ve 
üstü 

Toplam  

Bayan 19 15 15 9 0 1 59 
Erkek 8 15 9 6 4 2 44 
Total  27 30 24 15 4 3 103 

Tablo 1’e göre sınıf öğretmenlerinin 59’u bayan, 44’ü ise erkektir. Kıdem yılı 

açısından en fazla 6-10 yıl seçeneği işaretlenmiştir (30 kişi). En az işaretlenilen seçenek 

ise 26 ve üstü seçeneğidir (3 kişi).  

Tablo 2. Sınıf öğretmenlerinin cinsiyet ve mezun olduğu öğretim kurumu dağılımı 

        Mezun Olunan    
                     Kurum 
 
Ö.ve D.Dersi  
Alma Durumu  

Eğitim 
Enstitüsü 
 

Öğretmen 
Okulu  

Eğitim 
Fakültesi 

Fen 
Edebiyat 
Fakültesi 

Diğer  Toplam  

Evet  0 0 69 1 0 70 
Hayır  15 7 6 2 3 33 
Total  15 7 75 3 3 103 

 
Tablo 2’ye göre; çalışma grubunu oluşturan öğretmenlerin çoğunluğu eğitim 

fakültesi mezunu (75) iken en az fen edebiyat fakültesi (3) ve diğer öğretim 

kurumlarından (3) mezun olan öğretmenler bulunmaktadır. Eğitim fakültesi mezunu 

olan sınıf öğretmenlerinin 69’u mezun olduğu öğretim kurumunda ölçme ve 

değerlendirme dersi aldım derken, fen edebiyat mezunu bir sınıf öğretmeni mezun 

olduğu öğretim kurumunda ölçme ve değerlendirme dersi aldığını belirtmiştir. 

Tablo 3. Sınıf öğretmenlerinin cinsiyet ve görev yaptığı sınıf dağılımı 

                        Sınıf  
  Cinsiyet  

 
1.Sınıf 

 
2.Sınıf 

 
3.Sınıf 

 
4.Sınıf 

 
5.Sınıf 

 
Toplam  

Bayan 10 11 14 11 13 59 
Erkek 8 6 9 10 11 44 

Toplam  18 17 23 21 24 103 
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Tablo 3’de de görüldüğü gibi; çalışma grubunda en fazla 5. sınıf öğrencileri ile 

eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren sınıf öğretmeni bulunurken(24); en az 2. sınıf 

öğrencileri ile eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren sınıf öğretmeni bulunmaktadır(17).  

 Tablo 4. Sınıf öğretmenlerinin cinsiyet ve aldıkları hizmet içi eğitim yeterlilik düzeyi görüşleri dağılımı 

                  Yeterlilik Düzeyi   
  Cinsiyet  

Çok 
Yeterli 

Yeterli Yetersiz  Çok  
Yetersiz 

Toplam  

Bayan 0 13 22 7 42 
Erkek 0 7 14 7 28 

Toplam  0 20 36 14 70 

 
 Tablo 4’te verilen değerlere göre; sınıf öğretmenlerinin çoğu aldıkları hizmet içi 

eğitimin yetersiz olduğunu belirtmektedir (36). Alınan eğitime ilişkin ‘çok yeterli’ 

seçeneğini işaretleyen sınıf öğretmeni ise bulunmamaktadır.  

Sınıf Öğretmenlerinin Ölçme ve Değerlendirme Yöntemlerinin Uygulanmasına 

Yönelik Görüşleri 

Tablo 5. sınıf öğretmenlerinin öz değerlendirme yönteminin uygulanmasına yönelik görüşleri 

 Katılıyorum Fikrim Yok Katılmıyorum 

Öz Değerlendirme f % f % f % 
1. Öğrencilerin yeteneklerini 
keşfetmelerine yardımcı olmaktadır. 

70 68 11 10,7 22 21,4 

2. Öğrencilerin güçlü ve zayıf yönlerini 
tanımalarına yardımcı olur. 

68 66 8 7,8 27 26,2 

3. Öğrencinin değerlendirmeyi 
öğrenmesini sağlıyor. 

60 58,3 6 5,8 37 35,9 

4. Öğrencilerin güdülenme düzeyinin 
yükselmesini sağlıyor. 

60 58,3 16 15,5 27 26,2 

5. Öğrencilerin davranışlarını kontrol 
altına almasını sağlıyor. 

51 49,5 16 15,5 36 35,0 

6. Öğrenciler kendilerini değerlendirirken 
yanlı davranıyorlar. 

63 61,2 15 14,6 25 24,3 

7. Öğrenciler nasıl değerlendirileceğini 
bilmediklerinden zorluk çekiyorlar. 

58 56,3 21 20,4 24 23,3 

8. Öz değerlendirmenin öğrenciyi 
tanımaya katkısı yoktur.  

20 19,4 12 11,7 71 68,9 

 

Tablo 5’de verilen değerlere göre, sınıf öğretmenlerinin büyük çoğunluğu öz 

değerlendirme yönteminin uygulanmasına yönelik olumlu içeriğe sahip ifadelere 
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katılıyorum yanıtını vermişlerdir. Öğrencilerin yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı 

olmaktadır ifadesi %68 ile olumlu içeriğe sahip ifadelerden en çok katılıyorum yanıtı 

verilen ifade iken Öğrencilerin davranışlarını kontrol altına almasını sağlıyor ifadesi 

%51 ile en az katılıyorum yanıtını alan ifadedir. Olumsuz içeriğe sahip, öğrencilerin 

değerlendirme esnasında yanlı davrandıklarını belirten ifade ise %61,2 ile en fazla 

katılıyorum yanıtı verilen ifadedir. 

Tablo 6. sınıf öğretmenlerinin akran değerlendirme ve grup değerlendirme yönteminin uygulanmasına 

yönelik görüşleri 

 
Katılıyorum Fikrim Yok Katılmıyorum 

Akran Değerlendirme ve Grup Değerlendirme       

1. Öğrencilerin arkadaşlarını tanımasına 
yardımcı oluyor. 

69 67 12 11,7 22 21,4 

2. Öğrenciler objektif olamıyorlar. 68 66 15 14,6 20 19,4 
3. Öğrenciler değerlendirme sürecine 
doğrudan katılmaktadır. 

62 60,2 14 13,6 27 26,2 

4. Öğrenciler arasında çatışmaya yol 
açmaktadır. 

20 19,4 20 19,4 63 61,2 

5. Akran değerlendirmenin öğrenciyi 
tanımaya katkısı yoktur. 

28 27,2 12 11,7 63 61,2 

 
Akran değerlendirme ve grup değerlendirme ile ilgili ifadelerden sınıf 

öğretmenleri öğrencilerin objektif olmadıklarını %66 oranında katılıyorum yanıtını 

vermişlerdir. Öğrenciler arasında çatışmaya sebep olduğu görüşü ile öğrenciyi tanımaya 

katkısının olmadığı görüşünü belirten ifadelere %61,2 oranında katılınmamaktadır. 

Tablo 7. sınıf öğretmenlerinin gözlem yönteminin uygulanmasına yönelik görüşleri 

 
Katılıyorum Fikrim Yok Katılmıyorum 

Gözlem       
1. Öğrencilerin performansını 
değerlendirmede etkilidir. 

81 78,6 7 6,8 15 14,6 

2. Kalabalık sınıflarda uygulaması güç 
olmaktadır. 

88 85,4 5 4,9 10 9,7 

3. Kitap ekinde verilen gözlem formları 
öğrencileri değerlendirmede yeterlidir. 

37 35,9 15 14,6 51 49,5 
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4. İhtiyaç duyulduğunda öğretmenler 
kendileri de hazırlamalıdırlar. 

70 68 9 8,7 24 23,3 

5. Performansa dayalı becerilerin 
ölçülmesinde kullanılmalıdır. 

66 64,1 21 20,4 16 15,5 

6. Gözlem sonuçlarının 
değerlendirilmesinde zorluk yaşanır. 

62 60,2 18 17,5 23 22,3 

7. Öğrencinin davranışı her zaman 
objektif bir şekilde gözlenememektedir. 

81 78,6 8 7,8 14 13,6 

8. Uygulaması zaman alıcıdır. 80 77,7 10 9,7 13 12,6 
9. Her derste kullanılmalıdır. 39 37,9 16 15,5 48 46,6 
10. Ölçütler her öğrenci için aynı 
olmamaktadır. 

73 70,9 8 7,8 22 21,4 

11. Gözlemin öğrenciyi tanımaya katkısı 
yoktur. 

27 26,2 13 12,6 63 61,2 

Sınıf öğretmenlerinin gözlem yöntemi ile ilgili olumsuz içeriğe sahip ifadelerden 

kalabalık sınıflarda uygulamanın güç olduğunu belirten ifadeye%85,4 oranında, 

uygulamanın zaman alıcı olduğunu belirten ifadeye ise %77,7 oranında katılmaktadırlar. 

Kitaplarda bulunan gözlem formlarının yeterliliği ile ilgili ifadeye %49,5 oranında 

katılmıyorum yanıtı verilirken, ihtiyaç duyulduğunda öğretmenlerin de gözlem formu 

hazırlayabilmelerini belirten ifadeye ise %68 oranında katılıyorum yanıtı verilmiştir. 

Olumlu içeriğe sahip her derste kullanılmalıdır ifadesi ise (%37,9) en az katılıyorum 

yanıtı verilen maddedir. 

Tablo 8. sınıf öğretmenlerinin sözlü sunum yönteminin uygulanmasına yönelik görüşleri 

 
Katılıyorum Fikrim Yok Katılmıyorum 

Sözlü Sunum       
1. Öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini 
ölçmek için etkili bir yöntemdir. 

72 69,9 7 6,8 24 23,3 

2. Öğrencilerin performansını değerlendirmek 
için etkili bir yöntemdir. 

73 70,9 6 5,8 24 23,3 

3. Sözlü sunum için ölçme aracı hazırlamak 
ve uygulamak güçtür. 

59 57,3 17 16,5 27 26,2 

4. Öğrencilerin üst düzeydeki bilgi ve 
becerilerini gözlemeye olanak sağlamaktadır. 

46 44,7 19 18,4 38 36,9 

5.  Sözlü sunum sırasında sınıfta disiplini 
sağlamak güçleşmektedir. 

49 47,6 15 14,6 39 37,9 

6. Her öğrencinin bu yöntemle 
değerlendirilmesi için zaman yeterli değildir. 

66 64,1 13 12,6 24 23,3 

7. Sözlü sunumun öğrenciyi tanımaya katkısı 
yoktur. 

25 24,3 20 19,4 58 56,3 
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Tablo 8’de verilen değerlere göre, sınıf öğretmenlerinin olumsuz içeriğe sahip 

ifadelerden en fazla katılıyorum yanıtı verilen %64,1 oranı ile ‘Her öğrencinin 

değerlendirilmesi için zaman yeterli değildir.’ ifadesi iken olumlu içeriğe sahip 

ifadelerden en az katılıyorum yanıtı alan madde ise %44,7 ile ‘Öğrencilerin üst 

düzeydeki bilgi ve berilerini gözlemeye olanak sağlamaktadır.’ ifadesidir. ‘Sözlü sunum 

sırasında sınıfta disiplini sağlamak güçleşmektedir.’ ifadesine 49 öğretmen katılıyorum 

yanıtını verirken, 39 kişi katılmıyorum yanıtını vermiştir.  

Tablo 9. sınıf öğretmenlerinin proje yönteminin uygulanmasına yönelik görüşleri 

 
Katılıyorum Fikrim Yok Katılmıyorum 

Proje       
1. Öğrencilerin inceleme ve araştırma 
becerilerini geliştirmektedir. 

74 71,8 6 5,8 23 22,3 

2. Puanlanması güçtür. 54 52,4 14 13,6 35 34,0 
3. Grup projelerinde her öğrencinin bireysel 
katkısının belirlenmesi zordur.  

76 73,8 11 10,7 16 15,5 

4. Grup projelerinde öğrencilerin bir araya 
gelmesi güç olmaktadır. 

74 71,8 14 13,6 15 14,6 

5. Grup projelerinde her öğrenciye aynı başarı 
puanı verilmemelidir. 

69 67, 17 16,5 17 16,5 

6. Proje değerlendirme ölçeği kullanılarak, 
puanlama hataları azaltılabilir. 

77 74,8 14 13,6 12 11,7 

7. Proje değerlendirmede kullanılan ölçekler 
yetersizdir. 

42 40,8 30 29,1 31 30,1 

8. Projenin öğrenciyi tanımaya katkısı yoktur. 35 34 13 12,6 55 53,4 
 

Tablo 9’a göre; olumsuz içeriğe sahip, öğrencilerin bireysel katkılarının 

belirlenmesinin güçlüğü ile ilgili ifadeye %73,8 oranında en fazla katılıyorum yanıtı 

verilmiştir. En fazla katılıyorum yanıtını ise %74,8 oranı ile ‘Proje değerlendirme ölçeği 

kullanılarak, puanlama hataları azaltılabilir.’ İfadesi almıştır. Proje değerlendirme 

esnasında kullanılan ölçeklerin yetersizliğini belirten ifadeye ise 42 öğretmen 

katılıyorum yanıtını verirken 31 kişi katılmıyorum yanıtını vermiştir. 

Tablo 10. sınıf öğretmenlerinin öğrenci ürün dosyası yönteminin uygulanmasına yönelik görüşleri 
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Katılıyorum Fikrim Yok Katılmıyorum 

Öğrenci Ürün Dosyası       
1. Öğrencilerin gelişim ve öğrenme 
süreçlerinin bir bütün olarak görülmesini 
sağlamaktadır. 

71 68,9 14 13,6 18 17,5 

2. Ürün dosyaları oluşturma konusunda 
öğretmenlerin bilgi ve deneyimleri 
yetersizdir. 

63 61,2 23 22,3 17 16,5 

3. Ürün dosyası ile öğrencilerin eksik 
yönlerinin belirlenmesi mümkündür.  

61 59,2 23 22,3 19 18,4 

4. Ürün dosyaları öğrencinin zayıf ve 
güçlü yanlarını ortaya çıkarmaktadır.  

60 58,3 25 24,3 18 17,5 

5. Ürün dosyasına alınacak olan 
çalışmalar önceden öğretmen tarafından 
belirlenmelidir.  

67 65 22 21,4 14 13,6 

6. Ürün dosyası ile öğrenme sürecinin 
değerlendirilmesi mümkündür. 

53 51,5 23 22,3 27 26,2 

7. Öğrenciler ürün dosyası hazırlama 
konusunda isteksizdir. 

65 63,1 21 20,4 17 16,5 

8. Öğrenciler ürün dosyasının nasıl 
hazırlanacağını bilmemektedirler.   

62 60,2 23 22,3 18 17,5 

9. Ürün dosyasında yer alacak 
çalışmaların her aşamasında, öğrencinin 
yaptıklarını izleyip bilgi verilmelidir.  

66 64,1 15 14,6 22 21,4 

10. Ürün dosyaları ile yapılan 
değerlendirmede, öğrenci her aşamada 
değerlendirme sürecine katılmaktadır.  

55 53,4 15 14,6 33 32 

11. Ürün dosyaları, öğrencinin 
öğrenmesinin sorumluluğunu almasını 
sağlamaktadır. 

73 70,9 11 10,7 19 18,4 

12. Ürün dosyaları eğitim sürecinin her 
aşamasında öğrenci hakkında bilgi 
vermektedir. 

53 51,5 19 18,4 31 30,1 

13. Ürün dosyaları oluşturmada velilerin 
katkısı olmamaktadır. 

44 42,7 26 25,2 33 32 

14. Ürün dosyalarının değerlendirilmesi 
zordur. 

52 50,5 26 25,2 25 24,3 

15. Ürün dosyalarının değerlendirilmesi 
için programda verilen araçlar yetersizdir. 

60 58,3 21 20,4 22 21,4 

16. Ürün dosyalarının öğrenciyi tanımaya 
katkısı yoktur. 

17 16,5 17 16,5 69 67 

 

Öğrenci ürün dosyasına yönelik sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre; en fazla 

katılma yüzdesine (70,9) sahip ifade öğrencilerin öğrenme sorumluluğunu almasını 

sağladığını belirtmektedir. Olumlu içeriğe sahip, ürün dosyalarının eğitim sürecinin her 

aşamasında öğrenci hakkında bilgi sağladığı ve öğrencilerin ürün dosyası ile 
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değerlendirilmesinin mümkün olduğunu belirten ifadeler %51,5 ile en az katılıyorum 

yanıtı verilen ifadelerdir. 

Tartışma ve Yorum 

Elde edilen bulgulara göre; sınıf öğretmenlerinin büyük bir kısmı, ölçme ve 

değerlendirme tekniklerinin öğrenciyi tanımaya katkı sağladığı görüşünde olduğu tespit 

edilmiştir. Sınıf öğretmenlerine göre; öğrenciler ölçme ve değerlendirme tekniklerini 

istenilen düzeyde kullanamamakta ve henüz yeterince tanımamaktadır. Tekniklere 

ilişkin öğrencilerin değerlendirme sürecine doğrudan katılması, öğrencinin 

değerlendirmeyi öğrenmesi ya da güdülenme düzeyini arttırması görüşlerine katılmayan 

ve fikrim yok yanıtını veren sınıf öğretmenleri sayısının fazla olması nedeni ile 

tekniklerin verimli şekilde kullanımının henüz sağlanamadığı yeterince 

benimsenemediği sonuçlarına ulaşılabilir.  

Mevcut kaynaklardaki ölçme araçlarını ve değerlendirme ölçekleri yetersiz 

olarak görülmekte ve öğretmenin ihtiyaç duyulduğunda bu ölçme araçlarını 

hazırlayabilme becerisine sahip olması gerekliliği belirtilmektedir. Fakat araçların 

oluşturulması noktasında sınıf öğretmenlerinin kendilerini bilgi ve deneyim açısından 

yetersiz gördükleri ve hazırlama ve uygulama sürecinin güç bulunduğu sonuçlarına 

ulaşılmaktadır.  

Tekniklerin kullanımı esnasında her zaman objektif olunamaması, sınıf 

disiplininin sağlanmasının güçleşmesi, öğrenci katkısının net olarak belirlenememesi 

gibi sorunlarla karşılaşıldığı ifade edilebilir. Yanı sıra, ölçütlerin her öğrenci için eşit 

tutulamaması, zaman alıcı olması, kalabalık sınıflarda uygulama güçlüğü yaşanması 

sorunların nedenleri arasında gösterilebilir.  
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Sınıf öğretmenlerinin, ölçme ve değerlendirme tekniklerinin uygulanması ile 

elde edilen sonuçların puanlanması ve değerlendirilmesi esnasında karşılaştıkları ve 

ifade ettikleri problemler ve değerlendirme tekniklerine ve uygulama sürecine ilişkin 

ifadelere verdikleri yanıtlar doğrultusunda, bilgi ve deneyim eksikliklerinin olduğu 

söylenilebilir. Bu da tekniklerin kullanımının istenilen düzeyde olmadığının göstergesi 

olarak kabul edilebilir. 

Diğer taraftan, değişen programa ve ölçme ve değerlendirme tekniklerine ilişkin 

hizmet içi eğitim alan sınıf öğretmenlerinin hiç birinin aldıkları eğitimi çok yeterli 

bulmadıkları ve daha çok alınan eğitimin yetersiz olduğu yönünde görüş bildirmeleri de 

bu kanıyı destekler niteliktedir. 

Bu çalışmadan elde edilen bulgular doğrultusunda eksik görülen ve ihtiyaç 

duyulan bilgilendirmenin öğretmen ve öğrenciye sağlanması, mevcut ölçme araçları 

dışında farklı ölçme araçlarının hazırlanıp kullanıma sunulması, verilen hizmet içi 

eğitimlerin iyileştirilmesi önerilmektedir. 
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Özet  
 
Bu çalışmanın amacı İngilizce öğretmenliği bölümünde okuyan eğitim fakültesi öğrencilerinin değerlendirme 
tercihleri ve öğrenme stratejileri arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Çalışma için gerekli veriler, Ankara il 
sınırları içerisinde bulunan 4 üniversitenin 2. 3. ve 4. sınıflarında öğrenim gören 150 öğretmen adayından 
toplanmıştır. Korelasyonel araştırma türündeki bu çalışmada toplanan verilerin analizinde kanonik korelasyon 
katsayısı kullanılmıştır. Kanonik korelasyon analizi, çok sayıda değişkenden oluşan iki değişken dizisi 
arasındaki ilişkileri inceleyen çok değişkenli bir yöntemdir Bu çalışmada değerlendirme tercihleri değişken 
dizisinde alternatif değerlendirme, klasik değerlendirme, karmaşık oluşturmacı sınav türü ve basit seçmeli sınav 
türü, öğrenme stratejileri değişken dizisinde ise eleştirel düşünme, öz yeterlik, bilişötesi düşünme ve yineleme 
değişkenleri bulunmaktadır. Yapılan analiz sonucunda iki değişken dizisi arasında 0,55 düzeyinde orta güce 
sahip bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Her değişkenin kendi veri setlerinin doğrusal bileşeninden oluşan kanonik 
değişkenlerdeki göreli etkilerine bakıldığında;  değerlendirme tercihleri veri setinde alternatif değerlendirme ve 
karmaşık oluşturmacı sınav türü değişkenlerinin, öğrenme stratejileri veri setinde ise, öz yeterlik ve eleştirel 
düşünme değişkenlerinin yüksek kanonik yük değerlerine (0,73-0,89 arası) sahip oldukları görülmektedir. Bu 
bulguya göre iki veri seti arasındaki ilişkide bu değişkenlerin önemli etkiye sahip oldukları söylenebilir. Başka 
bir anlatımla bu bulgu öz yeterlik algıları ve eleştirel düşünme becerileri yüksek öğretmen adaylarının  
değerlendirilirken alternatif değerlendirme yöntemlerini ve karmaşık oluşturmacı sınav türünü tercih ettikleri 
şeklinde yorumlanabilir. 
 
Anahtar Sözcükler: Değerlendirme Tercihleri, Öğrenme Stratejileri, Kanonik Korelasyon  
 
Abstract 
 
The aim of this study is to investigate the correlation between assessment preference and learning strategies of 
ELT (English Language Teaching) students. Data was collected from  150 ELT students studying at four 
universities located in Ankara. In order to analyze the collected data canonical correlation was calculated. 
Canonical correlation is a multivariate statistical method which investigate the correlation between two sets of 
variables. In this study the first set includes “Alternative Asessment”, “Tradational Assessment”, “Complex 
Constructivist Assessment” “Simple Multiple Choice Assessment” variables. The second set includes  critical 
thinking,self efficacy. Metacognitve self regulation and retention learning strategies. Result of the analysis  
reveals that there  is middle strong and positive correlation (0,55) between two sets of variables. Moreover in 
set one "Alternative Assessment and "Complex Constructivist Assessment" variables have  thw strongest 
canonical loadings.  In set two "Self Efficacy" and "Critical Thinking" variables have  the strongest canonical 
loadings. So those variables have strong influence on the correlation  between two sets of variables. 
 
 
Key Words: Assessment preferencei Learning strategies, Canonical correlation. 
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    GİRİŞ 
 

Öğrencilerin sahip oldukları öğrenme stilleri, biçemleri, stratejileri, zekâ türleri ile 

birlikte öğrencilerin tercih ettikleri değerlendirme türleri öğretim sürecinde dikkat edilmesi 

gereken önemli  bireysel farklılıklar olarak görülebilir. Öğretim ve değerlendirme süreçlerinin 

birbirine yakınlaştığı çağdaş eğitim sistemlerinde öğrencilerin sahip oldukları öğrenmeye 

ilişkin karakteristiklerin yanı sıra değerlendirmeye ilişkin algıları ve tercihleri de dikkate 

alınması gereken bir öğe olarak göze çarpmaktadır ve son yıllarda öğrencilerin değerlendirme 

ve öğretim tercihlerine ilişkin çalışmalar hızla çoğalmış, öğrencilerin nasıl bir öğretime ve 

değerlendirmeye ihtiyaç duyduklarına ilişkin belirlemeler yapılmıştır (Birenbaum, 2007). 

 

Değerlendirmenin öğrencilerin öğrenmeleri üzerinde önemli etkileri vardır. Yapılan 

çalışmalar öğrencilerin değerlendirme tercihlerindeki farklılıkların başarılarında da farklılık 

yarattığını ortaya koymuştur. Örneğin karmaşık  problem çözmeye ilişkin görevleri tercih 

eden öğrencilerin basit ve çözümü kolay problemleri tercih eden öğrencilere göre daha 

başarılı oldukları görülmüştür (Philips, 1999). Bunun yanı sıra öğrencilerin, öğretim ve 

değerlendirmeye ilişkin tercihleri, başarılarında etkili olan öğrenme ortamına ve kavramına 

ilişkin algılarına ve öğrenmeye karşı yaklaşımlarına da etki etmektedir (Biggs, 2003; 

Birenbaum, 2003; Struyven ve arkadaşları, 2005).  

 

Öğrenme, öğretim ve değerlendirme arasındaki etkileşimin ve dengenin mevcut 

öğrenme kuramları çerçevesinde sağlanması, değerlendirmeye ilişkin daha derin ve farklı 

açılardan bakılmasının gerekliliğini ortaya koymuştur (Gijbels ve Dochy, 2006). 

Değerlendirme ve öğretim etkinliklerinin karşılıklı olarak birbirini etkilediği düşünülürse 

değerlendirmenin öğretimden ayrı algılanıp (algılanması) ve sürecin sonunda 

uygulanmasından çok, süreç içerisinde etkin kullanılarak öğrencileri öğrenmeye ilişkin derin 

ve niteliksel bir algıya sahip bireylere dönüştürmede etkili bir araç olarak görülmesi yerinde 

olacaktır . 

Öğretim ve değerlendirme süreçlerinin birlikte ele alınması öğrencilerin değerlendirme 

tercihlerine ilişkin yapılan araştırmalarda öğrenme karakteristiklerinin de dikkate alınmasını 

gerekli kılmıştır. Bu bağlamda son yıllarda yapılan çalışmalarda Birenbaum (1997)  

mühendislik ve eğitim fakültesi öğrencilerini değerlendirme tercihleri açısından karşılaştırmış 

ve öğrencilerin değerlendirme tercihleri ve öğretim stratejileri arasındaki ilişkiye bakmıştır. 

Araştırma sonucunda mühendislik fakültesi öğrencilerinin eğitim fakültesi öğrencilerine göre 
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alternatif değerlendirme yöntemlerini daha sık tercih ettiği görülmektedir. Bunun yanı sıra 

araştırma bulguları eğitim fakültesi ve mühendislik fakültesi öğrencilerinin en az sözlü 

sınavları tercih ettiklerini belirtmektedir. Öğrencilerin değerlendirme tercihleri ve öğrenme 

stratejileri arasındaki ilişkiye bakıldığında ise, öğrencilerin üst düzey zihinsel süreçlerinin 

kullanımını gerektiren sınavları tercih etmeleri ile eleştirel düşünme ve bilişötesi öğrenme 

stratejilerini kullanmaları arasında anlamlı ilişki olduğu görülmektedir. 

 

Bu çalışmanın amacı İngilizce öğretmenliği bölümünde okuyan öğrencilerin 

değerlendirme tercihleri ve öğrenme stratejileri arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Bu amaç 

doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranacaktır. 

 

1. İngilizce öğretmenliği bölümünde öğrenim gören eğitim fakültesi öğrencilerinin  

değerlendirme tercihleri ile öğrenme stratejileri arasındaki ilişki nedir? 

 

a. İngilizce öğretmenliği bölümünde öğrenim gören eğitim fakültesi 

öğrencilerinin  değerlendirme tercihleri veri setinde bulunan değişkenlerin 

kanonik yük değerleri nedir? 

b. İngilizce öğretmenliği bölümünde öğrenim gören eğitim fakültesi 

öğrencilerinin öğrenme stratejileri veri setinde bulunan değişkenlerin kanonik 

yük değerleri nedir? 

 

YÖNTEM 

Araştırma Modeli 

 

Bu çalışma ilişkisel tarama modelinde bir araştırmadır. Korelasyonel araştırmalar, iki 

ya da daha çok değişken arasındaki ilişkinin, herhangi bir şekilde bu değişkenlere müdahale 

edilmeden incelendiği araştırmalardır. Korelasyonel araştırmalar, değişkenler arasındaki 

ilişkilerin açığa çıkarılmasında, bu ilişkilerin düzeylerinin belirlenmesinde etkili ve bu 

ilişkilerle ilgili daha üst düzey araştırmaların yapılması için gerekli ipuçlarını sağlayan önemli 

araştırmalar oldukları söylenebilir (Büyüköztürk ve diğ., 2008).    

 

Çalışma Grubu 
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Bu çalışma için gerekli veriler ODTÜ, Hacettepe Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve 

Başkent Üniversitesinde 2. 3. ve 4. sınıflarda okuyan 150 öğretmen adayından toplanmıştır. 

 

Veri Toplama Araçları 

1. Değerlendirme Tercihleri Ölçeği 

Orjinali Birenbaum (1994, 1997, 2007) tarafından geliştirilen “Değerlendirme 

Tercihleri Ölçeği (Assessment Preference Inventory) Gülbahar ve Büyüköztürk (2008) 

tarafından Türk kültürüne uyarlanmıştır. Üniversite öğrencilerin değerlendirme tercihleri 

hakkında belirleme yapan ölçek, uyarlama çalışması sonrasında 72 maddeden oluşmaktadır. 

Ölçek “Değerlendirme Türlerine İlişkin Boyutlar”, “Öğrencilere İlişkin Boyutlar” ve “Sınav 

Alma, Notlaştırma ve Raporlaştırma” olmak üzere üç temel boyuttan oluşmaktadır.  Bu 

çalışmada ölçeğin “Değerlendirme Türlerine İlişkin Boyutlar” kısmında bulunan “Alternatif 

Değerlendirme”, “Klasik Değerlendirme”, “Karmaşık Oluşturmacı Sınav Türü” ve “Basit 

Seçmeli Sınav Türü” alt boyutları kullanılmıştır. 

Dört alt boyuttaki faktör yükleri .45 ile .78 arasında değişmektedir. Alternatif 

Değerlendirme Türleri faktörünün Cronbach Alfa İçtutarlılık Katsayısı .86  iken Klasik 

Değerlendirme Türleri faktörünün Cronbach Alfa İçtutarlılık Katsayısı .67’dir. Bu iki faktör 

ölçeğe ilişkin toplam varyansın %44’ünü açıklamaktadır.  

“Basit Seçmeli Sınav Türü” faktörünün Cronbach Alfa İçtutarlılık Katsayısı .75 iken  

“Karmaşık Oluşturmacı Sınav Türü” faktörünün Cronbach Alfa İçtutarlılık Katsayısı .58’dir. 

Bu iki faktör ölçeğe ilişkin toplam varyansın %41’ini açıklamaktadır. 

2. Güdülenme ve Öğrenme Stratejileri Ölçeği 

Güdülenme ve Öğrenme Stratejileri Ölçeği (Motivated Strategies for Learning 

Questionnaire) Pintrich, Smith, Garcia ve McKeachie (1991) tarafından geliştirilmiştir. Ölçek 

Büyüköztürk ve diğerleri (2004) tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. 

Ölçeğin uygulama süresi 20-30 dakika arasında değişmektedir. Bireyler ölçekte yer 

alan her bir ifadeye ilişkin katılma düzeylerini “benim için kesinlikle yanlış” (1) ile “benim 

için kesinlikle doğru” (7) arasında değişen Likert tipi yedili derecelendirme ölçeği üzerinde 

işaretlemektedirler. İki ayrı boyutta toplam 15 alt ölçekten oluşan GÖSÖ, modüler bir yapıya 

sahiptir ve uygulayıcının kullanım amacına göre alt ölçeklerden elde edilecek puanlar ayrı 
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ayrı kullanılabilmektedir (Pintrich ve diğerleri, 1993). Ölçeğin herhangi bir faktöründen 

alınan yüksek puan, öğrencinin sözü edilen faktörle ilgili özelliğe yüksek düzeyde sahip 

olduğunu göstermektedir. Bu çalışmada ölçeğin “Bilişötesi” “Eleştirel Düşünme”, “Öz 

Yeterlik” ve “Yineleme” alt boyutları kullanılmıştır. Bu alt boyutlara ilişkin Cronbach Alfa 

İçtutarlılık Katsayıları .0,65 ile 0,80 arasında değişmektedir. 

 

 

Verilerin Analizi 

Çalışmada toplanan verilerin analizi için kanonik korelasyon katsayısı hesaplanmıştır. 

Kanonik korelasyon analizi, çok sayıda değişkenden oluşan iki değişken dizisi arasındaki 

ilişkileri inceleyen çok değişkenli bir yöntemdir (Albayrak, ed. Kalaycı, 2008). Kanonik 

korelasyon analizi bağımlı ve bağımsız değişkenlerin doğrusal bir fonksiyonu olarak türettiği 

kanonik değişkenlerle faktör analizine, değişken dizileri arasındaki maksimum korelasyonları 

sağlamak amacıyla birbirinden bağımsız boyutlar türetebilmesiyle ayırma analizine 

benzemektedir. Kanonik korelasyon analizi bağımlı ve bağımsız değişken dizileri arasındaki 

ilişkiyi en yüksek düzeye çıkartacak en uygun yapıyı veya boyutluluğu belirlemeyi 

amaçlamaktadır. Bu çalışmada birinci veri dizisinde değerlendirme tercihleri (alternatif, 

klasik, basit seçmeli, karmaşık oluşturmacı değerlendirme türleri) ikinci veri dizisinde ise 

öğrenme stratejileri (eleştirel düşünme, bilişötesi, öz yeterlik ve yineleme) bulunmaktadır. 

Veri dizilerinde bulunan tüm değişkenler sürekli olup, eşit aralıklı ölçek düzeyinde ölçüm 

yapmaktadır. Verilerin analizinde SPSS 15.0 paket programı kullanılmıştır. 

BULGULAR 

İngilizce öğretmenliği bölümünde okuyan öğrencilerin değerlendirme tercihleri ve 

öğrenme stratejileri arasındaki ilişkiyi belirlemek için kanonik korelasyon katsayısı 

hesaplanmıştır. Analize geçilmeden önce çok boyutlu normallik varsayımı test edilmiş ve çok 

boyutlu uç değerler belirlenmiş ve analiz dışında bırakılmıştır. Değişkenler arasındaki ilişki 

düzeylerine bakılmış ve çoklu doğrusal bağlantı sorunun olmadığı belirlenmiştir. Aşağıda 

Tablo 1’de kanonik korelasyon analizi sonuçları verilmiştir. 

Tablo 1: Değerlendirme tercihleri ve öğrenme stratejileri kanonik korelasyon analiz   
sonuçları 
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İlk Kanonik Değişken  
Değerlendirme Tercihleri  (SET 1) Korelasyon Katsayı 

Alternatif Değerlendirme -0,89 -0,71 
Klasik Değerlendirme -0,28 -0,18 
Karmaşık Oluşturmacı Sınav Türü -0,73 -0,39 
Basit Seçmeli Sınav Türü -0,35 -0,10 

Değişim Yüzdesi 0,39  
Fazlalık 0,12  

Öğrenme Stratejilerİ  (SET 2)   
Biliş ötesi düşünme  -0,70 -0,02 
Eleştirel Düşünme -0,85 -0,63 
Öz Yeterlik -0,86 -0,59 
Yineleme -0,42 0,10 

Değişim Yüzdesi 0,53  
Fazlalık 0,16  

Kanonik Korelasyon 0,55  
 

Tablo 1’e bakıldığında değerlendirme tercihleri veri seti ile öğrenme stratejileri veri 

setinden oluşturulan ilk kanonik değişken çifti arasında 0,55 düzeyinde orta güçte pozitif bir 

ilişki olduğu görülmektedir (%31 örtüşen varyans -  Wilks Lambda 0,625 p< ,01). Diğer 

kanonik değişken çiftler anlamlı olmadığı için yorumlanmamıştır. 

 

Değerlendirme tercihleri veri setinde kendi kanonik değişkeninde en fazla güce sahip 

olan değişkenler sırasıyla Alternatif Değerlendirme (0,89) , Karmaşık Oluşturmacı Sınav Türü 

(0,73), Basit Seçmeli Sınav Türü (0,35) ve Klasik Değerlendirme (0,28)’dir.  Bu veri setinde 

Alternatif Değerlendirme ve Karmaşık Oluşturmacı Sınav Türü değişkenlerinin kendi veri 

setlerinden oluşan kanonik değişkende en fazla güce sahip olan değişkenler olduğu 

söylenebilir. 

 

Öğrenme stratejileri veri setinde en fazla güce sahip değişkenler ise sırasıyla öz 

yeterlik algısı (0,86),  eleştirel düşünme (0,85), bilişötesi düşünme (0,70) ve yineleme (0,42) 

olduğu görülmektedir. Bu veri setinde ise öz yeterlik algısı, eleştirel düşünme ve bilişötesi 

düşünme kendi veri setlerinden oluşan kanonik değişkende en fazla güce sahip değişkenler 

olarak dikkat çekmektedir. 

 

Her veri setinden oluşturulan kanonik değişkenler arasındaki ilişkide en yüksek 

katkıya sahip değişkenlerin değerlendirme türleri veri setinde alternatif değerlendirme ve 

karmaşık oluşturmacı sınav türü, öğrenme stratejileri veri setinde ise öz yeterlik algısı ve 

eleştirel düşünme görülmektedir.  
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Bu sonuçlara göre öz yeterlik algısı ve eleştirel düşünme becerisi yüksek öğrencilerin 

alternatif değerlendirme türü ve karmaşık oluşturmacı sınav türünü tercih ettikleri 

söylenebilir. Bunun yanı sıra yineleme, sit seçmeli sınav türü ve klasik değerlendirme 

yöntemini değişkenlerinin iki veri seti arasındaki ilişki de düşük öneme sahip oldukları 

görülmektedir. Ayrıca elde edilen bulgular değerlendirme tercihleri veri setinin kendi 

Kanonik değişken varyansının %39’unu, öğrenme stratejileri kanonik değişken varyansının 

ise %12’sini açıkladığı görülmektedir. Öğrenme stratejileri veri seti ise kendi kanonik 

değişkenindeki varyansın %53’ünü, değerlendirme tercihleri kanonik değişkenin ise %16’sını 

açıklamaktadır. 

 

 

 
SONUÇ VE TARTIŞMA 
 
Hesaplanan kanonik korelasyon katsayısı sonunca göre değerlendirme tercihleri ve öğrenme 

stratejileri arasında orta düzeyde bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Bu bulgu öğretmen 

adaylarının kendileri değerlendirilirken tercih ettikleri değerlendirme yöntemleri ile öğrenme 

stratejileri arasında azımsanmayacak bir ilişki olduğunu göstermektedir. Kendi kanonik 

değişkenlerinde yüksek kanonik yük değerine sahip değişkenler dikkate alındığında, bu 

ilişkide değerlendirme tercihleri veri setinde alternatif değerlendirme ve karmaşık oluşturmacı 

sınav türü, öğrenme stratejileri veri setinde ise öz yeterlik ve eleştirel düşünme 

değişkenlerinin büyük öneme sahip olduğu görülmektedir. Bu durum kendini akademik 

açıdan yeterli gören ve öğrenme sürecinde eleştirel düşünme gücünü kullanan öğretmen 

adaylarının alternatif değerlendirme yöntemlerini ve karmaşık oluşturmacı sınav türünü tercih 

ettiklerini göstermektedir. 

 

Birenbaum (1997)’de yaptığı benzer bir çalışmada üniversite öğrencilerinin 

değerlendirme tercihleri ve öğrenme stratejileri arasında 0,37 düzeyinde bir ilişki bulmuş ve 

değerlendirme tercihleri veri setinde karmaşık oluşturmacı sınav türü değişkeninin (0,93) 

öğrenme stratejileri veri setinde ise öz denetim (0,61) öz yeterlik (0,59) değişkenlerinin en 

yüksek kanonik yük değerlerine sahip olduğunu belirlemiştir. 

 

Sturyven, Dochy ve Janssens, (2005) ise, öğrencilerin değerlendirme etkinliklerine 

ilişkin deneyimleri ile öğrencilerin öğrenmeye ilişkin yaklaşımları ve algıları arasında ilişki 
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olduğundan bahsetmiştir. Struryven ve arkadaşları (2003) klasik değerlendirme yöntemlerinin 

yüzeysel öğrenme gerektirdiğini ve tetiklediğini, alternatif değerlendirme yöntemlerinin ise 

daha derin ve kavramsal öğrenmeleri gerektirdiğini ve bu nedenle de öğrenme çıktılarının 

kalitesini doğrudan etkilediğini söylemiştir. 

 

Bu bulgular ışığında öğretmenlerin kullandıkları değerlendirme yöntemlerinin 

öğrencilerin kullandıkları öğrenme stratejilerini etkilediğini söylenebilir. Bu nedenle 

öğretmenlerin geleneksel değerlendirme yöntemlerinin yanında performans görevi, portfolyo 

gibi alternatif değerlendirme yöntemlerini ve üst düzey zihinsel özellikleri ölçen soru 

yapılarını kullanmaları öğretmen adaylarının daha nitelikli ve kalıcı öğrenmeyi sağlayan 

öğrenme stratejilerini benimsemelerinde etkili rol oynayacaktır. 

 

Benzer çalışmaları yapacak araştırmacıların ise çalışma grubunu genişletip yalnızca 

İngilizce öğretmenliği değil, diğer bölümlerde öğrenim gören öğretmen adaylarını da çalışma 

grubuna dahil etmeleri yerinde olacaktır. Ayrıca araştırmacıların değerlendirme tercihleri 

ölçeğinin bu çalışma kapsamına alınmayan diğer alt boyutlarını da dikkate alarak benzer 

çalışmaları yapmaları daha kapsamlı ve genel yorumların yapılmasına olanak sağlayacaktır. 
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*Yapılandırılmış İletişim Gridi Tekniğinin Bilişim Teknolojileri 
Dersi Ölçme ve Değerlendirme Süreci Açısından Etkililiğinin 

İncelenmesi  
Yrd. Doç. Dr. Bayram BIÇAK**  Aysun ÇAKMAKLI*** 

ÖZET 
Bu araştırmada Yapılandırılmış İletişim Gridi (YİG) tekniğinin Bilişim Teknolojileri dersinde öğrenci 
performansının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde etkili olup olmadığı incelenmiştir. Araştırma; 2007-2008 
eğitim – öğretim yılı Zonguldak ili, Çaycuma ilçesinde yer alan bir İlköğretim Okulu’nda, 7. ve 8. sınıfta 
okuyan, 137 öğrenciyle yapılmıştır. Uygulamada; İlköğretim Okulları Seçmeli Bilişim Teknolojileri Dersi 
Öğretim Programı’ndan 7. Basamak “Hesaplarımı Karşılaştırıyorum” ünitesi seçilmiştir. Bu ünitenin hedef 
davranışlarını ölçen 32 test maddesinden oluşan bir yapılandırılmış iletişim gridi testi hazırlanmıştır. YİG’ de 
hazırlanmış olan testin güvenirliği açısından incelendiğinde; testin iç tutarlılık katsayısı (Cronbach α) 0,92, iki 
yarı test güvenirliği ise 0,93 olarak hesaplanmıştır. YİG testinin ölçüte bağlı geçerliğini test etmek için; 
katılımcıların YİG testi puanları ile aynı dönemdeki matematik ortalamalarıyla arasındaki ilişkiye bakılmıştır. 
YİG’ de hazırlanmış olan test kullanışlılık açısından incelendiğinde; puanlama, uygulama, yorumlama ve 
ekonomiklik açısından kullanışlı bir test olduğu gözlenmiştir. Ancak testin planlanması aşamasında, çeşitli 
donanımsal ve yazılımsal aksaklıkların giderilmesi durumunda kullanışlılığın daha da artacağı düşünülmektedir. 

 
Anahtar Kelimeler: Tamamlayıcı Ölçme ve Değerlendirme, Yapılandırılmış İletişim Gridi, Bilgisayar Destekli 
Ölçme 
 
GİRİŞ 
Geleneksel öğretim yöntemlerinin yerini alan modern öğrenim yaklaşımları kadar öğretim 
sürecinin değerlendirilmesi boyutu da sürekli bir gelişme ve değişme içermektedir. Bu durum, 
eğitimin her boyutunda da gözlenen ilerleme ve gelişmeler olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Eğitim sürecinin ölçme ve değerlendirme boyutundan bakıldığında; eğitimcilerin, öğrenci 
niteliklerinin süreç ve ürün açısından ölçülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla birçok teknik 
geliştirdikleri ve bu teknikleri daha da geliştirmek için çalışmalarına devam ettikleri 
izlenmektedir. Hayatın her alanında olduğu gibi ölçme değerlendirme alanında da eksiklikler 
giderilerek, ilerleme ve gelişmeler çeşitli araştırmalarla sürmektedir. Ölçme değerlendirme 
alanındaki eksiklikleri ortadan kaldırmak için, var olan tekniklere ek olarak yeni bir takım 
teknikler geliştirilmiştir. Yeni ortaya konan bu tekniklere tamamlayıcı ölçme ve 
değerlendirme teknikleri denilmiştir (Bahar ve diğerleri, 2006). Ölçme değerlendirme 
faaliyetleri, eğitim sürecinin hemen hemen her aşamasında yer alır ve zaman açısından önemli 
bir yer tutar. Yapılan araştırmalar ölçme değerlendirme ile ilgili işlemlerin, okul 
öğretmenlerinin oldukça önemli bir zaman dilimini bu faaliyetlere ayırdığını göstermektedir 
(Curtis ve diğerleri, 2002; Hosp ve Reschly, 2002). Ölçme ve değerlendirme faaliyetlerine 
ayrılan zaman diliminin bu kadar fazla oluşu, eğitimcileri daha sınırlı zamanda daha etkili 
ölçme değerlendirme etkinlikleri geliştirme konusunda düşünmeye ve bu amaçla 
bilgisayardan da faydalanma konusunda düşünmeye yöneltmiştir. Ölçme değerlendirme 
teknikleri ile ilgili yapılan çalışmalar, geleneksel test teknikleri olarak bilinen tekniklerin 
yanında, yeni tekniklerin geliştirilmesine işaret etmektedir. Tamamlayıcı ölçme ve 
değerlendirmede kullanılan teknikler: tanılayıcı dallanmış ağaç, yapılandırılmış grid, kelime 
ilişkilendirme, portfolyo, proje, performans değerlendirme, gözlem tekniği, kavram haritası, 
görüşme tekniği, öz değerlendirme, akran değerlendirme, grup değerlendirme olarak 
sıralanabilir. Eğitim teknolojisindeki gelişmelere bağlı olarak özellikle bilgisayarın eğitim 
sürecinde kullanılmaya başlanması tamamlayıcı ölçme ve değerlendirme süreçlerine de 
önemli katkılar sağlamaktadır. 
* Çakmaklı, A., A. İ. B. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, yayımlanmamış yüksek lisans tezinden uyarlanmıştır. 
** Yrd. Doç. Dr., A. İ. B. Ü. , e-posta: bayrambicak@yahoo.com 
*** Bilişim Teknoloji Dersi Öğretmeni, cakmakliaysun@yahoo.com 
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Yapılandırılmış İletişim Gridi (Structural Communication Grid) 
YİG tekniği, kutucuklardan (grid) oluşan bir şablon üzerinde, öğrencilerin bu kutucuklardaki 
maddeleri seçmesi ve gerekiyorsa bunları sıraya koyarak işaretlemesi ile soruları cevaplama 
mantığına dayanmaktadır. YİG ilk bakışta çoktan seçmeli test gibi görünse de, birçok 
farklıklara sahiptir. YİG tekniği ilk olarak Egan’ın (1972) çalışmalarından kaynaklanmış olup, 
daha sonra bazı araştırmacılar tarafından kullanılmış ve geliştirilmiştir (Johstone ve diğerleri, 
2000). YİG tekniği geniş bir şekilde kimyada, organik kimyada, biyolojide, fen ve diğer fen 
dallarında kullanılmaktadır (Atıcı ve Karahan, 2006; Bahar, Öztürk ve Ateş, 2002; Danili ve 
Raid, 2005; Danili ve Raid, 2006; Hassan ve diğerleri, 2004; Morrison, 1996; Özatlı, 2006). 
YİG tekniği çeşitli araştırmalarda değerlendirme tekniği olarak kullanılmıştır (Bahar, 2003; 
Özsevgeç, 2006). YİG’nin çeşitli faktörlerle ilişkisini incelemek amacıyla yapılan araştırmalar 
da bulunmaktadır (Johnstone ve diğ., 2000). 

Talbi (2003), YİG’in birçok kullanımı olduğunu ifade etmekte ve bunları; “sınıflandırmanın 
ve içeriği anlamanın test edilmesi”, “sıralama yeteneğinin test edilmesi”, “çeşitli düzeylerde 
anlam çıkarmanın test edilmesi” olarak açıklamaktadır. YİG tekniğinin en önemli 
özelliklerinden biri; anlamlı öğrenmeyi ölçmeyi sağlaması, öğrencinin bilişsel yapısındaki 
kavram yanılgılarını, bilgi ağındaki eksiklik ve aksaklıkları ortaya koyması için bir teşhis 
aracı olarak kullanılmasıdır (Bahar, Öztürk ve Ateş, 2002; Johnstone ve diğerleri, 2000).  
Bu teknik uygulanırken; yaşa ve seviyeye bağlı olarak dokuz ya da on iki kutucuktan oluşan 
bir tablo hazırlanır (Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Fen ve 
Teknoloji Dersi (6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı, 2006). Aydın (2004), gridin içerisinde 
yer alan kutucukların sayısının eğitimcinin isteğine göre, ölçülmek istenen özelliğe bağlı 
olarak artırılıp azaltılabileceğini söylemektedir. Kutucukların sayısı ile ilgili olarak ortaya 
çıkan bazı durumları ise şöyle açıklamaktadır: 

1- Grid içerisinde yer alan kutucukların sayısı ne kadar fazla olursa öğrencinin cevaba 
ilişkin tahmin olasılığı da o kadar azaltmaktadır. 

2- Sıralama sorularının da sorulabilmesi, griddeki birçok kutucuk içerisinden öğrencinin 
sıralamayı oluşturacak kutucukları seçme olasılığı da son derece azalmaktadır. 

3- Bununla birlikte gride ki kutucuk sayısının fazla olması, her kutucuğa yerleştirilecek 
olan maddelerin nitelikli olmasını, bu niteliğe uygun maddelerin yerleştirilmesini 
zorlaştıracaktır. 
Griddeki her kutucuk içine metin, şekil, resim formatında cevap veya çeldirici 
konulabilmektedir. Bu durum YİG ile ölçme değerlendirme yapacak olan kişinin, bu 
özellikleri kullanarak daha geniş bir alanda, daha objektif bir ölçme değerlendirme 
yapabilmesini sağlayacaktır (Aydın, 2004). Griddeki kutucukların içi bu şekilde 
doldurulduktan sonra öğrencilere, soruların cevabını içeren kutu ya da kutucuklar sorularak 
bunları işaretlemeleri istenir. Bazı durumlarda ise, işaretledikleri kutucukları soruların 
özelliğine göre belli bir sıraya sokmaları istenir. Bu özellik YİG tekniğinin en önemli 
noktalarından biridir. Çünkü öğrencilerden işaretledikleri kutucukları sıraya sokmaları 
istendiğinde öncelikle soruya ilişkin hangi kutucukların doğru olması gerektiğini kesin bir 
şekilde tahmin etmeden belirlemeleri gerekmektedir. Bunu izleyen sırayı doğru bir şekilde 
yerleştirip işaretlemeleri gerekmektedir. İşte bu durum YİG tekniğini çoktan seçmeli 
testlerden kesin olarak ayırmaktadır. Öğrenci bu formatta, çoktan seçmeli test gibi tek bir 
cevabı tahmin edememektedir, birçok kutucuk işaretlemesinin yanı sıra sıralama da yaparak 
tahmin olasılığını kaybetmektedir. Aynı zamanda öğrenci çoktan seçmeli testlerde kaç tane 
şık seçeceğini bilirken, YİG tekniğinde kaç tane kutucuk seçeceğini bilmemektedir. Bu durum 
da YİG tekniğinin kuvvetli yanlarından birini oluşturmaktadır (Aydın, 2004). Öğrenciler, 
rasgele dağıtılmış olan parçalardan seçimler yaparak, öğretmen ile iletişim içerisinde 
bulunmaktadırlar. Yani, cevaplara yönelik olarak oluşturulan yapılar (gerek parçaları bulma 
gerekse sıralama şeklinde) ile o konu ile ilgili olarak kavramsal yapıyı gösterebilmektedirler. 
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Bu nedenle bu ölçme tekniğine Yapısal İletişim (Structural Communication) adı verilmiştir. 
Bu durum, verilen konunun bağlantı ve tamlık derecesini belirtmektedir (Johnstone ve 
diğerleri, 2000). Özetle, bu ölçme sürecinde öğrencilerden 1) soruya ilişkin gerekli cevabı 
(kutu numaralarını) seçmeleri, 2) bu kutucukları mantıksal sıraya göre dizmeleri istenir. 
Buradaki işlemler bilgiyi seçmek ve onu mantıksal olarak sıraya koymaktır.  
Her iki adım için farklı puanlama sistemi kullanılır. 
 C1 _ C3 
 C2    C4 
 
 C1= Seçilen doğru kutucuk sayısı,  C2= Toplam doğru kutucuk sayısı 
 C3= Seçilen yanlış kutucuk sayısı  C4= Toplam yanlış kutucuk sayısı 
 
Bu formüle göre öğrencilerin puanları -1 ile +1 arasında değişir. Bu puanı 1 ile 10 arasında bir 
puana dönüştürmek için 1 ile toplanarak negatifliği ortadan kaldırılır ve elde edilen sayı 5 ile 
çarpılır. 
YİG tekniği mevcut programlar arasında ilköğretim fen ve teknoloji dersinin 
değerlendirilmesinde kullanılmaktadır. Bu çalışmada YİG tekniğinin İlköğretim Seçmeli 
Bilişim Teknolojileri dersinde öğrenci başarısının değerlendirmesindeki etkililiğini incelemek 
ve bu aracı geçerlik ve güvenirlik ve kullanışlılığını test etmektir. 
 
Araştırmanın Amacı 
Bu çalışmada, eğitim sisteminde kullanılan geleneksel ölçme tekniklerini destekleyen, 
tamamlayıcı ölçme tekniklerinden biri olan “yapılandırılmış iletişim gridi” tekniğinin Bilişim 
Teknolojileri dersinde, öğrenci performansını ölçme süreci açısından etkililiğinin incelenmesi 
amaçlanmaktadır. Araştırma iki boyuttan oluşmaktadır. Bunlar; Bilişim Teknolojileri dersinde 
öğrenci performansını ölçme amaçlı YİG yöntemiyle bir başarı test hazırlamak ve testi bazı 
psikometrik özellikler açısından değerlendirmektir. 
Bu amaçla şu sorulara yanıt aranmıştır: 

1- Yapılandırılmış iletişim gridinde hazırlanmış olan bu testin geçerliği nedir? 
a.  Kapsam geçerliği açısından etkililiğinin değerlendirilmesi 
b.  Görünüş geçerliği açısından etkililiğinin değerlendirilmesi 
c.  Eş zaman yordama geçerliği açısından etkililiğinin değerlendirilmesi 

2- Yapılandırılmış iletişim gridinde hazırlanmış olan bu testin güvenirliği nedir? 
a. İç tutarlılık açısından güvenirliğinin değerlendirilmesi 
b. İki yarı güvenirliği açısından güvenirliğinin değerlendirilmesi 

3- Yapılandırılmış iletişim gridinde hazırlanmış olan bu testin kullanışlılığı nedir? 
a. Uygulama açısından etkililiğinin değerlendirilmesi 
b. Puanlama açısından etkililiğinin değerlendirilmesi 
c. Yorumlama-dönüt açısından etkililiğinin değerlendirilmesi 
d. Ekonomiklik açısından etkililiğinin değerlendirilmesi 

   
Araştırmanın Önemi 
Günümüzde öğretmenler alışılagelmiş ölçme tekniklerini kullanmaktadır (çoktan seçmeli 
testler vb.). Araştırmada tamamlayıcı ölçme teknikleri arasında yer alan YİG tekniğinin 
psikometrik özellikleri irdelenerek pratikte bilşim teknolojileri dersi açısından kullanılabilirlik 
düzeyi incelenerek ilgili dersin ölçme ve değerlendirme süreçlerine dahil edilip edilemeyeceği 
tartışılmıştır. Geleneksel ölçme ve değerlendirme araçlarıyla yapılan değerlendirme sürecinin 
bu yöntemle zenginleştirilecek olması araştırmanın önemini ortaya koymaktadır.   
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Araştırmanın Sınırlılıkları 
1- Araştırma 2007-2008 eğitim öğretim yılı ile sınırlıdır. 
2- Araştırma, Zonguldak ili Çaycuma ilçesinde yer alan bir İlköğretim Okulu’nda okuyan 7. 
ve 8. sınıf öğrencileri ile sınırlıdır. 
3- Araştırma İlköğretim Seçmeli Bilişim Teknolojileri Dersi 7. Basamak “Hesaplarımı 
Karşılaştırıyorum” ünitesi ile sınırlıdır. 
4- Bu araştırma, tamamlayıcı ölçme tekniklerinden biri olan yapılandırılmış iletişim gridi ile 
sınırlıdır. 
 
YÖNTEM 
Araştırma Deseni 
Araştırma; YİG tekniğinin Bilişim Teknolojileri dersinde, öğrenci performansını ölçme süreci 
açısından etkililiğini tespit etmek amacıyla yapılmış deney öncesi desenli bir araştırmadır.  
Katılımcılarının evrenden ve uygulama gruplarına atanmaları sürecinde tesadüfî atama 
yönteminin kullanılamamış, deneme gruplarından elde edilen sonuçları karşılaştırmak 
amacıyla kontrol grubu oluşturulamamıştır. Bu nedenlerle yapılan çalışma deney öncesi desen 
olarak tanımlanmıştır. 
 
Katılımcılar 
Araştırmaya; 2007-2008 Eğitim-Öğretim yılı içerisinde Zonguldak ili, Çaycuma ilçesinde yer 
alan bir İlköğretim Okulu’nda okuyan 7. ve 8. sınıf öğrencileri katılmıştır. Araştırmaya katılan 
7. ve 8. sınıf öğrencilerinin seçilme nedeni, testin uygulanacağı ünitenin, 7. ve 8. sınıf 
öğrencilerinin bilgi seviyesinde olmasıdır. Araştırmaya katılan katılımcı sayıları Tablo 1’de 
sunulmuştur. 
 
Tablo 1 
Araştırmada Yer Alan Katılımcıların Sayısal Durumu 

7. Sınıf 8. Sınıf Toplam 
Kız Erkek Kız Erkek Kız Erkek 

f % f % f % f % f % f % 
47 34 23 17 33 24 34 25 80 58 57 42 

 
 

Veri Toplama Aracı ve İşlemler 
 

YİG Testi ile Ölçülecek Özelliklerin Saptanması 

 Bu öğretim programındaki 7. basamak “Hesaplarımı karşılaştırıyorum” ünitesinin 
kazanımları aşağıdadır: 

1- Bir elektronik çizelgedeki veri ve hücreleri biçimlendirir. 

2- Belirli problemlerin çözümüne yönelik formülleri kullanarak hesaplamalar yapar. 

3- Bir hücre aralığındaki verileri belli bir ölçüte göre azalan ya da artan şekilde sıralar. 

4- Bir elektronik çizelge kullanarak amacına uygun tiplerde grafik oluşturur ve   

düzenler. 

YİG Testi Maddelerinin Yazılması ve Gözden Geçirilmesi 
Hazırlanacak olan YİG testi için seçilen ünite olan “Hesaplarımı Karşılaştırıyorum” ünitesinin 
belirtke tablosu hazırlanmıştır. Belirtke tablosuna göre 32 maddelik bir test hazırlanmıştır. 
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Hazırlanmış olan bu maddeler iki konu alanı uzmanı (bilgisayar öğretmeni) ve tekniği tanıyan 
iki ölçme-değerlendirme uzmanı tarafından incelenmiş ve onların getirdiği öneriler ışığında 
gerekli düzenlemeler yapılarak tekrar yazılmıştır. Düzeltmeler yapıldıktan sonraki incelemede 
ise, konu alanı uzmanları ve tekniği tanıyanlar YİG testi için herhangi bir düzeltmeye gerek 
olmadığını, testin uygulanabileceğini ifade etmişlerdir. Ölçeğin son hali ek 1’de sunulmuştur. 

Hazırlanan YİG testi Karakırık, Bahar ve Aydın (2003) tarafından geliştirilmiş olan 
“Yapılandırılmış İletişim Gridi” bilgisayar programına aktarılmıştır. Bu program bilgi 
teknoloji sınıfındaki bütün bilgisayarlara kopyalanmış ve katılımcıların cevaplaması için hazır 
hale getirilmiştir. 
Katılımcılar testi cevaplandırmaya başlamadan önce iki konuda uyarılmıştır. Bunlardan ilki; 
“Yapılandırılmış İletişim Gridi” programını açtıklarında “Uygula” butonuna basmaları 
gerektiğidir. Çünkü “Dosya” menüsünden “Aç” butonuna basmaları halinde cevaplar 
görülmektedir. İkincisi ise; testi cevaplandırırken herhangi bir sorunun cevabı için tüm 
kutucukları işaretlememeleri yönündedir. 
Katılımcıların maddeleri cevaplaması için kendilerine bir ders saati (45 dk) süre verilmiştir. 
Katılımcıların % 80’i, testi 40 dakikada cevaplandırmıştır. Cevaplama işleminin bitmesiyle 
çıkan “Bitir” butonuna basılmasıyla katılımcıların cevapları program tarafından 
“katılımcıadı_numarası.son” adlı dosyaya yazılmış ve bilgisayarda aynı klasöre yine program 
tarafından kaydedilmiştir. Kaydedilen bu dosya, “Notepad” kelime işlemcisi yardımıyla 
açılmaktadır. Bilgisayarlara kaydedilen katılımcıların dosyaları bütün bilgisayarlardan 
toplanmış ve veriler bir istatistik paket programına aktarılmıştır. 
 
BULGULAR VE YORUM 
1- Yapılandırılmış iletişim gridinde hazırlanmış olan testin geçerliğine ait bulgular 
incelendiğinde; YİG testinin kullanılış amacına hizmet ettiği, katılımcıların Bilişim 
Teknolojileri dersi performansını ölçtüğü görülmüştür.  
 
Kapsam geçerliği açısından etkililiğinin değerlendirilmesi: Hazırlanmış olan testin kapsam 
geçerliğinin hedeflenmiş olan ünitenin bütün kazanımlarının aynı anda ölçülebilme yetisi 
nedeniyle yeterli olduğu söylenebilir. Bu kanıt ölçekte sorulan soruları inceleyen dört alan 
uzmancınca desteklenmiştir. 
 
Görünüş geçerliği açısından etkililiğinin değerlendirilmesi: Dört alan uzmanı, hazırlanmış 
olan testin görünüş olarak Bilişim Teknolojileri dersine ait bir test olduğu kanısına 
varmışlardır. Bu durum ise testin görünüş açısından geçerli bir test olduğunu göstermektedir. 
 
Ölçüt geçerliği (eş zaman) açısından etkililiğinin değerlendirilmesi: YİG testinin ölçüt 
geçerliği açısından etkiliğinin incelenebilmesi için Bilişim Teknolojileri dersi ile ilgili 
olabilecek en yakın ders olarak matematik dersinin olduğu görülmüştür. Bunun için 
katılımcıların YİG testinin uygulandığı dönemdeki Matematik dersi ortalamaları 
kullanılmıştır. Araştırmada katılımcıların YİG testi puanları ile Matematik dersi ortalamaları 
arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu ilişkinin yönü ve düzeyi ile ilgili bilgi Pearson Momentler 
Çarpımı korelasyon katsayısı ile elde edilmiştir. Bu veriler ışığında katılımcıların testten 
aldıkları puanla matematik dersi puanları arasındaki ilişki 0,73 (P<0,05) olarak bulunmuştur. 
Bu durum ise YİG testinden aldıkları puan ile matematik dersi arasında güçlü bir ilişki 
olduğunu göstermektedir, yani testin ölçüt geçerliği yüksektir. 

 
2- Yapılandırılmış iletişim gridinde hazırlanmış olan testin güvenirliğine ait bulgular 
incelendiğinde; YİG tekniği puanlayıcılar açısından objektif bir tekniktir.  Çünkü YİG testini 
her kim puanlarsa puanlasın testten aynı sonuç elde edilecektir. 
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İçtutarlılık (Cronbach α) Açısından Güvenirliğinin Değerlendirilmesi: Testin içtutarlılık 
katsayısı (Cronbach α) 0,92, testin iki yarı güvenirliği ise 0,93 olarak gözlenmiştir. Bu 
değerler madde-test tutarlığı açısından yüksekliğine ve ölçüme karışan hata payının 
düşüklüğüne işaret etmektedir.  
 
3- Yapılandırılmış iletişim gridinde hazırlanmış olan testin kullanışlılığına ait bulgular 
incelendiğinde;  
 
Uygulama açısından etkililiğinin değerlendirilmesi: YİG’nde hazırlanmış olan bu testin 
uygulama açısından kullanışlı bir testtir. Çünkü testin uygulanması hem uygulayıcı hem de 
uygulanılan birey açısından çok kolaydır. Katılımcıların örnek bir gridle deneme yapmalarıyla 
birlikte, grid yapısına ve programa aşina oldukları gözlenmiştir. Uygulama sürecinde de 
katılımcıların YİG testini cevaplandırma işlemleri sırasında hiç zorlanmamışlardır. Bütün 
bunlar YİG testinin bilgisayarda cevaplanması, uygulama açısından kullanışlı bir test 
olduğunu göstermektedir. 
 
Puanlama açısından etkililiğinin değerlendirilmesi: YİG bir ölçme tekniği olarak çeşitli 
donanımsal ve yazılımsal problem olmadığında hassas ve hatasız puanlama açısından yeterli 
bir teknik olduğunu göstermektedir. YİG testinin el ile puanlanması biraz zahmetli olmasına 
karşın, puanlamanın bilgisayar tarafından yapılması, YİG testinin bilgisayarda uygulanması 
durumunda puanlama açısından kullanışlı bir test olduğu sonucunu ortaya çıkarmaktadır. 
 
Yorumlama-dönüt açısından etkililiğinin değerlendirilmesi: Test puanlarını oluşturan her bir 
gridden ve her bir sorudan alınan tam ve eksik puanlar, katılımcıların eksikliklerini saptamak 
için kullanılabilmektedir. Saptanan bu eksikliklerinin belirlenmesiyle, geri dönüt verilerek 
bunların düzeltilmesinin sağlanması olasıdır. 
 
Ekonomiklik açısından etkililiğinin değerlendirilmesi: YİG’nde hazırlanmış olan bu test 
ekonomiklik açısından ideal bir testtir (bilgisayarların sistemin eğitim sisteminin ayrılmaz bir 
unsuru olarak kabul edilmesi halinde). YİG testi maddeleri bilgisayar programına 
yerleştirilmekte, sorularla birlikte program Bilişim Teknolojileri sınıfındaki her bilgisayara 
kaydedilmekte ve katılımcılar tarafından bilgisayarda cevaplanmaktadır. Testin uygulanması 
sırasında okul bünyesinde bulunan bilgisayarların kullanılması ve herhangi bir kağıt kalem 
veya çoğaltma masrafının olmaması YİG testinin ekonomik bir test olduğunu göstermektedir. 
Bilişim Teknolojisi sınıflarının MEB bünyesindeki hemen hemen her okulda olduğu 
düşünülürse YİG testi ekonomik bir test olarak kabul edilebilir. 
 
 
SONUÇ TARTIŞMA 
Araştırmada; günümüzde kullanılan ölçme tekniklerinin yanında bir ölçme değerlendirme 
tekniği olarak ortaya konan, tamamlayıcı ölçme tekniklerinden biri olan YİG tekniğinin 
öğrenci performansını ölçme süreci açısından etkililiğinin incelenmiş ve şu sonuçlara 
ulaşılmıştır. 

YİG tekniğinde hazırlanmış sıralama soruları ile süreç önem kazanmıştır. Testin 
uygulanmasından sonra programın her bir gridden ve her bir sorudan kaç puan alındığını 
kaydediyor olması ile hem öğrencinin hem de öğretmenin kullanabilmesi bakımından 
programın geri dönüt özelliği mevcuttur, yani test yorumlanması bakımından kullanışlı bir 
testtir. Aydın (2004), gerek YİG tekniğinde sıralama soruları ile sürecin önem kazanması, 
gerekse YİG tekniğinin geri dönüt özelliği ile ilgili olarak olumlu bulgulara ulaşıldığını ve 
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tekniğin uygulanabilir bir teknik olduğunu ifade etmektedir. Çünkü alternatif değerlendirme 
uygulamalarında süreç, ürün kadar önemlidir (Hutching, 1993). Tamamlayıcı ölçme 
değerlendirme tekniklerinden biri olan YİG de öğrencilerin kısmi performanslarını 
değerlendirir ve üründen ziyade değerlendirmenin sürecine odaklanır (Durmuş ve Karakırık, 
2005). 

YİG bilgisayar programı tekniğin elle puanlanmasındaki bütün sıkıntıları ortadan 
kaldırmaktadır. Aynı zamanda tekniğin uygulanması ve puanlanması bilgisayar ile 
yapıldığından herhangi bir kağıt masrafı da olmayacağı için, teknik kullanışlılık açısından 
bakıldığında ekonomiktir.  Aydın (2004), YİG tekniğinin elle puanlanması sırasında bir takım 
olumsuzluklar ortaya çıkabildiğini ifade etmektedir. Bu olumsuzlukları; değerlendirme 
sürecinin uzun, zahmetli ve zaman alıcı olması, değerlendirme de yanlış yapabilme 
ihtimalinin çok olması, sorular ve değerlendirme için fazla kağıt kullanılması şeklinde 
sıralamaktadır. Ancak bu olumsuzlukların YİG bilgisayar programı kullanılarak ortadan 
kaldırıldığını söylemektedir. Aynı zamanda YİG bilgisayar programının YİG tekniğinin tüm 
özelliklerini yansıttığını, zaman, kağıt masrafı, güvenirlik gibi kaygıları ortadan kaldırdığını, 
özellikle değerlendirme bölümünün çok etkileyici olduğunu ifade etmektedir. Durmuş ve 
Karakırık (2005)’ın da belirttiği gibi YİG tekniği test hazırlığını ve değerlendirme evrelerini 
basitleştirdiğini ifade etmektedir. 

Gelişen teknoloji ile birlikte bilgi teknolojisi sınıflarının her okulda yaygınlaşması ile 
bilgisayar bulma problemleri azalmaktadır. Ama tekniğin bilgisayarda uygulanabilmesi için 
bilgisayarların hem donanımsal hem de yazılımsal olarak sorunsuz çalışan bilgisayarlar 
olması gerekmektedir. Aydın (2004), tekniğin bilgisayarda uygulanması sırasında olabilecek 
bazı olumsuzlukları; mutlaka bir bilgisayarın olması ve yeterli bilgisayar bilgisinin olması 
gerektiği şeklinde ifade etmektedir. 

YİG tekniği ile hazırlanmış olan test geçerlik açısından incelendiğinde; kapsam ve görünüş 
geçerliği açısından geçerli bir test olduğu sonucuna varılmıştır. YİG testinin ölçüte bağlı 
geçerliğini test etmek için, katılımcıların YİG testi puanları ile aynı dönemdeki matematik 
ortalamalarıyla arasındaki ilişkiye bakılmıştır. Bu ilişki 0,73 (P<0,05) bulunmuştur, yani 
testin ölçüte bağlı geçerliğinin yüksek olduğu görülmektedir.  

YİG testinin bilgisayarda uygulanması katılımcılar üzerinde pozitif etkiler bırakmıştır. Test 
bilgisayarda yapıldığı için ölçmenin hemen yapılmasından katılımcılar büyük memnuniyet 
duymuşlardır ve bunu birçok kez ifade etmişlerdir. Aynı zamanda test bilgisayarda 
cevaplandığı için test eğlenceli bir hale dönüşmüş ve bu da onların sınav kaygısını azaltmıştır. 
YİG tekniği ile ilgili olarak katılımcılar tarafından olumlu sonuçların olması, tekniğin 
kullanışlı olduğunu desteklemektedir. 

YİG tekniği ile hazırlanan testin güvenirliği yüksektir. YİG testinin iç tutarlılık katsayısı (α) 
0,92, YİG testinin iki yarı güvenirliği ise 0,93 olarak bulunmuştur. Testin puanlanması 
aşamasında testi kim puanlarsa puanlasın aynı sonuç elde edilmektedir, kısaca test 
puanlayıcılar açısından objektif bir testtir. 

Kısaca YİG testleri Bilişim teknolojileri dersi ölçe ve değerlendirme sürecinde planlamadan 
uygulanmaya, puanlamadan yorumlamaya kadar rahatlıkla kullanılabilecek uygun bir teknik 
olduğu söylenebilir.  

 
Öneriler 
Bu çalışmada YİG tekniğinin teknik özellikleri benzer çalışmalarla diğer konu alanlarında 
uygulanabilirliği test edilebilir. 
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Katılımcılar testi cevaplandırmaya başlamadan önce programı açtıktan sonra “Uygula” 
butonuna basmaları konusunda uyarılmıştır. Çünkü Dosya menüsünden “Aç” dediklerinde 
cevapları görmektedirler. Bu durumu düzeltmek için YİG programında düzenlemeler 
yapılabilir. 
Katılımcılar testteki herhangi bir soruda tüm kutucukları işaretlememeleri konusunda 
uyarılmıştır. Çünkü katılımcı tüm kutucukları da işaretlerse puan alabilmektedir. Bununla 
ilgili olarak programda düzenlemeler yapılabilir. 
YİG programındaki sabit kutucuğun büyüklüğü artırılabilir. Çünkü içine yerleştirilen herhangi 
bir grafik çok küçük görülmekte ve okunması zorlaşmaktadır. Uygulama sırasında bu durum 
her katılımcıya birer not kâğıdı dağıtılarak aşılmıştır. 
YİG programında ortak işletim sistemi platformu oluşturulması da programın kullanışlılığını 
artıracaktır. Çünkü testin hazırlandığı bilgisayarın işletim sistemiyle, testin uygulandığı 
bilgisayarın işletim sisteminin aynı olmaması teste grafik, resim veya şekil eklendiğinde 
görülmemesine neden olmakta ve bu resimlerin gridlere tekrar yüklenmesini gerektirmektedir. 
YİG testinin cevaplandırılması işlemi bittikten sonra, katılımcıların her bir gridden ve her bir 
sorudan kaç puan aldıklarını Excel dosyasına dönüştürecek bir program yazılması ve bunun 
YİG programı ile birlikte kullanılması testi uygulayan kişi açısından çok büyük kolaylık 
sağlayacaktır. 
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Ek 1 
 

Yapılandırılmış İletişim Gridi Tekniğiyle Hazırlanmış Başarı Testi 

SORULAR (EXCEL) 
 
Grid 1: 
 
1- Koşul1:Hücre Değeri=Obez 
ise Biçim Kırmızı yapılır. 
 

 
2- Hücre 

 
3- "Koşullu Biçimlendirme" 
komutu 

 
4- Biçimlendirme yapılacak 
hücreler seçilir. 
 

 
5- Koşul3:Hücre Değeri=Zayıf 
ise Biçim Sarı yapılır. 

 
6- Koşul2:Hücre Değeri=Şişman 
ise Biçim Turuncu yapılır 

 
7- Biçim menüsü 
 

 
8- = 

 
9- Tamam' a tıklanır. 

 
1- Aşağıdaki gridde "Koşullu Biçimlendirme" özelliği kullanılarak hücreleri renklendirme 

işleminin aşamaları karışık olarak verilmiştir. Bu aşamaları SIRASIYLA İŞARETLEYİNİZ. ( Sınıfı "Obez" 

olanlar Kırmızı, sınıfı "Şişman" olanlar Turuncu, sınıfı "Zayıf" olanlar Sarı yapılır.) 

2- "Koşullu Biçimlendirme" hangi menü altındadır? 

3- Excel’de formül ne ile başlar? 

4- Satırlarla sütünların birleştiği yere ne denir? 

 
 
Grid 2: 
 
1- Sütun 
 
 

 
2- Son'a tıklatılarak grafik 
oluşturulur. 

 
3- Grafik yapılacak hücre aralığı 
seçilir. 

 
4- "Grafik" komutu 
 

 
5- Satır 

 
6- İstenilen grafik türü seçilir. 

 
7- Grafikle ilgili basamaklarda 
"İleri" komutları verilir. 
 

 
8- Ekle menüsü 

 
9- Veriler grafik yapmaya uygun 
olarak girilir. 

 
1- Aşağıdaki gridde Excel'de verilen bir tablonun grafiğe dönüştürülmesinin aşamaları verilmiştir. 

Bu aşamaların SIRASIYLA İŞARETLEYİNİZ. 

2- Grafik ekleme komutu hangi menü altındadır? 

3- Formül ekleme komutu hangi menü altındadır? 

4- Excel'de dikey ve yatay çizgilere ayrı ayrı ne denir? 
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Grid 3: 
 
1- Un 
 

 
2- =B3*C3 

 
3- =B6*C6 

 
4- =B7*C7 
 

 
5- =B2*C2 

 
6- =B4*C4 

 
7- =B5*C5 
 

 
8- Yumurta 

 
9- =TOPLA(D2:D7) 

 
1- Yumurtanın toplam fiyatını bulmak için hangi formül kullanılmalıdır? 

2- Kabartma tozunun toplam fiyatını bulmak için hangi formül kullanılmalıdır? 

3- Kekin toplam fiyatını bulmak için hangi formül kullanılmalıdır? 

4- Vanilyanın toplam fiyatını bulmak için hangi formül kullanılmalıdır? 

5- Unun toplam fiyatını bulmak için hangi formül kullanılmalıdır? 

6- Kek yapmak için kullanılan malzemelerden "Birim Fiyatı (YTL)" en yüksek olan malzeme 

hangisidir? 

7- Kek yapmak için kullanılan malzemelerden en çok "Miktar(Birim)" da gerekli malzeme 

hangisidir? 

8- Kekin toplam fiyatının bulunması için hangi formüllerin hesaplanmış olması gerekir? 

Grid 4: 
 
1- =(B7*30)/100+(C7*30)/100+ 
(D7*40)/100 
 

 
2- =(B6*30)/100+(C6*30)/100+ 
(D6*40)/100 

 
3- Ceren 

 
4- =(B2*30)/100+(C2*30)/100+ 
(D2*40)/100 
 

 
5- Doğa 

 
6- 
=(B3*30)/100+(C3*30)/100+ 
(D3*40)/100 

 
7- İsmail 
 

 
8- Performans Ödevi 

 
9- Esma 

1- Elektronik çizelge programında İsmail'in ortalamasını belirtildiği kurala göre bulduran formül 

hangisidir? 

2- Elektronik çizelge programında Çağatay'ın ortalamasını belirtildiği kurala göre bulduran 

formül hangisidir? 

3- Elektronik çizelge programında Esma'nın ortalamasını belirtildiği kurala göre bulduran formül 

hangisidir? 

4- Elektronik çizelge programında Doğa'nın ortalamasını belirtildiği kurala göre bulduran formül 

hangisidir? 

5- 1. yazılıdan en yüksek alan ilk üç öğrenciyi SIRALAYINIZ. 

6- Performans ödevinden en düşük alan öğrenci hangisidir? 

7- 2. yazılıdan en yüksek alan öğrenci hangisidir? 

8- Öğrencinin ortalamasını en çok etkileyen not hangisidir? 
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Grid 5: 
 
1- =C6/(B6*B6) 

 
2- Çok Şişman 

 
3- 
=EĞER(D3<18,4;"Zayıf";EĞER(D3<
24,9;"Normal";EĞER(D3<29,9;"Şişm
an";EĞER(D3<39,9;"Çok 
Şişman";"Obez")))) 
 

 
4- =C2/(B2*B2) 
 

 
5- Ayla Hanım 

 
6- =C4/(B4*B4) 

 
7- 
=EĞER(D5<18,4;"Zayıf";EĞER(D
5<24,9;"Normal";EĞER(D5<29,9;"
Şişman";EĞER(D5<39,9;"Çok 
Şişman";"Obez")))) 
 

 
8- 
=EĞER(A3<0;"KATI";E
ĞER(A3>100;"GAZ";"SI
VI")) 

 
9- Obez 

 
1- Durum sütununda KATI, SIVI, GAZ yazması için gereken formül hangisidir? 

2- Ayla Hanım'ın BKİ formülünü hesaplayan formül hangisidir? 

3- Suat Bey'in BKİ formülünü hesaplayan formül hangisidir? 

4- Çiğdem Hanım'ın BKİ formülünü hesaplayan formül hangisidir? 

5- BKI indeksi 30.0 ve üzeri hangi sınıf veya sınıflara girer? 

6- Sabri Bey'in yer aldığı sınıfı hesaplayan formül hangisidir? 

7- Neslihan Hanım'ın yer aldığı sınıfı hesaplayan formül hangisidir? 

8- Kilo olarak en fazla kiloda olan kişi kimdir? 

 
 

Yapılandırılmış İletişim Gridi Tekniğiyle Hazırlanmış Testin Cevap Anahtarı 
 

Grid 1 Cevap Anahtarı Grid 4 Cevap Anahtarı 
1 (g11) 4, 7, 3, 1, 6, 5, 9 1 (g41) 6 
2 (g12) 7 2 (g42) 2 
3 (g13) 8 3 (g43) 4 
4 (g14) 2 4 (g44) 1 
Grid 2  5 (g45) 3, 9, 7 
1 (g21) 9, 3, 8, 4, 6, 7, 2 6 (g46) 7 
2 (g22) 8 7 (g47) 5 
3 (g23) 8 8 (g48) 8 
4 (g24) 1, 5 Grid 5  
Grid 3  1 (g51) 8 
1 (g31) 5 2 (g52) 6 
2 (g32) 7 3 (g53) 4 
3 (g33) 9 4 (g54) 1 
4 (g34) 3 5 (g55) 2, 9 
5 (g35) 6 6 (g56) 7 
6 (g36) 1 7 (g57) 3 
7 (g37) 8 8 (g58) 5 
8 (g38) 2, 3, 4, 5, 6, 7 
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Fen ve Teknoloji Dersi Başarılarının Farklı 

Yaklaşımlarla Ölçülmesi ve Bu Yaklaşımlara İlişkin Öğrenci 

Görüşleri 

Mehmet Oğuzhan ÇETİN* Mehtap ÇAKAN** 

Özet  

Araştırmanın amacı, öğrencilerin Fen ve Teknoloji dersi başarılarının farklı ölçme 

yaklaşımlarına (çoktan seçmeli, yazılı yoklama ve performans görevi) göre farklılık gösterip 

göstermediğini saptamak ve öğrencilerin bu yaklaşımlara ilişkin görüşlerini belirlemektir. Araştırma 

ilişkisel tarama modelindedir ve 2007-2008 eğitim-öğretim yılında Kaynaşlı ilçesindeki 173 beşinci sınıf 

öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Başarı testlerine ek olarak öğrencilerin farklı yaklaşımlara ilişkin 

görüşleri bir anket ile alınmıştır.  

Nicel verilerin analizinde tekrarlı ölçümler için tek yönlü varyans analizi ve karışık ölçümler için 

iki faktörlü varyans analizi, nitel verilerin analizinde ise içerik analizi kullanılmıştır. Bulgular, 

öğrencilerin çoktan seçmeli testteki başarılarının performans görevi ve yazılı yoklama sınavlarındaki 

başarılarına göre daha yüksek olduğunu göstermiştir. Kız ve erkek öğrencilerin her üç formatta da benzer 

başarı gösterdikleri görülmüştür. Öğrencilerin  büyük çoğunluğu performans görevlerine ilişkin olumlu 

görüşler ifade etmişlerdir. 

Anahtar Sözcükler: Çoktan Seçmeli, Yazılı Yoklama, Performans Görevi, Dereceli Puanlama Anahtarı 

Abstract 

Aim of the research is to define how students’ successes in science and technology class differ 

based on various testing formats (multiply choice, essay, and performance task) and what they thought 

about these formats. Method of the study is relational survey method and sample was 173 fifth grade 

students in Kaynaşlı district during 2007-2008. In addition to achievement tests,  the students’ views on 

the testing formats were gathered through a questionnaire.  

                                                 
* Uzm, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitimde Ölçme ve 
Değerlendirme Ana Bilim Dalı. 
**Doç.Dr., Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitimde Ölçme 
ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi. 
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The quantitative data was analyed through One-Way ANOVA for repeated measures and two-

way ANOVA for mixed measures (split- plot). For the qualitative data, descriptive analysis and content 

analysis were applied. The students performaned better on multiply choice test than they did on 

performance tasks and essay exam. Mean differences of girls and boys were not significant. Students 

demostrated positive thoughts regarding the performance tasks. 

Key words: Multiply choice test, essay, performance task, rubrics. 

 Giriş 

Günümüz dünyasında teknoloji ve bilim alanındaki gelişmeler, eğitim 

sistemlerine de yansımış, öğretim programlarının bireyin ve toplumun bu yeni 

gereksinimlerini karşılayabilecek bir yapıya kavuşturulabilmesi çalışmaları hız 

kazanmıştır. Öğrenciyi merkeze alan eğitim anlayışı yaygınlaşmaya başlamıştır (Sefer, 

2006). Bu yeni anlayışın uzantısı olarak ilköğretim programları hazırlanmış ve yeniden 

düzenlenerek, yeni öğretim yöntem ve teknikleri uygulanmaya başlanmıştır. Bu 

kapsamda okullarda teknoloji kullanımında ve yeni ölçme ve değerlendirme 

yaklaşımlarında gelişmeler olmuştur. 

Bu değişim ve gelişim sonucu, öğrencilerin bir davranışı kazanıp 

kazanamadığını görebilmek için farklı özellikteki sınama durumlarının kullanımı 

yaygınlaşmıştır. Çoktan seçmeli, kısa cevaplı, yazılı yoklama, sözlü yoklama, eşleştirme 

maddeleri, doğru-yanlış gibi yaygın kullanılan yaklaşımların yanı sıra “tamamlayıcı test 

türleri” (Çakan, 2008) ya da performansa dayalı durum belirleme (performance based 

assessment), gerçek yaşam durumlarına dayalı durum belirleme (authentic assessment) 

ve portfolyoya dayalı durum belirleme (portfolio assessment) (Kutlu, 2008) olarak da 

adlandırılan ve eğitim sistemimizde daha önceden kullanımına oldukça az rastlanan 

ölçme -değerlendirme türleri yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu türlerden bazıları öz-

değerlendirme, akran değerlendirme, öğrenci gelişim dosyası (portfolyo) ve kavram 
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haritalarıdır. Bu türler ile öğrenme ürünü dışında öğrenme sürecinin de gözlenmesi 

mümkün olabilmektedir. 

Chase (1999) ve Nitko (2004)’e göre, temel kavram bilgisi ve uygulamalarına 

ilişkin pek çok öğretimsel kazanım kâğıt-kalem testleri olarak bilinen yaygın kullanılan 

ölçme yöntemleri ile ekonomik olarak ölçülebilmektedir. Yazarlar bununla birlikte 

eğitim ile asıl olarak kazandırılması arzulanan ve yaşamsal beceri olarak tanımlanan 

problem çözme gibi üst düzey zihinsel becerilerin ya da yeteneklerin ölçülmesinde ve 

değerlendirilmesinde yaygın ölçme yöntemlerinin yetersiz kaldığına dikkati 

çekmektedirler. Kutlu (2004) ise, ölçme ve değerlendirme etkinliklerinin öğrenilenin 

var olduğu şekliyle nasıl kullanıldığını belirtmekten çok, özgün durumlarda yeni 

bilgileri yapılandırmada ne derece kullanıldığını göstermesinin de gerekli olduğunu 

belirtmektedir.  

Korkmaz ve Kaptan’a (2002) göre, öğrenci gelişimini izlemede sadece eğitim 

öğretim sürecinin sonunda yapılan ‘ürüne’ yönelik sayısal değerlendirmeler yetersiz 

kalmaktadır. Çünkü yapılan sayısal değerlendirmelerde akademik başarının göstergesi 

olarak verilen not, bireysel farklılıkları, değişim ve gelişimleri belirlemede eksik 

kalmaktadır.  

Burke, Fogarty ve Belgrad’e (1994) göre, öğrenciler ezberciliğe yönelik 

hazırlanmış çoktan seçmeli testlerden çok, ne bildiklerini ya da ne yapabileceklerini, 

gösterme, yeteneklerini sergilemeye, ve bir şey üretmeye gereksinim duymaktadırlar. 

Dolayısıyla da buna uygun doğru değerlendirme ağının oluşturulması önem 

taşımaktadır. 

Wolf’a (1989) göre, uzun vadede hazırlanacak projeler, süreç boyunca izlenecek 

ürün ve sürecin bir çok alternatif yolla değerlendirilmesi gerekmektedir. Yeni 
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değerlendirme yöntemleri ile öğrenmeyle bağlantılı ve öğrenciyle birlikte planlanan, 

öğrencinin bilgiyi yapılandırmasını sağlayan, ürün ve sürecin birlikte ölçüldüğü 

ölçümler yapılmaktadır (Gömleksiz ve diğ. 2008). Farklı etkinliklerin bir arada 

kullanılması, eğitimin çok yönlü olarak algılanmasını sağlamaktadır (Okan, 2005). 

 Bu araştırmada ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji dersinde farklı 

ölçme yaklaşımlarıyla saptanan başarılarının nasıl bir farklılık gösterdiği ve öğrencilerin 

bu yaklaşımlara ilişkin neler düşündüklerinin saptanması amaçlanmıştır. Bu amaçla 

aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır. 

1. Öğrencilerin başarı düzeyleri farklı test formatlarına (çoktan seçmeli, 

performans görevleri ve yazılı yoklama) göre farklılıklar göstermekte midir? 

2. Öğrencilerin farklı test formatlarından elde ettikleri puanlar, cinsiyetlerine göre 

farklılık göstermekte midir? 

3. Çoktan seçmeli ve yazılı yoklama ile karşılaştırıldığında öğrencilerin 

performans görevlerine ilişkin görüşleri nelerdir?  

Yöntem 

 Bu araştırma ilişkisel tarama modelinde bir araştırmadır. 

 Evren ve Örneklem  

Araştırmanın evrenini, 2007-2008 eğitim öğretim yılında Düzce ilinde okumakta 

olan 5. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Örneklem ise Kaynaşlı ilçesinde üç ilköğretim 

okuluna devam eden tüm 5. sınıf öğrencileridir (n=173). Araştırmanın örnekleminin 

belirlenmesinde uygun örnekleme yöntemi kullanılmış uygulama ve ulaşım kolaylığı 

göz önüne alınmıştır (Balcı, 2009).  

Veri Toplama Araçları 
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Veri toplama aracı olarak çoktan seçmeli test, yazılı yoklama ve performans 

görevleri kullanılmıştır. Her üç araçta 2007 – 2008 eğitim öğretim yılı Fen ve Teknoloji 

dersi Canlılar Dünyasını Gezelim ve Tanıyalım ünitesindeki ilk üç konuda (Canlıları 

Sınıflandıralım, Bitkileri Sınıflandıralım ve Hayvanları Sınıflandıralım) yer alan 

kazanımlar dikkate alınarak geliştirilmiştir. Araştırmada ayrıca öğrencilerin performans 

görevleriyle değerlendirilme hakkındaki görüşlerini almak için 5’li likert tipi kapalı uçlu 

ve açık uçlu maddelerden oluşan bir anket hazırlanmıştır. Aşağıda veri toplama 

araçlarına ilişkin bilgilere yer verilmektedir.  

Çoktan Seçmeli Başarı Testi: 45 maddelik bir deneme formu geliştirilmiş ve 

deneme uygulaması yapılmıştır. Madde güçlük indeksi 0.97 ile 0.29, madde ayırt 

edicilik indeksi 0.64 ile 0.01 arasında değerler ortaya çıkmıştır. Testin ortalama güçlüğü 

.73, KR-20 güvenirlilik katsayısı .91 bulunmuştur.  Nihai test için madde ayırıcılık 

indeksi en yüksek ve madde güçlük indeksi 0.93 - 0.29 aralığında 25 madde seçilmiştir.  

Yazılı Yoklama Sınavı: Sınırlı cevap sorularından oluşan 15 maddelik yazılı 

yoklama soruları hazırlanmıştır. Deneme uygulaması bağımsız iki sınıf öğretmenine 

puanlatılmış ve Pearson momentler çarpımı sonucu  r = 0.97 bulunmuştur. 

Performans Görevleri: Görevlerin, öğrencilerin üst düzey zihinsel becerilerini  

sergilemelerine olanak verecek şekilde tasarlanmasına çalışılmıştır. Öğrencilerin süreç 

içerisindeki performanslarını ölçmek amacıyla 4 farklı performans görevi 

geliştirilmiştir. Performans görevlerinin güvenirliği ve geçerliği için uzman görüşlerine 

başvurulmuştur. Performans belirlemede kullanılacak ölçütler listelenmiş, analitik 

dereceli puanlama anahtarı kullanılmasına karar verilmiş, performans düzeyleri 

belirlenmiş ve düzeylerin tanımları yapılmış,  geliştirilen analitik dereceli puanlama 

anahtarının bilimsel doğruluğuna ilişkin uzman görüşleri alınmıştır. Deneme 
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uygulaması yapılacak olan 45 kişilik öğrenci gurubuna asıl guruba uygulanacak 

performans görevleri dağıtılmış, iki haftalık süreç sonunda öğrencilerin yaptıkları 

performans görevleri, uygulamayı yapacak olan öğretmenlerden ikisine, biri 

araştırmacılardan biri olmak üzere, puanlatılmıştır. İki puanlayıcı arasında Pearson 

momentler çarpımı güvenirlik katsayısı  r =0.76 bulunmuştur.  

Anket: Araştırmanın sonunda 11 soruluk bir anket öğrencilere uygulanmıştır. 

Öğrencilerin üç ölçme yaklaşımına ilişkin görüşlerini yansıtacak sorulara yer 

verilmiştir. Öğrencilerin performans görevleri hakkındaki görüşlerini daha ayrıntılı 

öğrenebilmek için bu bölümde ayrıca yedi tane açık uçlu soruya da yer verilmiştir.  

Verilerin Toplanması ve Analizi 

Öğrencilere performans görevleri ve dereceli puanlama anahtarları hakkında 2 

haftalık bir eğitim verilmiştir. Öğrenciler sırasıyla ilk olarak performans görevlerini 

almışlardır. Performans görevlerinin sunumları bittikten sonra öğrencilere çoktan 

seçmeli test ve yazılı yoklama sınavı uygulanmıştır. Öğrenciler sunumları sırasında 

dereceli puanlama anahtarı ile puanlanmışlardır. Sınavların bitiminden sonra da anket 

uygulanmıştır.   

Birinci araştırma sorusu tekrarlı ölçümler için tek yönlü ANOVA, ikinci 

araştırma sorusu karışık ölçümler için İki faktörlü ANOVA (split-plot)  ile 

çözümlenmiştir. Anket sonuçlarının analizinde ise betimsel istatistikler ve içerik analizi 

kullanılmıştır.   

Bulgular ve yorum 

Öğrencilerin çoktan seçmeli testten, performans görevlerinden ve yazılı yoklama 

sınavından aldıkları puanlar arasındaki fark tekrarlı ölçümler için varyans analizi ile test 

edilmiştir (Tablo 1). 
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Tablo 1.  Çoktan Seçmeli Test, Performans Görevi ve Yazılı Yoklama  
Puanlarına Ait ilişkili Ölçümler İçin Tek Yönlü Varyans  Analizi Sonuçları 
_________________________________________________________________________ 
 Varyansın                   Kareler                   Sd            Kareler          
 Kaynağı                      Toplamı                                 Ortalaması               F                     p                
 _________________________________________________________________________   
Deneklerarasi        96079,849              172            558,604 
 
Ölçüm                    57133,137                  2       28566,568              268,417            ,000 
 
Hata                       36610,572              344            106,426 
 
Toplam               189823,558          518          
_________________________________________________________________________ 
 

Yapılan analiz sonucuna göre öğrencilerin üç sınavdan aldıkları puanlar arasında 

anlamlı bir farklılık görülmektedir (F(2,344) = 268,417 p<.01).  Tukey a testi farkın çoktan 

seçmeli test ile performans görevi arasında ( = 9.23), çoktan seçmeli test ile yazılı 

yoklama arasında ( = 18.90) ve performans görevi ile yazılı yoklama arasında ( = 

9.67) arasında olduğunu göstermiştir. Öğrenciler en yüksek başarıyı çoktan seçmeli 

testte göstermişlerdir. Bunu kendilerinin yapıp araştırdıkları ve sundukları performans 

görevleri izlemiştir. Öğrenciler en düşük başarıyı yazılı sınavlarda göstermişlerdir 

Kız ve erkek öğrencilerin farklı ölçme formatlarından aldıkları puanların 

dağılımı Tablo 2 de verilmiştir.  

Tablo 2. Kız ve Erkek Öğrencilerin Farklı Ölçme Formatlarından Aldıkları  
Puanlara Ait Dağılım 
________________________________________________________________________________ 
                                                                      Cinsiyet 
Ölçme yaklaşımları                       Kız                             Erkek                                  Toplam 
                                          n           Ort.     ss           n           Ort.     ss                  n           Ort.     ss 
_________________________________________________________________________________          
Çoktan Seçmeli               97    82,69    16,29         76    85,05   12,57        173    83,73   14,78 
Yazılı Yoklama               97    58,23    18,51         76    58,49   19,94        173    58,34   19,10 
Performans Ödevi           97    76,04    13,61         76    72,53   13,71        173    74,50   13,72 
____________________________________________________________________ 

Cinsiyetin farklı ölçme yaklaşımlarından elde edilen notları nasıl etkilediğini test 

etmek için öğrencilerin çoktan seçmeli testten, performans görevinden ve yazılı 
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yoklama sınavından aldıkları puanlar arasındaki fark karışık ölçümler için iki faktörlü 

ANOVA ile test edilmiştir (Tablo 3).  

Tablo 3.  Kız ve Erkek Öğrencilerin Çoktan Seçmeli, Performans Görevi  
ve Yazılı Yoklama Puanlarına ait  Varyans Analizi 
_________________________________________________________________________ 
Varyansın                Kareler                Sd              Kareler 
Kaynağı                  Toplamı                                  Ortalaması                   F                  p 
_________________________________________________________________________ 
Gruplararası                96079,849                172 
Grup                                 11,326                    1              11,326                ,020           ,887 
Hata                           96068,523                 171            561,804 
Denekler içi                93234,543                346 
Ölçüm(yaklaşım)  56623,972                    2        28311,986          270,053           ,000 
Grup-Ölçüm                755,741                    2             377,871              3,604          ,028 
Hata                             35854,830               342             104,839 
Toplam                       189314,392              518 
___________________________________________________________________________ 

Analiz sonucunda gruplar arası fark anlamlı bulunmamıştır (F(1,171) = 0,02 p >.05), kız 

ve erkek öğrencilerin farklı ölçme durumlarından aldıkları  notların benzer olduğu 

görülmektedir. Ancak  anlamlı bir etkileşim etkisi bulunmuştur (F(2,342) = 3,604 

p<.05).  Buna göre cinsiyet ve farklı ölçme yaklaşımlarının başarı üzerindeki ortak 

etkisi anlamlıdır.  

11 kapalı uçlu ifadeden oluşan anket ve 7 tane açık uçlu sorudan oluşan anket 

formu araştırmaya katılan 168 öğrenciye uygulanmıştır. Öğrencilerin anket sorularına 

verdikleri cevap yüzde ve frekans değerleri Tablo 4’te verilmiştir. 

Tablo 4. Öğrencilerin kapalı uçlu anket sorularına vermiş oldukları cevapların frekans 
ve yüzde dağılımları 
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1. Performans görevi ile değerlendirmeyi, çoktan 
seçmeliye göre tercih ederim.  

51 85 25 42 14 24 5 8 5 9 
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2. Performans görevi ile değerlendirmeyi, yazılı 
yoklamaya göre tercih ederim. 

22 37 29 49 20 33 21 35 8 14 

3. Performans görevlerimden aldığım not eksik 
olduğum ve iyi olduğum yönleri görmemi sağladı.   

62 104 23 38 11 19 2 3 2 4 

4. Performans görevlerinden aldığım not, çoktan 
seçmeli notlarıma göre gerçek başarımı daha iyi 
yansıtıyor. 

42 70 24 41 22 37 7 12 5 8 

5. Performans görevlerinden aldığım not, yazılı 
yoklama notlarıma göre gerçek başarımı daha iyi 
yansıtıyor. 

36 61 31 52 22 37 7 11 4 7 

6. Performans görevleri araştırma ve inceleme becerimi 
geliştirdi. 

67 112 20 34 10 17 2 3 1 2 

7. Nasıl değerlendirileceğimi önceden öğrenmek 
(puanlar ve kriterlerin önceden öğretmen tarafından 
açıklanması) çalışmalarımda daha dikkatli olmamı 
sağladı. 
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8. Performans görevlerini hoşlanarak yaptım. 59 98 24 41 7 11 5 9 5 9 

9.  Performans görevimi sunup teslim ettikten sonra 
yaklaşık kaç puan alabileceğimi kestirebilme yeteneği 
kazandım. 
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10. Performans görevlerini yaparken zorlandım. 30 50 34 58 11 18 17 28 8 14 
11. Performans görevlerinin diğer derslerde de 
kullanılmasını isterim. 

42 70 30 51 12 20 7 12 9 15 

Öğrencilerin önemli çoğunluğu performans görevlerine ilişkin olumlu görüşler 

ifade etmişlerdir. Öğrenciler, performans görevlerinin başarılarını ölçmede etkili 

olduğu, kendilerini geliştirme fırsatı verdiği, öz değerlendirme yapma fırsatı sunduğu, 

diğer test türlerine göre gerçek başarılarını daha iyi yansıttığı, başka derslerde de 

kullanılması gerektiği, önceden nasıl değerlendirileceğini bilmenin çalışmalarında daha 

dikkatli olmalarını sağladığı, çalışmalarını yaparken hoşlanarak yaptıkları yönünde 

görüşler bildirmişlerdir. Bununla birlikte performans görevi yapmanın zor bir iş 

olduğunu, performans görevlerini yaparken zorlandıklarını da ifade etmişlerdir. 

Öğrencilerin açık uçlu yedi soruya verdikleri yanıtlar sınıflandırılarak frekans ve 

yüzdeler şeklinde nicelleştirilerek ayrıca incelenmiştir.  

Ankette yer alan; "Performans görevleriyle değerlendirilme size neler kattı, size 

ne gibi yararları oldu?" sorusuna öğrencilerin büyük çoğunluğu olan 108 kişi (% 63) 

performans görevleri bilgilerini ve araştırma becerilerini geliştirdiklerini, 28 kişi (% 17)  

performans görevlerinin derslerinde daha çok başarılı olmalarını sağladığını, 11 kişi (% 

7) araştırma ve inceleme yapmayı ve kaynakları kullanmayı öğrendiklerini ifade 



 90

etmişlerdir. Öğrencilerin çok büyük çoğunlunun performans görevlerinin becerilerini 

arttırdığına inanmaktadırlar.  

İkinci soru olan; "Performans görevlerini yaparken nelere dikkat ettiniz?" 

sorusuna öğrencilerin çoğunluğu olan 68’i (% 40) yaptığı ödevin içeriğinin uygun 

olmasına ve düzenine dikkat ettiğini, 35 kişi (%21) ise performans görevinin 

değerlendirilmesine, ödevinde görselleri kullanmaya ve yazısının güzel olmasına dikkat 

ettiğini, 25 kişi (% 15) ödevlerinin yazım kurallarına uygun olmasına ve noktalama 

işaretlerine dikkat ettiğini ve 15 kişi de (% 9)  ödevini zamanında bitirmeye dikkat ettiği 

yönünde görüş belirtmişlerdir. Performans görevleri araştırma, inceleme ve bir ürün 

oluşturma ve bunu sınıfta sunma gibi farklı aşamalar içermesinden dolayı öğrenciler 

performans görevlerini yerine getirirken performans görevlerinin farklı bölümlerine 

daha fazla önem vermiş oldukları düşünülmektedir.  

Üçüncü soru olan; ‘Performans görevleriyle değerlendirilmenin sizce olumlu 

yanları nelerdir?’ sorusuna öğrencilerin çoğunluğu olan 53’ü (%31) performans 

görevleri ile değerlendirildiğinde konuları daha iyi anladıklarını, 28 kişi (%17) 

performans görevleriyle daha yüksek not aldıklarını, 22 kişi (%13) performans 

görevleriyle inceleme ve araştırma becerilerini geliştirdiklerini ifade etmişlerdir.  

Dördüncü soru olan; "Performans görevleriyle değerlendirilmenin sizce olumsuz 

yanları nelerdir" sorusuna öğrencilerin büyük çoğunluğu olan 71 kişi (% 42) 

performans görevlerinin olumsuz yanının olmadığı yanıtını vermiştir. Bunu 19 kişi (% 

11) ile performans görevlerinde zorlananlar ve kötü not alanlar ve performans 

görevlerinin zor, yorucu ve sıkıcı olduğu görüşüne sahip olanlar takip etmiştir. 

Öğrencilerden 14 kişi (%9) aradığım kaynakları bulamadıkları içi zorlandıklarını, 

ödevlerini güzel yapamama endişesi yaşadıkları ve sunum yapmaktan çekindikleri 
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yönünde görüş belirtmişlerdir. Performans görevleri araştırma yapma, ürün hazırlama 

ve hazırlanan ürünü sunma şeklinde zor adımlar içermesine rağmen öğrencilerin çoğu 

performans görevlerinin olumsuz bir yanın olmadığını düşünmektedir.  

Beşinci soru olan; "Performans görevlerini yaparken en çok zorlandığın yerler 

nereler oldu? Neden?" sorusuna öğrencilerin çoğunluğu olan 36 kişi (%21) araç-

gereçleri bulmakta zorlandıklarını, 31 kişi (%19)  zorlanmadıklarını, 28 kişi (%17) 

araştırma yaparken zorlandıklarını, 17 kişi (%10) deneyleri yaparken , kaynak bulmakta 

ve ödevleri hazırlamakta zorlandıklarını ifade etmişlerdir. Öğrencilerin öğrenim 

gördükleri okul ve yaşadıkları çevrede araç-gereç ve kaynak bulmakta zorlandıkları 

düşünülmektedir.  

Altıncı soru olan; "Performans görevleriyle değerlendirilmenin yazılı (klasik)  

değerlendirmeye göre farklılıkları sizce nelerdir?" sorusuna öğrencilerin çoğunluğu 

olan 31 kişinin (%18) yanıt vermediği gözlenmektedir. Bu soruya yanıt veren öğrenciler 

içinden çoğunluğu olan 21 kişi (%13) performans görevlerini kendilerinin sunduklarını, 

17 kişi (%10) yazılı yoklamanın daha kolay olduğunu, 15 kişi (%9) performans 

görevleriyle değerlendirilmenin daha kolay olduğunu ve 14 kişi (%8) yazılı yoklamada 

akallarında kalanları yazdıkları yönünde görüş belirtmişlerdir. Öğrencilerin bu soruya 

verdikleri yanıtlar öğrencilerin performans görevlerinin ve yazılı yoklamanın temel 

farklılıklarının farkında olduklarını desteklemektedir.  

Yedinci soru olan; "Performans görevleriyle değerlendirilmenin çoktan seçmeli 

test ile değerlendirmeye göre farklılıkları sizce nelerdir?" sorusuna öğrencilerin 

çoğunluğu olan 32’si (%19) çoktan seçmeli testlerde şıkların verildiği, 21 kişi (%13) 

çoktan seçmeli testtin daha kolay olduğu, 20 kişi (%12) performans değerlendirmede 

araştırarak, kaynak kullanarak değerlendirildiklerinin, 14’ü (%8) çoktan seçmeli 
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testlerde şıkların hatırlatıcı özelliği olduğu, 11’i (%7) performans görevlerinin daha 

kolay olduğu yönünde görüş belirtmişlerdir. Öğrenciler çoktan seçmeli testler ile 

performans görevlerinin temel farklılıklarını ve her iki değerlendirme yönteminin 

kendine ait özelliklerinin bildikleri düşünülmektedir. 

Sonuç ve Tartışma 

Öğrencilere verilen performans görevi puanları ile çoktan seçmeli ve yazılı 

yoklama puanları arasında anlamlı farklar bulunmuştur. Bu durum, fen ve teknoloji 

dersinde kullanılan farklı ölçme yaklaşımlarının öğrencilerin başarılarını 

değiştirebileceği ve değerlendirmeye zenginlik katacağı düşünülmektedir. 

Cinsiyetin tek başına, fen ve teknoloji dersi başarısı üzerinde anlamlı bir 

etkisinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Ancak cinsiyet ve ölçme yaklaşımının birlikte  

ortak etkisinin anlamlı olduğu görülmüştür. 

Anket sonuçlarına göre, öğrencilerin performans görevleriyle değerlendirilmeyi 

çoktan seçmeli ve yazlı yoklamaya tercih ettikleri ortaya çıkmıştır. Öğrenciler 

performans görevlerinin öz eleştiri yapmalarına katkı sağladığı ve performans 

görevlerinin çoktan seçmeli ve yazılı yoklamaya göre gerçek başarılarını daha iyi 

yansıttığını ifade etmişlerdir.  Aynı zamanda öğrenciler, performans görevlerinin diğer 

derslerde de kullanılması gerektiği ve performans görevleri sayesinde araştırma ve 

inceleme becerisi kazandıkları şeklinde görüşler ifade etmişlerdir.  

Öğrenciler performans görevlerine ilişkin olumlu görüşe sahip oldukları 

gözlenmiştir. Öğrenciler performans görevleriyle bilgi ve araştırma becerilerini 

arttırdıklarını ve performans görevlerinin diğer sınavlarda daha başarılı olmalarını 

sağladığını ifade etmişlerdir. Öğrenciler performans görevi yaparken ödevin içeriğine ve 

düzenine dikkat ettiklerini, araştırmalarında görselleri kullanmaya özen gösterdiklerini 
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ve araç-gereç kullanmaya dikkat ettiklerini ifade etmişlerdir. Öğrenciler performans 

görevlerinin fen ve teknoloji konularını daha iyi anlamalarını sağladığını ve performans 

görevlerinin eksik yanlarını görmelerini sağladığını ifade etmişlerdir.  
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Seviye Belirleme Sınavı 7. Sınıf Matematik Alt Testinin 

Kapsam Geçerliğinin İncelenmesi 

Hülya KELECİOĞLU1  Kübra ATALAY2  Neşe ÖZTÜRK3 

Özet: Bu çalışmada, Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB) 2009 yılında uygulanan 7. Sınıf Seviye Belirleme 

Sınavı (SBS) Matematik alt testinin kapsam geçerliği incelenmiştir. SBS’de yer alan soruların ilköğretim 

programında yer alan kazanımlara göre oluşturulduğu belirtilmektedir. Soruların kazanımlara uygun 

olarak hazırlanıp hazırlanmadığının belirlenmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri 

Genel Müdürlüğü’nden (EĞİTEK) her sorunun hangi öğrenme alanını ve kazanımı ölçmek amacıyla 

yazıldığına ilişkin bilgi alınmıştır. Araştırmacılar tarafından, her sorunun ölçmeyi amaçladığı geçerli 

kazanım ile sorunun öğrenme alanındaki kazanımlar listelenerek bir uzman formu hazırlanmıştır. 

Uzmanlardan, sorunun listedeki kazanımlardan her birini ölçme derecesini “ölçüyor”, “kısmen ölçüyor” 

ve “ölçmüyor” seçenekleri ile belirtmeleri istenmiştir. Her soru için uzmanların verdiği puanların 

ortalaması (µk) ve madde-hedef uyum katsayıları (Ijk) hesaplanmıştır. Değerlendirme, µk’nın en az 0,75 

olduğu soruların geçerli kazanımı ölçtüğü ve Ijk’nın en az 0,70 olduğu soruların geçerli kazanımı ölçtüğü, 

diğer kazanımları ölçmediği kabul edilerek yapılmıştır. Soruların geçerli kazanımlara ilişkin µk 

değerlerinin  -0,45 ile 1,00 arasında; Ijk değerlerinin de -0,26 ile 0,66 arasında değiştiği bulunmuştur. 

Uzmanlar, µk değerlerine göre 7 sorunun geçerli kazanımları ölçtüğü konusunda görüş birliğine varırken, 

Ijk değerlerine göre soruların geçerli kazanımları ölçtüğü; diğer kazanımları ölçmediği konusunda görüş 

birliğine varamamışlardır.  

Anahtar sözcükler: Geçerlik, kapsam geçerliği, madde-hedef uyum katsayıları, Seviye Belirleme Sınavı 

Abstract:  The scope of this study was to evaluate content validity of second level elementary (7th grade) 

mathematic sub test of high school entrance exam which was administered in 2009.  It is asserted that the 

items in SBS had been constructed in accordance with the objectives of elementary curriculum. In order 

to determine whether the questions were constructed in conformity with the objectives, the information 

about the questions and their respective objectives were obtained from Ministry of Education General 

Headship of Educational Technology (EĞİTEK). An Expert Form was prepared by researchers, listing 

                                                            
1  Doç. Dr. Hülya KELECİOĞLU, Hacettepe Üniversitesi, hulyaebb@hacettepe.edu.tr 
2 Arş. Gör. Kübra ATALAY, Hacettepe Üniversitesi, katalay@hacettepe.edu.tr 
3 Arş. Gör. Neşe Öztürk, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, nozturk@mehmetakif.edu.tr 



  95

the objectives aimed to be measured by each question and also the objectives considered to be respective 

in field of learning. The content experts evaluated each item by defining the item “clearly measuring”, 

“partially measuring” and “clearly not measuring”. The item-objective congruence indexes and average 

of expert scores were calculated for each item. The evaluation was carried out on the assumption that the 

items with a µk value of at least 0,75 measures the valid objectives, and that the items with a Ijk value of 

at least 0,70 measures the valid objectives but not the other objectives.For valid objectives the µk values 

vary from -0.45 to 1.00 and the Ijk values vary from -0.26 to 0.66. According to µk values; the content 

experts agreed that eight items had measured the defined objectives. With regard to Ijk values the content 

experts agreed that they hadn’t measured the defined objectives but they  could not agree on whether that 

they had measured other objectives or not.  

Key words: validity, content validity, indexes of item-objective congruence, high school entrance exam 

Giriş 

Geçerlik bir ölçme aracında aranan en önemli özelliklerden biridir. Geçerliğin klasik 

tanımı, bir testin ölçmek istediği değişkeni ölçmesi ve onu başka değişkenlerle 

karıştırmamasıdır (Thorndike ve Hagen, 1961, Turgut, 1987). Geçerliğe, testin 

kullanılış amacına uygun kanıtların ortaya konma süreci olarak da yaklaşılmaktadır. Bu 

açıdan bakıldığında testin kullanılış amacına uygun olarak hangi kanıtların 

toplanacağına önceden karar verilmelidir (Baykul, 2000). 

Geçerlik 1930–1940 yılları arasında bir ölçütle test puanları arasındaki korelâsyonun 

hesaplanmasına dayalı olarak tanımlanmıştır. 1950’lerin başlarında ise kapsam geçerliği 

tartışmaları başlamış ve Rulon tarafından geçerli bir testin, öğrencinin dersin amaçlarına 

göre aldığı eğitim sonunda, bu dersin amaçlarına uygun davranışlarını ölçmesi gerektiği 

belirtilmiştir. Böyle bir testin geçerlik düzeyini uzmanların belirleyebileceklerini ileri 

sürmüştür. Cureton 1951 yılında kapsam geçerliği düşüncesini ortaya atmış ve 

geçerliğin uzman kanısına dayalı olarak tanımlanabileceğini açıklamıştır (Aktaran; 

Lissitz ve Samuelsen, 2007).   
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Cronbach ve Meehl (1951) geçerliğin yordama, uyum, kapsam ve yapı geçerliği olmak 

üzere dört türü olduğunu belirtmişlerdir. Kapsam geçerliğini, test sorularının 

araştırmacıların ilgilendiği evrenin bir örneklemi olup olmadığının gösterilmesi olarak 

tanımlamışlardır. Kapsam geçerliğinin, testin yapı geçerliği için de önemli bir kanıt 

olduğu belirtilmektedir (Cronbach ve Meehl, 1951; Messick, 1995; Haynes, Richard ve 

Kubany, 1995; Mislevy, 2007). Özellikle eğitimde kullanılan testlerde yapı geçerliğine 

odaklanmak  yerine testlerin alt birimlerinin irdelenmesi gerektiği vurgulanmaktadır. 

Geliştirilen testle ilgili bir teorinin olmadığı durumlarda ölçüt ve kapsam geçerliğinin 

öne çıkarılması gerektiği belirtilmektedir (Lissitz ve Samuelsen, 2007). Crocker (2003), 

eğer puanlar eğitimde bireylerle ilgili karar vermede kullanılacaksa geçerlikle ilgili 

tartışmaların kapsam geçerliği üzerine olması gerektiğine işaret etmektedir. 

Türkiye’de yükseköğretim kurumlarına ve birçok öğretim kurumuna öğrenci seçme ve 

yerleştirme işlemi merkezi olarak yapılan sınavlar sonucu olmaktadır. Bu amaçla 

yapılan sınavlardan biri de ortaöğretim kurumlarına geçiş sisteminde önemli yer tutan 

Seviye Belirleme Sınavı’dır (SBS).  

Türkiye’de ortaöğretime geçiş 2007–2008 eğitim-öğretim yılından itibaren ilköğretim 6, 

7 ve 8. sınıfların sonunda uygulanan SBS ve yılsonu başarı puanına dayalı olarak 

hesaplanan sınıf puanına göre yapılmaktadır. Sınıf puanının %70’ini SBS puanı, 

%30’unu öğrencilerin okuldaki yılsonu başarı puanı oluşturmaktadır. Ortaöğretime 

geçişte önemli bir ağırlığı olan SBS’nin soruları öğrenci kazanımlarına yöneliktir ve 

soru sayıları haftalık ders saatlerine göre belirlenmiştir. SBS ile ilköğretimin 6, 7 ve 8. 

sınıflarında öğrencinin derslerden o yılın öğretim programlarında belirtilen kazanımları 

elde etme durumlarının ölçüleceği belirtilmektedir (http://oges.meb.gov.tr).  
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SBS’nin ilköğretim programlarına uygun olarak hazırlanan bir yerleştirme sınavı olduğu 

anlaşılmaktadır. Sınavın amaçlarına bakıldığında, SBS için kapsam geçerliği 

kanıtlarının önemli olduğu görülmektedir. Bu araştırmada, 2009 yılında uygulanan 7. 

sınıf SBS Matematik alt testinin kapsam geçerliği incelenmiştir. 

Kapsam geçerliği, bir testin testle ölçülmek istenen özellikleri kapsama derecesi 

(Baykul, 2000) olarak ele alındığında öncelikle testle ilgili ölçülecek özelliklerin ve 

testin kapsamının belirlenmesi gerekir. Daha sonra bunlara uygun sorular yazılarak test 

oluşturulur. Kapsam geçerliği belirlemede yaygın olarak kullanılan yöntemler uzman 

görüşlerine dayalıdır (Thorndike ve Hagen, 1961; Crocker ve Algina, 1986; Aiken 

1988; Murphy ve Davidshofer, 1991; Baykul, 2000). Uzmanlardan elde edilen 

görüşlerin nicel hale getirilmesine ilişkin pek çok yöntem bulunmaktadır (Crocker ve 

Algina, 1986). Bunlardan biri de Rovinelli ve Hambelton (1976) tarafından geliştirilen 

ve  Crocker ve Algina (1986) tarafından sadeleştirilen tek boyutlu madde-hedef uyum 

katsayısıdır. 

        (1) 

Iik : k maddesinin, i hedefini ölçüp ölçmediğine ilişkin uyum katsayısı 
N: hedef sayısı (i=1,2,….,N) 
µk: i maddesinin k hedefini ölçme derecesine ilişkin puanların ortalaması 
µ: i maddesine uzmanlar tarafından verilen tüm puanların ortalaması 

 

Bu formül bir sorunun sadece bir kazanımı ölçtüğü varsayımına dayalıdır. Uzmanlardan 

soru kazanımla eşleşiyorsa (+1), belirsizlik varsa (0), kazanımla eşleşmiyorsa (-1) puan 

vermeleri istenir. Bir soru için madde-hedef uyum katsayısı -1 ile +1 aralığında değer 

alır. Madde-hedef uyum katsayısının 0,70 ve daha büyük değerleri maddenin ilgili 

hedefi ölçtüğünü gösterir (Rovinelli ve Hambleton, 1976). 
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Kapsam geçerliğini değerlendirmede ikI ’nın yanı sıra soruların geçerli kazanımlarda 

aldığı ortalama puan (µk) da hesaplanabilir. Bir hedef için ortalama da ikI gibi -1 ve +1 

arasında değer alır. Turner ve Carslon (2003) değişen bir ölçüt olmakla beraber 0,75 ve 

daha büyük ortalamanın uzmanlar arası görüş birliğini gösterebileceğini belirtmişlerdir.   

Rovinelli ve Hambleton (1976) tarafından geliştirilen formül, sorunun sadece bir 

kazanımı ölçtüğü durumlarda kullanılmaktadır.  Bu nedenle katsayının yüksek değer 

vermesi, uzmanların sorunun geçerli kazanımı ölçtüğü ve diğer kazanımları ölçmediği 

konusunda fikir birliğinde bulunmalarına bağlıdır. Eğer bir soru birden fazla hedefi 

ölçüyorsa bu katsayı ile 1’den küçük değerler elde edilecektir. Turner ve Carlson 

(2003), bir sorunun birden fazla hedefi ölçtüğü durumlar için düzeltilmiş madde-hedef 

uyum katsayısını geliştirmişlerdir. Formülün sadeleştirilmiş hali aşağıdadır.  

                              (2) 

I’ik: Madde-hedef uyum katsayısı 
p: Maddenin ölçtüğü belirtilen geçerli hedef sayısı 
N: Toplam hedef sayısı  
µk: i maddesinin geçerli hedefleri ölçme derecesine ilişkin puanların ortalaması 
µl: i maddesinin geçerli olmayan hedefleri ölçme derecesine ilişkin puanların ortalaması  
 

Uzmanların puanlaması ve formül sonucunda elde edilen değerlerin aralığı ve 

yorumlanması formül (1)’deki gibidir.  

Berk (1984), madde-hedef uyumunun incelenmesinin, kapsam geçerliği değerlendirme 

sürecinde önemli olduğuna dikkat çekmektedir. Eğer madde-hedef uyumuna ilişkin bir 

kanıt bulunamamışsa, bu maddelerin karar verme amacıyla kullanılması uygun değildir. 

SBS’nin, ilköğretim programındaki kazanımların öğrenciler tarafından kazanılma 

durumlarını ölçmek amacıyla hazırlandığından, kapsam geçerliğinin değerlendirilmesi 

ön plana çıkmaktadır. Bu nedenle bu araştırmada SBS’nin kapsam geçerliği ele 

alınmıştır.   
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Bu araştırmada, 2009 yılında uygulanan 7. sınıf SBS matematik alt testine ait 18 

maddenin kapsam geçerliği her madde için madde-hedef uyum katsayısı ve uzmanların 

her bir hedefe verdiği puanların ortalaması hesaplanarak incelenmiştir. Böylece 

matematik alt testinin kapsam geçerliğine ait bir kanıt elde edilmeye çalışılmıştır. 

Yöntem 

Bu araştırma, 2009 yılında ilköğretimin 7. sınıflarında uygulanan SBS matematik alt 

testinin kapsam geçerliğini incelemek amacıyla yapılmış betimsel bir çalışmadır.  

Çalışma grubu 

Çalışma grubu SBS matematik alt testinin kapsam geçerliği konusunda görüşleri alınan 

11 uzmandan oluşmaktadır. Uzmanlarının tümü matematik eğitimi lisansına sahiptir.  

Uzmanlardan üçünün matematik eğitimi ve ikisinin ölçme ve değerlendirme alanında 

doktorası vardır. Ayrıca çalışma grubunda, matematik eğitiminde doktora yapan dört, 

ölçme ve değerlendirme alanında yüksek lisans yapan iki uzman bulunmaktadır.  

Veri toplama aracı 

Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen Uzman 

Formu kullanılmıştır. Uzman Formu geliştirilmeden önce, Eğitim Teknolojileri Genel 

Müdürlüğü’nden (EĞİTEK), SBS 2009 matematik alt testindeki her bir sorunun 

ilköğretim 7. Sınıf Matematik Programında yer alan hangi öğrenme alanını ve 

kazanımları ölçmek için geliştirildiğini gösteren soru formları alınmıştır. Bir soru için, o 

sorunun ölçmeyi amaçladığı kazanım (geçerli kazanım) da dâhil olmak üzere, sorunun 

öğrenme alanı ile ilgili kazanımları listelenmiştir. Uzman formunda, soruların hangi 

kazanımı ölçmek amacıyla yazıldığı belirtilmemiştir. Uzmanlardan, sorunun listede yer 

alan kazanımlarına göre her birini ölçme derecesini “tamamen ölçüyor”, “kısmen 

ölçüyor” ve “ölçmüyor” seçenekleri ile belirtmeleri istenmiştir. Bu şekilde 18 soru için 
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ayrı ayrı hazırlanan formlar, görüşleri alınmak üzere uzmanlara verilmiştir. 

Uzmanlardan alınan cevaplara göre “tamamen ölçüyor” için 1, “kısmen ölçüyor” için 0 

ve “ölçmüyor” için -1 verilerek puanlanmıştır.   

Verilerin analizi 

Seviye Belirleme Sınavı 7. sınıf matematik alt testinde toplam 18 soru bulunmaktadır. 

Testin kapsam geçerliğini değerlendirmek amacıyla, uzmanların sorulara her bir 

kazanım için verdikleri puanların ortalaması ve maddelerin her kazanımda aldıkları 

madde-hedef uyum katsayısı incelenmiştir. Bir kazanımı ölçtüğü belirtilen sorular için 

tek boyutlu madde-hedef uyum katsayısı, birden fazla kazanımı ölçtüğü belirtilen 

sorular  için ise düzeltilmiş madde-hedef uyum katsayısı hesaplanmıştır.  

Turner ve Carslon (2003) tarafından 0,75 ve daha büyük ortalamanın uzmanlar arası 

görüş birliğini gösterebileceğini belirtilmiştir. Bu nedenle bir geçerli kazanımı olan 

maddelerden µk değeri geçerli kazanımın dışındaki bir kazanım için 0,75 ve üzeri 

olanlar için ayrıca düzeltilmiş madde-hedef uyum katsayıları (I’ik) da hesaplanmıştır. Bu 

hesaplama, bu soruların birden fazla kazanımı ölçüp ölçmediğini belirlemek amacıyla 

yapılmıştır.   

Bulgular 

Her sorunun öğrenme alanı ile ilgili kazanımları için uzmanlardan aldığı ortalama ve 

madde-hedef uyum katsayısı hesaplanmıştır. Maddeler, ortalama ve madde-hedef uyum 

katsayısı ölçütlerine göre değerlendirilmiştir.  

Bir kazanımı ölçmek amacıyla hazırlanan 15 sorunun geçerli kazanımlarında aldıkları 

ortalamalar (μk), madde-hedef uyum katsayıları (Ijk) ve üç madde için düzeltilmiş 

madde-hedef uyum katsayıları (I’ik) Tablo 1’de verilmiştir.  
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Tablo 1: Bir kazanımı ölçtüğü belirtilen soruların µk ve Iik değerleri 

Kazanımlar  

1 2 3 4 5 6  

M
ad

de
  n

o 

µk Iik µk Iik µk Iik µk Iik µk Iik µk Iik I’ik 

1 0,64 0,59 0,00* 0,21 -0,55 -0,12 -0,91 -0,34 -0,73 -0,23 -0,55 -0,12  

2 -0,18 -0,32 0,09 -0,15 1,00* 0,42 0,45 0,08 0,27 -0,03    

3 0,00 -0,02 0,91* 0,66 -0,82 -0,64        

4 0,64* 0,18 0,45 0,07 0,09 -0,16 0,82 0,30 -0,27 -0,39   0,42 

5 0,09 -0,02 0,82* 0,43 0,36 0,15 -0,18 -0,19 -0,45 -0,36    

6 1,00* 0,39 0,18 -0,10 0,27 -0,05 1,00 0,39 0,09 -0,15 -0,45 -0,48 0,59 

8 0,82* 0,64 0,09 0,15 -0,73 -0,39 -0,73 -0,39      

9 -0,45* -0,26 0,64 0,47 -0,27 -0,14 -0,18 -0,08      

10 0,36* 0,11 0,55 0,25 -0,27 -0,36        

11 -0,73 -0,48 0,73* 0,61 -0,27 -0,14        

12 0,82* 0,27 0,73 0,21 -0,09 -0,33 0,18 -0,15      

13 0,73* 0,43 0,55 0,30 -0,82 -0,73        

14 0,91 0,27 0,73* 0,14 0,00 -0,41       0,62 

16 -0,18* -0,18 0,18 0,03 0,18 0,05        

18 0,09 -0,27 1,00* 0,41 0,27 -0,14        

*Geçerli kazanım  

Tablo 1 incelendiğinde, maddelerin geçerli kazanımlara ilişkin μk değerlerinin -0,45 ile 

1,00 arasında; Ijk değerlerinin de -0,26 ile 0,66 arasında değiştiği gözlenmektedir. 7 

sorunun (2. , 3. , 5. ,6. ,8., 12. Ve 18. sorular) geçerli kazanımına ilişkin μk değeri 

0,75’in üzerindedir. Ijk değerlerine göre ise hiçbir sorunun 0,70 ölçütünün üzerine 

çıkamadığı görülmektedir. μk değerlerine göre, uzmanlar 15 sorunun 7’sinin geçerli 

kazanımı ölçtüğü konusunda görüş birliğindedirler. 15 sorunun madde-hedef uyum 

katsayısı değerlerine göre, uzmanlar arasında soruların geçerli kazanımları ölçtüğü; 

diğer kazanımları ölçmediği konusunda görüş birliği oluşmamıştır. Bu durumdan, 
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uzmanların 7 sorunun geçerli kazanımları ölçtüğü; ancak bu kazanımla birlikte öğrenme 

alanı ile ilgili kazanımlardan bazılarını da ölçtüğü görüşünde olduğu sonucu 

çıkartılabilir. Ancak, madde-hedef uyum katsayıları, uzmanların soruların öğrenme 

alanı ile ilgili verilen kazanımlardan hangilerini ölçtüğü konusunda da görüş birliği 

içinde olmadıklarını göstermektedir.  

Uzmanlardan elde edilen ortalamalar incelediğinde, 3. ve 11. sorular hariç, tüm 

soruların geçerli kazanımla birlikte en az iki kazanımda pozitif ortalama aldığı 

gözlenmektedir. Belirtilen bu iki soru da analizler sonucu en yüksek Iik (0,66 ve 0,61) 

değerine sahip olan sorulardır. Belirtilen iki sorunun geçerli kazanımda pozitif yüksek 

ortalama ve madde-hedef uyum katsayısı değerine sahip olması, bu soruların geçerli 

kazanımı ölçtüğü sonucunu göstermektedir. 

Tablo 1’de ayrıca 4. soruda geçerli kazanımının μk değerinin 0,64; başka bir 

kazanımdaki μk değerinin 0,82 ve 14. soruda geçerli kazanımda μk’nın 0,73 ve başka bir 

kazanımda 0,91 olduğu gözlenmiştir. Bu bulgular uzman görüşlerinden elde edilen 

ortalamalara göre, 4. ve 14. soruların  geçerli kazanımdan başka bir kazanımı ölçtüğünü 

ortaya koymaktadır. Ayrıca 6. sorunun geçerli kazanımda ve başka bir kazanımda da 

μk’nın 1,00 değerini alması, bu sorunun da geçerli kazanımla birlikte başka bir kazanımı 

da ölçtüğünü göstermektedir. 4., 6. ve 14. soruların iki kazanımı birden ölçüp 

ölçmediğini anlamak için  değerleri hesaplanmış ve bu değerlerin sırasıyla 0,43, 0,59 

ve 0,62 olduğu görülmüştür. Üç soru için hesaplanan çok boyutlu madde-hedef uyum 

katsayıları, bu soruların tek boyutlu madde-hedef uyum katsayılarından yüksek 

olmasına rağmen yine de 0,70 ölçütünü karşılamamıştır.  

İki kazanımı ölçmek amacıyla hazırlanan üç sorunun ortalamaları, madde-hedef uyum 

katsayıları ve düzeltilmiş madde-hedef uyum katsayıları Tablo 2’de verilmiştir. 



  103

Tablo 2: İki kazanımı ölçtüğü belirtilen soruların µk, Iik ve I’ik değerleri  

Kazanımlar  

1 2 3 4 5 6  

M
ad

de
 n

o 

µk Iik µk Iik µk Iik µk Iik µk Iik µk Iik I’ik 

7 
0,27 0,04 0,55* 0,20 0,18 

-
0,02 

-
0,09 

-
0,18 0,00 

-
0,13 0,36* 0,09 0,24 

15 
0,64* 

0,16 0,64* 0,16 0,00 -
0,32 

      0,48 

17 
0,27* 0,11 

-
0,09* 

-
0,14 0,09 

-
0,02 0,18 0,05     0,16 

*Geçerli kazanımlar  

Tablo 2 incelendiğinde, üç sorunun geçerli kazanımlardaki µk değerlerinin 0,75’in ve I’ik 

değerlerinin 0,70’in altında kaldığı görülmektedir. Bu bulgular, uzmanların Tablo 

2’deki soruların ölçtüğü kazanımlar konusunda görüş birliğinde olmadığını 

göstermektedir. 

Tartışma ve Yorum  

Bu araştırma kapsamında ilköğretim 7. sınıf SBS matematik alt testinin kapsam 

geçerliği uzman görüşü alınarak incelenmiştir. Sorular, geçerli kazanımları için 

uzmanlardan aldıkları ortalamalara ve madde-hedef uyum katsayılarına göre 

değerlendirilmiştir. Ortalaması en az 0,75 olan soruların geçerli kazanımı ölçtüğü; 

madde-hedef uyum katsayısı en az 0,70 olan soruların da geçerli kazanımı ölçtüğü, 

diğer kazanımları ölçmediği kabul edilmiştir (Turner ve Carlson, 2003; Hambleton, 

1976). SBS matematik alt testinde yer alan 18 sorunun 15’i bir kazanımı ölçmek 

amacıyla hazırlanmıştır. 15 sorunun 8’inde ortalamalar 0,75 ölçütünü karşılamaktadır. 

Ancak 15 sorunun hiçbirinde 0,70 ve üzerinde madde-hedef uyum katsayısına 

ulaşılamamıştır.   
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İncelenen soruların geçerli kazanımları ölçtüğü; geçerli kazanım dışındaki hedefleri 

ölçmediği konusunda uzmanların görüş birliğinde olmamaları bu soruların geçerli 

kazanımlar dışında başka kazanımları da ölçtüğünün bir göstergesi olabilir. Bazı 

sorularda bazı kazanımların geçerli kazanımla aynı ya da daha yüksek ortalama aldığı 

görülmüştür. Bu durum, bu soruların birden fazla kazanımı ölçtüğüne işaret etmektedir. 

Birden fazla kazanımda pozitif ortalama alan 4, 6 ve 14. sorularda I’ik değerlerinin, Iik 

değerlerinden yüksek olduğu gözlenmiş; ancak I’ik değerleri de 0,70 ölçütünü 

karşılamamıştır. Bu bulgular da soruların hangi kazanımları ölçtüğüne ilişkin uzmanlar 

arasında görüş birliği oluşmadığını göstermektedir. 

İki kazanımı ölçmek amacıyla hazırlanan sorularda I’ik değerlerinin, ilgili 

kazanımlardaki Iik değerlerinden yüksek olduğu, fakat 0,70’in üzerinde olmadığı 

gözlenmiştir. 

Çalışma kapsamında incelenen 7. Sınıf 2009 SBS matematik alt testi sorularının ilgili 

olduğu bazı kazanımlarda “çözer ve kurar”, “açıklar ve gösterir”, “tahmin eder ve 

oluşturur”  gibi birden fazla ifadenin bulunması, uzmanların soruların hangi kazanımı 

ölçtüğü konusunda görüş birliğine varamamasının bir nedeni olarak gösterilebilir. 

“Dairesel silindirin temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açılımını çizer.” 

kazanımında olduğu gibi öğretim programındaki bazı kazanımların çoktan seçmeli 

sorularla ölçülebilir nitelikte olmaması SBS’nin kapsam geçerliğini düşüren bir diğer 

etken olarak düşünülebilir.  

Bu nedenle öncelikle öğretim programındaki kazanımların gözden geçirilerek 

kazanımların ölçmeye daha elverişli olacak şekilde yeniden düzenlenmesi uygun 

olacaktır.  
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Bu çalışmada, SBS’de yer alan soruların belirtilen öğrenme alanını ölçtüğü kabul 

edilmiştir. Bundan sonra yapılacak çalışmalarda, soru-kazanım uyumu ile birlikte 

soruların öğrenme alanı ile ilgili olup olmadığı da değerlendirilmelidir. 

Kapsam geçerliğinin incelenmesi, sınav uygulanmadan önce yapılması gereken bir 

çalışmadır. Bu nedenle EĞİTEK tarafından her yıl soruların yazılması tamamlandıktan 

sonra kapsam geçerliği çalışması yapılmadır. 
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Yedinci Sınıf Seviye Belirleme Sınavı Matematik Sorularına 
İlişkin Öğretmen Görüşleri* 

 
The Views Of The Teachers About Seventh Class Level 

Determining Exam’s Mathematic Questions 
 

Bayram BIÇAK**, Ceren ÇEVİK*** 
 

ÖZET:  Bu çalışmanın amacı, 2008 7. sınıf Seviye Belirleme Sınavı matematik sorularının üst 
düzey zihinsel becerileri ölçme düzeyine ve matematik kazanımları açısından üst düzey zihinsel 
becerilerin önem düzeyine ilişkin matematik öğretmenlerinin görüşünü almaktır. Bu çalışmanın araştırma 
grubunu, Bayburt ilinde görev yapmakta olan 30 matematik öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma 
verileri, Çevik (2009) tarafından geliştirilen “Seviye Belirleme Sınavı 7. Sınıf Matematik Testi Üst Düzey 
Zihinsel Becerileri Belirleme Ölçeği” ile sağlanmıştır. Elde edilen verilerin yüzde ve frekansları 
hesaplanarak tablolaştırılmıştır. Araştırma sonunda yüzde ve frekans değerleri %50 ve üzerinde olan 
görüşler dikkate alındığında 2008 Seviye Belirleme Sınavı matematik sorularından yalnızca bir sorunun 
üst düzey zihinsel becerileri ölçtüğü tespit edilmiştir. Ayrıca matematik öğretmenlerinin ilgili üst düzey 
zihinsel becerilere matematik kazanımları açısından verdikleri önem düzeyi oldukça yüksektir. 

Anahtar sözcükler: Üst düzey zihinsel beceri, seviye belirleme sınavı (SBS). 
 
ABSTRACT: The purpose of this study is to determine the level of measuring the higher order 

thinking skills of the seventh grade mathematic questions and the level of importance given to the higher 
order thinking skills, according to the view of teachers. Research group of this study consists of 30 
mathematic teachers in Bayburt. Research data has been provided with “SBS exam seventh grade 
Identifying Higher Order Thinking Skills of Mathematics Scale” which was developed by Çevik (2009). 
The data obtained by calculating the percentage and frequency integrated table. As a result of the 
research, on examined by taking the percentage and frequency values of opinions above 50% into 
consideration, it has been identified that mathematic questions of the 2008 SBS exam contains only one 
question that measure higher order thinking skills. Also, the level of importance given to the higher order 
thinking skills by teachers in terms of 7th grade math acqusitions are very much. 

Keywords: Higher order thinking skills, class level determining exam (SBS). 

Giriş 
Toplumdaki sorunlara duyarlılık gösterme, farklı bilgi kaynaklarından gelen bilgileri 
yorumlayabilme, öğretim sürecinde sunulan bilgileri kendi düşünme kalıpları içinde 
düşünme ve sınavlarda sorulan sorulara kendi düşünce kalıpları ile cevap verme, 
öğrendiklerinin ne işe yarayacağını, işe yarayacaksa nasıl kullanılacağını ve neden 
böyle olduğunu sorgulayan bireyler yetiştirmek eğitimin temel amaçlarından biridir. 
İlköğretimden yükseköğretime kadar öğretimin her aşamasında sunulan bilgileri alan, 
aldığı bilgilerin günlük yaşamda geçerliliğini, kullanılabilirliğini ve doğruluğunu 
sorgulayan, bu bilgileri kendi düşünceleriyle zenginleştirebilen bir gençlik yetiştirmek 
toplumsal bir özlemdir (Beydoğan; 2003). Bu ise üst düzey zihinsel becerilerle olur. 
Alt ve üst düzey düşünme becerilerini gerektiren sorular en yaygın şekliyle Bloom ve 
arkadaşları tarafından geliştirilen sınıflandırmaya göre ele alınmıştır. Bu 
sınıflandırmada alt düzey düşünme becerileri bilgi, kavrama ve uygulama basamakları 
ile üst düzey düşünme becerileri ise; analiz, sentez ve değerlendirme basamakları ile 
ifade edilmiştir (Demirel, 2005; Koray ve Yaman, 2002; Ralph, 1999; Sönmez, 2001; 
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*** Arş. Gör. , Bayburt Üniversitesi, e-posta: ceren.cevik@yahoo.com 
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Şahinel, 2002). Bloom’un sınıflaması temel alınarak geliştirilen yeni sınıflamalar -
alternatif sınıflamalar- tek boyutlu (Gerlach ve Sullivan, Hannah ve Michaelis, Gagné 
ve Briggs, Stahl ve Murphy, Quellmalz, Hauenstein ve Haladayna) ve çok boyutlu 
(Tuckman, Marzano, Romizowski, Anderson ve Krathwohl, DeBlock, Williams ve 
Haladayna) olmak üzere iki grupta toplanmaktadır. Son yıllarda geliştirilen sınıflamalar 
iki boyutlu olup bu sınıflamalarda bilgiye ayrı bir önem verilmiş, bilişsel alan; içerik ve 
süreç olmak üzere iki boyuta ayrılarak incelenmiştir. (Akt: Yüksel, 2007).  
Özellikle Bloom’a göre üst düzey düşünme becerileri ve bu düzeylere göre soru 
hazırlamadaki amaçlar, örnek sorular ve anahtar soru kelimeleri Tablo 1’de verilmiştir. 
Tablo 1: Bloom Taksonomisine Göre Üst Düzey Düşünme Becerileri ve Bu Düzeylere 
Göre Soru Hazırlanmasındaki Amaçlar, Örnek Sorular, Anahtar Soru Kelimeleri 
Düzey Tanım Soruların 

Hazırlanmasındaki 
Amaç 

Örnek Sorular Anahtar Soru 
Kelimeleri 
 

Analiz  
Bilgiyi daha iyi 
anlamak için 
bütünü parçalara 
bölmek. 

� Olayların neden ve 
sonuçlarını açıklama. 
� Sonuca ulaşmak için 
eldeki bilgiyi analiz 
edebilme. 
� Bulgulara dayalı 
olarak sonuç 
çıkarabilme. 

Ozon tabakasındaki 
incelmenin doğurabileceği 
negatif sonuçları 
açıklayınız? 
Nükleer enerji santralleri 
ve radyoaktif kirlenme 
arasındaki ilişkiyi 
açıklayınız? 

Sınıfla, Analiz et, 
Betimle, Grupla, 
Karşılaştır, Ayırt 
et, Tanı, Destekle, 
Çıkarımda Bulun, 
İlişkilendir, 
Açıkla, 
Varsayımlar, 
Tefrik et... 

Sentez  
Parçaları yeni bir 
bütün oluşturmak 
için bir araya 
getirmek. 

� Yeni ve orijinal bir 
ürün oluşturma. 
� Tahmin yürüterek ve 
sıra dışı ilişkiler 
kurarak sorun 
çözebilme. 

Dünya üzerinde fosil 
yakıtlar tükendiğinde 
alternatif enerji kaynakları 
öneriniz? 
Kopyalama(insan ya da 
başka canlılar) olayının 
gelecekteki insan yaşamı 
üzerine etkileri neler 
olabilir? 

Tasarla, Oluştur, 
Yaz, Akıl Yürüt, 
Öner, Birleştir, 
Planla, Yapılandır, 
Üret, Formüle Et, 
Sonuç Çıkar, 
Sentezle, Geliştir 
yap... 

Değerlendirme  
Belirli kriterlere 
dayalı materyalin 
değerini 
yargılamak. 

� Problemler için 
çözüm önerilerinde 
bulunabilme. 
� Olaylar hakkında 
görüş belirtme ve 
değerlendirme yapma. 

Ülkemizdeki enerji 
probleminin çözümü için 
en uygun yöntem 
hangidir? Niçin?  
Ülkemizde deprem için 
yapılan hazırlıkları yeterli 
buluyor musunuz? Niçin? 

Eleştir, Destekle, 
Özetle, Tavsiyede 
bulun, Karar ver, 
Yargıla, tercih et, 
İspat et, Sizce, En 
uygun olan... 

İçinde bulundukları yaş ve öğrenim seviyesine bağlı olarak, ilköğretim 7. sınıftaki 
öğrencilere okutulan ders kitaplarındaki metinlere dayalı olarak hazırlanan soruların; 
öğrenme, hatırlama, sıralama, sınıflama, birleştirme, yorumlama, sonuçları kestirme, 
araştırma yapma, öğrenilen bilgileri yeni durumlara uyarlama, karşılaştırma, 
varsayımlar oluşturma, varsayımları irdeleme, varsayım ve olguları ayırma, alternatif 
görüşler üretme, temel düşünceleri ve mantıksal ilişkileri tanıma ve keşfetme, parça-
bütün ilişkisi kurma, neden-sonuç ilişkisi kurma, genellemeler yapma ve bütün bunların 
sonunda değerlendirmelerde bulunma gibi çok yönlü bakış açılarını kazandırmaya 
yönelik olması gerekir. Bu gerçekten yola çıkılarak, ilköğretim 7. sınıfta okutulan 
Matematik ders kitaplarına dayalı olarak oluşturulan Seviye Belirleme Sınavı 
sorularının, Matematik Eğitim Programı’ndaki kazanımlar ve bu kazanımlara bağlı 
olarak öğrencilere kazandırılması düşünülen davranışların gerçekleştirilmesi noktasında, 
belirlenen ölçütlere uygunluğunu ortaya koymak amacıyla böyle bir araştırmanın 
yapılması gerekli görülmüştür. 
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Öğrenci başarısının güvenilir yöntemlerle ölçülmesi en başta eğitimin verimini arttırma 
yönünden önemlidir. Türk Eğitim Sistemi‘nde öğrenci başarısını ölçmek ve 
değerlendirmek için;  
1. Okullarda uygulanan sınavlar, 
2. Ortaöğretime giriş sınavı olan SBS ve OKS(2008 öğretim yılından itibaren yalnızca 
aynı amaçla yapılacak olan seviye belirleme sınavları), 
3. Üniversitelere giriş sınavı olan ÖSS kullanılmaktadır.  
SBS ve ÖSS sınavlarının bir öğrencinin eğitim hayatındaki rolü büyüktür ve geleceğini 
belirlemektedir. Okullarda uygulanan sınavlarda öğretmenler, öğrencilerini eğitimin 
amaçları açısından değerlendirse bile, veliler ve öğrenciler öğretmenlerini öğrencilerinin 
SBS ve ÖSS sınavlarındaki başarılarına göre değerlendirmektedirler. 
Bilindiği gibi ortaöğretime geçiş uygulama planı çerçevesinde 2008 yılı Haziran ayında 
yapılan SBS, Ortaöğretime Geçiş Modelinin ilk uygulamasıdır. Bu model çerçevesinde 
İlköğretimden ortaöğretime geçişte uygulanacak puan (OYP/Ortaöğretime Yerleştirme 
Puanı) öğrenciler için hayati bir öneme sahiptir. 
6, 7 ve 8. sınıf SBS’de sorulan soruların beşte birinin matematik sorusu olduğu 
düşünülürse matematiğin önemi bu seviyedeki öğrenciler için açıkça görülmektedir. Bu 
nedenle bu çalışmada, 2008 yılında ilki gerçekleştirilen SBS’nda yer alan matematik 
soruları üst düzey zihinsel beceriler yönünden öğretmen görüşleri alınarak 
incelenecektir. 
2008 SBS sonuçlarına göre 6. sınıflarda tüm soruları doğru cevaplayan aday sayısı 829 
iken 7. sınıflarda tüm soruları doğru cevaplayan aday sayısı ise 61’dir. Bu sayının 
düşmesinin pek çok sebebi olabileceği gibi en önemli sebeplerden biri öğrenci 
başarısının ölçülmesinde sınav sorularının öğrenci kazanımları göz önünde 
bulundurularak hazırlanmamış olması olabilir. 7. Sınıf 2008 SBS sayısal bilgileri Tablo 
2’de verilmiştir. 
Tablo 2: 7. Sınıf 2008 Seviye Belirleme Sınavı Sayısal Bilgileri 

7. SINIF TÜRKÇE MATEMATİK FEN SOSYAL YABANCI 
DİL 

Test Ağırlıklı Katsayısı 4 4 3 3 1 

Soru Sayısı 21 18 18 18 15 

Test Ortalamaları 12.18 5.20 5.95 8.26 7.47 
Test Standart Sapmaları 5.8576 4.5099 4.4834 5.6387 5.0334 

Tablo 2’de görüldüğü gibi, SBS Matematik testi ağırlıklı katsayısı 4, soru sayısı 18’dir 
ayrıca test ortalamasının 5.20 olduğu görülmektedir. 
Yaşam sürecinin en önemli yıllarını okullarda geçiren çocuk ve gençler, bilgiyi yalnızca 
zihinlerinde depolayıp anlamlandırmaya çalışırsa değişim sürecine ayak 
uyduramayacağından, o bilgiyi işleyerek kullanabilen bireyler olarak yetişmeleri 
toplumun en büyük gereksinimlerinden olacaktır. Yaşam onların etkili düşünen bireyler 
olmalarını gerekli kılacaktır. Gün geçtikçe yaşam standartlarını kolaylaştırmak ve daha 
iyi düşünen bireyler olmak adına hem okullarda hem de yapılan sınavlarda bu şartların 
sağlanıp sağlanmadığı yönünde bir çalışma yapılacaktır. Özellikle öğrencilerin 
yetiştirilmesi ve ilgili dersin öğretiminde görevli olan öğretmenlerin bu konudaki 
görüşlerinin aydınlatıcı olacağı düşünülmektedir. 
Üst Düzey Zihinsel Beceriler 
Bloom’a (1956) göre üst düzeyde düşünebilme, bilgi, hatırlama, anlama ve uygulama 
gibi temel düşünme becerilerinin kullanımını gerektirir; ancak analiz, sentez ve 
değerlendirme üst düzeyde düşünmenin bilişsel gereklilikleridir. Günümüzde yapılan 
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çalışmalarda üst düzey zihinsel becerilerin yerini genel olarak aşağıdaki beceriler 
almaktadır. 
Problem Çözme Becerisi: Daha önceden görülmemiş, yeni bir probleme uygun bir 
çözüm bulma sürecidir. Problem çözme karmaşık bir süreçtir. Anlama, eleştirel 
düşünme gibi zihinsel becerileri de kapsar. Öğrencilerin problemi anlamaları, 
problemde eksik veya fazla veri olup olmadığını belirlemeleri, problemi farklı biçimde 
ifade edebilmeleri, istenenleri farklı biçimde ifade edebilmeleri, benzer problemler 
kurmaları istenebilir. 
Analiz: Bir bilgi bütününü ya da bir sistemi, yapıyı oluşturan öğeleri, yine o bütün, 
sistem ve yapıda yer aldığı biçimiyle öğelerine ayırma işidir. Ayrıca ileri sürülen 
düşünceler arasında tutarlık ve geçerlik bağıntılarının da aranması bu basamağın 
kapsamı içindedir. Bütünü oluşturan öğelerin bir araya getirilme, düzenleme kurallarını 
ortaya çıkarma gibi davranışların gösterilmesi beklenmektedir (Turgut, 1986;Özçelik, 
1992; Tan ve Erdoğan, 2002; Tekin, 2008). 
Sentez: Öğeleri belli ilişki ve kurallara göre birleştirip bir bütün oluşturma anlamına 
gelir. Ancak her bütün oluşturma işi sentez değildir. Sentezde yenilik, özgünlük, buluş, 
yaratıcılık gibi özellikler söz konusudur. Sentez basamağında bireyin yeni ve özgün 
ürünler vermesi beklenmektedir. Bireylerden eşsiz ve benzersiz bir ürün ortaya 
koymaları istenir. Öğrencinin ortaya koyduğu ürünün daha önce karşılaştıklarına, 
bildiklerine benzememesi gereklidir. Bu aşamada parçadan bütüne ulaşma davranışları 
ağırlık kazanmaktadır (Turgut, 1986; Özçelik, 1992; Tan ve Erdoğan, 2002; Tekin, 
2008). 
Değerlendirme: Bütün özellikler göz önünde bulundurularak bir yargıya varma süreci 
olarak tanımlanabilir (Sönmez, 2001). Değerlendirme basamağı Bloom’un 
taksonomisinde en üst düzeydeki bilişsel becerileri kapsamaktadır. Son yıllarda yapılan 
taksonomi revizyonlarında değerlendirmeye, sentez yani yaratma basamağından önce 
yer verilmiş, yani daha alt basamakta davranışlar olarak sınıflandırılmıştır (Krathwohl, 
2002). 
Eleştirel Düşünme: Eleştirel düşünme, temelde bilgiyi etkili bir biçimde elde etme, 
değerlendirme ve kullanma yeteneği ve eğilimine dayanır. Eleştirel düşünmenin 
Tutarlık, birleştirme, uygulanabilme, yeterlik, iletişim kurabilme olmak üzere beş ana 
kuralı bulunmaktadır. 
Yaratıcı Düşünme: Yaratıcılık; Yaratıcılığın temelini oluşturan kavram, yeni fikirler 
bulmaktır. Yeni, orijinal ve hayal gücüne dayalı şekilde düşünme ya da bu şekilde bir 
şeyler yapma sürecidir. 
Özellikle Bloom ve Haladyna’nın yapmış olduğu sınıflamalarda bu becerilere 
rastlanmaktadır. Diğer Williams (1977), Hannah ve Michaelis (1977), Gagne ve Briggs 
(1979), Quellmalz (1987), Hauenstein (1998), Anderson ve Krathwohl (2001) 
sınıflamalarda yer alan basamaklarda da bu beceriler kısmen görülebilmektedir (Akt: 
Yüksel, 2007). 
7. Sınıf Seviye Belirleme Sınavı’nda Yer Alan Matematik Sorularının Analizi  
7. sınıf SBS matematik sorularının matematik programında yer alan konularla 
ilişkilendirilerek oluşturulan analizi aşağıda Tablo 2’de verilmiştir. 
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Tablo devam ediyor… 

Tablo 2: İlköğretim 7 SBS Matematik Sorularının Analizi 
KONULAR 2008 
Tam Sayılarla Çarpma İşlemi 1 
Tam Sayılarla Bölme İşlemi - 
Rasyonel Sayıları Tanıyalım 1 
Düzlemdeki Doğrular 2 
Cebirsel İfadeleri Çarpma 1 
Doğru Orantı 1 
Çokgenlerin Eşliği ve Benzerliği 1 
Hayatımızdaki Grafikler 2 
Rasyonel Sayılarla Adım Adım İşlemler 1 
Rasyonel Sayı Problemleri - 
Doğrusal Denklemler ve Grafiği 1 
Olasılığın Geometriyle İlişkisi 1 
İçi Çokgen Dolu 1 
Üslü Nicelikler - 
Örüntüler ve İlişkiler 1 
Yüzde Problemleri 1 
Kenar Alan Çevre Ayrılmazlığı 1 
Çember ve Daire 1 
Dik Dairesel Silindirin Alanı ve Hacmi 1 
TOPLAM 18 

Araştırmanın Amacı 
Bu çalışmanın amacı, 2008 7. sınıf Seviye Belirleme Sınavı matematik sorularının üst 
düzey zihinsel becerileri ölçme düzeyine ilişkin ve matematik kazanımları açısından üst 
düzey zihinsel becerilerin önem düzeyine ilişkin matematik öğretmenlerinin görüşünü 
almaktır. Bu amacı gerçekleştirmek için aşağıdaki sorulara cevap aranacaktır: 
1. Matematik öğretmenlerinin 2008 SBS 7. sınıf matematik sorularının üst düzey 
zihinsel becerileri ölçme düzeyine dönük görüşleri nelerdir? 
2. Matematik öğretmenlerinin matematik kazanımları açısından üst düzey zihinsel 
becerilere atfettikleri önem düzeyi nedir? 
Yöntem  
Çalışmanın Modeli  
Bu araştırma, 2008 yılı ilköğretim 7. sınıf öğrencilerine uygulanan seviye belirleme 
sınavı matematik sorularının üst düzey zihinsel becerileri ölçme düzeyine ve matematik 
kazanımları açısından üst düzey zihinsel becerilerin önem düzeyine ilişkin matematik 
öğretmenlerinin görüşlerini belirlemeye yönelik betimsel bir araştırmadır. 
Araştırma Grubu 
Bayburt il merkezinde çeşitli okullarda görev yapmakta olan 35 matematik 
öğretmeninden 35’i, çalışmada kullanılan ölçeği yanıtlayarak geri vermiştir. Geri dönen 
ölçeklerden, yanlış ve eksik doldurulmuş olan 5 ölçek değerlendirme dışı bırakılmıştır. 
Geriye kalan kişilere ait demografik bilgiler Tablo 3’te verilmiştir. 
 
Tablo 3: Öğretmenlerin Cinsiyet, Görev Yaptıkları Okul Türü, Mezun Olunan 
Fakülte Türü, Hizmet Süresi Değişkenlerine Göre Dağılımı 

Erkek Kadın Toplam Değişkenler 

N % N % N % 

İlköğretim 7 23,3 7 23,4 14 46,7 Görev 
yaptıkları 
okul türü Ortaöğretim 12 40 4 13,3 16 53,3 
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Erkek Kadın Toplam Değişkenler 

N % N % N % 

Eğitim Fak. 12 40 6 20,0 18 60,0 

Eğitim Enst. 0 0,0 1 3,3 1 3,3 

Mezun 
olunan 

fakülte türü 
Fen Edebiyat 

Fak. 
7 23,3 4 13,4 11 36,7 

Lisans 19 63,3 9 30,0 28 93,3 Öğrenim 
durumu Yüksek lisans 

yapıyor 
0 0,0 2 6,7 2 6,7 

0-4 yıl 6 20,0 6 20,0 12 40,0 

5-9 yıl 10 33,3 5 16,7 15 50,0 

10-14 yıl 2 6,7 0 0,0 2 6,7 

Hizmet 
süresi 

15 yıl ve üzeri 1 3,3 0 0,0 1 3,3 

TOPLAM 19 63,3 11 36,7 30 100 
Tablo 3’te görüldüğü gibi, öğretmenlerin %63,3’ü erkek, %36,7’si kadındır. Görev 
yaptıkları okula göre %46,7’si ilköğretim, %53,3’ü ortaöğretimde öğretmenlik 
yaptıkları görülmektedir. Mezun oldukları fakülte türüne göre %60’ı eğitim fakültesi, 
%3,3’ü eğitim enstitüsü, %36,7’si fen-edebiyat fakültesi mezunu olduğu görülmektedir. 
Öğrenim durumları incelendiğinde, %93,3’ünün lisans mezunu olduğu, %6,7’sinin 
yüksek lisans yaptığı görülmektedir. Hizmet süreleri incelendiğinde, öğretmenlerin 
%40’ı 0-4 yıl arasında değişen, %50’si 5-9 yıl arasında değişen, %6,7’si 10-14 yıl 
arasında değişen, %3,3’ü 15 yıl ve üzeri hizmet sürelerine sahip olduğu görülmektedir. 
Veri Toplama Aracı 
Çevik (2009) tarafından geliştirilen “SBS 7. sınıf Matematik Testi Üst Düzey Zihinsel 
Becerileri Belirleme Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçeğin iç tutarlılık katsayısı (Cronbach α) 
0,94’tür. Ölçekte yer alan ifadeler(beceriler) alan yazın taraması yapılarak üç Matematik 
Eğitimi Alan uzmanı tarafından incelenmiştir. Hazırlanan 39 ifade dört ölçme 
değerlendirme uzmanı tarafından gözden geçirilmiştir. Ayrıca, ölçekte yer alan 
becerilerin dil denetimi açısından, bir Türk Dili uzmanından da görüş alınmıştır. 
Ölçekle birlikte Çevik (2009) tarafından geliştirilen  kişisel bilgi formu ve “2008 yılı 
SBS 7. sınıf matematik testi sorularının matematik kazanımlarıyla ilişkilendirilmiş 
analiz tabloları” kullanılmıştır. Öğretmenler ölçekte yer alan her beceriyi iki grup tepki 
seçeneği üzerinden yanıtlamıştır. Her bir becerinin SBS Matematik testinde yer alan 
sorulardan “İlgili beceriyi ölçen soru var mı? Varsa hangi soru(lar) no?” kısmına soru 
numarasını; aynı becerilerin matematik kazanımları açısından “önem düzeyi”ni 
belirtmek için ise “çok önemsiz” (1), “önemsiz” (2), “orta düzeyde önemli” (3), 
“önemli” (4) ve “çok önemli” (5) seçeneklerinden uygun birini işaretleyerek 
belirtmişlerdir. 
Verilerin Toplanması ve Analizi 
Çalışmaya katılan matematik öğretmenlerine “SBS 7. sınıf Matematik Testi Üst Düzey 
Zihinsel Becerileri Belirleme Ölçeği” uygulanmıştır. Matematik öğretmenleriyle birebir 
görüşülerek gönüllülük esas alınmıştır. Araştırma sonucunda toplanan veriler bir 
istatistik paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma grubundaki matematik 
öğretmenlerinin ölçekte yer alan üst düzey zihinsel beceriyi ölçen soruya ilişkin ve ilgili 
becerinin matematik kazanımları açısından önem düzeyine verdikleri tepkilere ait 
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frekans ve yüzdeler hesaplanmış, grubun (%50 ve üzeri) çoğunluğu üzerinden 
değerlendirilmiştir. 
Bulgular 
Birinci Araştırma Sorusuna Ait Bulgular  
1. Matematik öğretmenlerinin 2008 SBS 7. sınıf matematik sorularının üst düzey 
zihinsel becerileri ölçme düzeyine dönük görüşleri nelerdir? 
Öğretmenlerin SBS matematik sorularının üst düzey zihinsel becerileri ölçme düzeyine 
dönük görüşleri incelendiğinde en yüksek frekanslı olan sorularla ilişkilendirilerek 
sırasıyla Tablo 4’te yer verilmiştir. 
Tablo 4: Matematik Öğretmenlerinin Becerilere Verdikleri En Yüksek 
Frekans ve Yüzdeler 

Öğretmen Öğretmen 
 
 
Beceri No: 

İlgili beceriyi 
ölçen madde var 

mı? 
Varsa Madde 

(ler) No: 

 
 

n 

 
 

% 

 
 
Beceri No: 

İlgili beceriyi 
ölçen madde var 

mı? 
Varsa Madde 

(ler) No: 

 
 

n 

 
 

% 

Problem Çözme Değerlendirme 
1 s7 13 43,3 19 s1,s9 12 40,0 
2 s1 8 26,7 20 s10 6 20,0 
3 s2 12 40,0 21 s7,s16 9 30,0 
4 s5 11 36,7 22 s8 6 20,0 
5 s3,s7, s15 8 26,7 23 s7 6 20,0 
6 s5 5 16,7 24 s8,s14,s18 4 13,3 
7 s1 5 16,7 25 s6,s10 4 13,3 
8 s2,s3 7 23,3 
Analiz 

Eleştirel Düşünme 

9 s1 14 46,7 26 s6 11 36,7 
10 s16 6 20,0 27 s17 8 26,7 
11 s1 9 30,0 28 s3 12 40,0 
12 s3 10 33,3 29 s3 3 10,0 
13 s2,s4,s9,s13,s16 4 13,3 30 s4,s17 7 23,3 

31 s7,s11 6 20,0 
32 s5 3 10,0 

Sentez 

Yaratıcı Düşünme 
14 s17 17 56,7 33 s10 12 40,0 
15 s17 8 26,7 34 s9 6 20,0 
16 s12 6 20,0 35 s15 7 23,3 
17 s18 7 23,3 36 s12 6 20,0 
18 s17 7 23,3 37 s10 4 13,3 
    38 s10 4 13,3 
    39 s10 8 26,7 

Tablo 4’te görüldüğü gibi öğretmenlerin; problem çözme, analiz, sentez, değerlendirme, 
eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme düzeylerine ilişkin matematik testinde ilgili 
becerileri ölçen soru bulunup bulunmadığına ilişkin görüşleri incelendiğinde %50 ve 
üzerinde hemfikir oldukları 17. sorunun sentez düzeyinde bir soru olduğu saptanmıştır. 
İkinci Araştırma Sorusuna Ait Bulgular 
2. Matematik öğretmenlerinin matematik kazanımları açısından üst düzey 
zihinsel becerilere atfettikleri önem düzeyi nedir? 
Öğretmenlerin, matematik kazanımları açısından ölçekte yer alan üst düzey zihinsel 
becerilere verdikleri önem düzeylerine ait ortanca ve tepe değerleri Tablo 5’te 
verilmiştir. 
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Tablo 5: Matematik Öğretmenlerinin Üst Düzey Zihinsel Becerilere Matematik 
Kazanımları Açısından Verdikleri Önem Düzeylerine Ait Ortanca ve Tepe Değerleri 

Beceri 
No 

Ortanca Tepe Değer Beceri No Ortanca Tepe Değer Beceri No Ortanca Tepe 
Değer 

1 5 5 14 4 5 27 4 4 

2 5 5 15 4 4 28 4 5 
3 5 5 16 4 4 29 4 4 
4 4 4 17 4 4 30 4 4 
5 4 4 18 4 4 31 4 4 
6 4 4 19 5 5 32 4 4 
7 4 5 20 4 4 33 4 5 
8 4 5 21 5 5 34 4 5 
9 5 5 22 4 4 35 4 4 
10 4 4 23 4 4 36 4 4 
11 4 5 24 4 4 37 4 4 
12 4 5 25 4 4 38 4 4 
13 4 4 26 4 5 39 4 5 

Tablo 5’teki ortanca ve tepe değerleri incelendiğinde, matematik öğretmenlerinin, 
matematik kazanımları açısından ölçekte yer alan becerilerin önem düzeyinin “önemli” 
seçeneğinde yoğunlaştığı görülmektedir. Genel olarak değerlendirildiğinde, matematik 
öğretmenleri bu becerileri “önemli” bulduklarını belirtmişlerdir. Matematik 
öğretmenlerinin, 7. sınıf matematik kazanımları açısından üst düzey zihinsel becerilere 
verdikleri önem düzeylerine ait yüzde ve frekans değerleri, ilgili alt becerilere göre 
gruplandırılarak açıklanmıştır. Öğretmenlerin, matematik kazanımları açısından 
problem çözme becerilerine verdikleri önem düzeylerine ait frekans ve yüzde değerleri 
Tablo 6’da verilmiştir. 
Tablo 6:  Matematik Öğretmenlerinin Problem Çözme Becerilerine Matematik 
Kazanımları Açısından Verdikleri Önem Düzeylerine Ait Frekans ve Yüzde Değerleri 

Önem Düzeyi Beceriler 
Çok 

Önemsiz 
Önemsiz Orta Düzeyde 

Önemli 
Önemli Çok 

Önemli 
1. Problemi açıklama ve tanımlama f 

% 
0 

0,0 
0 

0,0 
4 

13,3 
5 

16,7 
18 

60,0 
2. İlgili bilgiyi seçme f 

% 
0 

0,0 
0 

0,0 
3 

10,0 
9 

30,0 
16 

53,3 
3. Çözüm yollarını belirleme ve 
seçme 

f 
% 

0 
0,0 

0 
0,0 

5 
16,7 

9 
30,0 

15 
50,0 

4. Sonuç çıkarma f 
% 

0 
0,0 

1 
3,3 

5 
16,7 

11 
36,7 

10 
33,3 

5. Konuyu veya problemi 
belirlemesi 

f 
% 

0 
0,0 

1 
3,3 

5 
16,7 

12 
40,0 

10 
33,3 

6. Temel varsayımların farkına 
varabilmesi 

f 
% 

0 
0,0 

1 
3,3 

7 
23,3 

11 
36,7 

8 
26,7 

7. Kavramlaştırma becerisi f 
% 

0 
0,0 

1 
3,3 

6 
20,0 

10 
33,3 

11 
36,7 

8. Kesin sonuca karar verebilme 
becerisi 

f 
% 

0 
0,0 

1 
3,3 

8 
26,7 

7 
23,3 

13 
43,3 

Tablo 6’da yer alan problem çözme becerileri incelendiğinde öğretmenler tarafından 
ilgili 5 alt becerinin çok önemli diğer 3 alt becerinin ise önemli görüldüğü saptanmıştır. 
Matematik öğretmenlerinin, matematik kazanımları açısından analiz düzeyi becerilerine 
verdikleri önem düzeylerine ait frekans ve yüzde değerleri Tablo 7’de verilmiştir. 
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Tablo devam ediyor… 

Tablo 7: Matematik Öğretmenlerinin Analiz Düzeyi Becerilerine Matematik 
Kazanımlarına Açısından Verdikleri Önem Düzeylerine Ait Frekans ve Yüzde 
Değerleri 

Önem Düzeyi Beceriler 
Çok 

Önemsiz 
Önemsiz Orta Düzeyde 

Önemli 
Önemli Çok 

Önemli 
9. Verilen bir bütününün parçaları arasındaki 
ilişkileri belirleme 

f 
% 

0 
0,0 

1 
3,3 

3 
10,0 

10 
33,3 

15 
50,0 

10. Elde edilen verileri sınıflandırabilme f 
% 

0 
0,0 

1 
3,3 

4 
13,3 

16 
53,3 

7 
23,3 

11. Verilenlerden yola çıkarak bir veya 
birden fazla özelliğe göre karşılaştırmalar 
yapar 

f 
% 

0 
0,0 

5 
16,7 

6 
20,0 

6 
20,0 

10 
33,3 

12. Soruda bilinmeyenin hangi ilkelere göre 
kurulduğunu ve işlediğini ortaya koyabilme 

f 
% 

0 
0,0 

1 
3,3 

6 
20,0 

11 
36,7 

12 
40,0 

13.Bir bilgi bütününü örgütleme ilkelerine 
göre ayrıştırabilme 

f 
% 

0 
0,0 

1 
3,3 

6 
20,0 

14 
46,7 

4 
13,3 

9., 11., 12. ve 13. becerilerin öğretmenler tarafından çok önemli görüldüğü; 10. 
becerinin ise önemli görüldüğü saptanmıştır. 
Matematik öğretmenlerinin, matematik kazanımları açısından sentez düzeyi becerilerine 
verdikleri önem düzeylerine ait frekans ve yüzde değerleri Tablo 8’de verilmiştir. 
Tablo 8: Matematik Öğretmenlerinin Sentez Düzeyi Becerilerine Matematik 
Kazanımları Açısından Verdikleri Önem Düzeylerine Ait Frekans ve Yüzde Değerleri 

Önem Düzeyi Beceriler 
Çok 

Önemsiz 
Önemsiz Orta Düzeyde 

Önemli 
Önemli Çok 

Önemli 
14. Örüntü oluşturma f 

% 
0 

0,0 
0 

0,0 
7 

23,3 
11 

36,7 
12 

40,0 
15. İşlenen verilerle yeni bir model 
oluşturma 

f 
% 

0 
0,0 

0 
0,0 

2 
6,7 

15 
50,0 

10 
33,3 

16. Soyut bir ilişkiler takımı geliştirme f 
% 

0 
0,0 

3 
10,0 

2 
6,7 

16 
53,3 

6 
20,0 

17. Elde edilen verileri derleyip işleyerek 
yeni bir biçim geliştirme 

f 
% 

0 
0,0 

2 
6,7 

3 
10,0 

15 
50,0 

8 
26,7 

18. Elde edilen bulgulardan yeni bir 
desen oluşturma 

f 
% 

1 
3,3 

0 
0,0 

5 
16,7 

10 
33,3 

10 
33,3 

Matematik öğretmenleri tarafından Tablo 8’de yer alan sentez düzeyi becerileri 
incelendiğinde öğretmenler tarafından ilgili 2 alt becerinin çok önemli diğer 3 alt 
becerinin ise önemli görüldüğü saptanmıştır. Matematik öğretmenlerinin, matematik 
kazanımları açısından değerlendirme düzeyi becerilerine verdikleri önem düzeylerine ait 
frekans ve yüzde değerleri Tablo 9’da verilmiştir. 
Tablo 9: Matematik Öğretmenlerinin Değerlendirme Düzeyi Becerilerine Matematik 
Kazanımları Açısından Verdikleri Önem Düzeylerine Ait Frekans ve Yüzde Değerleri 

Önem Düzeyi Beceriler 
Çok 

Önemsiz 
Önemsiz Orta Düzeyde 

Önemli 
Önemli Çok 

Önemli 
19. Verilen bir modeli yorumlama f 

% 
0 

0,0 
0 

0,0 
5 

16,7 
8 

26,7 
15 

50,0 
20. İşlenen verileri ve oluşturulan modeli 
yorumlama 

f 
% 

0 
0,0 

1 
3,3 

4 
13,3 

13 
43,3 

8 
26,7 

21. Elde edilen verilere göre bir karara 
varabilme 

f 
% 

0 
0,0 

0 
0,0 

4 
13,3 

8 
26,7 

16 
53,3 

22. Bir gerekçeden mantıklı bir sonuca 
ulaşılıp ulaşılamayacağını anlayabilme 

f 
% 

0 
0,0 

1 
3,3 

6 
20,0 

12 
40,0 

5 
16,7 
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Tablo devam ediyor… 

Önem Düzeyi Beceriler 
Çok 

Önemsiz 
Önemsiz Orta Düzeyde 

Önemli 
Önemli Çok 

Önemli 
23. Bir aracın çeşitli ölçütler yönünden 
uygun olup olmadığını belirleyebilme 

f 
% 

0 
0,0 

5 
16,7 

5 
16,7 

10 
33,3 

4 
13,3 

24. İç ölçütler açısından bir bilgi bütününü 
değerlendirebilme 

f 
% 

0 
0,0 

3 
10,0 

6 
20,0 

9 
30,0 

5 
16,7 

25. Dış ölçütler açısından bir bilgi bütününü 
değerlendirebilme 

f 
% 

0 
0,0 

3 
10,0 

5 
16,7 

8 
26,7 

6 
20,0 

Matematik öğretmenleri tarafından Tablo 8’de yer alan 19. ve 21. becerinin çok önemli 
olduğu görülürken; 20., 22., 23., 24. ve 25. becerilerin ise önemli görüldüğü 
saptanmıştır. 
Matematik öğretmenlerinin, matematik kazanımları açısından eleştirel düşünme 
becerilerine verdikleri önem düzeylerine ait frekans ve yüzde değerleri Tablo 10’da 
verilmiştir. 
 
Tablo 10: Matematik Öğretmenlerinin Eleştirel Düşünme Becerilerine Matematik 
Kazanımları Açısından Verdikleri Önem Düzeylerine Ait Frekans ve Yüzde Değerleri 

Önem Düzeyi Beceriler 
Çok 

Önemsiz 
Önemsiz Orta Düz. 

Önemli 
Önemli Çok 

Önemli 
26. Kıyaslama için ölçütler belirleme ve 
kıyaslama: benzerlik ve farklılıkları görme 

f 
% 

0 
0,0 

1 
3,3 

6 
20,0 

9 
30,0 

12 
40,0 

27. Neden-sonuç ilişkileri kurma f 
% 

0 
0,0 

1 
3,3 

1 
3,3 

14 
46,7 

11 
36,7 

28. Olasılıkları düşünme f 
% 

0 
0,0 

1 
3,3 

6 
20,0 

9 
30,0 

10 
33,3 

29. Bilginin geçerliğini ve kaynağını 
sorgulama 

f 
% 

0 
0,0 

2 
6,7 

3 
10,0 

14 
46,7 

6 
20,0 

30. Tümevarım: elde edilenlerden yola 
çıkarak bütüncül fikirler oluşturma 

f 
% 

0 
0,0 

0 
0,0 

3 
10,0 

13 
43,3 

10 
33,3 

31. Bilgiyi farklı alanlara, konulara, 
durumlara transfer etme 

f 
% 

0 
0,0 

0 
0,0 

5 
16,7 

12 
40,0 

9 
30,0 

32. Paylaşımda kendini etkin bir biçimde 
ifade edebilecek doğru dil ve iletişim 
becerilerini kullanma 

f 
% 

0 
0,0 

2 
6,7 

6 
20,0 

10 
33,3 

4 
13,3 

Matematik öğretemenleri tarafından Tablo 10’da yer alan eleştirel düşünme becerilerine 
ilişkin görüşleri incelendiğinde öğretmenler tarafından ilgili 2 alt becerinin çok önemli 
diğer 5 alt becerinin ise önemli görüldüğü saptanmıştır. 
Matematik öğretmenlerinin, matematik kazanımları açısından yaratıcı düşünme 
becerilerine verdikleri önem düzeylerine ait frekans ve yüzde değerleri Tablo 11’de 
verilmiştir. 
Tablo 11: Matematik Öğretmenlerinin Yaratıcı Düşünme Becerilerine Matematik 
Kazanımları Açısından Verdikleri Önem Düzeylerine Ait Frekans ve Yüzde Değerleri  

Önem Düzeyi Beceriler 
Çok 

Önemsiz 
Önemsiz Orta Düz. 

Önemli 
Önemli Çok 

Önemli 
33. Bir sorun üzerine farklı çözüm 
yaklaşımları getirebilme (esneklik). 

f 
% 

0 
0,0 

2 
6,7 

7 
23,3 

7 
23,3 

11 
36,7 

34. Hayal gücü yoluyla olayları veya nesneleri 
zihinde canlandırma(imgeleme). 

f 
% 

0 
0,0 

0 
0,0 

5 
16,7 

10 
33,3 

12 
40,0 

35. Bir durum hakkındaki fikir ve düşünceleri 
başka bir duruma uyarlayabilme(analojik 
düşünme). 

f 
% 

0 
0,0 

1 
3,3 

1 
3,3 

15 
50,0 

9 
30,0 
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Önem Düzeyi Beceriler 
Çok 

Önemsiz 
Önemsiz Orta Düz. 

Önemli 
Önemli Çok 

Önemli 
36. Bir şeyin yeni kullanımlarını bulma, yeni 
anlamlar, imalar uygulama alanları görme 

f 
% 

0 
0,0 

2 
6,7 

4 
13,3 

14 
46,7 

6 
20,0 

37. Bilinen ve kabul edilenin ötesine geçme f 
% 

1 
3,3 

2 
6,7 

1 
3,3 

11 
36,7 

7 
23,3 

38. Yetersiz bilgiye rağmen olayları kavrama f 
% 

1 
3,3 

2 
6,7 

6 
20,0 

7 
23,3 

5 
16,7 

39. Kendinden düşünme ve davranma f 
% 

0 
0,0 

1 
3,3 

5 
16,7 

7 
23,3 

11 
36,7 

Matematik öğretmenleri tarafından Tablo 11’de yer alan yaratıcı düşünme becerilerinin 
matematik kazanımları açısından verdikleri önem düzeyleri incelendiğinde öğretmenler 
tarafından ilgili 3 alt becerinin çok önemli diğer 4 alt becerinin ise önemli görüldüğü 
saptanmıştır. 
Tartışma ve Yorum 
İlgili alan yazında, daha çok Bloom taksonomisi göz önünde bulundurularak yapılmış 
çalışmalar yer almakta fakat üst düzey zihinsel becerilere dönük çalışmalara 
rastlanmamaktadır. Özellikle matematik sorularının incelenmesine dönük ülkemizde 
yeterli çalışma yapılmamıştır. Üst düzey zihinsel becerilerin hem matematik 
kazanımları açısından önem düzeyine dönük hem de matematik öğretmenlerinin yapılan 
sınavlarda yer alan sorulara ilişkin görüşlerini almaya dönük bir çalışma 
bulunmamaktadır. Matematik öğretmenlerinin görüşlerine dayalı olarak ulaşılan 
sonuçlar geçmişte yapılan çalışmalarla (Yıldız, 1991; Eş, 2005) desteklenmekte ve 
günümüzde uygulanan sınavlarda üst düzey zihinsel becerilerle ilişkili daha az soru 
sorulmaya başlandığını göstermektedir. Erman (2008)’ın yapmış olduğu çalışmaya 
paralel olarak soruların bilişsel alan basamaklarından üst düzey zihinsel becerilere yeteri 
kadar yer verilmediği tespit edilmiştir. Bu durumun öğrencilerin ileriki yaşlarda devam 
edecekleri eğitim kurumlarına adapte olmakta ve her gün gelişmekte olan toplumumuza 
ayak uydurmakta zorlanacağı düşünülmektedir. 
Sonuç 
Matematik öğretmenlerinin görüşleri dikkate alındığında 2008 SBS Matematik testi 
sorularından sadece bir soru (17. soru) üst düzey zihinsel becerileri ölçmektedir. Ayrıca 
matematik öğretmenlerinin kazanımlar açısından üst düzey zihinsel becerilere 
atfettikleri önem düzeyi yüksektir. Görüldüğü gibi matematik öğretmenleri üst düzey 
zihinsel becerilerin farkındadır. Bununla birlikte öğrencilerin bir üst kurumda 
öğrenimlerini devam ettirmede yol almalarında önemli bir aşama olan Seviye Belirleme 
Sınavı soruları ise bu öneme rağmen üst düzey zihinsel becerileri ölçme açısından 
yetersizdir. Ülkemizin bilişsel alanda daha ileriye gidebilmesi ve daha ileri düzeyde 
eğitim anlayışını gerçekleştirebilmesi adına yapılan ulusal sınavların incelenmesi, 
gerekli düzeltmelerin yapılması ve geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır. 
Öneriler 
Öğretmenlerin görüşleri dikkate alınarak ulusal sınavlarda yer alan testlerin 
yapılandırılması ve üst düzey zihinsel becerilerin ön plana alınması önemlidir. 
İlköğretimi başarı ile bitiren ve ortaöğretime kendi seviyesine en uygun bir ortaöğretim 
kurumuna yerleştirilmek isteyen öğrenciler seviye belirleme sınavında, ilköğretimde 
eriştikleri bilişsel seviyeye kadar olan soruları cevaplayabilecekler, seviyelerinin 
üzerindeki soruları cevaplayamayacaklar ve yüksek puan alma şansını 
kaybedeceklerdir. Bu açıdan okullarda öğretmenler tarafından hazırlanan sınavlarda yer 
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alan sorular ve dersin işlenişi esnasında sorulan sorular üzerinde de gerekli araştırmalar 
yapılmalıdır. Yapılan ulusal sınavlardaki testlerde bilişsel alanın her düzeyini ölçer 
nitelikte soruların yer alması gerekir. Okullarda yapılan sınavlar için bu ulusal sınavlara 
paralel olarak öğretmenlere destek amaçlı kaliteli soru sorma ve soru hazırlama ile 
ilişkili hizmet içi eğitimler verilmelidir.  
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Seviye Belirleme Sınavı Yedinci Sınıf Fen Ve Teknoloji Alt Testi 

İle Diğer Alt Testler Arasındaki İlişkinin Yol Analizi İle 

İncelenmesi 

Duygu ANIL* Cem Oktay GÜZELLER** 

 
 

Özet 
Bu araştırmada, 2008 yılı seviye belirleme sınavı yedinci sınıf fen ve teknoloji alt testi ile Türkçe, 

matematik, sosyal bilgiler ve yabancı dil alt testi arasındaki ilişkiler yol analizi ile incelenmiştir. Araştırmanın 

örneklemi, 2008 yılında SBS sınavına giren 962991 yedinci sınıf öğrencisinin oluşturduğu evrenden seçkisiz 

olarak seçilen 5000 öğrenci oluşturmaktadır. Verilerin analizinde, her bir alt teste ilişkin 1-0 olarak puanlanan 

ham puan matrisi kullanılarak temel bileşenler analizi yapılmış, KR 20 güvenirlik katsayısı hesaplanmış ve temel 

bileşenler analizinin sonucunda ortaya çıkarılan faktör yapısına dayalı olarak dışsal (fen ve teknoloji alt testi) ve 

içsel (Türkçe, matematik, sosyal bilgiler ve yabancı dil alt testi) değişkenler arasındaki ilişki yol analizi ile 

incelenmiştir. Analiz sonucunda, her bir alt testin tek faktörlü bir yapıya sahip olduğu belirlenmiş, KR 20 

güvenirlik katsayısı 0.80’dan yüksek bulunmuş ve fen ve teknoloji alt testinin, en fazla matematik alt testini 

açıkladığı tespit edilmiştir. 

 

Anahtar Sözcükler: Seviye Belirleme Sınavı,  Yol analizi, Faktör Analizi 
 
 

Abstract  

Relations between the seventh grade Science and Technology sub-test and Turkish, Mathematics, social Sciences 
and Foreign Language sub-tests in the 2008 level determination test (SBS test) were studied through path 
analysis in this research. The research  sample was composed 5000 students who were selected from the research 
population consisting of 962991 seventh graders who took the 2008 SBS test. In the data analysis, raw scores 
matrices which was scored in the 1-0 range for each sub-test was used and basic components aalysis was 
conducted, KR 20 reliability coefficient was calculated, and thus the relations between the external (science and 
technology sub-test) and the internal (Turkish, mathematics, social sciences and foreign language sub-tests) 
variables based on factor structure emerging in consequence of basic components analysis were studied through 
path analysis. Consequently, each sub-test was found to have one-factor structure, KR 20 reliability coefficient 
was found higher than 0.80, and it was found that science and technology sub-test accounted for mathematics 
sub-test most.   

Key words: Level determination test, path analysis, factor analysis.   
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Giriş 

Türkiye’de ortaöğretim kurumlarına 1997-1998 öğretim yılından, 2007-2008 öğretim 

yılına kadar Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (OKS) ile öğrenci 

alınmıştır. Son olarak 2008 yılında uygulanan ve Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji ve 

Sosyal Bilgiler olmak üzere dört alt testten oluşan OKS, ilköğretim sekizinci sınıf 

öğrencilerinin girdiği bir sınav olup, sorular altıncı, yedinci ve sekizinci sınıf öğrenmelerini 

kapsamaktadır. Ancak OKS bu yapısıyla 2004 yılında pilot uygulamaları yapılarak 2005-2006 

öğretim yılında uygulamaya konan yeni öğretim programlarının vizyonuna uyum 

sağlayamamıştır. Çünkü bu vizyon “sonucu” değil “süreci” ölçen ve değerlendiren farklı 

yöntemler kullanmayı gerekli kılmıştır (www.oges.meb.gov.tr/docs/64_soru.pdf). Bu nedenle, 

Ortaöğretime Geçiş Sistemi’nin (OGES) yeniden yapılandırılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 

OGES ile birlikte öğrencilerin ilköğretim sonundaki performansının altıncı, yedinci ve 

sekizinci sınıfların sonunda uygulanan ve öğrencilerin o yılın öğretim programında belirtilen 

kazanımları elde etme seviyelerinin ölçüleceği, öğretim programı odaklı, Seviye Belirleme 

Sınavları (SBS) ile belirlenmesine karar verilmiştir (SBS Kılavuzu, 2009). 2007-2008 öğretim 

yılından itibaren ise, Seviye Belirleme Sınavları (SBS) uygulamaya konulmuştur. Seviye 

Belirleme Sınavları ilk kez 2008 yılında altıncı ve yedinci sınıflara uygulanmıştır. Bu sınavlar 

ilköğretimin altıncı, yedinci ve sekizinci sınıflarında, öğrencilerin o yılın öğretim 

programında belirtilen kazanımları elde etme seviyesinin ölçüleceği merkezi sistem 

sınavlarıdır. SBS sınavlarında, soru içeriği öğretim programları odaklı, okulda sunulan eğitim 

ve öğretime dayalı olarak hazırlanmaktadır. Soruların öğrencilerin öğrenim gördüğü yıla ait 

olmasına ve geçmiş yılları kapsamamasına karar verilmiştir 

(www.oges.meb.gov.tr/docs/64_soru.pdf). SBS’de; Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, 

Sosyal Bilimler alt testlerinin yanında, OKS’den farklı olarak Yabancı Dil alt testi de 

bulunmaktadır.  

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2004-2005 eğitim-öğretim yılının başında, “fen 

bilgisi” dersinin adı “fen ve teknoloji” olarak değiştirilmiş ve söz konusu derse ilişkin yeni 

öğretim programı, altı il ve 104 pilot okulda uygulanmıştır. 2005-2006 eğitim-öğretim 

yılından itibaren bütün ilköğretim okullarında uygulanmaya başlanan fen ve teknoloji öğretim 

programının vizyonu, bireysel farklılıkları ne olursa olsun bütün öğrencilerin “fen ve teknoloji 

okuryazarı” olarak yetişmesidir (MEB, 2004a). Bu doğrultuda programın temel amaçlarından 

biri bilimsel araştırma yöntemlerini öğretmek amacıyla “bilimsel süreç becerileri” adı verilen 

becerileri kazandırmak esas alınmıştır (MEB, 2004b).  Bilimsel süreç becerileri; öğrenmeye 

yardımcı olan, öğrencileri aktif yapan, kendi öğrenmelerinde sorumluluk alma duygusunu 
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geliştiren, keşfetme yöntemlerini öğreten, pratik çalışmaları anlamalarına yardımcı olan 

beceriler olarak tanımlanmaktadır (Pekmez, 2000). Bilimsel süreç becerileri; her bireyin 

bilimin doğasını kavrayarak yaşam kalitesini yükseltebilmesi için hayatının her bölümünde 

kullanabileceği becerilerdir (Harlen, 1999).  

Fen ve teknoloji öğretim programı sadece günümüzün bilgi birikimini öğrencilere 

aktarmayı değil; araştıran, soruşturan, inceleyen, günlük hayat ile fen ve teknoloji konuları 

arasında bağlantı kurabilen, hayatının her alanında karşılaştığı problemleri çözmede bilimsel 

süreç becerilerini kullanarak yaşam kalitesini yükseltebilen, dünyaya bir bilim insanının bakış 

açısıyla bakabilen bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır (MEB, 2004, b). SBS maddeleri de 

öğretim programlarında hedeflenen kazanımların elde edilme seviyesinin ölçülmesine yönelik 

olarak hazırlanmış olup, Fen ve Teknoloji alt testinde yer alan maddelerle öğrencilerin 

bilimsel süreç becerilerinin ölçülmesi hedeflenmektedir 

(http://iogm.meb.gov.tr/files/basari_degerlendirme_seviye_tespit_sinavlari_egitim_araclari.pdf).  

Bilimsel süreç becerilerinin yaşamın her alanı için ne denli önemli beceriler olduğu 

dikkate alındığında, Fen ve Teknoloji dersi ile kazandırılması hedeflenen bu becerilerin diğer 

derslerle olan ilişkilerinin incelenmesi de ön plana çıkmaktadır. Bu tartışmalar doğrultusunda 

bu araştırmanın amacını, SBS-2008 7. sınıf Fen ve Teknoloji alt testinin, diğer alt testlerle 

olan ilişkilerini incelemek ve testin yapısını ortaya koymak oluşturmaktadır.  

 

Yöntem 

Araştırma Modeli 

Bu çalışma SBS-2008 7.sınıf alt testlerini dikkate alarak, Fen ve teknoloji alt testinin 

diğer alt testlerle olan ilişkilerine dayalı modelleme çalışması yapmayı ve testin yapısını 

ortaya koymayı amaçlayan korelasyonel bir araştırma niteliğindedir. Korelasyonel 

araştırmalar, iki ya da daha çok değişken arasındaki ilişkinin, herhangi bir şekilde bu 

değişkenlere müdahale edilmeden incelendiği araştırmalardır. Korelasyonel araştırmalar, 

değişkenler arasındaki ilişkilerin açığa çıkarılmasında, bu ilişkilerin düzeylerinin 

belirlenmesinde etkili ve bu ilişkilerle ilgili daha üst düzey araştırmaların yapılması için 

gerekli ipuçlarını sağlayan araştırmalardır (Büyüköztürk ve ark., 2008). 

Evren ve Örneklem 

Araştırmanın verileri Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel 

Müdürlüğü’nden resmi yolla talep edilmiş olup; araştırmanın evrenini, 2008 yılında ilki 

gerçekleştirilen SBS sınavına giren 962991 yedinci sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. 

Araştırmanın örneklemini ise, araştırmacılar tarafından bu evrenden seçkisiz olarak seçilen 
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5000 öğrenciden oluşturmaktadır. Araştırma evren üzerinde yürütülmek istense de çok büyük 

verilerin analizlerde güçlük yaratması nedeniyle, örneklem seçilmesine ihtiyaç duyulmuş ve 

örneklem 5000 öğrenci ile sınırlandırılmıştır.   

Veri Toplama Aracı 

Bu çalışmada Seviye belirleme Sınavının 7. sınıfında uygulanan test formu dikkate 

alınmıştır. Bu test formu 21 maddeden oluşan Türkçe alt testi, 18 maddeden oluşan 

Matematik, Fen ve teknoloji ve Sosyal Bilgiler alt testi ve 15 maddeden oluşan Yabancı dil 

testi olmak üzere toplam 90 madde üzerinden çalışma yürütülmüştür. Bu maddeler o yılın 

öğretim programlarında belirtilen kazanımları elde etme seviyesinin ölçüldüğü, Millî Eğitim Bakanlığı 

tarafından her yıl haziran ayında ders kesiminden sonra düzenlenen merkezi sistem sınavıdır. 

Verilerin Analizi 

Verilerin analizinde öncelikle SBS-2008 Yedinci sınıf alt testlerinin her birine ait 

temel bileşenler  analizi yapılarak, alt testlerin her birinin faktör boyutları belirlenmiştir. 

Veriler 1-0 olarak puanlandığından yani kesikli veri olduğundan, Statistica programı 

kullanılarak tetrakorik korelasyon matrisi oluşturulup, temel bileşenler analizine geçmeden önce 

verilerin analize uygun olup olmadığı Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) katsayısı ve Barlett Sphericity testi 

ile kontrol edilmiştir (Büyüköztürk, 2006). Bu amaçla oluşan boyutlardaki maddelerin faktör öz 

değerleri ve açıklanan varyans oranları  incelenmiştir. Ayrıca her bir alt testin güveniliklerini 

belirlemek için, içtutarlılık katsayıları hesaplanmıştır. Araştırmada kullanılan diğer bir analiz 

yöntemi ise yol analizidir (Path Analysis). Yol analizi, genetikçi Sewall Wright’ın 1920’li 

yıllarda yaptığı bir dizi çalışma sonucunda ortaya çıkmıştır. Ayrıca Wright yol analizinin 

görsel sunumunu (yol diyagramını) da alan yazına kazandırmıştır. Wright tarafından 

geliştirilen yol analizi, gözlenen değişkenler arasındaki ilişkileri açıklamak amacıyla 

geliştirilmiştir (Wright, 1921, 1934). Gözlenen değişkenler, araştırmacının doğrudan ölçtüğü 

ya da gözlediği değişkenlerdir. Gözlenen değişkenler ölçme hatalarını kapsarlar. Gözlenen 

değişken, ölçme aracındaki maddelerdir.  Değişkenler arasındaki ilişkilerin incelenmesinde, 

korelasyon ya da regresyon gibi analizlerde kullanılmaktadır. Ancak korelasyon ve regresyon 

analizlerinin sınırlılıklarından dolayı, yol analizi oldukça son dönemlerde yaygın bir şekilde 

kullanılmaktadır. Örneğin regresyon anlizinde; bağımsız değişken sayısı ne kadar çok olursa 

regresyon denklemine o kadar az hata karışır.Oysa ki korelasyon katsayısının  karesi olan 

belirtme katsayısı, değişkenlerin direk ve dolaylı etki paylarını ayrı ayrı ve birlikte etki payları 

path analizi tekniğiyle belirlenebilmektedir(Asher, 1973).Bu nedenle path analizi diğer 

korelasyon tekniklerinin tek başına çözemediği sorunları çözebilmektedir. Yol analizi, 

bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki doğrudan ve dolaylı ilişkileri ayrıştırılmasına ve 
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hata değişkeninin kontrol altına alınmasına olanak sağlamaktadır (Brannick, 2009). Sosyal 

bilimciler uzun bir süre path analizi ile ilgilenmemişlerdir. Duncan (1966), sosyal bilimlerde 

path analizi uygulamasını ilk olarak gerçekleştirmiştir. 1970’li yıllarda Jöreskog tarafından 

geliştirilen LISREL (Lineer Structural Relations) bilgisayar programı ile path analizi sosyal 

bilimciler arasında hızla yaygınlaşmıştır (Joreskog ve Sörbom, 1993). Araştırmada, temel 

bileşenler analizi sonucunda elde edilen faktör yapısına dayalı olarak fen ve teknoloji alt testi 

dışsal (exogenous) değişken, diğer alt (Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler ve Yabancı Dil) 

testler içsel (endogenous) değişken olarak tanımlanmış dışsal ve içsel değişkenler arasındaki 

doğrusal ilişkiler yol (path) analizi ile çözümlenmiştir.   

 

Bulgular 

Araştırmada, öncelikle verilerin faktör analize uygunluğu test edilmiş ve  KMO 

katsayı değeri 0,89 bulunmuş ve Barlett testi ise anlamlı bulunmuştur. Öztürk’ün belirttiği 

gibi (2006),  KMO’nun 0.60’dan yüksek olması ve Barlett testinin anlamlı çıkması verilerin 

faktör analizi için uygun olduğunun bir göstergesi olarak kabul edildiğinden faktör analiz 

uygulamasına geçilmiştir. Faktörleştirme tekniği olarak en sık ve yaygın kullanılan temel 

bileşenler analizi ile Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler ve Yabancı dil alt 

testlerinin faktör yapısı incelenmiş ve Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1.2008 SBS 7. Sınıf Alt Testlerine ait Temel Bileşenler Analizi Sonuçları 
Türkçe Matematik Fen ve Teknoloji Sosyal Bilgiler Yabancı Dil 

F. Ö. A.V. O. F. Ö.. A. V.O. F. Ö. A. V.O. F. Ö. A. V. O. F. Ö. A V.. O. 

1 7.74 36.84 1 4.86 26.94 1 9.64 53.60 1 6.79 37.70 1 7.93 52.85 

2 1.54 7.36 2 2.53 14.07 2 1.70 9.47 2 2.64 14.66 2 3.15 21.17 

3 1.41 6.73 3 1.30 7.27 3 1.56 6.42 3 1.49 8.27 3 1.13 7.56 

F:Faktör, Ö: Özdeğer,  A.V.O.: Açıklanan Varyans  Oranı 

Tablo 1’deki 2008 SBS alt testlerine ilişkin temel bileşenler analizi sonucunda elde 

edilen özdeğerler ve açıklanan varyans oranı genel olarak incelendiğinde, özdeğerlerin ve 

açıklanan varyans oranlarının birinci ve ikinci faktör arasında keskin bir düşüş 

göstermektedir.  Bu durum alt ölçeklerin tek faktörlü bir yapıya sahip olduğunu 

göstermektedir (Hambleton ve Swaminathan, 1985). Ayrıca, temel bileşenler analizi 

sonucunda elde edilen faktör yük değerleri incelendiğinde, Türkçe alt testi için bir madde 

(madde 2), matematik alt testi için altı madde (madde 5,6,8,10,11,15), fen ve teknoloji alt testi 

için dört madde (madde 2,3,5,6) ve sosyal bilgiler alt testi için dört madde (madde 

2,8,9,15)’nin faktör yük değeri 0.30’un (Büyüköztürk, 2007) altında olduğu tespit edilmiştir. 
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Yabancı dil alt testinde ise, faktör yük değeri 0.30’ın altında olan madde bulunmamaktadır. 

Faktör yük değeri  0,30’un altında olan düşük değere sahip olan maddeler analiz dışı 

bırakılmış ve temel bileşenler analizi alt testlerin hepsi tek boyutlu kabul edilerek 

yenilenmiştir. Alt testlere ilişkin temel bileşenler analizi ve güvenirlik analizi sonuçları Tablo 

2’de verilmiştir.  

Tablo 2. 2008 SBS 7. Sınıf Alt Testlerine ait Temel Bileşenler ve Güvenirlik Analizi Sonuçları 

Türkçe Matematik Fen ve Teknoloji Sosyal Bilgiler Yabancı Dil 

A .V. O. KR 20 A. V.O. KR 20 A. V.O. KR 20 A. V.O. KR 20 A. V.O. KR 20 

36 0.92 34.9 0.84 64.5 0.91 45.9 0.94 52.85 0.95 

V.A.O.: Açıklanan Varyansı Oranı  

Tablo 2’deki açıklanan varyans oranları incelendiğinde, her bir alt testin varyansı 

açıklama oranı %30’un üzerindedir. Tek faktörlü testlerde açıklanan varyansın % 30 ve daha 

fazla olması yeterli görülmektedir (Büyüköztürk, 2007). Her bir alt teste ilişkin, KR-20 

güvenirlik katsayısı hesaplanmıştır. Elde edilen güvenirlik katsayıları sırasıyla, yabancı dil 

(0.95), sosyal bilgiler (0.94), Türkçe (0.92), fen ve teknoloji (0.92) ve matematik (0.84)’dir. 

Elde edilen analiz sonuçları dikkate alındığında;  her bir alt teste ait güvenirlik katsayı değerlerinin 1’e 

yakın değer alması maddeler arası iç tutarlılığın olduğu yani  alt  testlerde yer alan tüm maddelerin  

oldukça yüksek bir güvenirlik katsayı değerine sahip olduğunu göstermektedir.  

Bu tartışmalar doğrultusunda bu araştırmanın amacını, SBS-2008 7. sınıf Fen ve 

Teknoloji alt testinin, diğer alt testlerle olan ilişkilerini incelemek ve testin yapısını ortaya 

koymak amacıyla;  verilerin analiz kısmında belirtildiği gibi,  temel bileşenler analizi 

sonucunda elde edilen faktör yapısına dayalı olarak fen ve teknoloji alt testi dışsal 

(exogenous) değişken, diğer alt (Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler ve Yabancı Dil) testler 

içsel (endogenous) değişken olarak tanımlanmış ve dışsal ve içsel değişkenler arasındaki 

doğrusal ilişkiler yol (path) analizi ile çözümlenmiştir. Değişkenler arasındaki ilişkileri 

tahmin etmede, en çok olabilirlik yöntemi (Maximum Likelihood Method) kullanılmıştır. 

Maksimum Olabilirlik tahmin yöntemi belli bir örneklem değerlerinin gerçekleşme 

olabilirliğini en yüksek yapan evren parametrelerini bulmaya çalışan bir yöntem olduğundan 

tercih edilir. Yol analizine ilişkin diyagram Şekil 1’de verilmiştir.  

      

 

 

 

 

 

Türkçe 
R2=0.34 

Matematik 
R2=0.48 

Sosyal Bilgiler 
R2=0.25 
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Fen ve Teknoloji 
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Şekil 1: SBS Alt Testlerine İlişkin Ait Yol Diyagramı 

Şekil 1’de SBS Fen ve Teknoloji alt testinin Matematik, Sosyal Bilgiler, Türkçe  ve  

Yabancı Dil alt testleri ile olan  doğrusal ilişkileri verilmiştir.  Diyagramdaki dışsal (fen ve 

teknoloji) ve içsel (Türkçe, matematik, sosyal bilgiler, yabancı dil)  değişkenler arasındaki 

ilişkiler yol analizi ile incelenmiştir. Regresyon analizinde, tahminin ne kadar güçlü olduğunu 

belirten istatistiğe belirtme katsayısı adı verilir. Belirtme katsayısı, bağımsız değişkenlerin 

bağımlı değişkendeki değişme oranlarını  veren bir katsayı değeridir (Pedhazur, 1982). Analiz 

sonucunda, elde edilen belirtme katsayıları incelendiğinde; Matematik alt testine ait R² = 0.48,  

Türkçe alt testine ait elde edilen değer R² = 0.34, Sosyal bilgiler alt testine ait değer R² = 0.25 

ve Yabancı Dil alt testine ait elde edilen değer R² = 0.43 hesaplanmıştır. Belirtme katsayıları 

dikkate alındığında; Fen ve Teknoloji başarısını en iyi açıklayan değişkenler sırasıyla 

Matematik, Yabancı Dil, Türkçe ve Sosyal Bilgiler başarısıdır. Yol analizinde elde edilen hata 

katsayıları incelendiğinde, fen ve teknoloji alt testi matematik başarısını açıklamada en düşük 

hataya sahiptir.  En düşük hata katsayısına sahip olan değişken Matematik başarısı Fen ve 

Teknoloji başarısını  en iyi açıklayan değişken olarak karşımıza çıkmaktadır. Dışsal 

(bağımsız) ve içsel (bağımlı) değişkenler arasındaki ilişkiyi açıklamada elde edilen β 

katsayılarının  anlamlılığına ilişkin t değerleri elde edilmiş ve bu değerler .05 düzeyinde 

anlamlı bulunmuştur. Araştırmada fen ve teknoloji başarısını ikinci sırada etkileyen dil 

yeteneği dikkate alındığında;  bu bulgu Berberoğlu, Kaplan ve Kutlu (2002)’nun çalışmaları 

ile de benzerlik göstermektedir. Berberoğlu, Kaplan ve Kutlu (2002) çalışmalarında; dil 

yeteneğinin  fen ve teknolojindeki başarıyı daha iyi açıkladığını belirtmişlerdir. Türkçe ve Dil 

gelişimi  yeterliği en az matematiksel düşünme becerileri kadar fen ve teknolojindeki başarıyı 

etkiler gözükmektedir. Yine Güzeller (2006), çalışmasında; dil becerilerinin yalnızca Türkçe 

derslerinde değil, Matematik ve Fen bilimleri için de (okuduğunu anlama ve ilişki kurma) 

önemli olduğunu ortaya koymuştur.Ayrıca çalışmasında; en az dil becerileri kadar 

Matematiksel muhakeme yapma gücünün  fen bilimlerindeki başarıyı etkilediğini 

belirlemiştir.  Özellikle matematiksel muhakeme yapma gücünün, fen ve teknoloji problem 

çözme becerisindeki başarı belirleyen önemli bir faktör olduğu belirlenmiştir. Bu bulgu da bu 

araştırma bulgularıyla benzerlik göstermektedir. 
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Sonuç ve Öneriler 

Bu araştırmada, 2008 SBS alt testleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi amaçlanmıştır. 

Bu doğrultuda, fen ve teknoloji alt testi dışsal (bağımsız) değişken ve diğer alt testler (Türkçe, 

matematik, sosyal bilgiler ve yabancı dil) içsel (bağımlı) değişken olarak kabul edilmiş ve bu 

değişkenler arasındaki ilişkiler yol analizi ile incelenmiştir. Öncelikle, alt testlerin her biri 

temel bileşenler faktör analizi ile incelenmiştir. Temel bileşenler analizi sonucunda, her bir alt 

testin tek faktörlü bir yapıya sahip olduğu belirlenmiştir. Tek faktörlü; Türkçe alt testi toplam 

varyansın % 36’sını, matematik alt testi toplam varyansın % 34.9’unu, fen ve teknoloji alt 

testi toplam varyansın % 64.5’ini, sosyal bilgiler alt testi toplam varyansın %45.9’unu ve 

yabancı dil testi toplam varyansın %52.85’ini açıklamaktadır. Diğer bir ifadeyle, Türkçe alt 

testi varyansının %64, matematik alt testi varyansının 65.1’i, fen ve teknoloji testi varyansının 

%35.5, sosyal bilgiler alt testi varyansının %54.1 ve yabancı dil alt testi varyansının %47.15’i 

başka değişkenlerce açıklanmaktadır. Ayrıca, elde edilen faktör yükleri incelendiğinde, faktör 

yük değerlerinin düşük olması nedeniyle matematik alt testinde altı madde, sosyal bilgiler ve 

fen ve teknoloji alt testinde dört madde, Türkçe alt testinde ise bir maddenin analiz dışı 

bırakılmıştır. Faktör yükleri düşünüldüğünde, özellikle matematik %33 oranında,  sosyal 

bilgiler ve fen bilgisi alt testlerinde yaklaşık olarak %25 oranında madde kaybının olduğu, bu 

durumun ise fazla olduğu söylenebilir. Bu sonuçlar genel olarak incelendiğinde, Kutlu ve 

Karakaya (2004)’nın yapmış olduğu çalışmanın faktör yapısı sonucuyla benzerlik 

göstermektedir.  

2008 SBS alt testleri KR-20 içtutarlılık katsayıları, 0.95 ile 0.84 arasında 

değişmektedir. Ayrıca en yüksek güvenirlik katsayısı değerinin (0.95) madde kaybının 

olmadığı yabancı dil alt testine ait olduğu, en düşük güvenirlik katsayısı değerinin (0.84) ise, 

en fazla madde kaybının yaşandığı matematik alt testine ait olduğu tespit edilmiştir. Elde 

edilen güvenirlik katsayılarının tamamının 1’e yakın yüksek içtutarlık katsayı değerleri 

verdiği belirlenmiştir. Bu değer, elde edilen katsayının bir iç tutarlılık ölçüsü olduğu dikkate 

alındığında, ölçeğin kendi içinde tutarlı ölçümler yaptığı ve iç tutarlılık anlamında güvenirliğe 

sahip olduğu söylenebilir (Rosental ve Rosnow, 1991; Tezbaşaran, 1996). 

Dışsal (fen ve teknoloji) ve İçsel (Türkçe, matematik, sosyal bilgiler, yabancı dil)  

değişkenler arasındaki ilişkiler incelendiğinde, öncelikle  fen ve teknoloji alt testi en fazla 

matematik alt testini açıklamaktadır. Bu durum matematik ve fen ve teknoloji dersinde 

kullanılan problem çözme süreçlerinin benzerliğinden kaynaklanmış olabilir. Dede ve Yaman 

(2006)’ın çalışmasının sonucu da bu bilgiyle uyumludur. Daha sonra fen ve teknoloji alt testi 

sırasıyla; yabancı dil, Türkçe ve sosyal bilgiler alt testini açıklamaktadır.  Güleç ve Alkış 
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(2003)’ın ilköğretim birinci kademe öğrencilerinin derslerdeki başarı düzeylerinin 

birbirleriyle ilişkisini incelemişler, fen ve teknoloji dersi ile Türkçe dersi arasındaki ilişki, fen 

ve teknoloji dersinin diğer dersler ile olan ilişkisine göre daha düşük bulunmuştur. Bu durum, 

araştırma bulguları ile paralellik göstermektedir.   

Bu araştırmanın sonuçlarına göre yapılabilecek bazı öneriler şunlardır: 

1. 2008 yılı seviye belirleme sınavı yedinci sınıf alt testlerinin her birinin, tek faktörlü bir 

yapıya sahip olduğu belirlenmiştir. Yabancı dil alt testi dışındaki alt testlerde, tek 

faktörlü yapı içerisinde yer almayan çeşitli oranlarda madde bulunmaktadır. Diğer bir 

ifadeyle yabancı dil alt testi dışında, diğer testlerde madde kaybı olmaktadır. Test 

geliştiriciler bu madde kayıplarının nedenlerini ve bu maddelerin hangi özellikleri 

ölçtüğünü araştırmalıdır.   

2. Her bir alt testte elde edilen bu tek faktörlü yapının, varyansı açıklama oranları 

istenilen düzeyde değildir. Bu durumun nedenleri de detaylı bir şekilde test 

geliştiriciler tarafından araştırılmalıdır.  

3. Dışsal değişken ile içsel değişkenler arasındaki ilişkiler farklı zamanlarda tekrar test 

edilmeli ve karşılaştırılmalıdır. 

4. Dışsal ve içsel değişkenler arasında ortaya konan bu ilişkiler, PISA ve TIMMS 

sınavlarında olduğu gibi çeşitli değişkenlerle birlikte ele alınmalı (cinsiyet, 

motivasyon, ilgi vb.) ve araştırılmalıdır. 
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Sınıf İçi Durum Belirleme Tekniklerine (S.İ.D.B.T) Dayalı 
Öğretimin Başarı ve Kalıcılığa Etkisi* 

 
 

Zekeriya NARTGÜN* *   Müge ULUMAN* * * 
 

 
Özet 
Sınıf içi Durum Belirleme Teknikleri (S.İ.D.B.T), öğrenme/öğretme sürecinde öğrencilere ve 

öğretim elemanlarına önemli katkılar sağlamaktadır. Bu araştırmada, bu tekniklerin öğretmen adaylarının 
başarısına ve öğrenmelerin kalıcılığına sağladığı katkılar, ölçme ve değerlendirme dersinin test ve madde 
istatistikleri konusu bağlamında ele alınarak incelenmiştir. Araştırmada ön test- son test kontrol gruplu 
deneysel desen modeli temel alınmıştır. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Resim Öğretmenliği Anabilim 
Dalında öğrenim gören 30 öğretmen adayı deney grubunu, 38 öğretmen adayı ise kontrol grubunu 
oluşturmuştur. Araştırmada, Sınıf içi Durum Belirleme Tekniklerine dayalı olarak öğretim yapılan deney 
grubundaki öğretmen adaylarının başarı düzeylerinin ve öğrenmelerindeki kalıcılığın bu tekniklere yer 
verilmeden öğretim yapılan kontrol grubundaki öğretmen adaylarına göre manidar biçimde yüksek 
olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Sınıf içi Durum Belirleme Teknikleri, Öğretim, Başarı, Kalıcılık 
 
 Abstract 

 Classroom Assessment Techniques (CAT’s) are provide important contributions to the staffs in 
teaching/learning process. In this research, the provided contributions of these Techniques to the 
prospective teachers’ achievement and durability of learning are examined in the context of test and item 
statistics subject of Measurement and Evaluation Course. The research is based on pretest-posttest control 
group experimental design. While experimental group is composed of 30 prospective teachers, control 
group is composed of 38 prospective teachers who are studying in the department of fine arts (painting) at 
Abant Izzet Baysal University. At the end of the research it is found that the achievement and the 
durability of learnings levels of experimental group whom are educated by means of CAT’s is 
significantly higher than the control group. 
 Key Words: Classroom Assessment Techniques, Teaching, Achievement, Durability of 
Learning. 
 

Giriş  

Öğretim ve öğrenmelerdeki nitelik sorunu neredeyse tüm dünyada, tüm eğitim 

kurumlarında yaşanan sorunların en önemlilerinden biridir. Bu yüzden, öğretim ve 

öğrenmelerdeki nitelik sorununu çözümleme ve kaliteyi artırma çabaları çoğu bilim 

insanının temel ilgi alanlarından birini oluşturmaktadır.  

                                                 
* Bu araştırma “Sınıf içi durum belirleme tekniklerine dayalı öğretimin öğrencilerin ölçme ve 
değerlendirme dersine ilişkin yeterlikleri üzerindeki etkilerinin incelenmesi” adlı yüksek lisans tezinin 
devamı niteliğindedir. Dolayısıyla araştırmada adı geçen tezdeki verilerden de yararlanılmıştır.  
* * Yrd. Doç. Dr. Zekeriya NARTGÜN, AİBÜ, Eğitim Fakültesi, EBB, nartgun@yahoo.com  
* * * Müge ULUMAN, muge.uluman@hotmail.com 
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Sınıf içi Durum Belirleme Teknikleri de (S.İ.D.B.T.), yukarıda belirtilen 

çabaların bir ürünüdür. 1990’lı yıllarda, ABD’de, özellikle üniversite düzeyinde, hem 

öğretimin hem de öğrenmenin niteliği konusunda yaşanan büyük sorunların 

çözümlenmesi sürecinde ortaya çıkmıştır. Toplamda elli adet olan bu tekniklerden ders 

ve konuların yapısına uygun olanların seçilmesi ve öğretim sürecinde belli bir sistemle 

uygulanması durumunda, hem öğrencilerin anlamlı öğrenmelerine hem de öğretim 

elemanlarının öğretim sürecini planlamalarına önemli katkılar sağlayacağı ifade 

edilmektedir (Angelo ve Cross, 1993).    

S.İ.D.B.T. bilişsel öğrenme teorisi ile ilişkili olarak üretilmiş tekniklerdir (Cross 

ve Steadman, 1996; Soataert, 1998) Bilindiği üzere, bilişsel teori öğrenmeyi basit 

uyarıcı ve tepki bağlantısı olarak ele almaktan ziyade öğrenenin zihninde neler 

oluştuğuna odaklanır. Bu teoride öğrenen öğrenme sürecinde aktif bir katılımcıdır ve 

öğrenme öğrenenin olayları yorumlama fonksiyonudur. Bu noktada, S.İ.D.B.T. hangi 

bilginin nasıl öğrenildiği, nasıl şifrelendiğini ve nasıl zihinde tutulabileceği konularında 

ilgililere bilgi sunduğu ve öğrencilerin biliş üstü farkındalıklarını arttırıcı bir role sahip 

olduğu söylenebilir (Steadman ve Svinicki, 1998). 

Sınıf içi Durum Belirleme Teknikleri temelde şu varsayım üzerine inşa 

edilmişlerdir; öğrenmenin niteliği, başka etkenler olmakla birlikte, doğrudan öğretimin 

niteliği ile ilişkilidir. Bu nedenle, öğrenmenin geliştirilmesinin en etkin yolu öğretimin 

geliştirilmesidir (Angelo ve Cross, 1993). 

Sınıf içi Durum Belirleme Tekniklerinin sahip olduğu temel özellikler ise şu 

şekilde sıralanabilir; i) öğrenci merkezli (learner centered), ii) öğretmen yönetimli 

(teacher directed), iii)  karşılıklı fayda sağlayıcı (mutually beneficial), iv) biçimlendirici 
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(formative), v) bağlama özgü (context specific), vi) süreklilik arz eden (ongoing) 

(Angelo ve Cross, 1993). 

Sınıf içi Durum Belirleme Tekniklerinden istenilen faydanın sağlanması ve bu 

tekniklerin kullanım sürecinin başarılı olarak işlemesi nitelikli bir uygulama planına 

bağlıdır. Bu plan üç aşamadan oluşmaktadır. Bunlar; i) planlama, ii) uygulama ve iii) 

sonuçlara tepki vermedir (Angelo ve Cross, 1993).  

Literatürde S.İ.D.B.T’ni çeşitli açılardan ele alarak inceleyen çeşitli araştırmalar 

bulunmaktadır. Bunlardan bazılarına ilişkin sonuçlar aşağıda sıralanmıştır.  

S.İ.D.B.T kullanılarak yapılan öğretime katılan öğretmen adayları aynı konuda 

bu teknikler kullanılmadan yapılan öğretime katılan öğretmen adaylarına göre başarı 

düzeyi bakımından daha ileri düzeydedirler (Nartgün ve Uluman, 2009). 

S.İ.D.B.T öğretimi yapılan konuların zihinde kalıcılığını arttırıp, unutmayı 

azaltmaktadır (Goldstein, 2007).  Bu teknikler, öğretim uygulamaları bağlamında, 

öğrencileri motive ederek derse ilgiyi artırmakta (Soetaert, 1998) öğrenci 

memnuniyetini artırarak nasıl öğrenmeleri gerektiğini öğrenmeleri konusunda 

öğrencilere yol göstermektedir. (Steadman, 1998) Dolayısıyla, bu teknikleri kullanan 

eğitimcilerin görüşlerine göre, kullanımında yaşanan zorluklar (Tuby, 2003) olmakla 

birlikte bu tekniklerin kullanımı, birçok açıdan, öğretme ve öğrenme sürecine önemli 

katkılar sağlamaktadır (Gaeddert, 2003; Cohen, 2008). 

S.İ.D.B.T.’ne dayalı olarak yapılan öğretim öğrencilerin biliş ötesi ve bilişsel 

stratejileri kullanma becerileri ile öğrenmeye yönelik ilgilerini arttırmakta, yeni 

bilgilerin yapılanmasına yardımcı olmaktadır (Steadman, 1994). Ayrıca, S.İ.D.B.T.’nin 

kullanımını bireylerde kritik düşünme becerisinin geliştirilmesine katkı sağlamaktadır 

(Angelo, 1995). 
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Steadman (1998) yaptığı incelemede, S.İ.D.B.T.’nin farklı bilim dallarında 

kullanılabileceğini gösteren çok sayıda raporun varlığını tespit etmiştir. Yabancı Dil, 

İkinci Dil Olarak İngilizce,  Dental Hijyen,  Sosyoloji,  Biyoloji,  İş Yönetimi,  Politika 

Bilimi ve Edebiyat, İlahiyat Eğitimi bunlardan bazılarıdır.  

 

Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Bu araştırmanın temel amacı, ölçme ve değerlendirme dersinin test ve madde 

istatistikleri konusunda S.İ.D.B.T.’ne dayalı öğretim yapılan deney grubundaki 

öğretmen adayları ile bu tekniklere yer verilmeden öğretim yapılan kontrol grubundaki 

öğretmen adayları arasında başarı ve kalıcılık düzeyleri bakımından manidar 

farklılıkların bulunup bulunmadığını test etmektir.  

Belirtilen amaç doğrultusunda aşağıdaki denenceler test edilmiştir. 

1. S.İ.D.B.T’ne dayalı olarak öğretim alan öğretmen adayları ile bu tekniklere 

yer verilmeden öğretim alan öğretmen adaylarının deney öncesi ve deney 

sonrası ölçümlerden oluşan toplam başarı-kalıcılık puanları arasında fark 

vardır.  

2. Öğretmen adaylarının başarı-kalıcılık düzeyleri (grup ayrımı yapmaksızın) 

uygulanan öğretim biçimine göre farklılık gösterir. 

3. S.İ.D.B.T’ne dayalı olarak öğretim alan öğretmen adayları ile bu tekniklere 

yer verilmeden öğretim alan öğretmen adaylarının başarı-kalıcılık 

düzeylerindeki değişmeler farklıdır.  

Araştırma, özellikle belli alanlarda, belirli öğrenciler için öğrenilmesi zor olduğu 

düşünülen konuların öğretiminin S.İ.D.B.T. kullanılarak yapılmasının öğrenci 
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başarısına ve öğrenmelerin kalıcılığına katkı sağlayıp sağlayamayacağının belirlenmesi 

bakımından önemli görülmektedir.  

 

Yöntem  

Araştırmanın Modeli 

Bu araştırmada öntest-sontest kontrol gruplu deneysel desen modeli 

kullanılmıştır.  

Deney ve Kontrol Grupları 

Deney ve kontrol grupları Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 

Güzel Sanatlar Eğitimi Resim Öğretmenliği Ana Bilim Dalında öğrenim gören toplam 

68 öğretmen adayından oluşmaktadır. Bunlardan 30’u birinci öğretimde, 38’i ikinci 

öğretimde öğrenim görmektedir. Yapılan yansız atama neticesinde birinci öğretimde 

öğrenim görenler deney grubunu, ikinci öğretimde öğrenim görenler ise kontrol 

grubunu oluşturmuşlardır. 

Deney ve kontrol grubunda yer alan öğretmen adaylarının dağılımı Tablo 1’de 

görüldüğü gibidir.  

Tablo 1: 
Araştırma Sürecinde Yer alan Öğretmen Adaylarının Dağılımı 
 Bayan Erkek Toplam 
Deney Grubu 21 9 30 
Kontrol Grubu 23 15 38 
Toplam  45 23 68 

 

 Deney ve kontrol grubundaki öğretmen adaylarının Abant İzzet Baysal 

Üniversitesine giriş özellikleri bakımından homojen bir yapıda oldukları ve dolayısıyla 

sahip oldukları özellikler bakımından denk oldukları varsayılmıştır. Bu durum 

araştırmanın temel sınırlılıklarından biridir.  
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Veri Toplama Araçları 

Deney ve kontrol grubundaki öğretmen adaylarının öğretim süreci öncesi ve 

sonrasındaki başarı düzeyleri ile öğrenmelerindeki kalıcılığın belirlenmesinde 

kullanılacak test araştırmacılar tarafından geliştirilmiştir. İlgili test açık uçlu sorulardan 

oluşmaktadır. Testte yer alan sorular Merkezi eğilim ve dağılım ölçüleri, bağıl değişim 

katsayısı, standart puanlar, dağılımların yapısı ve yorumlanması, korelâsyon ve madde 

analizi konularını kapsamaktadır. İlgili ölçme aracının kapsam geçerliğini sağlamak için 

uzman görüşlerine başvurulmuştur. Güvenilir ölçme sonuçlarının elde edilebilmesi 

amacıyla ise testte yer alan sorular için cevap anahtarı hazırlanmıştır. Puanlamalar 

hazırlanan cevap anahtarına göre yapılmıştır. İlgili konulara yönelik hazırlanan sorulara 

karşılık gelen puanlar tablo 2’de görüldüğü gibidir.    

Tablo 2:  

İlgili Konular ve Bu Konulara Yönelik Olarak Sorulan Soruların Doğru Cevaplanması 
Durumunda Alınacak Puanlar 
Konular Çözüm 

Puanı 
Yorum 
Puanı 

Toplam 
Puan 

Frekans Tablosu  2 - 2 
Grafikler  3 - 3 
Ortalama  4 2 6 
Mod 3 1 4 
Ortanca 3 2 5 
Ranj 2 1 3 
Standart Sapma 5 3 8 
Korelâsyon 7 3 10 
Belirleyicilik Katsayısı  3 1 4 
Güçlük İndeksi  9 4 13 
Ayırt Edicilik İndeksi 10 4 14 
Z ve T Puanları 8 4 12 
Dağılımların Yapısı ve Yorumlanması 8 8 16 
Genel Toplam 67 33 100 
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İşlem 

Öğretim uygulamaları 2008-2009 öğretim yılı ikinci yarıyılında ölçme ve 

değerlendirme dersine ilişkin olarak yapılan öğretim sürecinin dördüncü haftasından 

dokuzuncu haftasına kadar sürmüştür.  

Ön test, deney ve kontrol grubundaki öğretmen adaylarına, ilgili konulara 

yönelik başlatılan öğretim sürecinin ilk ders saatinde uygulanmıştır.  

Ön test uygulamalarının hemen ardından deney grubu öğretmen adaylarına 

S.İ.D.B.Teknikleri ile ilgili bilgiler verilmiş, ardından bu tekniklerin test ve madde 

istatistikleri konularının öğretiminde nasıl kullanılacağına yönelik örnekler sunulmuştur.  

Deney grubunda yapılan öğretim süreci 5 hafta boyunca S.İ.D.B.T ile 

desteklenerek yürütülmüştür. Böylece öğrenme eksikliklerinin belirlenmesi, giderilmesi 

ve anlamlı öğrenmelerin sağlanması için fırsatlar oluşturulmuştur. Deney grubunda, 

hangi hafta hangi tekniğin hangi konuyla ilintili olarak kullanıldığı Tablo 3’te 

verilmiştir. 

Tablo 3:  
Araştırma Sürecinde Kullanılan S.İ.D.B.T, Tekniklerin İlgili Olduğu Konular ve 
Uygulandıkları Haftalar 

Haftalar S. İ. D. B. T. Konular 
1. Hafta  Uygulama Kartı, Problem 

Tanımlama Görevleri 
Merkezi Eğilim Ölçüleri  

2. Hafta Uygulama Kartı, Yarım 
Sayfalık Yanıt 

Merkezi Dağılım Ölçüleri, Bağıl 
Değişim Katsayısı,  

3. Hafta Uygulama Kartı, Anlaşılması 
Zor Nokta, Ara Ara Kesilen 
Ders 

Dağılımların Yapısı ve 
Yorumlanması, Standart Puanlar  

4. Hafta Uygulama Kartı, Öğretmen 
Tasarımı Dönüt Formu 

Korelâsyon (Pearson Momentler 
Çarpımı Korelâsyonu) 

5. Hafta Uygulama Kartı, Yarım 
Sayfalık Yanıt 

Madde Analizi  

 

Konuların içeriği ve işleniş sırası hem deney hem de kontrol grubunda aynıdır.  
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Kontrol grubunda, deney grubundakine benzer biçimde, öncelikle o hafta 

işlenilecek konuların kavramları teorik olarak açıklanılmış, daha sonra kavramlarla ilgili 

işlem durumları gösterilmiş ve örnekler çözülmüştür. Ancak, bu grupta yapılan öğretim 

sürecinde S.İ.D.B.T. kullanılmamıştır. Böyle olmakla birlikte, tam olarak 

öğrenilmediğini düşündükleri konular hakkında bilgi istemeleri ve soru sormaları için 

öğretmen adayları cesaretlendirilmiş, ek olarak her haftanın ilk ders saatinde bir önceki 

hafta işlenilen konularla ilgili anlaşılmayan noktaların kalmaması ve yapılan öğretimin 

pekiştirilmesi amacıyla tekrarlar yapılmıştır. 

Uygulama sürecinin bitiminde, süreç öncesi deney ve kontrol grubu öğretmen 

adaylarına uygulanan öntest adaylara sontest olarak tekrar uygulanmıştır.  

Öğretmen adaylarının öğrenmelerinin kalıcılığını test etmek için ise ilgili ön test 

hem deney hem de kontrol grubundaki öğretmen adaylarına izleme testi olarak, 2009-

2010 öğretim yılı birinci yarıyılının 12. haftasında tekrar uygulanmıştır. 

Verilerin Analizi 

Araştırmanın amacı çerçevesinde elde edilen veriler Karışık Ölçümler için İki 

Faktörlü ANOVA ile çözümlenmiştir.  

Bulgular ve Yorum 

Elde edilen bulgular aşağıda sunulmuştur.  

Tablo 4:  
Deney ve kontrol grubundaki öğretmen adaylarının öntest, sontest ve izleme testi 
puanlarına ilişkin betimsel istatistikler  

Öntest Sontest İzleme Testi Grup 
N X  S N X  S N X  S 

Deney 30 0,73 0,94 30 65,13 15,69 30 64,77 14,46 
Kontrol 38 0,74 0,92 38 33,42 16,63 38 27,63 15,19 

 
Tablo 4 ve Şekil 1’de görüldüğü üzere, deney grubunda yer alan öğretmen 

adaylarının ön test, sontest ve izleme testi puanlarına ait ortalama ve standart sapma 
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değerlerinin sırasıyla X = 0,73 (S=0,94), X = 65,13 (S= 15,69) ve X = 64,77 (S=14,46) 

olduğu görülmektedir. Diğer taraftan, kontrol grubundaki öğretmen adayları için ise bu 

değerlerin sırasıyla X = 0,74 (S=0,92), X = 33,42 (S= 16,63) ve X = 27,63 (S= 15,19) 

olduğu görülmektedir. 
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Şekil 1: Ortalama Puanlardaki Değişim 
 

Buna göre, hem deney hem de kontrol grubundaki öğretmen adaylarının son test 

puanlarında, öntest puanları ölçüt alındığında, önemli artış gözlendiği ancak bu artışın 

deney grubunda çok daha fazla olduğu gözlenmektedir. Diğer taraftan, her iki gruptaki 

öğretmen adaylarının izleme testi puanlarında, son test puanları ölçüt alındığında, 

azalma meydana geldiği görülmektedir. Ancak bu azalmanın kontrol grubundaki 

öğretmen adaylarında daha fazla olduğu dikkat çekmektedir. Bu durumda, ortalama 

puanlar dikkate alındığında, S.İ.D.B.T’ne dayalı öğretimin öğretmen adaylarının başarılı 

olmalarında ve öğrenmelerinin kalıcılığını sağlamada etkili olduğu söylenebilir.  

Araştırmanın amacı başlığı altında verilen denencelerle ilişkili olarak grup 

ölçüm temel etkilerinin yanı sıra iki grubun öntest, sontest ve izleme testi puan 
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ortalamaları arasındaki farkın anlamlılığını test eden grup*ölçüm ortak etki testinin 

sonuçları Tablo 5’te verilmiştir.  

Tablo 5: Öntest, Sontest ve İzleme Testi Puanlarına ait Anova Sonuçları 
Varyansın Kaynağı KT sd KO F p 

Denekler arası 47193,07 67    
        Grup  26485,313 1 26485,313 84,414 0,000* 
        Hata 20707,761 66 313,754   
Denekler içi 123905,49 136   
        Ölçüm  99085,871 2 99085,871 577,382 0,000* 
        Grup*Ölçüm 13493,205 2 13493,205 78,626 0,000* 
        Hata 11326,413 132 171,612   
Toplam 171098,56 203    

*P<0,05 

Elde edilen sonuçlara göre, deney ve kontrol grubunun deney öncesi ve sonrası 

öntest, sontest ve izleme testi toplam puanları arasında anlamlı bir fark vardır ((F1-

66=84,414, p<0,05). Bu bulgu, deney ve kontrol grubunda yer alan öğretmen adaylarının 

başarı-kalıcılık düzeylerinin ölçüm ayrımı (öntest, sontest, kalıcılık testi) yapmaksızın 

farklılaştığını göstermektedir.  

Öğretmen adaylarının başarıları ve öğrenmelerinin kalıcılığı ile ilgili olarak 

öntest, sontest ve izleme testi puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık vardır (F2-

66= 577,382 p< 0,05). Bu bulgu, grup ayrımı yapılmadığında, öğretmen adaylarının 

başarılarının ve öğrenmelerindeki kalıcılığın uygulanan öğretim biçimine bağlı olarak 

değiştiğini göstermektedir.  

Deney ve kontrol grubunda olma ile farklı zamanlardaki ölçümü gösteren 

faktörlerin öğretmen adaylarının başarıları ve öğrenmelerin kalıcılığı üzerindeki ortak 

etkisinin manidar olduğu görülmektedir ((F2-132= 78,626, p< 0,05). Buna göre, 

S.İ.D.B.T’ne dayalı öğretim alan öğretmen adaylarının başarı ve kalıcılık düzeylerinde 

deney öncesine göre gözlenen değişme, kontrol grubundaki öğretmen adaylarında 

gözlenen değişmelerden farklıdır. Öğretmen adaylarının başarı ve öğrenmelerindeki 
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kalıcılıkla ilişkili gözlenen değişmeler uygulanan deneysel işlemin bir sonucudur. 

Deney ve kontrol grubundaki öğretmen adayları arasında başarı ve kalıcılığa ilişkin 

gözlenen bu farklılıkların S.İ.D.B.T’ne dayalı öğretimden kaynaklandığı söylenebilir. 

Bu durumda, S.İ.D.B.T’ne dayalı öğretimin başarıyı artırmada ve öğrenmelerin 

kalıcılığını sağlamada önemli bir etken olduğu görülmektedir.  

 

Sonuç ve Tartışma 

Ölçüm ayrımı (öntest, sontest, kalıcılık testi) dikkate alınmadan yapılan 

analizlere göre deney ve kontrol grubunda yer alan öğretmen adaylarının başarı-kalıcılık 

düzeyleri manidar biçimde farklılaşmaktadır.  

Grup ayrımı dikkate alınmadan yapılan analizlere göre, öğretmen adaylarının 

başarıları ve öğrenmelerindeki kalıcılık uygulanan öğretim biçimine bağlı olarak 

değişmektedir.  

Grup*Ölçüm faktörlerinin öğretmen adaylarının başarıları ve öğrenmelerin 

kalıcılığı üzerindeki ortak etkisi manidardır. Buna göre, S.İ.D.B.T’ne dayalı öğretim 

alan öğretmen adaylarının başarı ve kalıcılık düzeylerinde deney öncesine göre 

gözlenen değişme, kontrol grubundaki öğretmen adaylarında gözlenen değişmelerden 

farklıdır. Öğretmen adaylarının başarı ve öğrenmelerindeki kalıcılıkla ilişkili gözlenen 

değişmeler uygulanan deneysel işlemin bir sonucudur. 

Genel olarak bakıldığında öğretim sürecinin başlangıcında, öğretimi yapılan 

konular bakımından, hem deney hem de kontrol grubundaki öğretmen adaylarının yok 

denecek düzeyde bir bilgiye sahip oldukları ve sahip olunan bilgi düzeyleri bakımından 

iki grubun denk olduğu görülmüştür. Öğretim sürecinin sonunda ulaşılan başarı düzeyi 

ve daha ileri zamanlarda tespit edilen kalıcılık düzeyleri bakımından ise deney 
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grubundaki öğretmen adaylarının kontrol grubundakilere göre daha üstün oldukları 

belirlenmiştir.  

Deney grubundaki öğretmen adaylarının öğretim sürecinin sonundaki başarı 

düzeyi, sürecin başlangıcındaki başarı düzeyinden manidar bir biçimde yüksekken, 

süreç sonundaki başarı düzeyi ile kalıcılık puanları arasında manidar bir farklılığın 

bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Ulaşılan bu sonuç S.İ.D.B.T’ne dayalı olarak 

yapılan öğretimin öğretmen adaylarının hem başarılı olmasını sağlaması bakımından 

hem de öğrenmelerin kalıcılığına sağladığı katkı bakımından önemli görülebilir.  

Kontrol grubundaki öğretmen adaylarının öğretim sürecinin sonundaki başarı 

düzeyi, sürecin başlangıcındaki başarı düzeyinden manidar bir biçimde yüksekken, 

kalıcılık puanlarının süreç sonundaki başarı düzeyinde manidar biçimde düşük olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Ulaşılan bu sonuç, kontrol grubunda yapılan öğretimin de, deney 

grubundakine göre oldukça düşük olmakla birlikte, öğretmen adaylarının belli düzeyde 

başarılı olmasını sağladığını, diğer taraftan yapılan öğretimin öğrenmelerin kalıcı 

olmasını sağlamada etkisiz olduğunu göstermesi bakımından önemli görülebilir.  

Elde edilen sonuçlardan özellikle başarıyla ilişkili olanlar Goldstein (2007), 

Gaeddert (2003), Soetaert (1998), Cottell ve Harwood (1998), Steadman (1994) ve 

Walker (1991)’ın S.İ.D.B.T’ne dayalı olarak yapılan öğretimin öğrencilerin başarılı 

olmasında önemli etkiye sahip olduğu ve anlamlı öğrenmeyi sağladığı yönündeki 

araştırma sonuçlarını destekler niteliktedir.  
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MATEMATİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLAR VE 
GÖRÜŞLER: TIMSS 1999 VE TIMSS 2007 ANKET 

YANITLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 
 

Safiye BİLİCAN** , Nükhet ÇIKRIKÇI DEMİRTAŞLI*,  Sevilay KİLMEN** 
 
Özet 

Bu çalışmanın amacı, 1999 ve 2007 TIMSS projesi kapsamında uygulanan öğrenci anketleri 
kapsamında “matematiğe yönelik” tutumlarının ve “matematik dersinin işlenişi”ne ilişkin görüşlerinin 
yıllara göre değişip değişmediğini saptamaktır. TIMSS 1999 örneklemini 8. sınıf düzeyinde 7834 öğrenci; 
TIMSS 2007 örneklemini ise 8. sınıf düzeyinde 4498 öğrenci oluşturmaktadır. Bu öğrenciler Türkiye’nin 
yedi bölgesinden tabakalı örnekleme yoluyla seçilmiş öğrencilerdir. Anketlere verilen tepkiler yüzdeler 
şeklinde ifade edilmiş ve grafiklerle gösterilmiştir. Araştırmanın sonucunda, öğrencilerin matematik 
dersine ilişkin 2007 yılında TIMSS anketlerine verdikleri tepkilerde 1999 yılına nazaran daha olumlu bir 
tutum sergiledikleri; derslerde öğrenilenlerle günlük yaşam durumları arasında daha sık kurulduğu, 
işbirliği ile çalışmaya yönelik olumlu gelişmelerin yaşandığı buna karşın yazı sınav ve kısa sınavların 
daha sık kullanılmaya başlandığı saptanmıştır. Hesap makinesi kullanımında yıllara göre bir değişim 
olmamakla birlikte bilgisayar kullanımında bir artış gözlenmiştir.  
Anahtar sözcükler: TIMSS, TIMSS öğrenci anketi, matematik dersine yönelik tutum,  

Abstract 

The purpose of this study is to determine by the student surveys involved in 1999 and 2007 
TIMSS Project whether attitudes of learners towards mathematics and views related to “the 
impelementation of maths courses” changed in these years. 7834 8th grade students constituted the 1999 
TIMSS Sample and 4498 8th grade students constituted 2007 TIMSS Sample. These students were 
chosen from seven different regions of Turkey by using a layered sampling. The responses to the 
questionnaires were expressed by percentages and shown in graphs. In the result of the study it was 
identified that the students attending to the 2007 TIMSS questionnaires had a more positive attitude 
towards mathematics course than the students attending to 1999 TIMSS questionnaires did. Besides, it 
was observed that attendants of 2007 TIMSS questionnaires established relations with real life more 
easily, the amount of working through cooperation increased and in the other hand, written and short 
examinations were used more frequently. In these years the usage frequency of calculators did not change 
but an increase occurred in the usage frequency of computers.  
Key Words: TIMSS, TIMSS student questionnaire, attitudes toward mathematics 

 

Problem 

Günümüzde hızla gelişen teknoloji ve bilginin giderek artması ve değişmesi 
toplumların bireylerden bekledikleri özelliklerin değişmesine neden olmaktadır. Küresel 
dünyanın gerektirdiği bilgiyi yapılandıran, eleştirel düşünen, olgular ve olaylar arasında 
ilişki kurabilen bireyler yetiştirmek ise eğitim sistemlerinin görevi haline gelmiştir. 
Çünkü eğitim sadece bireysel gelişimi etkilemekle kalmaz, aynı zamanda toplumların 
ekonomik ve sosyal gelişimini de temelden etkiler. Bu anlamda eğitim politikalarını 
değerlendiren ve diğer ülkelerle karşılaştıran eğitimdeki durum belirleme çalışmaları 
ülkelere önemli bilgiler sunmaktadır. Ülkeler, bu uygulamaların sonuçlarına bakarak 
eğitimde yatırım yapılması gereken alanları daha rasyonel biçimde belirleyebilmekte, 
yapılan yatırımların etkililiğine karar verebilmektedirler. Bu amaçlara hizmet etmek 
üzere uygulanan ve OECD tarafından organize edilen TIMSS (Trends in International 
Mathematics and Science Studies), PIRLS (Progress in International Reading Literacy 
Study) ve PISA (Programme for International Student Assessment) gibi uluslararası 

                                                            
** Arş. Gör., Ankara Üniversitesi, safiyebilican@yahoo.com, kaplansevilay@yahoo.com 
* Doç. Dr., Ankara Üniversitesi, rnukhet@yahoo.com 
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alanda öğrenci başarılarının karşılaştırıldığı projeler eğitim alanındaki başlıca durum 
belirleme uygulamalarıdır  

Eğitim alanında belirli aralıkla uygulanan bu tür uluslar arası durum belirleme 
çalışmaları, benzer ve farklı eğitim sistemlerinden gelen öğrencilerin ortak bir ölçme 
çerçevesinde performanslarının değerlendirilmesi konusunda araştırmacılara geniş 
olanaklar sağlar. Bu kapsamda ülkeler ve araştırmacılar öğrenci performansı ve bunu 
etkileyen faktörler hakkında zengin bilgiler edinirler. Ayrıca bu ölçme uygulamalarında, 
yıllara göre elde edilen sonuçlar, ülkelerin eğitim politika veya reformlarının etkililiğini 
değerlendirme konusunda da önemli bir izleme kaynağıdır. Bu uygulamalar içinde 
TIMSS, dünyadan farklı ülkelerin katılımıyla gerçekleşen öğrencilerin fen ve matematik 
konularındaki başarılarını test etmenin yanında öğrenci, öğretmen ve okul yönetimi gibi 
öğrenme ve öğretim süreçlerini etkileyebilecek koşullar ve etmenler hakkında bilgi 
toplayan uluslar arası bir projedir. TIMSS, ilk kez 1995 yılında, daha sonra dört yıl 
arayla 1999, 2003 ve 2007 yıllarında düzenlenmiştir. Türkiye, TIMSS projelerinin 1999 
ve 2007 yıllarındaki uygulamalarına 8. sınıf düzeyinde katılmıştır. TIMSS matematik 
değerlendirme çerçevesi; kesir ve sayı bilgisi, ölçme, veri gösterimi, analiz ve olasılık, 
cebir ve geometri gibi konu alanlarında, öğrencilerin matematiksel kavram ve süreçlerle 
ilgili bilgilerini basit durumlara uygulamalarını ve rutin problemleri çözmede 
kullanmalarını ve daha önce karşılaşmadıkları çözümü çok aşama gerektiren türdeki 
problemleri çözmeleri gerektiren becerilerin yoklandığı bir yapıdadır (Mullis ve 
diğerleri, 2008). TIMSS uygulamalarında, öğrencilerin uygulamadaki başarıları, sadece 
puan olarak verilmez, puan dilimlerine karşılık gelen yeterlik tanımları da verilir. 
TIMSS 1999 ve 2007 için yeterlik düzeyleri ve bunlara karşılık gelen puanlar şöyledir: 

Tablo1 
TIMSS 1999 ve 2007 matematik yeterlik düzeylere ilişkin ortalama puanlar ve 
düzeylerdeki öğrencilerin yığışımlı oranı: Türkiye ve Uluslar arası ortalama değerleri 
 

 

 

 

 

 

Türkiye, her iki uygulamada da, tanımlanan yeterlik düzeyleri bakımından 
uluslararası ortalamanın altında performans göstermiştir. Bu uygulamalarda genel 
matematik başarı ortalaması bakımından Türkiye 1999 yılında 38 ülkenin arasında 32.; 

                                       Düzeyler TIMSS 1999  
Katılan Ülke Sayısı = 38 
  

Alt Çeyrek Üst  Çeyrek Ortanca En üst %10 

Düzey Ortalama Puanı  391 479 555 616 

Türkiye %65 %27 %7 %1 

Uluslar arası  Medyan % 91 % 69 % 37 % 15 

                                     Düzeyler TIMSS 2007    

Katılan Ülke Sayısı = 59  Düşük Düzey Orta Düzey  Yüksek 
Düzey 

     En Üst 
Düzey 

Düzey Ortalama Puanı  400 475 550 625 

Türkiye %59 %33 %15 %5 

Uluslar arası  Medyan %75 %46 %15 %2 
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2007 yılında ise 59 ülke arasından 37. olmuştur.Tablo1‘e göre, 2007 uygulamasında 
Türk öğrencilerinin yarısından fazlasının (%59) “sayılar, kesirler, işlemler ve basit 
grafiklerle ilgili bazı bilgilere, basit işlemleri yapabilme ve tek adımlı işlemleri 
çözebilme becerilerine sahip olduğu söylenebilir (Yayan, 2009). 

TIMSS 1999 ve 2007 uygulamasından alınan sonuçlar Türkiye’deki eğitim 
politikaları ve öğretim programlarının gözden geçirilmesi konusunda önemli bilgiler 
sunmuştur. Bu kapsamda ilköğretim programları öğrenci merkezli bir anlayışla 
yenilenerek 2004 yılından itibaren ilköğretimin I. kademesinde uygulanmaya 
başlanmıştır. II. kademesinde de 2006- 2007 eğitim-öğretim yılından itibaren 
uygulamaya konulmuştur. Yeni programların öğrenci merkezli anlayışı kapsamında 1. 
ve 2 kademede uygulanmaya başlanan matematik öğretim programı; hayatında 
matematiği kullanabilen, problem çözebilen, çözümlerini ve düşüncelerini paylasan, 
matematik öğrenmekten zevk alan bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Matematik 
dersi öğretim programı, “Her çocuk matematiği öğrenebilir.” ilkesine dayanmaktadır 
(MEB, 2005). Bu noktada yenilenen ilköğretim matematik programının  “matematiği 
seven ve matematikte kendine güvenen” bireyler yetiştirmeyi amaçlaması önemli 
görünmektedir.  

Matematik başarısı, okul ve öğrenci özellikleri, öğrencilerin tutum ve algıları, 
sosyo-ekonomik değişkenler gibi birçok değişkenden etkilenebilmektedir. Bu 
değişkenler, öğrencilerin bir sonraki eğitim kurumundaki başarılarını ve mesleki 
seçimlerini belirleyecek tutum ve algılarını etkilemektedir (Hammouri, 2004; Reynolds 
& Walberg, 1992). Öğrencilerin duyuşsal alt yapıları, matematik öğreniminde çok 
önemli bir rol oynamaktadır (McLeod, 1992). Bu anlamda öğrencilerin uluslararası 
alanda uygulanan projelerde gösterdikleri başarının hangi faktörlerle ilişkili olduğunu 
bilmek, ülkelerin uyguladığı eğitim politikalarına ilişkin daha etkili önlemler alma 
konusunda önemli olanaklar sağlayacaktır.  

Bu çalışmanın amacı, 1999 ve 2007 yıllarında Türkiye’nin katıldığı TIMSS 
projesi kapsamında uygulanan öğrenci anketleri kapsamında “matematiğe yönelik” 
tutumlarının ve “matematik dersinin işlenişi” ne ilişkin görüşlerinin yıllara göre değişip 
değişmediği saptamaktır.  
 

YÖNTEM 

Araştırma Modeli 
 
Bu araştırmada, TIMSS 1999 ve 2007 yılındaki TIMSS uygulamasına 

İlköğretim 8. Sınıf düzeyinde katılan Türk öğrencilerinin, öğrenci anketlerine verdikleri 
tepkilere dayalı olarak matematik dersine yönelik tutumlarının ve matematik öğretim 
uygulamalarına ilişkin görüşlerine ilişkin bir durum belirlemesi yapılacaktır. Bu 
yönüyle araştırmada tarama modeli kullanılmıştır.   
 
TIMSS Örneklemi 

 
TIMSS 1999 ve TIMSS 2007 uygulamaları için tanımlanan hedef evren 

ilköğretim 8. sınıf öğrencileridir. TIMSS hedef evreninin UNESCO tarafından yapılan 
tanımı şöyledir: Formal okul sürecinin 8. yılında olan sınıf düzeyine kayıtlı ve ortalama 
yaşı en az 13,5 olan tüm öğrencileri içerir. Hedef evrenden örneklem seçimi iki aşamalı 
tabakalı örnekleme yoluyla gerçekleştirilmiştir. İlk olarak coğrafi bölgeler birer tabaka 
olarak tanımlanmış sonra her tabakadan okullar seçkisiz olarak seçilmiştir. Seçilen 
okullardan bir veya iki sınıf seçkisiz olarak örnekleme alınmıştır. Seçilen sınıflardaki 
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öğrencilerin tümü örnekleme dahil edilmiştir. Türkiye verileri dikkate alındığında, 
TIMSS 1999 uygulaması için 8.sınıf düzeyinde Türkiye’nin yedi bölgesinden % 42,1 
kız ve % 57,9 erkek olmak üzere 7834 öğrenci seçilirken; TIMSS 2007 uygulaması için 
% 46,62 kız ve %53,4 erkek olmak üzere toplam 4498 öğrenci katılmıştır (Olson ve 
diğerleri, 2008). 

Veriler ve Toplanması 

TIMSS Uluslararası Araştırma Merkezi (TIMSS International Study Center), 
öğrenci anketi verilerini ve elde edilen sonuçlarını kurumun resmi web sayfasında 
(http://timss.bc.edu) sunmaktadır. Araştırmada ilköğretim 8. Sınıf düzeyinde 1999 ve 
2007 TIMSS uygulamasına katılan Türk öğrencilerin matematik dersi kapsamında 
uygulanan öğrenci anketine verdikleri tepkiler dikkate alınmıştır. Türkiye’ye ilişkin bu 
veriler, ilgili web sayfasında yer alan verilerin incelenmesi ve araştırma amacına uygun 
olarak yeniden düzenlenmesi yoluyla elde edilmiştir. Öğrenci anketinde matematik 
kapsamında, “matematiğe yönelik tutum”, “matematiğe verilen değer” ve “matematik 
dersindeki öğrenme etkinlikleri” kapsamını ölçen maddeler yer almaktadır (Mullis ve 
diğerleri, 2005). Bu çalışmada TIMSS 1999 ve 2007 uygulamalarındaki matematik 
anketlerinde ortak olan sorular belirlenmiştir. Bu maddeler kapalı uçlu ve Likert tipi 
dereceli tepki gerektiren maddelerdir. Bu maddelerin ölçtükleri özellikler; Öğrencilerin 
matematikle ilgili tutum, değer ve öz yeterlik algıları ile Matematik konularıyla ilgili 
sınıf içi öğretim etkinliklere ilişkin görüşleri biçiminde iki boyutta sınıflandırılmıştır 
(Mullis ve diğerleri, 2008). 

 
Verilerin Analizi 
 

Bu çalışmada, Türk öğrencilerin, 1999 ve 2007 TIMSS matematik durum 
belirleme uygulamasındaki öğrenci anketlerinde ortak olan ve öğrencilerin matematikle 
ilgili tutum, değer ve öz yeterlik algıları ile Matematik konularıyla ilgili sınıf içi öğretim 
etkinliklere ilişkin görüşleri yoklayan maddelere verdikleri tepkiler karşılaştırılmıştır. 
Bu tepkilerdeki oranlar yıllara göre karşılaştırmalı grafiklerle sunulmuştur. Yıllara göre 
öğrencilerin verdikleri tepkilere ait yüzdeler arasındaki farkın anlamlılığı 0.05 
düzeyinde t dağılımı ile test edilmiştir (Kutsal ve Muluk,1972). 

 
 

BULGULAR VE YORUMLAR 
 

Bu bölümde, araştırma sorularına ilişkin bulgular özetlenmiş ve yorumlanmıştır.  

1) Öğrencilerin TIMSS 1999 ve 2007 yıllarında matematikle ilgili tutum, değer ve 
öz yeterlik algıları  nasıl bir değişim göstermektedir? 

 “Matematikte genelde iyiyimdir” ifadesine verilen tepkiler aşağıdaki Grafik 1’de 
verilmektedir. 

 

 

 

Grafik 1. “Matematikte iyiyimdir” ifadesine verilen tepkilerin dağılımı 
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   Tablo2 
   1999 ve 2007 yıllarına göre “Matematikte iyiyimdir” ifadesine verilen tepkilere ait 

uluslararası ortalama yüzdeleri 

 
Grafik 1 incelendiğinde,  hem 1999 hem de 2007 yıllarında öğrencilerin 

çoğunluğu (%70’e yakın bir kısmı) “matematik dersinde iyiyimdir” ifadesine tamamen 
katılıyorum ve kısmen katılıyorum şeklinde tepki vermişlerdir. Uluslararası ortalamalar 
incelendiğinde (Tablo 2) benzer durum dikkati çekmektedir. Bu ifadeye ‘tamamen 
katılıyorum’ diye öğrencilerin yüzdesi 1999’ a göre 2007 yılında daha yüksektir (t(2514) = 
3,95; p< .05). 1999 ve 2007 yılları yanıtları karşılaştırıldığında, öğrencilerin kendilerini 
matematik dersiyle ilgili yeterlik algılarının olumlu yönde değiştiği ifade edilebilir. 
Literatür incelendiğinde, öğrencilerin matematik  yeterlik algıları ile  matematik başarısı 
arasında pozitif ilişkiler bulunduğu saptanmıştır (Dandy ve Nettelbeck, 2002; House, 
2004; O’Dwyer, 2005; Randhawa et al., 1993; Shen, 2002; Shen ve Pedulla, 2000; 
Sevgi, 2009). Bu bulgudan yola çıkarak 1999’dan 2007’ye öğrencilerin matematikle 
ilgili kendilerini daha yeterli algılamalarının matematik başarılarını olumlu yönde 
etkileyeceği düşünülebilir.  
 

 “Matematik öğrenmeyi severim” ifadesine verilen tepkiler aşağıdaki Grafik 2’de 
verilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

   

Tablo3 
TIMSS 1999 ve 2007 yıllarına göre “Matematik öğrenmeyi severim”  ifadesine verilen 
tepkilere ait uluslararası ortalama yüzdeleri 

 
Grafik 2’ye göre, 2007 yılında matematik öğrenmeyi severim ifadesine tamamen 

katılıyorum (t(5067) = 20,30; p< .05) ve kısmen katılıyorum (t(4508) = 12,70; p< .05) 

 
                                                                  Tepkiler 
Yıllar Tamamen katılıyorum Kısmen katılıyorum Kısmen katılmıyorum Hiç katılmıyorum 

1999 23,8 48,4 24,4 3,4 

2007 32,6 42,9 17,5 5 

 
                                                                  Tepkiler 
Yıllar Tamamen katılıyorum Kısmen katılıyorum Kısmen katılmıyorum Hiç katılmıyorum 

1999 24 43,1 26,3 6,6 

2007 34,8 32 19,2 14 

Grafik 2. “Matematikte öğrenmeyi severim” ifadesine verilen tepkilerin dağılımı 
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şeklinde yanıt veren öğrenci yüzdesi 1999 yılına göre artış göstermiştir. Bu durum, 
yenilenen ilköğretim programının duyuşsal özelliklere ilişkin hedefleri bakımından 
olumlu görünmektedir. Uluslararası ortalamalar incelendiğinde (Tablo 3), bu ifadeye 
tamamen katıldığını belirten öğrencilerin yüzdesi her iki yıl için de uluslararası 
ortalamanın üstünde yer almaktadır. 

“Matematik sıkıcıdır” ifadesine verilen tepkiler aşağıdaki Grafik 3’te 
verilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo4 
TIMSS 1999 ve 2007 yıllarına göre “Matematik sıkıcıdır” ifadesine verilen tepkilere ait 
uluslararası ortalama yüzdeleri 

 

Grafik 3’te, 1999 yılında, matematiğin sıkıcı olduğunu düşünenlerin yüzdesi 
2007 yılına göre daha düşük (t(1031) = 2,31; p< .05) olmasına rağmen,2007 yılında bu 
fikre hiç katılmayanların yüzdesinde artış gözlenmiştir (t(3274) = 13,07; p< .05).  Bu 
bulgu “matematik öğrenmeyi severim” ifadesine verilen tepkilerle benzerlik 
göstermektedir.  

Yukarıdaki üç bulgu birlikte değerlendirildiğinde, öğrencilerin matematik 
dersine yönelik tutumlarında olumlu yönde değişimler olduğu biçiminde 
yorumlanabilir. Bunun nedeni, yeni ilköğretim programının öngördüğü yapısalcı 
yaklaşıma dayalı eğitim-öğretim uygulamaları olabilir. Nitekim Işık ve Çağdaşer (2009) 
tarafından gerçekleştirilen araştırma sonucunda öğrencilerin matematiğe yönelik 
tutumlarının yapısalcı yaklaşımla yürütülen öğretim sonrasında olumlu yönde değişim 
gösterdiği ortaya çıkmıştır.  

“İstediğim işi elde etmek için matematikte iyi olmam gerekir” ifadesine verilen 
tepkiler aşağıdaki Grafik 4’te verilmektedir.  

 

 

 
                                                                  Tepkiler  
Yıllar Tamamen katılıyorum Kısmen katılıyorum Kısmen katılmıyorum Hiç katılmıyorum 

1999 9,6 25,3 46,9 18,2 

2007 16,9 24,4 26,7 32 

 Grafik 2“Matematik sıkıcıdır” ifadesine verilen tepkilerin dağılımı
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     Tablo5 

1999 ve 2007 yıllarına göre “İstediğim işi elde etmek için matematikte iyi olmam gerekir” 
ifadesine verilen tepkilere ait uluslararası ortalama yüzdeleri 

 

Grafik 4 incelendiğinde, 2007 yılında matematikte istediği işi elde etmek için iyi 
olması gerektiğini düşünenlerin yüzdesi artmıştır (t(5829) = 12,01; p< .05). Bu ifadeye 
kısmen katılanların yüzdesinde ise düşüş gözlenmiştir (t(4565) = 8,73; p< .05). Genel 
olarak değerlendirildiğinde hem 1999 yılında hem de 2007 yılında öğrencilerin büyük 
bir kısmı bu ifadeyi destekleyen tepkilerde bulunmuşlardır. Bu bulgu öğrencilerin geçen 
yıllar içinde, gelecek için matematiğe verdiği önemin arttığına yönelik bir gösterge 
olarak yorumlanabilir. Uluslararası ortalamalar incelendiğinde (Tablo 5), bu ifadeye 
tamamen katıldığını belirten öğrencilerin yüzdesi her iki yıl için de uluslararası 
ortalamanın üstünde yer almaktadır. 

 “Üniversitede istediğim bölümü kazanabilmek için matematikte iyi olmam 
gerekir” ifadesine verilen tepkiler aşağıdaki Grafik 5’te verilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 
                                                                  Tepkiler 
Yıllar Tamamen katılıyorum Kısmen katılıyorum Kısmen katılmıyorum Hiç katılmıyorum 

1999 38,8 42,1 15,5 23,6 

2007 53,4 28,7 12 5,9 
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Grafik 3. “İstediğim işi elde etmek için matematikte iyi olmam gerekir”  ifadesine 
verilen tepkilerin dağılımı 

Grafik 4. “Üniversitede istediğim bölümü kazanabilmek için matematikte iyi olmam 
gerekir” ifadesine verilen tepkilerin dağılımı 
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Tablo6 
1999 ve 2007 yıllarına göre“Üniversitede istediğim bölümü kazanabilmek için 
matematikte iyi olmam gerekir” ifadesine verilen tepkilere ait uluslararası ortalama 
yüzdeleri 

 
 

 

 

Grafik 5 incelendiğinde, 1999’dan 2007 yılına matematikte üniversitede istediği 
bölümü kazanmak için iyi olması gerektiğini düşünenlerin yüzdesi artmıştır (t(7175) = 
13,71; p< .05). Bu ifadeye kısmen katılanların yüzdesi ise düşmüştür (t(3764) = 9,32; p< 
.05). Üniversiteye girişte ebeveynlerin matematiğe verdiği önem, öğrencilerin bu 
konudaki düşüncelerini etkilemiş olabilir. Yapılan araştırmalar, anne-babaların ve 
öğrencilerin matematiğe verdikleri önem açısından görüşlerinin benzerlik gösterdiğini 
ortaya koymuştur (Howie, 2002; Maqsud ve Khalique,1991; Reynolds, 
1991).Uluslararası ortalamalar incelendiğinde (Tablo 6), bu ifadeye tamamen katıldığını 
belirten öğrencilerin yüzdesi her iki yıl için de uluslararası ortalamanın üstünde yer 
almaktadır. 

Matematiğe yönelik tutum, değer ve öz yeterlik algılarına ilişkin bulguların yanı 
sıra, dersin işlenişine yönelik bulgular bu araştırmanın diğer bir boyutunu 
oluşturmaktadır.  Matematik dersinin işlenişine ilişkin olarak elde edilen bulgular 
aşağıda özetlenmektedir. 

2) Matematik derslerinin işlenişine ilişkin görüşler TIMSS 1999 ve 2007 yıllarında 
nasıldır? 

“Matematik dersinde kısa sınav, test veya yazılı sınav oluruz” ifadesine 
verilen tepkiler aşağıdaki Grafik 6’da verilmektedir. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
                                                                  Tepkiler 
Yıllar Tamamen katılıyorum Kısmen katılıyorum Kısmen katılmıyorum Hiç katılmıyorum 

1999 46,1 41,2 10 2,7 

2007 57,1 27,7 10 5,3 

Grafik 5. “Matematik dersinde kısa sınav, test veya yazılı sınav oluruz” ifadesine 
verilen tepkilerin dağılımı 
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Tablo7 
1999 ve 2007 yıllarına göre“Matematik dersinde kısa sınav, test veya yazılı sınav oluruz” 
ifadesine verilen tepkilere ait uluslararası ortalama yüzdeleri 

 
Grafik 6 incelendiğinde, 2007 yılında ‘’her ders ya da hemen hemen her ders” 

kısa sınav, test veya yazılı sınav olduklarını ifade eden öğrencilerin yüzdesi 1999 yılına 
göre artmıştır (t(2811) = 16,23; p< .05)  ettikleri görülmektedir. Buna göre 2007 yılında 
matematik dersinde kısa sınav, test veya yazılı sınavların daha sık yapıldığı söylenebilir. 
Bunun bulgu, liseye geçişte uygulanan merkezi sınavlarda sadece çoktan seçmeli soru 
formatının kullanılmasının bir sonucu olabilir. Yapılan araştırmalarda matematik 
öğretiminde, rutin işlem gerektiren alıştırma/test çözdürme tekniğinin öğretmenlerce 
sıklıkla kullanılan bir öğretim tekniği olduğu saptanmıştır  (Anılan ve Sarıer, 2008; 
Kaplan, 2007, Orbeyi, 2007, Ulutaş, 2003; Berberoğlu ve diğ., 2009). 
 

 “Matematik dersinde hesap makinesi kullanırız” ifadesine verilen tepkiler 
aşağıdaki Grafik 7’de verilmektedir. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Tablo8 
1999 ve 2007 yıllarına göre “Matematik dersinde hesap makinesi kullanırız”  ifadesine 
verilen tepkilere ait uluslararası ortalama yüzdeleri 

 

 

 

 

Grafik 7’ye göre, 1999 döneminde öğrencilerin yaklaşık %65’i matematik 
dersinde hesap makinesini hiç kullanmadıklarını ifade etmişlerdir. 2007 yılında bu 
yüzde daha da artmıştır (t(7990) = 11,43; p< .05). Buna göre Türkiye’de yürütülen 8. sınıf 
matematik derslerinin çoğunda hesap makinesi kullanılmamaktadır. Bu ifadeyle ilgili 

 
Tepkiler 

Yıllar 
Her ders ya da hemen  
hemen her ders 

Derslerin hemen hemen 
yarısında 

Bazı derslerde 
  

Hiç  
 

1999 9,6 25,3 46,9 18,2 
2007 16,9 24,4 26,7 32 

 
Tepkiler 

Yıllar 
Her ders ya da hemen  
hemen her ders 

Derslerin hemen hemen 
yarısında 

Bazı derslerde 
  

      Hiç  
 

1999 18,7 20,3 29,1 31,9 
2007 20 16,2 33,2 30,7 

Grafik 6. “Matematik dersinde hesap makinesi kullanırız” ifadesine               
verilen tepkilerin dağılımı 
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Grafik 7. “Matematik dersinde hesap makinesi kullanırız” ifadesine verilen tepkilerin 
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uluslararası ortalamalar incelendiğinde (Tablo 8), matematik derslerinde hesap 
makinesinin kullanım sıklığıyla ilgili benzer durum ortaya çıkmaktadır. 

 “Matematik dersinde bilgisayar kullanırız” ifadesine verilen tepkiler aşağıdaki 
Grafik 8’de verilmektedir. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Tablo9 
 1999 ve 2007 yıllarına göre “Matematik dersinde bilgisayar kullanırız” ifadesine verilen 
tepkilere ait uluslararası ortalama yüzdeleri 

 

     Grafik 8 incelendiğinde, 1999 yılında matematik derslerinde bilgisayar neredeyse hiç 
kullanılmazken, 2007 yılında bu ifadeye “hiç” tepkisi veren öğrencilerin yüzdesi 
azalmıştır (t(9629) = 30,54; p< .05). Matematik dersinde bilgisayar kullanım sıklığını “her 
ders ya da hemen hemen her ders”  olarak belirten öğrencilerin yüzdesi 1999 yılına göre 
2007’de daha yüksektir (t(448) = 2,71; p< .05).  Bu durum matematik dersinde bilgisayar 
kullanım sıklığının arttığına işaret etmektedir. Tablo 9 incelendiğinde, benzer durum bu 
ifadeye verilen tepkilere ait uluslar arası ortalamalarda da gözlenmektedir. Antonijević 
(2006), TIMSS 2003 verilerini kullanarak yaptığı çalışmada, seçtiği ve başarıları genel 
ortalamanın üzerinde olan 4 katılımcı ülke (Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda, 
Bulgaristan ve Sırbistan) için konuyla ilgili yaptığı çalışmada öğrencilerin yaklaşık 
%95’i matematik derslerindeki bilgisayar kullanma sıklığını ‘bazı derslerde veya ‘hiç’ 
olarak ifade etmişlerdir. Genel olarak ülkeler bakımından matematik kavram ve 
ilkelerinin öğretiminde bilgisayar kullanımı nadirdir. Birçok araştırmada, bilgisayar 
destekli öğretimin öğrencinin matematik öğrenmeye karşı motivasyonunu arttırdığı, 
olumlu tutum geliştirmelerini sağladığı ve başarılarını olumlu yönde etkilediği 
saptanmıştır (Aktümen ve Kaçar, 2003; Baki, Kösa ve Berigel, 2007; Bedir ve 
arkadaşları, 2005; Işıksal ve Aşkar, 2005; Liao, 2007;  Özdemir ve Tabuk, 2004; 
Senteni, 2004). Bu araştırma bulgularından yola çıkarak, öğrencilerin matematik 
öğretiminde bilgisayar desteği almalarının desteklenmesi matematik başarılarının 
artması konusunda olumlu etkilere sahip olabilir. 

 
Tepkiler 

Yıllar 
Her ders ya da hemen  
hemen her ders 

Derslerin hemen hemen 
yarısında 

Bazı derslerde 
  

               
Hiç  
 

1999 1,9 3,5 14,1 80,5 
2007 6,2 5,6 19,9 68,2 
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Grafik 8. “Matematik dersinde bilgisayar kullanırız” ifadesine verilen tepkilerin dağılımı
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 “Matematikte öğrendiklerimizi günlük yaşamımız ile ilişkilendiririz” ifadesine 
verilen tepkiler aşağıdaki Grafik 9’da verilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Tablo10 
 1999 ve 2007 yıllarına göre “Matematikte öğrendiklerimizi günlük yaşamımız ile 
ilişkilendiririz” ifadesine verilen tepkilere ait uluslararası ortalama yüzdeleri 

 

Grafiğe 9’a göre, 2007 yılı için, matematikte öğrendiklerini günlük yaşam ile 
ilişkilendirme sıklığını ‘her ders’ ya da ‘hemen hemen her ders’ olarak belirten öğrenci 
yüzdesi 1999 yılına göre artış gösterirken (t(2236) = 11,60; p< .05);  bu sıklığı hiç olarak 
belirten öğrencilerin yüzdesi ise 1999 yıla göre azalmıştır (t(2818) = 7,57; p< .05).  Benzer 
durum bu ifadeye verilen tepkilere ait uluslararası ortalamalarda da gözlenmektedir 
(Tablo 10). Bu durum matematik derslerinde 1999 yılına göre 2007 yılında, gerçek 
yaşam durumları ile ilişkili öğretim etkinliklerinin daha fazla uygulandığını işaret 
etmektedir. Yapılan çalışmalar günlük yaşam durumlarını içeren öğretim etkinliklerinin 
matematik dersinde kullanılmasının öğrencilerin matematik dersindeki başarı ve 
tutumlarını olumlu yönde değiştirdiğini ortaya koymuştur (Ekem, 2001; Özgen ve 
Pesen, 2008). Bu bulgudan yola çıkarak 1999’dan 2007’ye öğrencilerin matematik 
problemlerinin günlük yaşam durumları ile daha sık ilişkilendirilmesinin matematik 
başarılarını olumlu yönde etkileyeceği düşünülebilir. 

 “Matematik derslerinde küçük gruplar halinde birlikte çalışırız” ifadesine 
verilen tepkilerin dağılımı Grafik 10’da verilmektedir. 

 

 

 

 

 
Tepkiler 

Yıllar 
Her ders ya da hemen  
hemen her ders 

Derslerin hemen 
hemen yarısında 

Bazı derslerde 
  

         Hiç  
 

1999 15,4 25,7 39,5       19,5 
2007 27,6 23,5 33,1       15,8 

Grafik 9. “Matematikte öğrendiklerimizi günlük yaşamımız ile ilişkilendiririz” 
ifadesine verilen tepkilerin dağılımı
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Tablo11 
1999 ve 2007 yıllarına göre “Matematikte derslerinde küçük gruplar halinde çalışırız” 
ifadesine verilen tepkilere ait uluslararası ortalama yüzdeleri 

 

 

 

 

Grafik 10 incelendiğinde, 1999 yılında ve 2007 yılında 8. sınıfa devam eden 
öğrencilerin büyük çoğunluğu, küçük gruplar halinde çalışmaları bazı derslerde 
yaptıklarını veya hiç yapmadıklarını belirtmektedirler. Matematik derslerinde küçük 
gruplarla çalışma sıklığını hiç olarak belirten öğrencilerin yüzdesi ise 1999 yıla göre 
azalmıştır (t(3924) = 7,20; p< .05). Bu bulgu matematik derslerinde küçük gruplar halinde 
çalışmaların yeterli ölçüde yapılmadığını göstermektedir. Oysa küçük gruplar halinde 
çalışma, proje v.b. çalışmalar yenilenen ilköğretim programlarında desteklenen 
uygulamalardır. İşbirlikli öğrenme etkinliklerini ilköğretim ikinci kademe matematik 
dersine ilişkin akademik başarı açısından geleneksel yönteme göre daha etkili olduğunu 
gösteren araştırma bulguları (Bilgin ve Akbayır, 2002;Erçelebi, 1995; Norwood, 1995; 
Yıldız, 1998) bulunmaktadır.  

          “Matematik dersinde ev ödevlerini sınıfta yapmaya başlarız” ifadesine verilen 
tepkiler aşağıdaki Grafik 11’de verilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

Grafik 11. “Matematik dersinde ev ödevlerini sınıfta yapmaya başlarız”  ifadesine 
verilen tepkilerin dağılımı 

 

 
Tepkiler 

Yıllar 
Her ders ya da hemen  
hemen her ders 

Derslerin hemen 
hemen yarısında 

Bazı derslerde 
  

         Hiç  
 

1999 11,1        17,7 36,7        34,5 
2007 17,4        17,3 35,6        29,7 
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Grafik 10. “Matematik derslerinde küçük gruplar halinde birlikte çalışırız”      
ifadesine verilen tepkilerin dağılımı
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Tablo11 
1999 ve 2007 yıllarına ait “Matematikte derslerinde ev ödevlerini sınıfta yapmaya başlarız” 
ifadesine verilen tepkilere ait uluslararası ortalama yüzdeleri 

 

Grafik 11’e göre, hem 1999 hem de 2007 yıllarında sınıfta ev ödevi yapanların 
yüzdesinin az olduğu göze çarpmaktadır. Tablo 11’e göre, uluslararası ortalamaların da 
Türk öğrencilerin tepkilerine benzer olduğu görülmektedir. Bu bulgu, ev ödevlerinin 
okul dışı ortamlarda yapıldığına işaret etmektedir. Yapılan araştırma bulguları ev 
ödevlerinin sınıf içerisinde gözden geçirilmesi ve kontrol edilmesinin 8. sınıf Türk 
öğrencilerinin matematik başarıları ile olumsuz yönde ilişki gösterdiği veya ilişkili 
olmadığını vermektedir. (Altun, 2007; Berberoğlu, 2008).  

 

SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

 Bu araştırmada 8. sınıf örneklemi esas alınarak TIMSS 1999 ve 2007 
uygulamaları esas alınarak öğrencilerin matematik dersine ilişkin görüşler 
değerlendirilmiştir. Araştırma bulguları genel olarak değerlendirildiğinde, TIMSS 1999 
ve 2007 matematik 8. sınıf uygulamalarında yer alan ortak anket maddelerinden elde 
edilen verilere ait bulgulardan şu sonuçlar çıkarılabilir:  

1. Öğrencilerin geçmiş uygulama dönemine göre matematik dersine ilişkin daha 
olumlu bir tutum sergiledikleri saptanmıştır.  

2. Derslerde öğrenilenlerle günlük yaşam durumları arasında geçmişe (1999) göre 
daha sık kurulduğu, işbirliği ile çalışmaya yönelik olumlu gelişmelerin yaşandığı 
buna karşın çoktan seçmeli testlerin ve ev ödevlerinin daha sık kullanılmaya 
başlandığı saptanmıştır. Hesap makinesi kullanımında yıllara göre bir değişiklik 
olmamış,  birlikte bilgisayar kullanımında bir artış gözlenmiştir.  

Bu çalışman sonuçları ve bu çalışmada ele alınan faktörler ile TIMSS başarısını 
ilişkilendiren araştırmaların bulguları da göz önüne alındığında, aşağıdaki önerilerde 
bulunulabilir: 

Genel olarak öğrencilerin matematiğe yönelik tutumları yıllara göre olumlu 
yönde değişim göstermektedir. Öğretmenlerin, akademik başarıyı artırmaya yönelik 
olarak öğrencilerin duyuşsal hazır bulunuşluklarını da dikkate alarak ders etkinliklerini 
planlamaları,  

Öğrencilerin verilen ev ödevlerini okul dışı ortamlarda yaptığı dikkate 
alındığında, öğretmenlerin verecekleri ev ödevlerinin, öğrenci düzeyine uygun, 
öğrencinin fazla zamanını almayan ve sınıfta kontrol edilmesi öğretmen için zaman alıcı 
olmayacak nitelikte olmasına dikkat etmeleri, 

 
Tepkiler 

Yıllar 
Her ders ya da hemen  
hemen her ders 

Derslerin hemen hemen 
yarısında 

Bazı derslerde 
  

         Hiç  
 

1999 20,4 21,3 35,3 22,9 
2007 14,9 14,5 35,2 35,4 
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Matematik dersinde kısa sınav, test veya yazılı sınavların daha sık yapıldığı 
dikkate alındığında, öğretmenlerin öğrencilerin akademik başarılarını değerlendirirken, 
farklı ölçme ve değerlendirme tekniklerine de yer vermesi,    

Küçük gruplar halinde çalışma, proje v.b. çalışmalar yenilenen ilköğretim 
programlarında desteklenen uygulamalar olduğu düşünüldüğünde, öğretmenlerin 
matematik dersinde öğrencilerin küçük gruplar halinde çalışabilecekleri öğretim 
etkinliklerine daha sıklıkla zaman ayırmaları önerilebilir. 

Ayrıca öğrencilerin ankete verdikleri tepkiler ile TIMSS başarıları yıllara göre 
karşılaştırılabilir. Farklı demografik değişkenlerle ankete verilen tepkiler arasındaki 
ilişkiler araştırılabilir. 
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Matematik Öğretmenlerinin Ev Ödevleri ve Sınıf İçi 
Değerlendirmelere Yönelik Görüşleri: TIMSS 1999 ve TIMSS 

2007 Uygulama Dönemleri 
 

Özen Yıldırım**, Nükhet Çıkrıkçı Demirtaşlı*, Ufuk Akbaş*** 
 
Özet 

Bu çalışmanın amacı, TIMSS 1999 ve TIMSS 2007 8.sınıf düzeyindeki durum belirleme 
çalışmalarına katılan Türk matematik öğretmenlerinin “TIMSS Matematik Öğretmen Anketi”nde yer alan 
ev ödevleri ve sınıf içi değerlendirmeye yönelik ortak maddelere verdikleri cevapların yıllara göre 
karşılaştırılmasıdır. Araştırmanın Türkiye örneklemini TIMSS 1999 ve TIMSS 2007 uygulamasına 
katılan sırasıyla 204 ve 146 matematik öğretmeni oluşturmaktadır. Verilere, TIMSS 1999 ve 2007 8. Sınıf 
matematik öğretmenlerinin cevaplarının yer aldığı almanaklardan ulaşılmış ve elde edilen verilerden 
karşılaştırmalı grafikler oluşturulmuştur. Ayrıca öğretmenlerin yıllara göre verdikleri cevap yüzdeleri 
arasında manidar bir farkın olup olmadığı t–testi ile sınanmıştır. Bulgulara göre öğretmenlerin ödev 
verme sıklık ve süresi, problem ve alıştırmaya dayalı ev ödevleri verme durumu zamanla değişmemekle 
beraber, öğretmenlerin ödev kontrolü ve ödev sonucunu not olarak kullanma sıklığı zamanla artmıştır. 
Ayrıca zamanla öğretmenlerin öğrenci ilerlemesini değerlendirmede ulusal düzeyde yapılan testlere ve 
kendi sınıf içerisinde yaptığı sınavlara daha çok önem verdiği saptanmıştır. 

Anahtar sözcükler: TIMSS, ev ödevleri, öğretmen görüşleri, sınıf içi değerlendirme 
 
Abstact 
 

The aim of this study is to compare the responses to the common items regarding views about 
homework and in-class assessment in “TIMSS Mathematics Teachers’ Questionnaire” which were given 
by the mathematics teachers who attended to the TIMSS 1999 and TIMSS 2007 8th grade level 
determination studies. The Turkey part of the study consists of 204 maths teachers in TIMSS 1999 and 
146 teachers in TIMSS 2007. The data were obtained from the almanacs including the responses of maths 
teachers in TIMSS 1999 and 2007 and comparative graphs were formed from the obtained data. Besides, 
it was analysed with t-test whether there is a sound difference between the response percentages of the 
teachers in different periods. According to the findings, frequency and duration of giving homework and 
giving homework based on problems and exercises did not change, and homework checks and grading 
homework increased from 1999 to 2007. In addition, teachers’ giving importance to the national-scaled 
exams and exams of their own increased.  

Key Words: TIMSS, homework, views of mathematics teachers, in-class assessment 
 
Giriş 
Problem 

Sürekli değişen ve gelişen dünya içerisinde eğitim, yeni gelişmelere açık ve 
teknolojiyle birlikte değişen dinamik bir sistemdir. Bu bakımdan değişen dünyada 
ülkelerin kendilerine “Biz eğitimde dünya’nın neresindeyiz?” , “Eğitim yatırımlarını 
hangi alanda yapmalıyız?” “Yapılan eğitim yatırımları eğitim sorunlarımızı çözmede ne 
denli işe yaramaktadır?” türünde soruları sormaları gerekmektedir. Günümüzde nitelikli 
ölçme ve değerlendirme yöntemleri kullanarak bu soruların cevaplarını öğrenme 
çıktıları, öğretmen, veli ve yönetici görüşleri açısından ortaya koyan uluslararası 
düzeyde çeşitli çalışmalar bulunmaktadır. Bunlar arasında Türkiye’nin de belli 
dönemlerde katıldığı; TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study), 
PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) ve PISA (Programme for 
International Student Assessment) bu çalışmalar içerisinde yer almaktadır. 

Türkiye’nin ilk kez 1999’da katıldığı TIMSS çalışmalarında 1994–95 yıllarında 
ilk uygulamaları gerçekleştirilmiştir. TIMSS, ülkelerin dünya genelinde öğrencilerinin 
fen ve matematik başarıları düzeylerini görme fırsatı tanıyan geniş ölçekli uluslararası 
*Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Öğretim Üyesi, nukhet66@hotmail.com 
** Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Araş. Gör. ozen19@gmail.com 
*** Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Doktora öğrencisi, akbasufuk@yahoo.com 



 159

bir eğitim çalışmasıdır. TIMSS yapısı bakımından incelendiğinde her ülkeyi kendi 
içerisinde değerlendirerek öğrencileri testteki performanslarına göre düşük, orta, 
yüksek, en yüksek gibi belirli performans düzeylerine yerleştirmekte ve öğrencinin her 
konu alanında sahip olduğu bilişsel yeterlikler ve düzeyler hakkında bilgi vermektedir. 
(Mullis, Martin ve Foy, 2008). 

Uluslararası bu çalışmalar ülkelerin eğitim politikalarına yön vermelerinde 
önemli etkendir. Birçok ülke özellikle uluslararası yapılan bu uygulamalara dayalı 
olarak eğitim politikalarını değiştirmekte veya başarılı olan ülkelerin eğitim 
politikalarını incelemektedir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2005 yılında kabul ettiği yeni 
programda da TIMSS, PISA, PIRLS gibi uygulamalar dikkate alınarak, üst düzey 
zihinsel davranışların öğrenciye kazandırılmasının önemi üzerinde durulmakta ve bu 
becerileri kazandırmada önemli bir yeri olan öğretmenlere belirli sorumluluklar 
yüklemektedir (MEB, 2005). 

 TIMSS uygulamalarına Türkiye 1999 ve 2007 yıllarında 8. sınıf düzeyinde 
katılmış ve ilk uygulamada 38 ülke arasından 31. sırada ve ikinci uygulamada 59 ülke 
arasından 37. sırada yer almıştır. (Mullis, 2000).  

 
Çizelge 1  
 
TIMSS 2007 Uluslararası Yeterlik Düzeylerine Ait Puan Sınırları ve Düzeylere Ulaşan Öğrenci Yüzdeleri 
 

Matematik alanı yeterlik düzeyleri  
 
 

En üst 
uluslararası 

yeterlik 
düzeyinde (625) 
bulunan öğrenci 

%’si 

Yüksek 
uluslararası 

yeterlik 
düzeyinde 

(550) bulunan 
öğrenci  %’si 

Orta 
uluslararası 

yeterlik 
düzeyinde (475) 
bulunan öğrenci 

%’si 

Düşük 
uluslararası 

yeterlik 
düzeyinde 

(400) bulunan 
öğrenci %’si 

Uluslararası 
ortanca %’si 2 15 46 75 

Türkiye 5 15 33 59 
Türkiye ortalaması: 432, Uluslara arası ortalama: 500 

 
Çizelge1 incelendiğinde Türkiye’nin 2007 uygulamalarına göre en üst yeterlik düzeyine 
ulaşan öğrenci yüzdesi %5’tir.  Bu durum dikkate alındığında Türkiye uluslararası 
medyan yüzdesinin (%2) üstünde olmakla birlikte, orta ve düşük yeterlik düzeylerinin 
altında yer almaktadır. Türkiye ortalaması, uluslar arası ortalamanın altındadır. Buna 
göre Türk öğrencilerin; analiz, genelleme yapma, sentez, doğrulama, rutin olmayan 
problemleri çözme türünde üst düzey düşünme becerilerini yoklayan soruları 
cevaplayamadıkları ortaya çıkmıştır (Mullis ve diğerleri, 2008; Mullis, 2000). 

İlköğretim düzeyinde öğrencilerinin matematiğe başarılarının düşük olması 
önemli bir sorundur ve eğer bu sorun çözülemezse geleceğe yansımaları da olumsuz 
olacaktır. Bu açıdan öğrencinin matematik başarısında rol oynayan öğrenci, okul ve 
okul dışı etmenlerin etkilerinin belirlenmesi önemlidir. TIMSS uygulamasında, 
matematik başarısı yanı sıra, matematik başarısı üzerinde etkili olabilecek bazı 
konularda öğretmenlere ve okul yöneticilerine verilen anketlerle matematik öğretim 
uygulamalarına yönelik bilgiler, derse ilişkin eğilimler ve görüşler toplanmaktadır. 
Örneğin, öğretmen anketlerinde öğrenci başarısını etkileyebileceğini düşünülen ev 
ödevlerine yönelik maddelere yer verilmektedir, çünkü yapılan araştırmalarda ev 
ödevlerinin eğitimde önemli bir yeri olduğu savunulmaktadır (Cooper, Robinson ve 
Patall, 2006; Epstein ve Van Voorhis 2001; Cooper, Lindsay, Nye ve Greathouse, 1998; 
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Cooper, 1989). Ancak bu araştırmaların yanı sıra ev ödevlerinin öğrenci başarısında 
etkili olmadığını veya olumsuz etkilediğini belirten çalışmalar da söz konusudur 
(Berberoğlu, 2008; Bennett ve Kalish, 2006; Jaan, 2006; Buell, 2004). Anketlerde ev 
ödevlerinin yanı sıra sınıf içi değerlendirme uygulamalarla ile ilgili maddeler 
bulunmakta ve öğretmenlerin ne tür ölçme ve değerlendirme etkinliklerine yer 
verdikleri ve bu konu hakkındaki görüşlerinin neler olduğu ortaya konulmaktadır.  

Bu çalışmada TIMSS uygulamalarına katılan Türk matematik öğretmenlerinin 
ev ödevleri ve sınıf içi değerlendirmeye yönelik uygulamaları ve görüşleri, 1999 ve 
2007 yıllarında uygulanan anketlerdeki ortak maddelere verilen tepkileri çerçevesinde 
karşılaştırılmıştır. Bu çalışma, 2005 yılında uygulamaya konan yeni ilköğretim 
matematik programı göz önüne alındığında öğretmenlerin söz konusu dersin 
değerlendirme etkinliklerinde uygulamalarında anlamlı değişiklikler olup olmadığına 
ilişkin önemli ipuçları vermesi bakımından önemlidir. Elde edilen bulgular matematik 
derslerinin işlenişi ve dersteki başarının değerlendirilmesi ile ilgili politikalar için 
yönlendirici olabilecektir.  
 
Amaç 

Bu araştırmanın amacı, TIMSS 1999 ve TIMSS 2007 8.sınıf düzeyindeki durum 
belirleme çalışmalarına katılan Türk matematik öğretmenlerinin “TIMSS Matematik 
Öğretmen Anketi”nde yer alan ev ödevleri ve sınıf içi değerlendirmeye yönelik ortak 
maddelere verdikleri cevapların yıllara göre karşılaştırılmasıdır. Bu amaç çerçevesinde 
matematik öğretmenlerinin: 
 
1) TIMSS1999 ve TIMSS 2007 dönemlerindeki Ev ödevleriyle ilgili olarak yürüttükleri 
uygulamalar ve konuyla ilgili görüşleri nelerdir? Öğretmenlerin iki dönem arasında 
uygulamaları ve görüşleri anlamlı biçimde değişmiş midir?  
 2) TIMSS1999 ve TIMSS 2007 dönemlerindeki Sınıf İçi değerlendirme yaklaşımlarıyla 
ilgili olarak yürüttükleri uygulamalar ve konuyla ilgili görüşleri nelerdir? Öğretmenlerin 
iki dönem arasında uygulamaları ve görüşleri anlamlı biçimde değişmiş midir?  
 
Yöntem 
Araştırmanın Türü 

Araştırma betimsel türden bir çalışma olup, var olan mevcut durumu ortaya 
koymaktadır.  
 
Evren-Örneklem ve Veriler 

Araştırmanın evrenini Türkiye’de 1999 ve 2007 yıllarında 8. sınıf düzeyinde 
ortalama 14 yaş öğrencileri için matematik öğretmenliği yapan devlet ve özel okul 
öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmanın kapsamı içerisine ulaşılması zor, çok az 
öğrencisi olan ve özel eğitime ihtiyacı olan çocuklara yönelik eğitim veren okullar 
alınmamıştır. 
Araştırmanın Türkiye örneklemini TIMSS 1999 uygulamasına katılan 204 ve TIMSS 
2007 uygulamasına katılan 146 matematik öğretmeni oluşturmaktadır. Uygulamalardaki 
temel örnekleme yaklaşımı iki aşamalı tabakalı örneklemedir. İlk olarak evrendeki okul 
ve öğrencilerin sayısı belirlenmiştir. Daha sonra örneklemdeki oranlarına göre önce 
okulların sonra sınıfların seçimini içeren adımlar izlenmiştir. Okullarda genel olarak bir 
sınıfta uygulama yapılmış ve uygulama yapılan sınıfta matematik dersine giren 
öğretmenin, matematik öğretmen anketine yönelik görüşleri alınmıştır. TIMSS 1999 ve 
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2007 uygulamalarına katılan matematik öğretmenlerinin cinsiyetlerine göre dağılımları 
Çizelge 2’de yer almaktadır. 
 
                                  Çizelge 2 
 
                                  TIMSS 199 ve 2007 Uygulamalarına Katılan Öğretmenlerin  
                                  Cinsiyetlerine Göre Dağılımları 
 

CİNSİYET  
Kadın Erkek Toplam 

 
Yıl 

n (%) n (%) n (%) 
1999 84 41,0 120 59,0 204 100
2007 66 45,4 80 54,6 146 100

 
Çizelge 2 incelendiğinde TIMSS 1999 uygulamasına katılan matematik öğretmenlerinin 
%41,0’ı kadın ve %59,0’ı erkektir. Bununla birlikte TIMSS 2007 uygulamasına katılan 
matematik öğretmenlerinin %45,4’u kadın ve %54,6’sı erkektir. Araştırmaya katılan 
erkek ve kadın öğretmen yüzdeleri her iki yılda da göreceli olarak birbirine yakındır. 
Matematik öğretmenlerin TIMSS1999 ve 2007 uygulama yıllarına göre yaş dağılımları 
ise Grafik 1’de gösterilmektedir. 
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                            Grafik1. TIMSS 199 ve 2007 Yıllarına göre matematik öğretmenlerin yaş                       
                                  Dağılımları 
 
Grafik 1’e göre TIMSS 1999 yılındaki uygulamalara katılan matematik öğretmenlerin 
yaklaşık %56’sı 40-49 yaş aralığında yer alırken, TIMSS 2007 uygulamalarında yaşı 
40-49 olan öğretmen oranı yaklaşık %19 düzeyindedir. Ayrıca, TIMSS 1999 verilerine 
göre 39 ve altı yaş aralığında % 39 oranında matematik öğretmeni bulunurken, TIMSS 
2007 uygulamalarında bu sayı  %65’e ulaşmıştır. Bu durum, TIMSS 2007 
uygulamalarında daha genç matematik öğretmenlerinden oluşan bir örneklemle 
çalışıldığını göstermektedir. 
 
Ölçme Aracı ve Verilerin Analizi 

İlköğretim 8. sınıf düzeyinde TIMSS 1999 ve TIMSS 2007 uygulamalarına 
katılan matematik öğretmenlerinin, matematik öğretmen anketine verdikleri cevapların 
yıllara göre karşılaştırmalı dağılımının incelenmesi nedeniyle, araştırmada ilk olarak 
TIMSS 1999 ve TIMSS 2007 uygulamalarının Türkçeye uyarlanmış matematik 
öğretmen anketleri Eğitim Araştırmaları Dairesi Başkanlığı’ndan (EARGED) elde 
edilmiştir. Daha sonra araştırmada üzerinde durulan ve her iki yıl ayrı hazırlanıp 
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uygulanan anketin bölümleri içerisinde yer alan “ev ödevleri ve değerlendirme” 
bölümleri incelenerek 1999 ve 2007 yıllarındaki ortak maddeler tespit edilmiştir.  Ortak 
maddelerin tespitinde özellikle maddelerın seçeneklerinin de ortak olmasına dikkat 
edilmiştir. İncelenen bölümlere göre anketlerde yer alan ortak maddeler Çizelge 3. ve 
Çizelge4.’de gösterilmektedir 
 
         Çizelge 3 
 
           TIMSS 1999 ve TIMSS 2007 Matematik Öğretmeni Anketinde Yer Alan Ev  
          Ödevleri İlgili Ortak Maddeler  
 

EV ÖDEVLERİ 

Öğrencilerin verilen ödevi yapması yaklaşık ne kadar sürer?  

Hangi sıklıkla aşağıda belirtilen türde Matematik ev ödevi verirsiniz? 
Problem ve alıştırmalar 
Veri toplama ve raporlandırma 
İşlenen konunun bir ya da daha fazla uygulamasını bulma 

 
Verdiğiniz Ödevlerle ilgili aşağıdakileri ne sıklıkla yaparsınız? 

Ödevin yapılıp yapılmadığını kontrol etme 
Ödevleri kontrol etme ve öğrencilere geri bildirimde bulunma 
Öğrencilerin ödevlerini sınıfta kendilerinin kontrol etmesi 
Verilen ödevi sınıf tartışmasında ana konu olarak kullanma 
Ödevleri öğrencilerin ders notlarına katkı sağlayacak şekilde kullanma 

          
         Çizelge 4 
 
         TIMSS 1999 ve TIMSS 2007 Matematik Öğretmeni Anketinde Yer Alan  
         Değerlendirme İle İlgili Ortak Maddeler  
 

DEĞERLENDİRME 
 
Öğrencilerin Matematik dersindeki ilerlemelerini gözlemlemek için 
aşağıdakilere ne derece önem verirsiniz? 

Sınav (örn: kendi hazırladığınız veya test kitaplarındaki maddelerden oluşan 
sınav) 
Ulusal veya bölgesel başarı testleri 

Matematik testlerinde veya sınavlarında genellikle ne tür maddeler 
sorarsınız?* 

Sadece açık uçlu maddeler 
Çoğunlukla açık uçlu maddeler 
Yarı açık uçlu, yarı test tipi maddeler  
Çoğunlukla test tipi maddeler 
Sadece test tipi maddeler 

Matematik ile ilgili test ve sınavlarda aşağıdaki madde türlerine ne 
derecede yer verirsiniz?* 

Bilgi ve işlemlerin hatırlanmasını gerektiren maddeler 
Matematik işlemlerinin uygulamalarını içeren maddeler  
Örüntülerin ve ilişkilerin bulunmasını gerektiren maddeler  
Açıklama veya ispatlama gerektiren maddeler 

                   *Sadece TIMSS 2007 yılına ait değerlendirme konusu ile ilgili uygulanmış mader 
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Çizelge 3 ve 4’e göre, TIMSS 1999 ve 2007 yıllarına ait matematik öğretmeni 
anketinde ev ödevleri bölümünde üç ortak madde; değerlendirme bölümünde ise bir 
ortak madde bulunmaktadır. Bununla birlikte sadece TIMSS 2007 öğretmen anketinde 
yer alan iki değerlendirme maddesi de araştırma kapsamına alınmıştır. Bu maddeler 
özellikle diğer ortak madde ile ilgili olması nedeniyle araştırmada incelenmiştir. 

Öğretmen anketlerinin ilgili bölümlerinde yer alan ortak maddelerin 
belirlenmesinin ardından, TIMSS 1999 ve 2007 uygulamalarına katılan 8. Sınıf 
matematik öğretmenlerinin ortak maddelere verdikleri cevapların yer aldığı almanaklara 
ulaşılmıştır. Almanaklar TIMSS & PIRLS International Study Center ‘ın internet 
sitesinden (timss.bc.edu/timss2007/index.html, timss.bc.edu/timss1999.html) sağlanmış 
olup, öğretmenlerin her ortak maddeye verdikleri cevapların ülkelere göre yüzde 
dağılımını içermektedir.Bu yüzdelerin yıllara göre tepki seçeneklerine göre dağılım 
değerleri Microsoft Excel programına aktarılarak, karşılaştırmalı grafiklere 
dönüştürülmüştür. Ayrıca araştırma kapsamındaki bazı maddeler için her iki yılda ortak 
maddelere verilen tepkilerdeki yüzdeler arasında manidar bir farkın olup olmadığı t testi 
ile analiz edilmiştir. 
 
Bulgular 

TIMSS 1999 ve 2007 yıllarına ait matematik öğretmenlerinin öğretmen 
anketinde yer alan ev ödevleri ve değerlendirme bölümlerine ait ankete verdikleri 
cevapların dağılımı ve t testi sonuçları aşağıda sırasıyla ev ödevleri ve değerlendirme 
başlıkları altında verilmiştir. 
 
Ev ödevleri ile ilgi maddelere verilen cevaplardan elde edilen bulgular  
TIMSS 1999 ve 2007 Matematik öğretmen anketlerinin ev ödevleri bölümünde ortak üç 
madde bulunmaktadır. Öğretmenlerin bu maddelere verdikleri cevaplar sırasıyla yıllara 
göre incelenecek olursa; 
1) Grafik 2’de matematik öğretmenlerinin “Öğrencilerin verilen ödevi yapması yaklaşık 
ne kadar sürer?” maddesine verdikleri cevapların dağılımına yer verilmektedir. 
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              Grafik 2.Öğrencinin verilen ödevi yapma süresine göre dağılım 

 
Dönem Uluslararası ortalama 
 15’ az 15-30’ 31-60’ 61-90’ 90’ fazla 
1999(%) 7,6 53,00 30,06 7,7 3,4 
2007 (%) 13.8 52,00 27,06 3.6 3,54 

 
Grafik 2 incelendiğinde TIMSS 1999 ve 2007 yıllarında verilen cevaplar göz önünde 
tutulduğunda Türk öğrencilerin çoğunlukla sadece günlük 31–60 (%44, %42) dakika ev 
ödevleri için zaman harcadığı gözlenmektedir. TIMSS 1999 ve TIMSS 2007 
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uygulamalarına göre 31-60 dakikalık ev ödevleri verdiklerini belirten öğretmenlerin 
yıllara göre cevaplama yüzdeleri arasında manidar bir fark yoktur(t(145)=0.20, p>.01). 
Bu durum her iki yıldaki TIMSS uygulamalarından elde edilen uluslararası ortalamaya ( 
%30; %27) göre de yüksektir. Yapılan araştırmalar ilköğretim ikinci kademede okuyan 
öğrencilerinin ödev yapma süresi arttıkça dersindeki başarılarının düştüğünü 
göstermiştir (Trutwein, Köller, Smitz ve Baurnert, 2002;Cooper, Robinson ve Patall, 
2006). TIMSS 2003 verilerine göre yapılan bir araştırmada en yüksek başarı düzeyi 
haftada ödev yapmaya 1- 1,5 saat ayıran öğrencilerin bulunmuştur (Jaan,2006).  
 
2) Matematik öğretmen anketinin ev ödevleri bölümünde yer alan ikinci ortak madde ise 
“Hangi sıklıkla aşağıda belirtilen türde matematik ev ödevi verirsiniz?” maddesidir. 
TIMSS 1999 ve TIMSS 2007 uygulamalarında öğretmenler bu madde altında yer alan 
her bir seçeneğe ayrı cevap vermek zorunda olduğundan seçenekler almanaklarda birer 
madde formundadır. Bu gerekçeyle, aşağıda sırasıyla alt maddeler üzerinde 
durulmuştur. 
2a.) Grafik 3 öğretmenlerin ev ödevi olarak “Problem ve alıştırma” verme sıklığı 
bakımından dağılımlarını göstermektedir. 
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                   Grafik3. Öğretmenlerin ev ödevi olarak “problem ve alıştırma” verme sıklıkları 
 

 Uluslararası ortalama 

Dönem Nadiren  
ya da hiçbir zaman Bazen Hemen her 

zaman 
1999 (%) 10,9 61,8 53,0 
2007 (%) 4,5 26,8 68,7 

 
Grafik 3 incelendiğinde TIMSS 1999 ve TIMSS 2007 uygulamasına katılan 
öğretmenlerin büyük bir çoğunluğu (%74 ve %72) ev ödevi olarak hemen her zaman 
problem ve alıştırma türü ödevleri verdiklerini belirtmişlerdir. TIMSS 1999 ve TIMSS 
2007 uygulamalarına göre hemen her zaman ev ödevi verdiklerini belirten 
öğretmenlerin yıllara göre cevaplama yüzdeleri arasında manidar bir fark yoktur 
(t(249)=0.45, p>.01). Uluslararası ortalamalar (%53, %68) dikkate alındığında Türk 
öğretmenlerin daha sık problem ve alıştırmaya dayalı ev ödevleri verdiği 
gözlenmektedir. MEB 2005 öğretim programı kapsamında öğrencide kazandırılması 
hedeflerden davranışlardan biri de öğrencinin “problem çözme becerisi”nin gelişmesidir 
(MEB, 2005). Bu sebepten öğretmenler öğrencilere hemen her zaman problem çözmeye 
dayalı ödevler vermeye yönelebilir. Ancak buradaki madden öğretmenlerin düşündüğü 
problem çözme becerisi ile uluslararası durum belirleme uygulamalarında tanımlanan 
problem çözme becerisi arasındaki farktır. Bununla birlikte öğretmenlerdeki yaygın kanı 
öğrencilere sıklıkla ödev vermenin belli konuları öğrenmeye daha yardımcı olacağı 
yönündedir (Berberoğlu, 2008). Ancak yapılan araştırmalar ödev verme sıklığının 
arttıkça öğrenci başarısının düştüğü yönündedir (Berberoğlu, 2008; Jaan, 2006;Yayan 
ve Berberoğlu, 2004).  
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2b) Grafik 4 öğretmenlerin “Veri toplama ve raporlaştırma”  türü ev ödevlerini verme 
sıklığı bakımından dağılımlarını göstermektedir.  
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              Grafik 4. Öğretmenlerin  “veri toplama ve raporlaştırma” türü ev ödevi verme sıklıkları 
 

 Uluslararası ortalama 

Dönem Nadiren ya da 
 hiçbir zaman Bazen Hemen her 

zaman 
1999 (%) 52,4 34,5 3,9 
2007 (%) 39,1 56,8 5,9 

 
TIMSS 1999 ve TIMSS 2007 uygulama bulguları incelendiğinde öğretmenlerin 
çoğunluğunun veri toplama ve raporlaştırmaya dayalı ödevleri bazen (%41,4 ve %63,7) 
verdikleri gözlenmiştir. TIMSS 1999 ve TIMSS 2007 uygulamalarına göre veri toplama 
ve raporlaştırma türü ev ödevini bazen verdiklerini belirten öğretmenlerin yıllara göre 
cevaplama yüzdeleri arasında manidar bir fark vardır (t(170)=2.92, p<.01). Uluslararası 
ortalamalara (%34; %57) göre Türk öğretmenlerin veri toplama ve raporlamaya yönelik 
ev ödevlerinin “bazen” verdiklerini belirtilenlerin oranı fazladır. Bu durum yeni eğitim 
programı göz önüne alındığında beklenen bir durumdur. Ancak veri toplama ve 
raporlamaya dayalı ev ödevi verme sıklığının “bazen” olması yeterince bu tür 
çalışmaların yaptırılmadığını düşündürmektedir. Yeni öğretim programının matematik 
eğitiminin genel amaçları içerisinde araştırma yapma, bilgi üretme ve kullanma gücünü 
öğrencide geliştirmek olarak açıklamıştır. Bununla birlikte öğrencide kazanılması 
beklenen beceriler içerisinde araştırma yapma ve sorgulama becerileri bulunmaktadır  
(MEB,2005). Yeni öğretim programıyla birlikte eğitim sistemimizde önemi artan proje 
ödevleri, öğrencilerin veri toplayıp raporlaştırmasına dayanan türde ödevlerdir. 
Berberoğlu ve diğerleri (2003) tarafından yapılan araştırmaya göre proje tabanlı 
uygulamaların sıklığı ile matematik başarısının azaldığı yönünde bir sonuca ulaşılmıştır.  
 
2c) Grafik 5 öğretmenlerin “İşlenen konunun bir ya da daha fazla uygulamasını 
bulmaya” dayalı ev ödevlerini verme sıklığı bakımından dağılımlarını göstermektedir.  
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              Grafik 5. Öğretmenlerin “işlenen konunun bir ya da daha fazla uygulamasını bulma”ya 
               dayalı ev ödevlerini verme sıklıkları 
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Grafik 5 incelendiğinde TIMSS 1999 ve TIMSS 2007 uygulamalarına göre işlenen 
konunun bir ya da daha fazla uygulamasını bulmaya dayalı ev ödevlerini bazen 
verdiklerini belirten öğretmenlerin yıllara göre cevaplama yüzdeleri arasında manidar 
bir fark yoktur (t(132)=1.27, p>.01). Uluslararası ortalamalar incelendiğinde TIMSS 1999 
uygulamaları için paralellik söz konusu iken 2007 uygulamasında Türkiye’nin 
ortalaması uluslararası ortalamanın altındadır. Ortaya çıkan bu durum öğretmenlerin 
zamanla öğrencileri daha üst düşünme süreçlerinde etkili olabilecek etkinliklerin içine 
soktuğudur, ancak bu durumun öğrenci için yeterince etkili olup olmadığı 
düşündürücüdür. TIMSS 2007 verilerine göre Türk öğrencilerin %5’lik bir kısmı ancak 
üst düzey düşünme süreçlerinin yoklandığı maddeleri cevaplayabilmiştir (Mullis ve 
diğerleri, 2008).  
 
3) TIMSS 1999 ve TIMSS 2007 öğretmen anketlerindeki ev ödevleri bölümünde yer 
alan üçüncü ortak madde “Verdiğiniz Ödevlerle ilgili aşağıdakileri ne sıklıkla 
yaparsınız?” maddesidir.  Bu madde kapsamında oluşturulan alt maddelerden elde dilen 
bulgular sırasıyla:  
3a) Grafik 6 öğretmenlerin “Ödevin yapılıp yapılmadığını kontrol etme” sıklığına göre 
dağılımlarını göstermektedir. 
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                   Grafik 6. Öğretmenlerin “ödevin yapılıp yapılmadığını kontrol etme” sıklıkları 

 
 Uluslararası ortalama 

Dönem Nadiren ya da 
 hiçbir zaman Bazen Hemen her 

zaman 
1999 (%) 9,5 27,9 60,0 
2007 (%) 3,5 16,5 79,9 

 
Grafik 6 incelendiğinde TIMSS 1999 verilerine göre öğretmenlerin toplamda % 76’sı ve 
TIMSS 2007 verilerine göre toplamda %94’ü bazen ve daha fazla sıklıkta öğrencilerin 
ödevleri yapmam durumlarını incelemektedir. Bu durum öğretmenlerin sıklıkla 
ödevlerin yapılıp yapılmadığını kontrol ettiklerini ve zamanla ödevleri incelenme 
oranlarının artığını göstermektedir (t(282)=4,40, p<.01). Türkiye’nin ortalaması 
uluslararası ortalamalara göre düşüktür. Yapılan araştırma bulguları ev ödevlerinin sınıf 
içerisinde gözden geçirilmesi ve kontrol edilmesinin 8. sınıf Türk öğrencilerinin 
matematik başarıları ile olumsuz yönde ilişki gösterdiği veya ilişkili olmadığını ortaya 
koymaktadır. (Altun, 2007; Akyüz ve Berberoğlu, 2008)  
3b) Grafik 7 öğretmenlerin “Ödevleri kontrol etme ve öğrencilere geri bildirimde 
bulunma” sıklığına göre dağılımlarını göstermektedir. 

 

 Uluslararası ortalama 

Dönem Nadiren ya da 
 hiçbir zaman Bazen Hemen her 

zaman 
1999 (%) 52,6 35,8 11,8 
2007 (%) 29,1 54,3 17,2 



 167

30,3
33,4

20,9

8,5

50,4

38,5

0

10

20

30

40

50

60

Nadiren ya da hiçbir zaman Bazen Hemen her zaman

Y
üz

de 1997
2007

 
         Grafik 7. Öğretmenlerin “ödevleri kontrol etme ve öğrencilere geri bildirimde bulunma” 

                    sıklıkları 
 

 Uluslararası ortalama 

Dönem Nadiren ya da 
 hiçbir zaman Bazen Hemen  

her zaman 
1999 (%) 20,6 34,9 41,9 
2007 (%) 8,9 34,2 56,7 

 
TIMSS 1999 uygulamasına giren öğretmenlerin yaklaşık %21’i ödevleri hemen her 
zaman kontrol ettiğini ve buna göre öğrencilerine geribildirimde bulunduğunu 
belirtirken, bu oran TIMSS 2007 verilerine göre %39’e çıkmıştır. Zaman içerisinde 
gözlenen bu artışlar arasında manidar bir fark yoktur (t(94)=31,86, p<.01). Uluslararası 
ortalamalar incelendiğinde “hemen her zaman” geri bildirim verme bakımından 
Türkiye, her iki dönemde de uluslar arası ortalama oranların gerisindedir. Bu durum 
matematik öğretmenlerinin, kontrol edilen ödevlerden sonra öğrencilere başardıkları 
veya eksik kalan öğrenmeleri konusunda geribildirim verme boyutunun yeterli 
olmadığına ilişkin ip ucu vermektedir. Yüksek Öğretim Kurumu ve Dünya Bankası 
Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi Projesi kapsamında belirlenen öğretmen yeterlikleri 
içerisinde, öğretmenlerin ev ödevi gibi öğrenci tarafından yapılan etkinliklerin kaydını 
tutma ve sonuçlar hakkında düzenli olarak öğrencilere bilgi verme yer almaktadır 
(YÖK, 2008). Ancak TIMSS 2003 verileri üzerinden yapılan bir çalışmaya göre 
ödevlerin kontrolü ve geribildirim verme ile TIMSS 2003 sonuçları arasında negatif 
yönlü bir ilişki (-0,47) bulunmuş, ayrıca aynı çalışmada TIMSS 2003 uygulamasında 
düşük başarı gösteren ülkelerde öğretmenlerin ödevleri kontrol ettiği ve öğrencilere 
geribildirimde bulunduğu gözlenmiştir (Jaan, 2006). Elawar ve Corno (1985) ise 
araştırmalarında ev ödevleri hakkında geri bildirimin vermenin öğrenci motivasyonunu 
ve başarısını artırdığını bulmuşlardır.  
3c) Grafik 8. öğretmenlerin “Öğrencilerin ödevlerini sınıfta kendilerinin kontrol etmesi” 
etkinliğini gerçekleştirme sıklığına göre dağılımlarını göstermektedir. 

 

15,2

27,9

41,7

26,0

46,8

24,5

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

Nadiren ya da hiçbir
zaman

Bazen Hemen her zaman

Yü
zd

e 1999
2007

 
 Grafik 8. Öğretmenlerin “öğrencilerin ödevlerini sınıfta kendilerinin kontrol etme”  

                    sıklıkları 
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 Uluslararası ortalama 

Dönem Nadiren ya da 
 hiçbir zaman Bazen Hemen her 

zaman 
1999 (%) 21,7 40,7 24,1 
2007 (%) 21,3 47,5 31,9 

 
Grafik 8 incelendiğinde TIMSS 1999 ve TIMSS 2007 verilerine göre öğrencilerin bazen 
ve daha sık ödevlerini sınıfta kendilerinin kontrol ettiğini belirten öğretmen cevap 
yüzdeleri arasında manidar bir fark yoktur (t(238)=0.28, p>.01). Uluslararası ortalamalara 
göre her iki yılda da Türkiye’nin ortalaması yüksektir. MEB 2005 matematik 
programına göre öğretmenin görevleri içerisinde öğrencilerin derste kendi kendilerini ve 
arkadaşlarını değerlendirmeleri için de olanak sağlamaları gerektiği vurgulanmaktadır 
(MEB, 2005).  
3d)  Öğretmenlerin “Verilen ödevi sınıf tartışmasında konu olarak kullanma” sıklığına 
ilişkin verdikleri cevaplar Grafik 9’da gösterilmektedir. 
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 Grafik 9. Öğretmenlerin “verilen ödevi sınıf tartışmasında konu olarak kullanma”  

                    sıklıkları  
 

 Uluslararası ortalama 

Dönem Nadiren ya da 
 hiçbir zaman Bazen Hemen her 

zaman 
1999 (%) 26,4 52,6 17,6 
2007 (%) 11,9 59,8 29,0 

 
Grafik 9 incelendiğinde TIMSS 1999 ve TIMSS 2007 verilerine göre öğretmenlerin 
verdikleri ödevleri sınıf tartışmalarında bazen kullanma sıklıkları arasında manidar bir 
fark yoktur (t(142)=2.21, p>.01). Bu durum öğretmenlerin verilen ödevi sınıf 
tartışmalarında kullanma sıklıklarında anlamlı bir değişmenin olmadığını vermektedir. 
TIMSS 1999 ve 2007 dönemlerinde “hemen her zaman” tepkisine ilişkin uluslararası 
ortalamanın Türkiye ortalamasından yüksek olduğu gözlenmiştir.  
3e) Grafik10. Öğretmenlerin “Ödevleri öğrencilerin notlarına katkı sağlaması” amacıyla 
kullanma sıklığına ilişkin dağılımı göstermektedir. 
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                        Grafik 10. Öğretmenlerin “ödevleri öğrencilerin notlarına katkı sağlaması”  sıklıkları 
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 Uluslararası ortalama 

Dönem Nadiren ya da 
 hiçbir zaman Bazen Hemen her 

zaman 
1999 (%) 39,6 33,1 24,6 
2007 (%) 27,3 44,1 33,3 

 
Grafik 10 incelendiğinde TIMSS 1999 verilerine göre öğretmenlerin yaklaşık toplamda 
%61’i bazen ve daha sık ödevleri öğrenciye not sağlamak amacıyla kullanırken, 2007 
yılı verilerine göre bu durum toplamda %86’lara çıkmıştır.  Buna göre öğretmenlerin 
zamanla ev ödevlerini öğrenciye not verme amacıyla kullanma sıklıkları arasında 
manidar bir fark vardır (t(244)=4,46, p<.01). Her iki dönemdeki uygulamalar 
incelendiğinde Türk öğretmenlerin ödevleri not olarak kullanma sıklığının uluslararası 
ortalamaya göre yüksek olduğu gözlenmiştir. 

TIMSS 2003 verilerine dayalı olarak yapılan bir araştırmaya göre yukarıdaki 
başlıklar içerisinden; ödevlerini sınıfta öğrencinin kendisinin kontrol ettiğini, verilen 
ödevi sınıf tartışmasında konu olarak kullandığını ve ödevleri öğrencilerin notlarına 
katkı sağlaması amacıyla kullandığını belirten ülkelerin öğrencilerinin matematik 
başarısı bu uygulamaları yapmayan ülkelere göre daha düşük çıkmıştır (Jaan, 2006).  
 
Değerlendirme ile ilgili maddelere verilen cevaplardan elde edilen bulgular  
TIMSS 1999 ve 2007 Matematik öğretmen anketlerinin değerlendirme bölümünde ortak 
tek madde bulunmakta ve araştırma kapsamına alınmış sadece TIMSS 2007 matematik 
öğretmen anketine ait iki madde söz konusudur. Bu maddeler sırasıyla incelenecek 
olunursa: 
1) Öğretmenlerin sınıf içi değerlendirmeleri ile ilgili TIMSS 1999 ve 2007 öğretmen 
anketlerinde Öğrencilerin matematik dersindeki ilerlemelerini gözlemlemek için 
aşağıdakilere ne derece önem verirsiniz? sorusu yer almaktadır. Bu soruya dayalı olarak 
iki alt madde oluşturulmuş ve öğretmenlerden cevaplamaları istenmiştir. 
1a) Grafik 11. öğretmenlerin öğrencilerinin matematik dersindeki ilerlemelerini 
gözlemlemek için kendi hazırladıkları veya test kitaplarında yer alan maddelerden 
oluşan sınavlara ne kadar önem verdiklerini gösteren dağılıma yer vermektedir. 
 

18,5

39,3
34,6

8,1
0,7

3,9

26,6

68,8

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Hiç önem vermem Az önem veririrm Biraz önem veririm Çok önem veririm

Yü
zd

e 1999

2007

 
            Grafik 11. Öğretmenlerin matematik dersindeki ilerlemeleri gözlemlemek için sınavlara verdiği  

               önem düzeylerine dağılımları 
 

Dönem Uluslararası ortalama 
 Hiç önem  

vermem 
Az önem 
 veririm 

Biraz önem  
veririm 

Çok önem 
 veririm 

1999(%) 14,1 33,7 38,7 12,7 
2007 (%) 1,6 4,2 29,6 65,6 
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Grafik 11 incelendiğinde TIMSS 1999 ve TIMSS 2007 verilerine göre öğrencinin 
matematikteki ilerlemesini gözlemlemek için öğretmenler kendi hazırladığı veya test 
kitapçıklarındaki maddelerden oluşturulmuş sınavlara daha çok önem veren 
öğretmenlerin yüzdesinin zamanla belirgin olarak arttığı (%8.1, %68.8) görülmektedir 
(t(113)=4.65, p<.01). Burada üzerinde durulması gereken konu öğretmenlerin 
sınavlarında uyguladıkları testlerin (kendi hazırladıkları veya test kitapçıklarından 
alınan) öğrencinin matematikteki ilerlemelerini ortaya koymada ne kadar geçerli ve 
güvenilir olduğu ve öğretmenin elde ettiği sonuçları değerlendirmede ne kadar yeterli 
olabildiğidir. Yapılan bazı araştırmalar öğretmenlerin eğitimde ölçme ve değerlendirme 
alanında yeterli bilgilerinin olmadığını ortaya koymuştur (Anıl ve Acar, 2008; Gelbal ve 
Kelecioğlu, 2007; Bıçak ve Çakan, 2004; Daniel ve King, 1998, Yanpar 
1992).Uluslararası ortalama ile karşılaştırıldığında her iki yılda da Türk öğretmenlerinin 
sınavlara verdiği önemin ortalaması daha yüksektir. 
 
1b) Grafik 12 öğretmenlerin öğrencilerinin matematik dersindeki ilerlemelerini 
gözlemlemek için ulusal veya bölgesel başarı testleri kitaplarında yer alan sorulardan 
oluşan sınavlara ne kadar önem verdiklerini gösteren dağılım vermektedir. 

 

26,9

48,7

22,5

1,92,1

13,7

39,0
45,2

0

10

20

30

40

50

60

Hiç önem vermem Az önem veririrm Biraz önem veririm Çok önem veririm

Y
üz

de 1999
2007

 
         Grafik 12. Öğretmenlerin, öğrencilerin matematik dersindeki ilerlemeleri gözlemlemek 

 için ulusal veya bölgesel sınavlara verdikleri önem düzeylerine göre dağılımları 
 
 
 
 
 
 
 

Grafik 12’de yer alan TIMSS 1999 verilerine göre öğretmenlerin toplam %75’i 
öğrencinin matematik ilerlemesini belirlemede ulusal ve bölgesel testlere az veya hiç 
önem vermezken, TIMSS 2007 verilerine göre öğretmenlerin toplam %84’lük kısmı 
ulusal ve bölgesel testlere biraz veya daha çok önem vermektedir. Buna göre 
öğretmenlerin zamanla ulusal ve bölgesel testlere biraz veya daha çok önem verme 
yüzdeleri arasında manidar bir fark vardır (t(166)=7,07, p<.01). Uluslararası ortalamalara 
göre Türkiye’nin ortalaması yüksektir. Zaman içerisindeki bu çarpıcı değişim, Türkiye 
genelinde uygulanan ve son yıllarda ilköğretimdeki eğitiminin gündeminde büyük bir 
yeri olan orta öğretime giriş sınavlarına verilen (eski OKS, yeni SBS) önemin giderek 
arttığını, adeta eğitim ve öğretim uygulamalarının temel hedefinin merkezi sınavlarda 
öğrencinin başarısını daha fazla arttırmak olduğu düşünülebilir. 
2)Grafik 13, TIMSS 2007 verilerine göre matematik öğretmenlerinin testlerde veya 
sınavlarda ne tür maddeler kullandıkları bilgisine yer vermektedir.  

Dönem Uluslararası ortalama 

 Hiç önem  
vermem 

Az önem  
veririm 

Biraz önem  
veririm 

Çok önem  
veririm 

1999(%9 23,6 39,7 29,0 7,7 
2007 (%) 35,1 38,1 38,0 27,0 
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      Grafik 13. Öğretmenlerin matematik testlerinde veya sınavlarında kullandığı madde türlerine  

              göre dağılım 
 

 Uluslararası ortalama 

Dönem Sadece 
açık uçlu 

Çoğunlukla 
açık uçlu 

Yarı açık,  
yarı kapalı 

uçlu 

Çoğunlukla 
test tipi 

Sadece 
test tipi 

2007 12,6 31,2 40,6 14,4 2,4 
 
Grafik 13 incelendiğinde öğretmenlerin toplamda %57’si testlerde ve sınavlarda sadece 
ve çoğunlukla açık uçlu maddelerı kullandıklarını, %27’si ise yarı açık uçlu yarı test tipi 
maddeler ve toplamda %15’lik kısmının ise sadece ve çoğunlukla çoktan seçmeli madde 
türüne dayanan testleri kullandıkları gözlenmiştir. Bu durum özellikle öğretmenlerin 
testlerinde ve sınavlarında ağırlıklı olarak açık uçlu maddelerı kullandıklarını, ayrıca 
açık uçlu veya çoktan seçmeli olmak üzere tek tip madde türünü kullandıklarını ortaya 
koymaktadır. Uluslararası ortalamaya göre ise öğretmenler çoğunlukla (%41) yarı açık 
uçlu yarı test tipi soruları kullanmaktadır. McMillan (2000) öğretmenlerin tek tip ölçme 
aracı ve yaklaşımları yerine farklı üstün özelliklere sahip araç ve yaklaşımları bir arada 
kullanmaları gerektiğini vurgulamaktadır. Ancak araştırmalar incelendiğinde 
öğretmelerin çoğunlukla çoktan seçmeli veya açık uçlu maddelerı sınıf içi 
değerlendirmelerde kullanmayı tercih ettikleri belirlenmiştir (Semerci, Yıldırım, 2006; 
Kaplan, 2007; Çakan, 2004; Güven, 2001; Kaynak, 2000; Mertler, 1999).  
3) Grafik 14.’de bilişsel düzey açısından matematik öğretmenlerinin test ve sınavlarda 
yer verdiği maddelerın türlerine göre dağılım sunmaktadır.  
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Grafik 14. Bilişsel düzey açısından matematik öğretmenlerinin test ve sınavlarda kullandığı madde türleri 
 

Dönem Uluslararası ortalama 
2007 Bilgi ve işlemin  

hatırlanması 
Matematik işlemlerinin 

 uygulanması 
Örüntülerin ve 

İlişkilerin bulunması 
  Açıklama veya 

ispatlama 
Nadiren veya 

hiçbir zaman (%) 5,3 1,7 9,4 10,7 
Bazen (%) 42,1 24,4 67,7 56,1 
Hemen her 
zaman (%) 52,3 73,8 22,3 32,1 
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Grafik 14 incelendiğinde öğretmenlerin çoğunlukla bilgi, hatırlama (%76.2) ve rutin 
işlemlerin uygulanmasını gerektiren (%91.3)  maddeleri ağırlıklı olarak yer verdiklerini, 
bunun yanı sıra daha üst düzey düşünme süreci gerektiren kavramlar arası ilişkileri 
bulma,  açıklama ve ispatlama gibi maddelera daha az yer verdilerini vu bu oranlar 
bakımından da uluslar arası ortalamanın altında oldukları görülmektedir. TIMSS 1999 
ve 2007 uygulamalarının sonuçlarına göre Türk öğrencilerin %59’u matematik alanında 
bilgi ve hatırlama düzeyi maddelerın ağırlıklı olduğu düşük yeterlik düzeyinde 
bulunurken ancak %5’lik bir kısmı üst düzey bilişsel süreçlerin yoklandığı en üst 
uluslararası yeterlik düzeyinde yer alabilmiştir ((Mullis ve diğerleri, 2008). Bu durum 
öğretmenlerin üst düzey zihinsel süreçleri yoklayan maddelerı yeteri kadar 
kullanmadığını ve bu madde türleri ile karşılaşmayan Türk öğrencilerin TIMSS 2007 
uygulamalarında başarısız olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca, Semerci ve Yıldırım 
(2006)’ın çalışması da Türk öğretmenlerin sınavlarında, öğrencilerin çoğunun 
cevaplayabileceği ve kavrama düzeyinde olan maddelere yer verdiklerini ortaya 
koymuştur. Uluslararası ortalama incelendiğinde bilgi ve işlemlerin hatırlanması 
(%52.)ve matematik işlemlerin uygulanmasına dayanan (%73.8) maddelerin daha az 
sıklıkta kullanıldığı görülmektedir. 
 
Sonuçlar ve Öneriler 

Araştırmanın TIMSS 1999 ve TIMSS 2007 matematik öğretmen anketlerinin ev 
ödevleri bölümünde öğretmenlerin verdikleri cevapların karşılaştırılmasından elde 
edilen bulgulara göre; 
1) Öğretmenler günlük olarak öğrencilerine 31-60 dakikalık ödevler vermekte ve ödev 
yapmada harcanılan bu süre her iki dönemdeki TIMSS uygulamasına göre belirgin 
olarak değişmemektedir. 
2) Öğretmenlerin her iki yıldaki uygulama sonuçlarına göre yoğunluklu olarak problem 
ve alıştırmaya dayalı ev ödevleri verdiği, ancak veri toplama ve raporlama veya işlenen 
konunun bir ya da daha fazla uygulamasını bulmaya dayalı ödevleri daha az sıklıkla 
verdikleri bulunmuştur. 
3) Öğretmenlerin verdikleri ödevlerle ilgili olarak, TIMSS 1999 sonuçlarından farklı 
olarak, TIMSS 2007’de verdikleri ödevlerin yapılıp yapılmama durumlarını daha sık 
kontrol ettikleri, ancak verilen ödevlerin kontrolü ve öğrenciye ödev ile ilgili geri 
bildirim verme ve öğrencilerin sınıfta ödevlerini kendilerinin kontrol etmesini sağlama 
sıklığı zamanla değişmemiştir. Ayrıca öğretmenlerin 1999 verilerine göre 2007 yılında 
ev ödevlerini daha çok öğrenciye notu sağlamak amacıyla kullandıkları ortaya çıkmıştır. 

TIMSS 1999 ve 2007 öğretmen anketlerinde yer alan sınıf içi değerlendirme 
bölümündeki ortak maddelere öğretmenlerin verdikleri cevapların dağılımı 
karşılaştırıldığında; öğretmenlerin 1999’dan 2007 yılına doğru öğrencinin 
matematikteki ilerlemesini gözlemlemede kendi hazırladıkları veya test 
kitapçıklarındaki maddelerdan oluşan sınavlara daha çok önem verdikleri gözlenmiştir. 
Bununla birlikle öğretmenlerin yıllar içerisinde öğrencilerin matematik dersindeki 
ilerlemelerini gözlemlemek için ulusal veya bölgesel başarı testlerindeki maddelerdan oluşan 
sınavlara verdikleri önem de artmıştır.  

TIMSS 2007 öğretmen anketine dayalı olarak incelemeye alınan iki maddedan 
elde edilen sonuçlara göre öğretmenlerin çoğunluğu matematik testlerinde veya 
sınavlarında sadece açık uçlu veya sadece çoktan seçmeli maddeleri kullanmaktadır. Ayrıca 
matematik öğretmenlerinin test ve sınavlarda bilişsel düzey açısından sordukları maddelerın 
büyük bir çoğunlunun bilgi ve kavrama basamağında yer aldığı belirlenmiştir. 
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Bu çalışman sonuçları ve bu çalışmada ele alınan etmenlerle ile TIMSS 

başarısını ilişkilendiren araştırmaların bulguları da göz önüne alındığında, aşağıdaki 
önerilerde bulunulabilir: 

Öğrencinin ev ödevini yapmak için harcadığı süreye dikkat edilmeli, öğrencinin 
çok fazla zamanını alan ödevler yerine, öğrenci düzeyine uygun, fazla zamanını 
almayan ancak öğrenci için anlamı olan ödevler verilebilir. Bu öneri ile bağlantılı 
olarak, öğrenciye ödev verilecekse, rutin problem çözme ve alıştırma yapmaya yönelik 
ödevleri sıklıkla vermek yerine, öğrencinin bilgisini günlük yaşamla ilişkilendirip, 
kullanabileceği veri toplama ve raporlama, işlenen konunun bir ya da daha fazla 
uygulamasını gerçek yaşamda bulma niteliği taşıyan ödevler verebilir. 

Araştırmanının sonucuna göre öğretmenler öğrenci başarısını belirlemede tek tür 
maddelerı içeren sınavları kullanmaktadır. Bunun yerine öğretmenler öğrenci 
performansını ortaya koyabilecek çeşitli ölçme ve değerlendirme tekniklerini bir arada 
kullanılabilir. Zira yenilenen öğretim programları da bu özelliği vurgulamaktadır. 

TIMSS 1999 ve 2007’deki Türk öğrencilerinin başarısı bu çalışmada ele alınan 
etmenler bakımından karşılaştırılabilir.  
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Tutum, Değer Ve Özyeterlik Değişkenlerinin TIMSS-1999 Ve 

TIMSS-2007 Sınavlarında Öğrencilerin Matematik 

Başarılarını Yordama Düzeyleri 

 

Nuri DOĞAN1  ve Fulya BARIŞ2  

Özet 

Bu araştırmada TIMSS–1999 ve TIMSS–2007 uygulamalarına giren Türk öğrencilerin bazı duyuşsal 
özelliklerinin matematik puanlarını yordama düzeyi incelenmiştir. TIMSS anketlerinde bulunan ve 
duyuşsal boyutları ölçen; tutum, değer ve öz-yeterlik puanları bağımsız değişken ve öğrencilerin 
matematik başarı puanları bağımlı değişken olarak ele alınmıştır. Verilerin analizinde standart çoklu 
regresyon tekniğinden yararlanılmıştır.  Analizler sonucunda, TIMSS-1999 ve TIMSS-2007 sınavlarında 
öğrencilerin matematik başarısı, matematiğe karşı tutum, öz-yeterlik inançları ve matematiğe verilen 
değer değişkenlerine ilişkin puan dağılımlarının iki uygulamada da benzer bir dağılım gösterdiği 
görülmüştür. TIMSS-1999 sınavı matematik başarı puanları için öğrencilerin öz-yeterlik inanç 
puanlarının yordama düzeyinin önemli olduğu, öğrencilerin matematiğe yönelik tutum ve matematiğe 
verdikleri değer puanlarının yordama düzeyinin önemli olmadığı bulunmuştur. TIMSS–2007 sınavı 
matematik başarı puanları için öğrencilerin öz-yeterlik inançları, tutum ve değer puanlarının yordama 
düzeylerinin önemli olduğu belirlenmiştir.  

Anahtar sözcükler: Matematik Başarısı, Öz-yeterlik, Tutum, Değer 
 
 

Abstract 

At  this  research,  it was  investigated  that  the prediction degrees of  some  affective  characteristics  for 
Math scores of Turkish students who   were participated TIMSS‐R and TIMSS‐2007 examinations. Self‐
efficacy,  attitude  and  value  scales  scores  which  are  in  TIMSS  questionnaires  were  regarded  as 
independent variables,  students math  scores were  regarded as a dependent variable. Enter metot of 
Multiple Regression Analysis was used analyse of data. At the end of analysis it was appeared that the 
distributions of students’ math scores, self‐efficacy beliefs,  attitudes towards math and values towards 
math are similar  for TIMSS‐1999 and TIMSS‐2007 exams. For TIMSS‐1999 math scores  It was  founded 
that  the  prediction  degree  of  students’  self‐efficacy  scores  was  significant,  but  scores  of  students’  
attitudes  towards math   and   scores of value  towards math   wasn't significant. For TIMSS‐2007 math 
scores it was detected that the prediction degrees of students’ self‐afficacy scores, attitudes scores and 
value scores  were significant. 

Keywords: Math Achievement, Self‐afficacy,  Attitude, Value  
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Giriş  

TIMSS (Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Çalışması)  IEA’nın (Uluslararası 

Eğitim Başarısını Değerlendirme Kurumu) uyguladığı bu sınavlardan biridir.  TIMSS, 

1999 yılında Türkiye dahil 38 ülkenin katılımı ile tekrarlanmış ve  “Üçüncü Uluslar 

arası Matematik ve Fen Çalışması – Tekrar (TIMSS-R)” olarak adlandırılmıştır 

(Gonzalez ve Miles, 2001; Özdemir, 2003).  

TIMSS uygulamalarında  fen bilgisi ve matematik başarı testleri, öğrenci, öğretmen ve 

okul anketleri kullanılmaktadır. TIMSS başarı testleri genel olarak okul öğretim 

programlarında ele alınan temel beceriler üzerinde yoğunlaşmaktadır. TIMSS  öğrenci 

anketleri; öğrencilerin matematiğe ve fen bilgisine karşı tutumları, özyeterlik inançları, 

akademik öz benlik algıları,  matematik ve fen bilgisine verdikleri değer  sınıf içi 

aktiviteleri, ev hayatı ve okul dışı etkinlikleri alanlarından oluşmaktadır (Gonzalez ve 

Miles, 2001;  Foy ve Olson, 2009b). 

TIMSS anketleri,  ülkeler tarafından öğrencilerin başarı başarısızlık nedenlerini 

araştırmada kullanılmaktadır. Özellikle TIMSS anketlerindeki duyuşsal boyutu ölçen 

sorular aracılığıyla, duyuşsal faktörlerin öğrenci başarısını etkileme düzeyi hakkında 

sıklıkla çalışılmıştır. Örneğin, özyeterlik, tutum, akademik öz benlik algısı, kaygı düzeyi 

vb. gibi duyuşsal özeliklerin matematik başarısını ne derecede etkilediği Bourquin 

(1999), Chen (2002), Migray (2002), Papanastasiou (2002), Patterson ve ark. (2003), 

Yılmaz (2006) tarafından araştırılmıştır. 

Eğitim Araştırma Geliştirme Dairesi Başkanlığı (EARGED),  TIMSS–1999 verileri ile 

yaptığı çalışmada TIMSS–1999 sınavına giren öğrencilerin matematik başarısı üzerinde 

en etkili duyuşsal faktörün öğrencinin başarı-başarısızlık algısı, yani özyeterlilik faktörü 
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olduğunu tespit etmiştir. Buna karşılık okullarda kullanılan öğretim programlarının 

konu ağırlıklı olduğunu ve programlar hazırlanırken öğrencilerin duyuşsal özelliklerinin 

dikkate alınmadığı rapor edilmiştir. Raporda belirtildiğine göre, öğrenciler matematikte 

başarısız olduklarına inanarak bu alanla ilgili olarak kendilerini çaresiz hissettikçe 

başarı düzeyleri düşmektedir (EARGED, 2003).  

 TIMMS, PIRLS ve PISA gibi uluslararası öğrenci başarısını karşılaştırma projeleri, 

katılan ülkelerin kendi eğitim sistemlerini değerlendirmelerini, öğrencilerin matematik, 

fen bilgisi ve okuma alanlarındaki bilgi ve becerilerini yıllara göre takip etmelerini 

sağlayan projelerdir. Ülkelerden beklenen, sonuçlardan yola çıkarak ülke genelinde 

gerekli reformları gerçekleştirmeleri, söz konusu projelere katılımı sağlayarak bu 

reformların etkisini takibe almalarıdır (Milli Eğitim Bakanlığı, 2005). Ancak duyuşsal 

alandaki değişkenler ile öğrenci başarı puanları arasındaki ilişkilere veya duyuşsal 

değişkenlerin kendi aralarındaki ilişkilere ilişkin Türkiye’de yeterince araştırma 

yapılmadığı göze çarpmaktadır (Koca ve Şen, 2002; EARGED, 2003). Eğitimde 

Araştırma Geliştirme Dairesi Başkanlığı (EARGED) tarafından yapılan çalışmalar da 

dahil olmak üzere TIMSS-1999 için Türkiye’ye ilişkin yeterli                            

çalışma yapılmadığı söylenebilir. TIMSS 2007 için neredeyse hiç çalışma yok gibidir. 

Söz konusu sınavlardaki başarıya duyuşsal değişkenlerin etkisinin, araştırılabilecek bir 

konu olarak ele alınabileceği ulaşılan araştırmaların azlığından çıkarılabilir (Koca ve 

Şen, 2002; EARGED, 2003) 

Araştırmanın Amacı  

Bu araştırmanın amacı, TIMSS–1999 ve TIMSS–2007 matematik başarısını ölçme 

uygulamalarında, Türkiye’deki öğrencilerin bazı duyuşsal özelliklerinin matematik 
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başarısına etkilerini incelemektir. Buna bağlı olarak aşağıdaki iki soruya cevap 

aranmıştır.  

Araştırma sorusu 1: TIMSS - 1999 ve TIMSS - 2007 matematik başarı puanlarının 

betimsel istatistikleri nasıldır? 

Araştırma sorusu 2: Tutum, değer ve öz-yeterlik puanlarının TIMSS - 1999 ve TIMSS - 

2007 matematik başarı puanlarını yordama düzeyleri nedir? 

Bu araştırma sonuçlarına bağlı olarak ulaşılan sonuçlar MEB’in daha sonraki yıllarda 

müfredat üzerinde yapacağı düzenlemeler ve reformlar açısından önemli bir yol 

gösterici olabilir. Ayrıca alanla ilgili çalışma yapan bilim insanlarına katkı getirecek 

bulgulara ulaşılabilir. Hem matematik öğretimi bakımından hem de duyuşsal 

özelliklerin matematik başarısına etkisi bakımından önemli sonuçlar elde edilebilir. Son 

olarak, TIMSS 2007 sınavına ilişkin herhangi bir araştırmaya rastlanmamış olması 

çalışmanın ilk kez bazı bulguları ortaya çıkarmasını sağlayabilir. Sonuç olarak 

açıklanmaya çalışılan nedenlerle araştırmanın alanyazına önemli katkılar getirmesi 

beklenmektedir. 

 

Yöntem 

Araştırma, matematik başarısı ile duyuşsal değişkenler arasındaki ilişkileri ortaya 

çıkarmayı amaçladığından betimsel ve korelasyonel bir araştırma olarak 

değerlendirilebilir (Karasar, 2006). 

Evren ve örneklem 
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Katılımcı her ülkenin dördüncü ve sekizinci sınıf öğrencileri TIMSS’in hedef kitlesidir. 

Dolayısıyla çalışma evrenini Türkiye'deki dört ve sekizinci sınıf öğrencileri 

oluşturmaktadır. Fakat Türkiye her iki senede de sadece 8. sınıf düzeyinde  sınava 

katılmıştır. TIMSS–1999 örneklemi 7164 öğrenciden oluşmaktadır ancak regresyon 

analizinde değişkenlerden herhangi birinden puanı olmayan öğrenciler araştırmadan 

çıkarıldığı için araştırma 6235 kişi üzerinden yürütülmüştür. TIMSS–2007 örneklemi 

ise 4421 öğrenciden oluşmaktadır ancak açıklanan nedenden dolayı araştırma 4045 kişi 

ile tamamlanmıştır (Foy ve Olson, 2009b). 

Değişkenlerin Tanımlanması 

Bağımlı değişken: Araştırmanın bağımlı değişkeni TIMSS-1999 ve TIMSS-2007 

sınavına katılan öğrencilerin  standartlaştırılmış matematik başarı puanlarıdır. 

Bağımsız değişken: Araştırmanın bağımsız değişkenleri, duyuşsal boyutu ölçtüğü 

düşünülen tutum, değer ve özyeterlik ölçeklerinin faktör puanlarıdır. Bağımsız 

değişkenlerin isimlendirilmesi TIMSS–2007 kullanım kılavuzuna göre yapılmıştır (Foy 

ve Olson, 2009a, s.65 -77).   

Veri toplama araçları 

Bu çalışmada veriler TIMSS sınavı uygulayıcıları tarafından anketler ve başarı testleri 

aracılığı ile elde edilmiştir. Elde edilen bu veriler TIMSS’in internet sitesinden 

(http://timss.bc.edu/) indirilmiştir. 
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Verilerin analizi 

Bu araştırmada temel olarak iki istatistiksel analiz yöntemi kullanılmıştır. Bunlardan 

birincisi açımlayıcı faktör analizi (AFA), diğeri ise çoklu regresyon analizidir. 

Açımlayıcı faktör analizi, faktör puanlarının regresyon analizinde kullanılması amacı ile 

yapılmıştır. Çoklu Regresyon analizine geçmeden önce bazı varsayımların sağlanıp 

sağlanmadığına bakılmış ve analizler sonucunda çoklubağlantı ve otokorelasyon 

probleminin olmadığı saptanmıştır. Bağımsız değişkenlerin ikili korelasyon değerlerinin 

.80’in altında, VIF değerlerinin 10’dan küçük, tolerans değerlerinin .20’den yüksek  ve  

CI’lerin 30’dan düşük olduğu için  çoklubağlantının olmadığına karar verilmiştir.  

Durbin-Watson değerlerinin 0-2 arasında olmasından dolayı otokorelasyon olmadığı 

sonucuna ulaşılmıştır (Büyüköztürk,  2007; Tabachnick ve Fidell, 2001). Çoklu 

regresyon analizinde standart regresyon metodu kullanılmıştır. 

Bulgular 

TIMSS-1999 ve TIMSS-2007 için bağımlı ve bağımsız değişkenlere ilişkin betimsel 

istatistikler Tablo1'de verilmiştir.  

Tablo 1: TIMSS-1999 ve TIMSS-2007 Sınavları Betimsel İstatistikleri 

Sınavlar Değişkenler N Ort. Std sapma Basıklık 
katsayısı 

Çarpıklık 
katsayısı 

Matematik standart puanları 6325 50,750 10,093 -0,212 0,637 

TI
M

SS
-1

99
9 

Özyeterlik ölçek puanları 6325 12,13 3,51 -0,282 0,120 

Tutum ölçek puanları  6325 14,40 2,75 -0,027 -0,187 

Değer ölçek puanları 6325 16,16 3,02 0,148 -0,544 

Matematik standart puanları 4045 50,562 10,191 -0,307 0,812 

TI
M

SS
-2

00
7 

Özyeterlik ölçek puanları 4045 10,79 3,08 -0,794 -0,006 
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Tablo 1'de verilen betimsel istatistikler incelendiğinde; Matematik başarı puanları, 

özyeterlik ölçek puanları ve tutum ölçek puanları göreceli olarak TIMSS-1999 

sınavında TIMSS-2007 sınavından daha yüksek bir ortalamaya sahiptir. Her iki sınavda 

da puanların normal dağılıma yaklaştığı görülmektedir. Ancak TIMSS-2007 için değer 

ölçek puanlarının belirgin olarak sivrileştiği ve sola çarpıklaştığı görülmektedir. 

TIMSS-1999 ve TIMSS-2007  sınavı matematik başarı puanlarını yordayan değişkenleri 

belirlemek amacı ile ayrı ayrı çoklu regresyon analizi yapılmıştır. Yapılan  çoklu 

regresyon analizi sonuçları  Tablo 2 ve Tablo 3’de verilmiştir. 

TIMSS-1999 ve TIMSS-2007 için kurulan regresyon denklemlerinin anlamlılığı 

konusunda bir yargıya varmak için varyans analizi (ANOVA) sonuçlarına bakılmıştır. 

ANOVA sonuçlarına göre,  TIMSS-1999  ve TIMSS-2007 regresyon denklemlerine 

ilişkin F değerinin .01 düzeyinde istatistiksel olarak manidardır (F6321,3; =335,258; 

p<.01; F4041,3=465,890; p<.01). Bu sonuçlar, her iki denklemde de bağımsız 

değişkenlerden en az birinin matematik başarısını açıklama düzeyinin önemli olduğunu 

göstermektedir (Meyers, Gamst ve Guarino, 2006, s.213; Wallnau ve Gravetter, 2007). 

TIMSS-1999'a ilişkin  çoklu korelasyon katsayısına göre, sadece özyeterlik ölçek 

puanları matematik başarı puanları için anlamlı bir yordayıcıdır. Bağımsız değişkenler 

(özyeterlik, tutum ve değer ölçek puanları) matematik başarısındaki toplam varyansın 

yaklaşık olarak % 13,7’sini açıklamaktadır ve bu açıklama düzeyinde en önemli payın 

özyeterlik değişkenine ait olduğu standartlaştırılmış regresyon katsayılarından 

Tutum ölçek puanları  4045 12,71 2,95 0,033 -0,836 

Değer ölçek puanları 4045 13,88 2,13 2,295 -1,387 
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anlaşılmaktadır. TIMSS-2007'ye ilişkin çoklu korelasyon katsayısına göre özyeterlilik, 

tutum ve değer ölçek puanlarının her üçü de matematik başarı puanları için anlamlı birer 

yordayıcıdır. Bağımsız değişkenler (özyeterlik, tutum ve değer ölçek puanları ) 

matematik başarısındaki toplam varyansın yaklaşık olarak % 26,1’ini açıklamaktadır. 

Bağımlı değişkendeki değişkenliği açıklama bakımından özyeterlik birinci sırada, tutum 

ikinci sırada ve değer ise üçüncü sırada gelmektedir. 

Tablo 2: TIMSS – 1999 için Krulan Regresyon Denklemine ilişkin Analiz 

Sonuçları 

 

 

 

Model B Std. 
Hata B ( β ) T p R R² 

        

Sabit 50,691 ,118  429,848 ,000 

Özyeterlik ölçek puanları 3,740 ,138 ,369 27,022 ,000 

Tutum ölçek puanları ,026 ,146 ,003 ,180 ,857 

Değer ölçek puanları ,007 ,128 ,001 ,058 ,954 

,371 ,137 

Model B 
Std. 
Hata B 

β       T   p R R² 

Sabit 50,514 ,138  366,560 ,000 

Özyeterlik ölçek puanları 5,367 ,167 ,529 32,145 ,000 

Tutum ölçek puanları -,568 ,178 -,056 3,195 ,001 

Değer ölçek puanları ,481 ,153 ,047 3,155 ,002 

,511 ,261 
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Tablo 3: TIMSS – 2007 için Kurulan Regresyon Denklemine ilişkin Analiz 

Sonuçları 

 

İki sınava ilişkin analizler karşılaştırılacak olursa TIMSS–1999 matematik başarı 

puanları üzerinde sadece özyeterlik inançlarının manidar bir etkiye sahip olduğu, 

TIMSS-2007 matematik başarı puanları üzerinde ise öğrencilerin özyeterlik inançlarının 

yanı sıra matematiğe karşı tutumları ve matematiğe verdikleri değer düzeylerinin de 

manidar bir etkisi bulunmuştur.. Öğrencilerin özyeterlik inançları arttıkça TIMSS–1999  

ve TIMSS-2007 matematik başarı puanları da artış göstermektedir. Özyeterlik inancının 

başarıya etkisi ile ilgili birçok çalışma bulunmaktadır. Yapılan  çalışmaların tümünde 

özyeterlik inancı ile  öğrencilerin matematik başarıları arasında manidar ilişkiler 

bulunmuş ve bu çalışmanın sonuçları da önceki bulguları destekler  niteliktedir (  

Cribari,, 2006; House, 2003;   Chen, 2002;   Migray, 2002;  Bourquin, 1999). TIMSS–

2007 sınavı matematik başarı puanları üzerinde öğrencilerin matematiğe karşı tutumları 

ve matematiğe verdikleri değer düzeylerinin de manidar bir etkisi bulunmuş ve ulaşılan 

araştırmaların tümünde  öğrencilerin matematiğe karşı olumlu tutumlarının artmasının 

matematik başarısını artırdığı görülmüştür (Cribari,, 2006; Yılmaz, 2006; House, 2006; 

Patterson ve ark., 2003; House, 2003; Patanastasiou, 2002;  Bourquin, 1999; Bos ve 

Kuiper, 1999; Arun, 1999; Caraisco-Alloggiamento, 2008). Matematiğe verilen değer 

düzeyi ile matematik başarısı arasındaki ilişkiyi inceleyen daha önceki araştırmalar da 

bu çalışmanın sonuçlarını destekler niteliktedir (Yayan, 2003;  Koca ve Şen, 2002). 

İlginç bir sonuç ise öğrencilerin matematiğe yönelik tutumları ile TIMSS-2007 

matematik başarı puanları arasında negatif ilişkinin görülmesidir. TIMSS-1999 
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matematik başarı puanları üzerinde ise tutum ölçek puanlarının manidar bir etkisi 

bulunmamaktadır. Bu durumun üzerinde düşünmek gerekmektedir.  

Tartışma 

Araştırma bulgularına göre TIMSS-1999 ve TIMSS-2007 sınavları için hesaplanan 

çoklu korelasyon katsayısı her iki durumda anlamlıdır; ancak, TIMSS-2007 sınavında 

çoklu korelasyon katsayısının 0,10 puan gibi bir artışının göreceli olarak ilişkinin de bir 

miktar arttığının işareti olarak yorumlanabilir. Belirtme katsayısı incelendiğinde ise bu 

değerin TIMSS-1999 sınavında % 14 iken TIMSS- 2007 sınavında % 26 civarında 

olduğu görülmüştür. Bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkendeki değişkenliği 

açıklama gücü TIMSS-2007 sınavında oldukça artmıştır ve TIMSS-1999 sınavına göre 

neredeyse iki kata yükselmiştir. Duyuşsal değişkenlerin TIMSS-2007 sınavında 

yordama ve açıklama gücü TIMSS-1999 sınavına göre daha da artmıştır denilebilir. 

Diğer yandan bu araştırmada ortaya çıkan sonuçlar ile ulaşılan araştırmaların 

sonuçlarının küçük farklılıklar göstermesinin nedeni; ilgili araştırmalarda kullanılan 

istatistiksel tekniklerin ve ölçme araçlarının farklılığından veya bu çalışmada kullanılan 

ölçeklerin madde sayısının az olmasından dolayı  ölçülmek istenilen duyuşsal boyutun 

tam temsil edilemiyor olmasından kaynaklandığı düşünülebilir. 

Özellikle tutum ölçeği ile matematik başarısı arasındaki negatif ilişki durumunun yeni 

çalışmalarda araştırılması ve nedenleri üzerinde durulması yararlı olabilir. Diğer yandan 

araştırma yapısal eşitlik modeli kullanılarak model karşılaştırması yoluyla 

tekrarlanabilir. 
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PISA Uygulamasına Katılan Öğrencilerin ve Ebeveylerinin  
Demografik ve Sosyo-Ekonomik Göstergelere Ait Özelliklerinin 

2003 ve 2006 Yılları Arasındaki Değişimi  
Durmuş ÖZBAŞI1,  Nükhet DEMİRTAŞLI2, HaticeKUMANDAŞ1, Necati YALÇIN1 

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 

ÖZET 

Bu araştırma, OECD’ce yürütülen PISA (Program For International Student Assessment), Uluslararası 
Öğrenci Değerlendirme Projesi’ne, 2003 ve 2006 yıllarında Türkiye’den katılan öğrencilerin ve ebeveylerinin 
çeşitli demografik ve sosyo-ekonomik düzey göstergelerine ait özelliklerini belirlemeyi ve bu özellikler 
bakımından Türkiye ve OECD ortalamalarını karşılaştırmayı amaçlamıştır. Araştırma PISA 2003 uygulamasıı 
için 4855, 2006 uygulaması için 4942 öğrenciden toplanmış veriler üzerinde yürütülmüştür. Araştırmada, 
çeşitli demografik ve sosyo-ekonomik düzey göstergelerine ait özellikler, PISA 2003 ve PISA 2006 öğrenci 
anketinde yer alan ortak maddelere verilen cevaplar üzerinden karşılaştırılmıştır. Türkiye’deki öğrencilerinm 
anket maddelerine verdiği yanıtların oranları aynı dönem uygulamalarına katılan OECD ülkelerinin 
oranlarıyla da karşılaştırılmıştır. Verilerin yorumlanmasında betimsel istatistikler kullanılmış,  yıllara göre 
yüzdeler arası farkların manidarlığı test edilmiştir. Araştırmanın  bulguları, 2006 yılında yüzdelerde bazı 
değişkenler için anlamlı artış ve azalışların olduğu, gerek 2003 gerekse 2006 yılında çeşitli sosyo-ekonomik 
düzey göstergeleri bakımından Türkiye’deki bu oranların OECD ülkelerinin oldukça gerisinde kaldığı ve 
yıllar içinde önemli bir gelişmenin olmadığı belirlenmiştir. Bulgular ilgili literatür ve öğrenci başarısı 
çerçevesinde tartışılmıştır. 

Anahtar Sözcükler: PISA 2003-2006 öğrenci anketi, Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Pojesi. 

ABSTRACT 
This study aimed to determine various fetaures belonging to socio-economic and demographic level 
indicators of students and their parents who attended to the Program for International Student Assessment 
(PISA) carried out by OECD in 2003 and 2006 and to compare the means of Turkey and OECD. The study 
was carried out based on the data obtained from 4855 students for PISA 2003 and 4942 students for PISA 
2006. In the study, various demographic and socio-economic data were examined by comparing the responses 
of the students to the common items in PISA 2003 and PISA 2006. In addition, responses of the students in 
Turkey were also compared to the responses given in OECD countries. While interpreting the data, 
descriptive statistics were used and the significance of differences between percentages of years was also 
tested. Findings of this study showed that for some variables there was a significant increase or decrease of 
percentage in the year 2006, and in both 2003 and 2006, Turkey’s ratings are greatly below the ratings of 
OECD countries and there was not a meaningful change in these years. Findings were discussed in the frame 
of literaute and student success. 
Keywords: PISA 2003-2006 student questionnaire, Program for International Student Assessment 
 
GİRİŞ 

Küreselleşen dünyada, eğitim alanında yapılan ulusal değerlendirme çalışmalarının 
yanı sıra, uluslararası düzeyde de ülkeler konumlarını belirlemek amacıyla eğitim 
göstergelerine ihtiyaç duymaktadır. Çünkü ülkeler eğitim yatırımlarının hangi alanda 
yapılacağına dair akılcı kararlar vermek, yaptıkları eğitim yatırımlarının işe yararlılığını 
izlemek istemektedir. Bu nedenle belirli verilere göre, giderilmesi gereken eksikliklerin ve 
alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi, bu sayede de eğitim yatırımlarının ve giderek 

                                                            
1 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Ölçme ve Değerlendirme Bölümü Eğitimde Ölçme ve 
Değerlendirme Bölümü Araştırma Görevlisi,  

2 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Ölçme ve Değerlendirme Bölümü Öğretim Üyesi. 



  190

eğitimin niteliğinin ve toplumun refah düzeyinin yükseltilmesi bu çalışmalara katılan 
ülkelerin başlıca amaçları arasında yer almaktadır. 

Eğitim yatırımlarının etkililiği tüm dünya ülkelerinde üzerinde durulan, eğitimin 
önemli konularından biridir. Etkililik için, öğretim materyali, öğretim yöntemlerinin niteliği, 
öğrenci tutumları gibi pek çok konu incelense de, öğretimde son ürün olan akademik 
başarının incelenmesi ve yıllar içindeki durumunun izlenmesi karşılaştırmalı olarak yapılan 
geniş ölçekli durum belirleme çalışmalarında önemli bir boyut olarak ele alınmaktadır 
(Berberoğlu ve Kalender, 2005).Yukarıda sayılan amaçlara hizmet etmek üzere, ulusal veya 
uluslararası düzeyde geniş ölçekli öğrenci başarısını değerlendirme çalışmaları yapılmaktadır.  

Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), düzenli olarak ulusal ve uluslar arası 
düzeyde “Kalite Kontrol ve Durum Belirleme” çalışmaları yapmaktadır. Bu kapsamda, ulusal 
düzeyde yapılan “Öğrenci Başarısını Belirleme Sınavı (ÖBBS)” ile uluslararası düzeyde 
yapılan TIMSS, PIRLS ve PISA projelerine özel bir önem verilmektedir (EARGED, 2005). 
Öğrencilerin gerçek yaşam durumları karşısında gösterdikleri performansları tespit etmeyi 
amaçlayan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (Programme for International 
Student Assessment [PISA]) ile, önde gelen endüstrileşmiş ülkelerde öğrenim gören 15 yaş 
düzeyindeki öğrencilerin kazandıkları bilgi ve beceriler üzerinde üç yıllık aralarla taramalar 
yapılarak, başarı durumları ve gelişimleri izlenmektedir. Ayrıca sadece öğrencilerin belli bir 
alandaki akademik başarıları değil, demografik ve sosyo-ekonomik özellikleri ile okul 
tutumları ve öğretmen tutumları da incelenmektedir (EARGED, 2005). 

PISA uygulamalarıyla belirlenmek istenen durum, okulların öğrencileri geleceğe ne 
derece hazırladığıdır. Ancak burada öğrencilerin kuramsal bilgilerinden çok, bu bilgileri 
gerçek yaşamda, ekonomik, sosyal, kültürel ve politik durumlarda ne derece 
kullanabilecekleri araştırılmaktadır. Kuramsal bilgiler ve uygulama becerileri arasında ortaya 
çıkan farkların olası nedenlerini belirleyebilmek için okul içi-okul dışı öğrenim ve yaşam 
koşullarıyla ilgili önemli bulgular elde edilmektedir. Böylece güncelliğini koruyan eğitim 
politikasıyla ilgili tartışmalar geniş bir ampirik temele dayalı olarak değerlendirilmektedir 
(Savran, 2004; EARGED, 2007).  

Birincisi 1997 yılında olmak üzere PISA üç yıllık periyotlarla; 2000, 2003, 2006 ve 
2009 yıllarında yapılmıştır. Türkiye 2003 yılından itibaren katılmaya başladığı PISA projesi 
ile, öğrencilerinin durumunu uluslararası alanda değerlendirme ve karşılaştırma olanağı elde 
etmiştir. Türkiye’nin katıldığı PISA 2003 ve PISA 2006 çalışmalarından elde edilen sonuçlara 
göre, ülke çapında eğitimle ilgili olan eksikliklerin tespit edilmesine ve gerekli olan 
düzenlemelerin yapılmasına başlanmıştır (EARGED, 2007).  

PISA 2003 projesi sonuçlarına göre, Türkiye’nin ortalama puanı 423, OECD ortalama puanı 
ise 499’dur. Türkiye bu puanla, projeye katılan Yunanistan, Sırbistan, Uruguay, Tayland gibi 
ülkelerle aynı sayılabilecek bir performans göstermiştir. Türkiye’nin ortalaması Meksika, 
Endenozya, Tunus ve Brezilya gibi ülkelerden yüksek görünmektedir. Türkiye 40 ülkenin 
katıldığı PISA 2003 çalışmasında 36. sırada yer almıştır. 

 
PISA 2003 Yeterlikler 

PISA 2003 değerlendirmesi aşağıda gösterilen altı yeterlik düzeyine göre yapılmıştır. 
Tanımlanan altı yeterlik düzeyinde en yüksek performans seviyesindeki öğrenciler altıncı 
düzeyde yer almaktadır. Bu öğrencilerin puanı 668’den daha yüksektir. Aşağıdaki tabloda 
yeterlik seviyeleri ve bu seviyelere karşılık gelen puanlar gösterilmiştir. 
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Tablo.1. Yeterlik seviyeleri ve bu seviyelere karşılık gelen puanlar (PISA 2003) 
 

Yeterlik 
Seviyesi 

Puan Bu seviyede yer alan öğrenciler neler yapabilir? 

6 
 
 

668 6. düzeydeki öğrenciler, kendi araştırmaları ve modelleme çalışmalarından elde ettikleri 
bilgilere dayalı olarak karmaşık problem durumlarıyla ilgili kavramlar oluşturabilir, 
genellemeler yapabilir ve bunları kullanabilirler. 

5 
 

606 5. düzeydeki öğrenciler, karmaşık durumlarla ilgili modeller geliştirip kullanabilir, 
bunlarla ilgili sınırlılıkları görebilir, sayıltıları belirleyebilirler. 

4 
 
 

544 4. düzeydeki öğrenciler, sınırlılıkları olabilecek ve sayıtlılar belirlenmesini 
gerektirebilecek karmaşık somut durumlarla ilgili belirgin modellerle etkili bir şekilde 
çalışabilirler. 

3 
 

482 3. düzeydeki öğrenciler, ardışık kararlar vermeyi gerektiren durumlarda dahil olmak 
üzere açıkça belirtilmiş olan işlemleri gerçekleştirebilirler. 

2 
 

420 2. düzeydeki öğrenciler, doğrudan çıkarım yapmaktan başka bir beceriye gerek olmayan 
bir bağlamda ifade edilmiş olan durumları tanıyabilir ve yorumlayabilirler. 

1 
 

358 1. düzeydeki öğrenciler, sorunun açıkça belirtildiği, çözüm için gerekli bütün bilgilerin 
verildiği, bilinen bir kapsam içerisinde sunulmuş olan soruları cevaplayabilirler. 

Türkiye 423 puan ortalamasıyla ikinci yeterlik seviyesinin alt kısmında yer almaktadır. 
Türkiye öğrencilerinin çok azı PISA 2003 çalışmasında üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı 
yeterlik seviyelerine ulaşabilmiştir. Aşağıdaki bu altı yeterlik seviyesinde yer alan 
öğrencilerin ne yapabilecekleri kısaca özetlenmiştir 

PISA 2006 Yeterlikler 

PISA 2006 değerlendirmesi aşağıda tanımlanan altı yeterlik düzeyine göre yapılmıştır. 
Tanımlanan altı yeterlik düzeyinde en yüksek performans seviyesindeki öğrenciler altıncı 
düzeyde yer almaktadır. Bu öğrencilerin puanı 708 puandan daha yüksektir. Aşağıdaki 
tabloda yeterlik seviyeleri ve bu seviyelere karşılık gelen puanlar gösterilmiştir. 

Tablo2. Yeterlik seviyeleri ve bu seviyelere karşılık gelen puanlar  (PISA 2006) 

Yeterlik 
Seviyesi Puan Bu seviyede yer alan öğrenciler neler yapabilir? 

 
6 

 
708 

6. düzeydeki öğrenciler, tutarlı bir şekilde bilimsel bilgiyi ve bilimsel yöntem 
bilgisini tanımlayabilir, açıklayabilir ve günlük yaşamdaki karmaşık durumlarda 
uygulayabilirler 

5 633 

5. düzeydeki öğrenciler, birçok karmaşık günlük yaşam durumlarının bilimsel 
bileşenlerini belirleyebilir ve bilimsel kavram ve bilimsel yöntem bilgilerini bu 
durumlarda uygulayabilirler ve günlük yaşam durumlarında uygulamak üzere 
uygun olan bilimsel delilleri karşılaştırabilirler, 

 
4 
 

559 
4. düzeydeki öğrenciler, fen bilimleri ya da teknolojinin rolü konusunda 
çıkarımlar yapmayı gerektiren açık olguları içeren durumlarla ve sorunlarla etkin 
olarak baş edebilirler. 

3 484 
3. düzeydeki öğrenciler, konu kapsamında yer alan tanımlanmış bilimsel sorunları 
açıkça saptarlar. Olguları açıklamak için bilgi ve gerçekleri seçer basit modeller 
ve sorgulama stratejileri uygularlar. 

2 410 
2. düzeydeki öğrenciler, alışılmış durumlarda olası açıklamaları yapabilecekleri ya 
da basit araştırmalara dayanan sonuçlar çıkarabilecekleri yeterli bilimsel bilgiye 
sahiptirler. 

1 335 
1. düzeydeki öğrenciler, sadece birkaç alışılmış duruma uygulanan oldukça sınırlı 
bilimsel bilgiye sahiptirler. 
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Türkiye’nin 2003 ve 2006 PISA sonuçları karşılaştırdığında gerek ülkeler arasındaki 
sıralamasında gerekse, başarı puanında beklenen yükselme gerçekleşmemiştir. Atılan 
adımların sonuç vermemesi Türkiye adına büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştır.  Başarının 
yanında PISA’da yer alan anketlerle öğrencilerin belirli özelliklerine ilişkin bilgiler elde 
edilmektedir. Bu anketlarde yer alan ortak maddelere verilen yanıtların yıllara göre 
karşılaştırılması, çalışmalara katılan öğrencilerin durumlarındaki değişikliklerin daha net bir 
şekilde görülmesini ve mevcut durumla ilgili bilgi edinilmesini sağlayacaktır.   

Bu çalışmanın amacı, PISA 2003 ve 2006’daki öğrenci anketlerinde yoklanan çeşitli 
demografik ve sosyo-ekonomik düzey göstergelerine ait özelliklerin, bu anketlerdeki ortak 
maddeler üzerinden yıllara göre karşılaştırmasını yapmaktır. Bu karşılaştırma aynı zamanda 
ilgili dönemler için Türkiye-OECD ülkeleri arasında yapılmıştır. Aynı zamanda 2003 ve 2006 
yılları arasındaki değişimi incelemek ve OECD ülkeleri ortalaması ile Türkiye arasındaki 
farklılıkları ortaya koymak amaçlanmıştır. 

Yöntem 
Verilerin Elde Edilmesi 

PISA’ya Türkiye’den katılan öğrencilerin 2003 ve 2006 yıllarında uygulanan 
anketlerin ortak maddelerine verdikleri yanıtlar veri dosyasından ayıklanarak elde edilmiştir. 
PISA 2003-2006 yıllarına ait veri dosyaları PISA web sayfasından (www.pısa.oecd.org) elde 
edilmiştir. PISA 2003 ve 2006 yıllarında öğrenci anketinde ortak olan maddelerle şu 
kapsamlar yoklanmıştır: (a)Demografik bilgiler (b)Annenin eğitim durumu (c)Babanın eğitim 
durumu (d) Öğrencinin evde sahip olduğu olanaklar. 

Araştırma, tanımlanan kapsamlarda, ilgili grubun özelliklerini ve varsa yıllara göre 
değişimlerini ortaya koymayı amaçlayan betimsel türde bir araştırmadır.  
Evren ve örneklem 

Araştırmanın evrenini 2003 ve 2006 yıllarında Türkiye’de, 15 yaş grubunda olan 
öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise 2003 ve 2006 yıllarında Türkiye’nin 
yedi bölgesinde projeye katılan okullardan seçkisiz olarak seçilen öğrenciler oluşturmaktadır. 
PISA projesine 2003 yılında 4855, 2006 yılında 4942 öğrenci katılmıştır.  
Verilerin analizi 

Veriler PISA 2003 ve 2006 uygulamalarına katılan öğrencilerin, öğrenci anketlerinin 
ortak maddelerine verdikleri yanıtlara göre karşılaştırılmıştır. Bu maddelere verilen yanıtların 
yüzde (%) ve frekanslarına (f) ilişkin hesaplamalar yapılmış ve elde edilen sonuçlar grafikle 
gösterilmiştir. Türkiye’nin 2003 ve 2006 yıllarında anket maddelerine verilen yanıtların 
yüzdeleri arasındaki farkın manidarlığı t-testi kullanılarak sınanmıştır. 
 
Bulgular ve Yorumlar 

Öğrenci anketlerinde yoklanan çeşitli demografik ve sosyo-ekonomik düzey 
göstergelerine ait özelliklerin 2003 ve 2006 yıllarına göre dağılımlarına ilişkin bulgular 
aşağıda gösterilmektedir.  

Öğrencilerin cinsiyetlere göre dağılımı Tablo 3’te verilmektedir. 
Tablo 3. Öğrencilerin Cinsiyetlerine İlişkin Dağılım 

 2003 2006 
Cinsiyet N Yüzde (%) N Yüzde (%) 

Kız 2090 43,0 2290 46,33 
Erkek 2765 57,0 2652 53,66 

Toplam 4855 100,0 4942 100 
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Tablo 3’e göre, PISA 2006 çalışmasına katılan öğrencilerin % 46,33’ ü kız, % 53,66’sı 
ise erkektir. PISA 2003 çalışmasına katılanların ise, % 43’ ü kız, % 57’ si erkek öğrencilerden 
oluşmuştur.  

Öğrencilerin sınıf düzeylerine göre dağılımı Tablo 4’te gösterilmektedir. 
Tablo 4. Öğrencilerin Sınıf Düzeylerine  Dağılımı 

Sınıf Düzeyi 2003 2006 
 N Yüzde (%) N Yüzde (% ) 

7. sınıf 27 0,6 23 0,47 
8. sınıf 92 1,9 93 1,88 
9. sınıf 191 3,9 2007 40,61 

10. sınıf 2863 59,0 2671 54,05 
11. sınıf 1670 34,4 148 2,99 
12. sınıf 12 0,2 - - 
Toplam 4855 100 4942 100 

PISA çalışmasında yaşa dayalı bir örnekleme yapılmıştır. Bu nedenle PISA 2006 
uygulamasında 7-11 arasındaki sınıflarda öğrenim gören öğrenciler de örnekleme alınmıştır. 
PISA 2006 çalışmasında en fazla 10. Sınıf’tan (%54,05 oranında) öğrenci çalışmaya alınırken, 
en az 7. Sınıf düzeyinden (%0,47) öğrenci çalışmaya katılmıştır. 

 
PISA 2003 ve 2006 uygulamalarına katılan öğrencilerin annelerinin lisans eğitimi 

alma durumlarına göre dağılımları Grafik 1’de verilmektedir. 

 

Grafik 1. Öğrencilerin Annelerinin Lisans Eğitimi Alma Durumları 

Grafik1’e göre, Türkiye ile OECD ülkeleri ortalamaları arasında oldukça büyük bir 
fark olduğu görülmektedir. Öğrencilerin annelerinin lisans düzeyinde eğitim alma durumunun 
yıllara göre iki yüzde arasındaki farkı manidar değildir (t(8859)=0,049,78, p>.05). Araştırmalar, 
ebeveyn eğitim durumunun eğitime erişimde uzun dönemde eşitsizliği azalttığını ve 
öğrencinin başarısı ile arasında doğru bir ilişki olduğunu göstermektedir  (Dinçer ve Kolaşin, 
2009; Anıl, 2009; Yıldırım, 2009). Buna göre ebeveynlerin eğitim seviyelerinin yüksek 
olması öğrenci başarısını olumlu yönde etkilemektedir. 

PISA 2003 ve 2006 uygulamalarına katılan öğrencilerin annelerinin Yüksekokul 
düzeyinde eğitim alıp almadıklarına ilişkin dağılım Grafik 2’ de verilmiştir 
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Grafik 2. Annenin Yüksekokul Eğitim Durumu 
Grafik 2’ye göre, Türkiye ile OECD ülkeleri ortalamaları arasında oldukça büyük bir 

fark olduğu görülmektedir. Dünya Bankası raporunda, ekonomik kalkınma için eğitimin 
kalitesinin önemi vurgulanarak, nitelikli eğitim süresi ile ekonomik büyüme arasında doğru 
yönde pozitif bir ilişkinin olduğu belirtilmektedir (Dünya Bankası, 2008). Bu anlamda 
annenin eğitim süresinin uzun olmasının uzun vadede ekonomik büyümeye katkısı olacağı 
yorumu da yapılabilir. Bu anlamda Türkiye, OECD ülkelerinden anlamlı düzeyde geridedir. 
Türkiye’de 2003-2006 yılları arasında PISA çalışmalarına katılan öğrencilerin annelerinin 
yüksekokul eğitim durumlarını gösteren yüzdeler arasındaki farka bakıldığında, bu farkın 
manidar olmadığı bulunmuştur (p>.05)., 

 PISA uygulamalarına katılan öğrencilerin, annelerinin ilk ve ortaöğretim 
kademlerindeki eğitim düzeyleri açısından Türkiye ve OECD ülkelerinin dağılımları Grafik 
3’te gösterilmektedir. 

 
Grafik 3. Annenin Zorunlu Eğitim ve Ortaöğretim Döneminde Bitirdiği Son Okul 

 
Grafiğe göre, Türkiye’deki annelerin büyük çoğunluğu ilköğretim veya zorunlu eğitim 

kademesinde eğitim almıştır. Yapılan çalışmalarda da Türkiye’nin ilköğretim veya zorunlu 
eğitim kademesinde düşük seviyede kaldığı vurgulanmaktadır. Ayrıca ebevyenlerin eğitim 
seviyelerinin öğrencilerin başarıları ile ilişkili olduğu da yapılan raporlarda ve çalışmalarda 
belirtilmiştir (Yıldırım, 2009; Dünya Bankası 2008, Eğitim Reformu Girişimi [ERG], 2009).  

 PISA 2003 ve 2006 uygulamalarına katılan öğrencilerin babalarının lisans düzeyinde 
eğitim alıp almadıklarına ilişkin oranlar Grafik 4’ te verilmiştir. 
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Grafik 4. Babanın Lisans Eğitim Durumu 

Grafiğe göre, babaların lisans eğitim durumlarında 2006 yılında gerek Türkiye gerekse 
OECD için yaklaşık % 20 oranından kayıp (missing) veri vardır. Grafik 4’e göre, Türkiye ile 
OECD ülkeleri ortalamaları arasında oldukça büyük bir fark olduğu görülmektedir. Babanın 
eğitim seviyesi, erkek çocuklarının eğitime katılım olasılığı üzerinde belirleyici değildir. 
Babanın  eğitim seviyesinin düşük olması kız çocuklarının eğitime erişimi önünde engel 
oluşturmakta, eşitsizliklerin yeniden üretilmemesi için kamunun müdahalesini zorunlu 
kılmaktadır. Ebevynlerin eğitim düzeyleri ile öğrencilerin başarıları arasında pozitif bir ilişki 
olduğundan dolayı, babaların eğitim düzeylerinin yüksek olması, öğrencilerin akademik 
başarıları için oldukça önemlidir (Yıldırım, 2009; Dünya Bankası 2008; ERG, 2009). 
Yukarıdaki tabloya göre, 2003 ve 2006 yıllarında PISA’ya katılan öğrencilerin babalarının 
lisans düzeyinde eğitim görme oranları arasında 2006 yılı aleyhinde manidar düzeyde bir fark 
bulunmuştur (t(8930)=3,2, p<.05).  

 PISA 2003 ve 2006 uygulamalarına katılan öğrencilerin babaların yüksek okul 
düzeyinde (liseden sonra ön lisans, iki yıllık teknik okul) eğitim alıp almadıklarına ilişkin 
dağılım Grafik 5’te verilmiştir. 

 

Grafik 5. Babanın Yüksekokul Eğitim Durumu 

Grafik 5’e göre, Türkiye ile OECD ülkeleri ortalamaları arasında oldukça büyük bir 
fark olduğu görülmektedir. Yapılan analizler sonucu iki dönem arasında bu oranlar açısından 
manidar düzeyde bir fark bulunmuştur (t(8787)=2,426, p<.05). Buna göre, PISA 2006 
çalışmasına katılan öğrencilerin babalarının yüksekokul bitirme oranlarında düşüş olduğu 
söylenebilir. PISA 2006 verileri ile yapılan çalışmada, öğrenci başarısını yordayan 
değişkenler içerisinde en önemli ve en güçlü faktörün anne baba faktörü olduğu bulunmuştur 
(Yıldırım, 2009). Bu nedenle, anne-babanın eğitim durumu öğrencilerin akademik başarıları 
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için önemli bir değişkendir. Ayrıca anne-babanın iş statüleri ile de öğrencilerin başarıları 
arasında pozitif yönde manidar ilişki bulunmuştur (Güzel, 2006; Yıldırım, 2009). 

 PISA 2003 ve 2006 uygulamalarına katılan öğrencilerin evdeki fiziksel olanaklar 
arasında sayılan çalışabilecekleri “masaya” sahip olma durumları, Türkiye ve OECD ülkeleri 
için Grafik 6’da gösterilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

Grafik 6. Öğrencilerin Evinde Masaya Sahip Olma Durumları 

Bu grafiğe göre, hem Türkiye’de hem de OECD ülkelerinde öğrencilerin evlerinde 
çalışabilecekleri bir “masaya” sahip olma durumlarının arttığı söylenebilir. Yapılan analizler 
sonucu bu oranlar açısından 2006 yılı lehine manidar düzeyde fark bulunmuştur (t(9750)=4,009, 
p<.05). ebevyenlerin eğitim düzeyleri ile sosyo-ekonomik durumları ve öğrencilerin sahip 
oldukalrı olanaklar arasında pozitif bir ilişki vardır (Yıldırım, 2009). Buna göre, öğrencilerin 
özel bir çalışma masasına sahip olmaları,  akademik başarılarını olumlu yönde etkileyecektir.  

PISA 2003 ve 2006 uygulamalarına katılan öğrencilerin evlerinde “çalışma odasına” 
sahip olma oranlarının Türkiye ve OECD ülkelerine göre dağılımı Grafik 7’de verilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 7. Öğrencilerin evlerinde çalışma odasına sahip olma durumları 

 Grafik 7’ye göre, Türkiye 2003 ve 2006 yıllarındaki oranlar arasında manidar bir fark 
bulunmuştur (t(9740)=8,652, p<.05). Öğrencilerin evde sahip oldukları olanaklar (özel bir odası, 
çalışma masası, bilgisayar, internet, vb) ile akademik başarıları arasında pozitif bir ilişki 
bulunmuştur (Yıldırım, 2009). Buna göre öğrencilerin evdeki olanaklarının fazla olması, 
öğrencilerin akademik başarılarını olumlu yönde etkilemektedir.  

PISA 2003 ve 2006 uygulamalarına katılan öğrencilerin “evlerinde bilgisayara sahip 
olma” oranlarının Türkiye ve OECD ülkelerine göre dağılımları Grafik 8’de gösterilmektedir. 
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Grafik 8. Öğrencilerin Evlerinde Bilgisayara Sahip Olma Durumları 

Grafik 8’e göre, PISA 2003 ve 2006 uygulamalarındaki oranlar arasında manidar 
farkın olduğu bulunmuştur (t(9723)=15,63, p<.05). Anıl (2009), öğrencilerin fen bilimlerindeki 
başarı puanlarını etkileyen faktörlere ilişkin olarak yaptığı çalışmada, bilgisayar ortamı, 
bilgisayarla eğitim durumu gibi değişkenlerin başarıyı yordadığını bulmuştur. Yapılan 
çalışmalarda evinde bilgisayarı olan öğrencilerin başarılarının daha yüksek olduğu 
araştırmacılar tarafından belirtilmektedir (Aşkar ve Olkun, 2005; Yılmaz, 2006). Öğrencilerin 
bilgisayar kullanma becerisinin yüksek olması, öğretmenlerin öğrenciler ile birlikte 
kendilerini yenileyerek ve bilgisayar teknolojisine yönelerek daha etkili ve daha üst düzey 
öğrenmeleri sağlayabilecek etkinliklere yönelmelerini sağlayacaktır (Aypay ve Özbaşı, 2008). 
Bazı araştırmalarda da öğrencilerin bilgisayara sahip olması ile akademik başarıları arasında 
bir ilişki bulunmamıştır (Altun, 2007). Bu da öğrencilerin bilgisayara sahip olmasının başarıyı 
hemen arttırmayacağı, ancak etkili bir kullanımı olduğu takdirde başarıya olumlu katkı 
getirebileceği şeklinde yorumlanabilir. 

PISA 2003 ve 2006 uygulamalarına katılan öğrencilerin evlerinde bilgisayar 
yazılımına sahip olma oranlarının Türkiye ve OECD ülkelerindeki durumunu Grafik 9’da 
gösterilmektedir. 

 

Grafik 9. Öğrencilerin Evinde Bilgisayar Yazılımına Sahip Olma Durumları 
 

Grafik 9’a göre, Türkiye 2003 ve 2006 uygulamalarındaki oranlar arasında farkın 
manidar olmadığı bulunmuştur (t(9704) =13,654, p>.05). Türkiye’deki öğrencilerin bilgisayar 
yazılımına sahip olma durumlarındaki artış, OECD ülkelerindeki duruma paralellik 
göstermektedir. Celements (1997)’e göre, bilgisayar kullanımında fiziki düzenlemeler 
oluşturulmasına ve yazılım programlarının seçilmesine destek verilmesi, öğrencinin 
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öğrenimini manidar şekilde etkilemektedir (akt: Algın, 2009). Öğrencilerin evlerinde 
bilgisayar, çalışma odası, eğitim yazılmı, edebi eserler, sanat eserleri gibi değişkenlerin 
öğrencilerin başarıları üzerine pozitif bir etkisi vardır (Yıldırım, 2009; Güzel, 2006).  

 
PISA 2003 ve 2006 uygulamalarına katılan öğrencilerin evlerinde internete erişim 

olanağına sahip olma oranlarının Türkiye ve OECD ülkelerine göre dağılımı Grafik 10’da 
gösterilmektedir. 

 

 

Grafik 10. Öğrencilerin Evinde İnternete Sahip Olma Durumları 

Türkiye’deki öğrencilerin evlerinde internet bağlantısına sahip olma oranlarındaki artış 
OECD ülkelerindeki duruma paralellik göstermektedir. Yıllara göre bu oranlar arasında 
manidar bir artış  (t(9700)=11,438, p<.05) bulunmuştur. İnternet erişimine sahip olan Türk 
öğrencilerin oranları OECD ülkeleri öğrencilerine göre daha düşüktür. İnternet erişimine 
sahip olma durumunun, öğrencilerin başarılarını doğrudan etkilediği (Anıl, 2009; Yıldırım, 
2009; Güzel, 2006) yapılan çalışmalarda da belirtilmiştir.  

PISA 2003 ve 2006 uygulamalarına katılan öğrencilerin edebiyat eserlerine sahip olma 
oranlarının Türkiye ve OECD ülkelerine göre dağılımı Grafik 11’de gösterilmektedir. 

 

Grafik 11. Öğrencilerin Evlerinde Edebiyat Eserlerine Sahip Olma Durumları 

 Grafiğe göre Türkiye’deki öğrencilerin, OECD ülkelerindeki öğrencilerden ortalama 
olarak daha fazla edebiyat eserlerine sahip olduğu söylenebilir. Yıllara göre Türkiye’deki 
öğrencilerin edebiyat eserlerine sahip olma oranları arasında manidar düzeyde bir fark 
bulunmuştur (t(9737)=14,965, p<.05). PISA 2006’ya ait veriler ile yapılan çalışmalarda, 
öğrencilerin edebiyat, şiir ve sanat eserlerine sahip olma durumları, akademik başarılarının 
önemli bir yordayıcısı olarak saptanmıştır (Anıl, 2009; Yıldırım, 2009). Buna göre, ailenin 
kültür zenginliği, öğrencilerin başarıları açısından da önemli bir değişkendir.  
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PISA 2003 ve 2006 uygulamalarına katılan öğrencilerin yardımcı ders kitaplarına 
sahip olma oranlarının Türkiye ve OECD ülkelerindeki durumu Grafik 12’de 
gösterilmektedir. 
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Grafik 12. Öğrencilerin Evinde Sahip Oldukları Yardımcı Ders Kitapları 
Grafiğe göre, Türkiye’deki öğrencilerin, OECD ülkelerindeki öğrencilerle yaklaşık 

olarak aynı oranda yardımcı ders kitaplarına sahip olduğu söylenebilir. Yıllara göre 
Türkiye’deki öğrencilerin yardımcı ders kitaplarına sahip olma oranları arasında manidar bir 
fark bulunmuştur (t(9741)=12,769, p<.05). Türkiye’de 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı’nın 
Teşkilat ve Görevleri hakkındaki kanunun 34. maddesi gereğince 2003-2004 yılından itibaren 
ilk ve ortaöğretim kurumlarında ders kitapları ücretsiz olarak dağıtılmaya başlanmıştır. Güzel 
(2006), PISA 2006 verileri ile yapmış olduğu çalışmasında, öğrencilerin evlerinde fazla 
eğitim kaynağı bulunmasının öğencilerin akademik başarıları açısından destek sağladığını 
belirtmektedir. Buna göre öğrencilerin evlerinde eğitim kaynaklarının fazla olması 
öğrencilerin başarılarını da olumlu yönde arttırabileceği düşünülebilir.  

PISA 2003 ve 2006 uygulamalarına katılan öğrencilerin sahip oldukları kitap sayısı 
oranlarının Türkiye ve OECD ülkelerindeki durumu Grafik 13’te gösterilmektedir. 

 

Grafik 13. Öğrencilerin Evlerinde Sahip Oldukları Kitap Sayısı Oranlarının Dağılımı 
Grafiğe göre, PISA 2006 çalışmasında Türkiye’deki öğrencilerin yaklaşık % 50’si 

evlerinde 15 ve 15’in altında kitaba sahipken, sadece % 20’lik bir dilimde öğrencilerin 101 ve 
üzeri sayıda kitaba sahip oldukları görülmektedir. OECD ülkeleri öğrencilerinin ortalama  % 
50’si 100 ve 100’ün altında kitaba sahipken, % 40’ı ise 101 ve 101’in üzerinde kitaba sahiptir. 
PISA 2006 verileri ile yapılmış olan çalışmalarda, ders kitapları dışındaki diğer kitapların 
sayısı ile öğrencilerin akademik başarıları arasında pozitif yönde yüksek bir ilişki olduğu 
belirtilmektedir (Yıldırım, 2009; Güzel, 2006).  
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Sonuç ve Öneriler 
PISA 2003 ve 2006 uygulamalarındaki öğrenci başarılarını etkileyen faktörlerin 

incelendiği çok sayıda çalışma yapılmıştır (Celements, 1997; Anıl, 2009; Dünya Bankası, 
2008; ERG, 2009; Berberoğlu va Kalender, 2005, Aşkar ve Olkun, 2005, Çalışkan, 
2008;Yıldırım, 2009; Çalışkan, 2008; Güzel, 2006; Yıldırım, 2009; Altun, 2007). Bu 
çalışmalarda, öğrenci başarılarını etkilemesi noktasında sıklıkla vurgulanan; ailenin sosyo-
ekonomik durumu, evdeki kitap sayısı, bilgisayara sahip olma durumu, anne-baba eğitimi, 
sınıf ortamı, öğretmen-öğrenci iletişimi, internet erişimi, eğitici bilgisayar yazılımlarına sahip 
olma gibi değişkenlerdir. Bu değişkenler ile başarı arasındaki ilişkiler incelendiğinde de 
pozitif yönde ilişkiler bulunmuştur (Yıldırım, 2009; Çalışkan, 2008; Kumandaş, 2008; Anıl, 
2009; Güzel, 2006; Altun, 2007; Aşkar ve Olkun, 2005; Satıcı, 2008; Berberoğlu ve Kalender, 
2008). Özellikle anne–baba eğitim durumunun öğrencilerin başarıları üzerine etkisini 
inceleyen araştırmalarda (ERG, 2009; Güzel, 2006; Yıldırım, 2009), anne-babasının eğitim 
seviyesi yüksek olan öğrencilerin de başarılarının yüksek bulunmuştur. Bu durum anne-baba 
eğitiminin öğrenci başarısı üzerindeki etkisine bir kanıt olarak gösterilebilir. Tüm bu 
araştırmalar doğrultusunda, Türkiye’nin ortaya çıkan profilinde, anne-baba eğitim durumunun 
düşük olduğu ve öğrencilerin evlerinde bilgisayara sahip olma, internete erişim ve evlerindeki 
kitap sayısı oranlarının OECD ülkeleri ortalamasının altında kaldığı görülmektedir. Bu durum 
2003 ve 2006 yılları arasında manidar bir fark göstermesine rağmen, OECD ülkeleri 
ortalamasının üzerine çıkacak kadar büyük değildir. Bu sonuçlar, Türkiye’nin PISA 2003 ve 
2006 uygulamalarında başarı olarak alt seviyelerde kalmasının ve diğer ülkeler arasındaki 
sıralamasının değişmemesinin bir nedeni olarak kabul edilebilir.  

Uluslararası bir çalışma olan PISA uygulamasından elde edilen bu bulgular 
(öğrencilerin demografik özellikleri, fen-matematik-okuma alanlarına olan ilgisi tutum ve 
başarıları) doğrultusunda öğrencilerin başarısızlığı altında yatan temel etmenler tespit 
edilmeli, gerekli eksiklikler giderilmelidir. Örneğin, öğrencilerin okuma beceri ve isteklerini 
artırıcı önlem ve uygulamalara önem verilmelidir. Ülke bazında eğitime yapılacak 
yatırımların, diğer alanlardaki gelişmeleri de tetikleyeceği unutulmamalıdır. Daha sonra 
yapılacak araştırmalar için ise, Türkiye’nin PISA uygulamalarına ilk katıldığı 2003 yılından 
itibaren 2006, 2009 yılları da dahil edilerek, başarılı ve gelişmiş ülkeler ile karşılaştırmalar 
yapılabilir.  

Bu çalışmanın bulguları ile demografik ve sosyo-ekonomik düzey değişkenlerinin 
PISA’daki başarı ile ilişkilerini araştıran çalışmaların bulguları, eğitim yatırımları konusunda 
politika üretenlerin ve karar vericilerin dikkatini çeker niteliktedir. İnsana yatırım, eğitime 
yatırım anlamına geldiğine göre, Türkiye’nin gelişmiş ülkeler arasında yer almasını sağlayıcı 
yatırımların ve tedbirlerin “günü kurtarma” formatından çıkması gerekmektedir. Eğitime 
yapılan yatırımların sonuçlarının orta veya uzun vadede alınacağı gerçeğinden hareketle 
tutarlı ve istikrarlı uygulamalara ve yatırımlara gereksinim olduğu açıktır.  

Kaynakça 

Altun, A. (2007). Effects Of  Student and School Related Factors on The Mathematics Achievement In Turkey 
At Eight Grade Level, Yayınlamamış Doktora Tezi, ODTU, Ankara 

Anıl, D. (2009).Uluslararası Öğrenci Başarılarının Değerlendirme Programı (PISA)’nda Türkiye’deki  
öğrencilerin Fen Bilimleri Başarılarını Etkileyen Faktörler. Eğitim ve Bilim, (34), 152  

Aşkar, P. Ve .Olkun, S. (2005). PISA 2003 Sonuçları Açısından  Okullarda Bilgi  ve İletişim Teknolojileri 
Kullanımı, Eurasian Journal Of Educational Research, 19, 15-34. 

Aypay, A. ve Özbaşı, D. (2008). Öğretmenlerin Bilgisayara Karşı Tutumlarının  İncelenmesi. Kuram ve 
Uygulamada Eğitim Yönetimi, 55. 

Berberoğlu, G. ve Kalender, İ. (2005).  Öğrenci Başarısının Yıllara, Okul Türlerine,  Bölgelere  Göre  
İncelenmesi: ÖSS ve PISA Analizi. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 4, (7), 21-3 

Clements,D.H . (1997). Effective Use of Computers with young Children, ERICDocumentsReproduction 
Service, No: Ed 436,231. 



  201

Çalışkan, M. (2008). The Impact Of School And Student Related Factors on Scientific Literacy Skills In The 
Programme for International Student Assessment-PISA 2006, Yayınlanmamış Doktora Tezi, ODTU, 
Ankara. 

Dünya Bankası, 2008. Türkiye’nin Gelecek Nesillerine Yatırım Yapmak: Okuldan İşe Geçiş ve Türkiye’nin  
Kalkınması. İnsani Kalkınma Sektörü Türkiye Birimi Avrupa ve Orta Asya Bölgesi, Haziran, Rapor No. 
44048 – TU 

EARGED, 2005. PISA 2003 Projesi Ulusal Nihai Rapor. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Araştırma ve Geliştirme 
Daire Başkanlığı 

EARGED, 2007. PISA 2006 Ulusal Ön Rapor. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Araştırma ve Geliştirme Daire  
Başkanlığı. 

Eğitim Reformu Girişimi [ERG], 2009. Eğitimde Eşitlik Politika Analizi ve Öneriler. Bu rapor, Açık Toplum  
Enstitüsü tarafından desteklenen “Türkiye’de Eğitimde Eşitliğin Geliştirilmesi İçin Verilere Dayalı 
Savunu” projesi kapsamında yayımlanmıştır. 

Güzel, İ.Ç. 2006). A Cross-Cultural Comparision of the Impact Of Human And Physical  esource Allocations on  
Student’s mathematical Literacy Skills In The Programme for International  Student Assessment (PISA), 
Yayınlanmamıs Doktora Tezi, ODTU, Ankara. 

Kumandaş, H. (2008). İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Performans Görevlerine İlişkin  Tutumlarını Etkileyen 
Faktörler. Yayınlanmamış Yüksek lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. 

Satıcı, K. (2008). PISA 2003 Sonuçlarına Göre Matematik Okuryazarlığını Belirleyen Faktörler: Türkiye ve 
Hong Kong-Çin. Yayınlamamış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Balıkesir.  

Toprakçı, E. (2006). Primary Schools and Compulsory Education in Turkey. International Journal of 
Educational Reform (IJER),Winter Erişim: ww.rowmaneducation.com/Journals/IJER/Winter06.shtm 
Savran, N. Z. (2004). PISA- Projesi’nin Türk eğitim sistemi açısından değerlendirilmesi. Türk  Eğitim 
Bilimleri  Dergisi, 2 (4), 397-414. 

Yıldırım, K. (2009). Uluslar arası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) 2006 Yılı Verilerine Göre  
Türkiye’de Eğitimin Kalitesini Belirleyen Temel Faktörler. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Eğitim  
Bilimleri Enstitüsü, Gazi Üniversitesi.  



  202

Ortaöğretimde Alana Yönlendirme Sorunu: 
İlgi Alanı ve İlköğretim Diploma Puanları  

Ölçüt Olabilir mi?  
The Question Of The Section Guidance in Secondary 

Education: May The Interests and Prımary Education Degree 
Be a Criterion? 

 

Emre Gökhan ERKAN* 
 

Özet 

 Bu çalışmada, ortaöğretimde alana yönlendirme, akademik başarı puanları ile birlikte ilgi alanı 
ve ilköğretim diploma puanlarının da bir ölçüt olarak kullanılabilirliği tartışılmıştır. Bu amaçla, belirtilen 
bağımsız değişkenlerin bağımlı değişken olan öğrencilerin onuncu sınıf akademik başarılarını yordama 
gücü, çoklu doğrusal regresyon yöntemi ile ortaya konulmuştur.  Araştırmanın verileri Mersin İli Tarsus 
İlçesi İclal Ekenler Lisesi onuncu sınıfta öğrenim görmekte olan 74 öğrenciden toplanarak analiz 
edilmiştir. Sonuçta, dokuzuncu sınıfa ait akademik başarı puanlarının Fen Bilimleri, Türkçe-Matematik 
ve Sosyal Bilimler alanları için anlamlı ve önemli bir etkiye sahip yordayıcı olduğu, Mekanik İlgisi’ nin 
Fen Bilimleri alanı için anlamlı ve önemli bir etkiye sahip yordayıcı olduğu, öğrencilerin ilköğretim 
diploma puanlarının ise her üç alan içinde anlamlı bir yordayıcı olmadığı ortaya konmuştur. 

Anahtar Kelimeler : Alan Seçimi, Akademik Başarı, İlgi Alanları, Yordama, Regresyon 

   

Abstract 

In this study, it is researched that the utulity of the primary education degree of the students and 
their interest as criteria fort he guidance of the students to subject section in the secondary education. 
With this purpose; the ability of indepented variables for predicting the academic success of the students 
in the tenth grade which is the dependent veriable revaled by the help of the multiple linear regression 
method. In this study, all datum are gathered from 74 students at İclal Ekenler High School in Tarsus, 
Mersin. As a result of this studythree facts have been concluded as followings: The academic success 
degree of the ninth grade students are significant and affective predictor fort he sections of science, 
Turkish – Mathematics and social science; Mechanics interest is significant and effective predictor for 
section of science; the primary education degree of the student is not a significant predictor for these three 
sections. 

Key Words : Section Decision Academic Success, Interests, Prediction, Regression 
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Giriş 

 Giderek karmaşıklaşan toplum yaşamında yetişmekte olan gençlerin meslekleri 

görerek, yaşayarak tanımasına olanak kalmamıştır. Bu nedenle, okullarda verilen 

eğitimin amaçlarından bir tanesi de, bireylere meslek olanaklarını tanıtmak üzere 

sistemli hizmetler sunmak ya da mesleki yönlendirme, meslek tercihi ve meslek 

seçimine yönelik çalışmalar yapmaktır. Meslek tercihi, bireyin meslekler arasından 

beğenisine uygun olanları olmayanlardan ayırması anlamını taşırken, meslek seçimi ise, 

bireyin bir mesleğe girmeden önce girebileceği meslekler arasından bir ayrım yapması 

ve ayırdığı bu mesleğe girmek için çaba göstermesi anlamına gelir (ÜSYM, 1978). 

Meslek tercihi veya meslek seçimi gibi kavramlar ortaöğretim aşamasına gelmiş ve bir 

mesleğe yönelmek üzere üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencileri yakından 

ilgilendirmektedir. Meslek tercihi ve sonucunda yapılan meslek seçimi bireyin 

yaşamında önemli bir yere sahiptir. Çünkü, bireyin seçeceği meslek onun işinde başarılı 

olup olamayacağını, ileride iş bulup bulamayacağını, nerede oturup, kiminle 

evleneceğini ve kimlerle etkileşim içinde bulunacağını belirler. Kişinin yaşamına 

böylesine çok yönlü etkileri olan meslek alanının seçimi günümüzde giderek 

karmaşıklaşan bir sorun haline gelmiştir. (Kuzgun, 2000). 

 Ortaöğretimde, öğrencilerin meslek alanlarını belirlemede atılan ilk adım 

dokuzuncu sınıftan onuncu sınıfa geçişte yapılan alan seçimidir. (MEB, 2008)’ e göre, 

alan seçiminde öğrenciler, Fen Bilimleri Alanı, Sosyal Bilimler Alanı, Türkçe 

Matematik Alanı, Yabancı Dil Alanı, Spor Alanı ve Sanat Alanına yönelebilmektedirler. 

Bununla birlikte, öğrencilerin ilköğretimdeki yöneltme esas ve ölçütleri de dikkate 

alınarak kendisinin ve velisinin görüşü doğrultusunda ilgili müdür yardımcısı, sınıf 
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rehber öğretmeni ve rehber öğretmen tarafından ilgi, istek, yetenek ve derslerdeki başarı 

durumlarına göre alanlara yönlendirilebileceği belirtilmektedir. Ayrıca, alana 

yönlendirmelerde, alanlara kaynaklık eden derslerin yılsonu notları ya da yılsonu 

notlarının ağırlıklı ortalamasının esas alınacağı belirtilmektedir. Bir öğrencinin Lise 2’ 

de herhangi bir alana yönelebilmesi için öğrencinin Lise 1’ de o alana kaynaklık eden 

derslerdeki yıl  sonu ağırlıklı not ortalaması en az 2,50 olmalıdır (Alana kaynaklık eden 

dersler: Fen Bilimleri alanı için; Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik, Sosyal Bilimler 

alanı için; Dil Anlatım, Türk Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Türkçe – Matematik alanı için; 

Dil Anlatım, Türk Edebiyatı, Matematik). Buradan anlaşılacağı üzere, alana 

yönlendirmede öğrencilerin ilköğretimdeki yöneltme esas ve ölçütleri, ilgileri gibi 

faktörler de dikkate alınmakta ancak sonunda, belirleyici ve tek ölçüt olarak derslerin 

yılsonu notlarının ağırlıklı ortalaması esas alınmaktadır. Yani, ilköğretim yönetme 

ölçütleri ve öğrencilerin ilgi alanları dikkat edilmesi gereken, dokuzuncu sınıf akademik 

başarıları ise esas alınması gereken bir ölçüt olmaktadır. 

Yönlendirmede, belirleyici ve tek ölçüt olarak, öğrencilerin alanlara kaynaklık 

eden ders başarı puanları esas alınmaktadır. Çünkü akademik başarı ölçütünün, 

yönlendirilen alandaki akademik performansın en önemli göstergesi olacağı 

varsayılmaktadır. Ancak bu ölçüt, her zaman için öğrencinin yöneldiği alandaki 

akademik performansının anlamlı bir yordayıcısı olmamaktadır. (Küçükahmet, 1998 ), 

öğrencilerin okul başarılarının her geçen gün biraz daha büyüyen bir sorun haline 

geldiğini, özellikle öğretim yılı sonunda hemen herkesin okullardaki başarısızlık 

konusunda birbirlerini suçladığını, bu konuda kendilerini savunma gereğini duyan 

öğrencilerin ise yeterince çalıştıklarını ancak istedikleri sonuçları alamadıklarını 

belirttiklerini, diğer yandan eğitimin üst düzey ilgililerinin ise, öğrenci affı, yeni sınav 
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hakkı ya da yürürlükte olan kanun ve yönetmeliklerin değişik yorumu gibi önlemlerle 

soruna geçici çözümler getirdiklerini söylemektedir. 

Ortaöğretimde alana yönlendirme çalışmalarında, öğrencilerin ilgi alanları dikkat 

edilmesi gereken değil alana kaynaklık eden ders başarılarının yanında belirleyici bir 

ölçüt olarak kullanılmalıdır. İlgi, belirli faaliyetlere isteyerek yönelme, bu faaliyetleri 

kısıtlayıcı koşullar altında bile başka faaliyetlere tercih etme ve bu faaliyetleri yaparken 

yorgunluk yerine dinlenmişlik, bıkkınlık yerine devam etme isteği duyma durumlarında, 

varlığına hükmettiğimiz bir iç uyarıcı olarak düşünülebilir. Genellikle insan ilgi 

duyduğu konularla daha fazla meşgul olmak ister ve dolayısıyla o alanda daha başarılı 

olur (Kuzgun, 2000). Çetinkaya’ nın (1995) lise ikinci sınıf matematik ve edebiyat 

bölümünde okuyan öğrenciler ile yaptığı araştırmasında, öğrencilerin yönelmiş 

oldukları alanların ilgilerine uygun olmadığını belirtmesi de okullardaki akademik 

başarı sorunu üzerinde düşünürken yönlendirme sürecinde ilgi faktörünün de dikkate 

alınması gereken bir durum olduğunu göstermektedir. . Kepçeoğlu (1990), öğrencilerin 

okullarda göstermiş olduğu akademik başarının ortalama % 30’ unun yetenek ile 

açıklanabileceğini, akademik yetenek ile ilgisi olmayan % 70’ lik kısmının ise diğer 

etmenlerle açıklanabileceğini belirtmektedir. Dolayısıyla öğrencilerin ilgi alanlarının, 

alana kaynaklık eden ders başarıları ile birlikte yönlendirme de bir ölçüt olarak 

kullanılması, yönlendirilen alandaki akademik performansın daha anlamlı bir 

yordayıcısı olabilir.  

 Yükseköğretime giriş sınavı üzerinde yapılan çalışmalarda, ilgi alanlarının giriş 

sınavı ile birlikte bir ölçüt olarak kullanılmasının gerektiği, bu durumun öğrencilerin 

yönlendirilen alandaki akademik başarılarını olumlu yönde etkileyeceği belirtilmiştir 
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(Koç, 1973; Anar, 1986; Alkan, 1993). İlgi alanı puanları kullanılarak üniversitedeki 

akademik başarının kestirilmesine yönelik yapılan çalışmalarda da, ilgi alanı puanlarının 

akademik başarının kestirilmesinde anlamlı yordayıcılar olduğu ortaya konmuştur 

(Begik, 1997; Erkan, 2004). Begik (1997), araştırma kapsamına aldığı yüksek öğretim 

programına göre, mekanik ilgisi puanın, Erkan’da (2004) edebiyat ilgisi puanının 

yükseköğretimdeki akademik başarıyı anlamlı bir şekilde yordadığını belirtmişlerdir. 

Ülkemizde, ortaöğretimdeki yöneltme çalışmalarında ilgi alanları puanlarının 

ölçüt olarak kullanılması ve akademik başarının kestirilmesine yönelik herhangi bir 

çalışmaya rastlanılmamıştır. Benzer çalışmaların daha çok üniversiteye giriş sorunu 

bağlamında tartışıldığı görülmektedir ( Begik, 1997; Erkan, 2004 ). Ortaöğretime 

yönelik yapılan çalışmalar da ise, öğrenciler alana yönlendirildikten sonra ilgi alanları 

ortaya konularak, ilgili alana yönelmeyi düşünen öğrenciler için bir profil ortaya 

konulmaya çalışılmıştır ( Bağatır, 1996; Karamustafa, 2000 ). Bu çalışma, öğrencilerin 

ilgi alanları puanlarının yöneltme sürecinde bir ölçüt olarak kullanılması, öğrencilerin 

yönelmiş oldukları alanlarındaki akademik başarılarını yordama gücünü ortaya koyması 

bakımından önem taşımaktadır. Ayrıca, öğrencilerin ilgi alanları puanları ile birlikte 

geçmiş akademik performanslarının bir göstergesi olan İlköğretim Diploma Puanları da 

yöneltme sürecinde bir ölçüt olarak kullanılarak, öğrencilerin yönelmiş oldukları 

alanlarındaki akademik başarılarını yordama gücünün anlamlılığı test edilecektir. 

Yöntem 

Araştırma, ilişkisel tarama modelinde olup, Karasar (2000)’a göre, tarama 

modelindeki araştırmalar var olan bir durumu olduğu şekli ile betimlemeyi amaçlayan 

araştırma yaklaşımlarıdır. Tarama modelindeki araştırma bulguları gerçek bir neden 
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sonuç ilişkisi olarak yorumlanamaz, ancak, o yönde bazı ipuçları vererek, bir 

değişkendeki durumun bilinmesi halinde ötekinin kestirilmesinde yararlı sonuçlar 

verebilir.  

Çalışma Grubu 

Mersin İli Tarsus İlçesi İclal Ekenler Lisesi dokuzuncu sınıfında öğrenim 

görmekte olan 91 öğrenciden, veri toplama sürecinde envantere isteksiz yanıt veren 17 

öğrenci araştırma kapsamından çıkarılarak 74 öğrenci çalışma grubunu oluşturmuştur.  

Tablo 1. Çalışma Grubundaki Öğrencilerin Alanlarına Göre Dağılımı 

Alan N % 

Fen Bilimleri Alanı 22 30 

Türkçe Matematik Alanı 22 30 

Sosyal Bilimler Alanı 30 40 

Toplam  74 100 

  

Tablo 1’ de görüldüğü gibi araştırma verilerinin toplandığı 74 öğrencinin 22’ 

sini ( %30 ) Fen Bilimleri Alanı öğrencileri, 22’ sini ( %30 ) Türkçe Matematik Alanı 

öğrencileri 30’ unu da       ( % 40 ) Sosyal Bilimler Alanı öğrencileri oluşturmaktadır.  

Veri Toplama Araçları 

Öğrencilerin ilgi alanı puanları, Kuzgun (2008) tarafından geliştirilip, geçerlik 

ve güvenirlik çalışmaları yapılan Kendini Değerlendirme Envanterinin öğrenciler 

dokuzuncu sınıfta iken uygulanması ile elde edilmiştir. Envanter ile on bir ilgi alanı 

ölçülebilmektedir. Bu ilgi alanları; Temel Bilim, Sosyal Bilim, Canlı Varlık, Mekanik, 
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İkna, Ticaret, İş Ayrıntıları, Edebiyat, Güzel Sanatlar, Müzik, Sosyal Yardım’ dır. 

Öğrencilerin onuncu sınıf akademik başarıları ise, birinci dönem akademik başarıları ile 

sınırlıdır. 

İşlem 

Bağımsız değişken sayısı ile örneklem büyüklüğü arasındaki ilişkinin araştırma 

bulgularına olumsuz etkilerini önlemek için on bir ilgi alanından bir tanesi seçilerek 

modele dahil edilmiştir. Bu seçim süreci de, her bir alan için, bağımlı değişkenle en 

yüksek korelasyon gösteren ilgi alanı şeklinde olmuştur. Buna göre, Fen Bilimleri alanı 

için Mekanik İlgisi (r= -0,41), Türkçe – Matematik alanı için Temel Bilim ilgisi (r= -

0,32), Sosyal Bilimler alanı için de İkna İlgisi     (r= 0,30) bağımlı değişken olan onuncu 

sınıf akademik başarı puanı ile en yüksek korelasyonları göstermişlerdir.  

Verilerin Analizi 

Bağımsız değişkenlerin (dokuzuncu sınıfta alana kaynaklık eden ders başarı 

ortalamaları, ilgi alanları ve ilköğretim diploma puanı) bağımlı değişkeni (onuncu sınıf 

akademik başarı puanı) yordama gücü çoklu doğrusal regresyon analizi ile ortaya 

konmuş, veriler SPSS paket programında araştırmacı tarafından analiz edilerek bulgular 

tablolar halinde sunulmuştur. 

Bulgular 

 Bu çalışmada, ortaöğretimde alana yöneltme sürecinde tek ölçüt olarak 

kullanılan dokuzuncu sınıfta alana kaynaklık eden ders başarı ortalamalarının yanında 

ilgi alanı ve ilköğretim diploma puanlarının da bir ölçüt olarak kullanılabilirliğinin 

tartışılması amaçlanmaktadır.  
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Tablo 2. Dokuzuncu Sınıfta Alana Kaynaklık Eden Ders Başarı, İlköğretim 
Diploma ve Mekanik İlgi Puanlarının Onuncu Sınıf Fen Bilimleri Alanı 
Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Yordama Gücüne Ait Regresyon Analizi 
Sonuçları ( N= 22 ) 

Değişken B 
Standart 

Hata 
β t p İkili r Kısmi r 

Sabit -1,036 15,743  -,066 ,948   

Diploma 
Puanı 

2,247 ,198 ,015 ,113 ,911 ,55 ,28 

9. Sınıf 
Ort. 

1,006 ,153 ,798 6,586 ,00* ,83 ,84 

Mekanik  -,139 ,049 -,330 -2,843 ,01* -,41 -,56 

R= 0,90  R²= 0,81 
F(3, 18) = 24,984 p= ,000 
 

 Tablo 2’ de görüldüğü üzere, İlköğretim Diploma Puanı, dokuzuncu sınıfta alana 

kaynaklık eden ders başarı ortalamaları ve Mekanik İlgisi değişkenleri, onuncu sınıf Fen 

Bilimleri Alanı öğrencilerinin alana ait derslerin birinci dönemdeki akademik başarıları 

ile birlikte yüksek düzeyde ve anlamlı bir ilişki vermektedir (R= 0,90, R²= 0,81, p<.01). 

Standardize edilmiş regresyon katsayısına ( β ) göre, yordayıcı değişkenlerin onuncu 

sınıf akademik başarısı üzerindeki önem sırası; dokuzuncu sınıfta alana kaynaklık eden 

ders başarı ortalamaları (0,79), Mekanik İlgisi (-0,33) ve İlköğretim Diploma Puanıdır 

(0,01). Regresyon analizinin anlamlılığına ilişkin t – testi sonuçları incelendiğinde ise, 

dokuzuncu sınıfta alana kaynaklık eden ders başarı ortalamaları ve Mekanik İlgisi’ nin 

onuncu sınıf akademik başarısı üzerinde anlamlı bir yordayıcı olduğu görülmektedir. 

İlköğretim Diploma Puanı anlamlı bir etkiye sahip değildir. Regresyon analizi 

sonuçlarına göre, Fen Bilimleri alanındaki öğrencilerin onuncu sınıf akademik 

başarılarının yordanmasına ilişkin regresyon eşitliği aşağıda verilmiştir. 

Ort10= -1,036 + ,798 9.Sınıf Ort. - ,330 Mekanik İlgisi + ,015 Diploma Puanı 
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Tablo 3. Dokuzuncu Sınıfta Alana Kaynaklık Eden Ders Başarı, İlköğretim 
Diploma ve Temel Bilim İlgi Puanlarının Onuncu Sınıf Türkçe – Matematik  Alanı 
Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Yordama Gücüne Ait Regresyon Analizi 
Sonuçları ( N= 22 ) 

Değişken B 
Standart 

Hata 
β t p İkili r Kısmi r 

Sabit -15,341 21,823  -,703 ,491   

Diploma 
Puanı 

,313 ,281 ,205 1,116 ,279 ,549 ,254 

9. Sınıf 
Ort. 

,761 ,245 ,601 3,107 ,006* ,737 ,591 

Temel 
Bilim 

-3,65 ,094 -,064 -,387 ,703 -,317 -,091 

R= ,76   R²= ,58 
F(3, 18) = 8,132 p= ,001 
 

Tablo 3’ de görüldüğü üzere, İlköğretim Diploma Puanı, dokuzuncu sınıfta alana 

kaynaklık eden ders başarı ortalamaları ve Temel Bilim İlgisi değişkenleri, onuncu sınıf 

Türkçe Matematik Alanı öğrencilerinin alana ait derslerin birinci dönemdeki akademik 

başarıları ile birlikte yüksek düzeyde ve anlamlı bir ilişki vermektedir (R= 0,76, R²= 

0,58, p<.01). Standardize edilmiş regresyon katsayısına ( β ) göre, yordayıcı 

değişkenlerin onuncu sınıf akademik başarısı üzerindeki önem sırası; dokuzuncu sınıfta 

alana kaynaklık eden ders başarı ortalamaları (0,60), İlköğretim Diploma Puanı (0,20) 

ve Temel Bilim İlgisidir (-0,06). Regresyon analizinin anlamlılığına ilişkin t – testi 

sonuçları incelendiğinde ise, sadece dokuzuncu sınıfta alana kaynaklık eden ders başarı 

ortalamalarının onuncu sınıf akademik başarısı üzerinde anlamlı bir yordayıcı olduğu 

görülmektedir. İlköğretim Diploma Puanı ve Temel Bilim İlgisi anlamlı bir etkiye sahip 

değildir. Regresyon analizi sonuçlarına göre, Türkçe – Matematik alanındaki 
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öğrencilerin onuncu sınıf akademik başarılarının yordanmasına ilişkin regresyon eşitliği 

aşağıda verilmiştir. 

Ort10= -15,341 + ,601 9.Sınıf Ort. + ,205 Diploma Puanı - ,064 Temel Bilim İlgisi 

Tablo 4. Dokuzuncu Sınıfta Alana Kaynaklık Eden Ders Başarı, İlköğretim 
Diploma ve İkna İlgi Puanlarının Onuncu Sınıf Sosyal Bilimler Alanı 
Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Yordama Gücüne Ait Regresyon Analizi 
Sonuçları ( N= 30 ) 

Değişken B 
Standart 

Hata 
β t p İkili r Kısmi r 

Sabit -24,895 15,457  -1,611 ,119   

Diploma 
Puanı 

,333 ,259 ,210 1,287 ,209 ,566 ,245 

9. Sınıf 
Ort. 

,924 ,243 ,593 3,796 ,001 ,727 ,597 

İkna  2,714 ,066 ,057 ,409 ,686 ,296 ,080 

R= ,75   R²= ,57 
F(3, 18) = 11,352 p= ,00 

 

Tablo 4’ de görüldüğü üzere, İlköğretim Diploma Puanı, dokuzuncu sınıfta alana 

kaynaklık eden ders başarı ortalamaları ve İkna İlgisi değişkenleri, onuncu sınıf Sosyal 

Bilimler Alanı öğrencilerinin alana ait derslerin birinci dönemdeki akademik başarıları 

ile birlikte yüksek düzeyde ve anlamlı bir ilişki vermektedir (R= 0,75, R²= 0,57, p<.00). 

Standardize edilmiş regresyon katsayısına ( β ) göre, yordayıcı değişkenlerin onuncu 

sınıf akademik başarısı üzerindeki önem sırası; dokuzuncu sınıfta alana kaynaklık eden 

ders başarı ortalamaları (0,59), İlköğretim Diploma Puanı (0,21) ve İkna İlgisidir (0,05). 

Regresyon analizinin anlamlılığına ilişkin t – testi sonuçları incelendiğinde ise, sadece 

dokuzuncu sınıfta alana kaynaklık eden ders başarı ortalamalarının onuncu sınıf 

akademik başarısı üzerinde anlamlı bir yordayıcı olduğu görülmektedir. İlköğretim 
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Diploma Puanı ve İkna İlgisi anlamlı bir etkiye sahip değildir. Regresyon analizi 

sonuçlarına göre, Sosyal Bilimler alanındaki öğrencilerin onuncu sınıf akademik 

başarılarının yordanmasına ilişkin regresyon eşitliği aşağıda verilmiştir. 

Ort10= -24,895 + ,593 9.Sınıf Ort. + ,210 Diploma Puanı + ,057 İkna İlgisi 

 Alanlara göre regresyon tabloları incelendiğinde, öğrencilerin dokuzuncu sınıfta 

alana kaynaklık eden ders başarı ortalamalarının her üç alan için de en önemli ve 

anlamlı bir etkiye sahip olduğu görülmektedir.. İlgi alanı puanlarının sadece Fen 

Bilimleri alanında ki öğrenciler için, dokuzuncu sınıfta alana kaynaklık eden ders başarı 

ortalamalarından sonra önemli ve anlamlı bir etkiye sahip olduğu, Türkçe – Matematik 

ve Sosyal Bilimler alanları içinse anlamlı bir etkiye sahip olmadığı görülmektedir. 

İlköğretim diploma puanlarının ise, her üç alan içinde anlamlı bir etkiye sahip olmadığı 

görülmektedir. Bu bulgulara göre ilgi alanları ( mekanik ilgisi ) onuncu sınıf akademik 

başarıyı sadece Fen Bilimleri alanında anlamlı olarak yordamaktadır. Bu bulgulara göre, 

Fen Bilimleri alanına yapılan yönlendirmelerde, dokuzuncu sınıfta alana kaynaklık eden 

ders başarı ortalamalarının yanında mekanik ilgisi puanlarının da bir ölçüt olarak 

kullanılabileceği söylenebilir. Bununla birlikte regresyon eşitliği en fazla Fen Bilimleri 

alanındaki öğrencilerin akademik başarılarını açıklayabilmektedir ( % 81 ). Bunu 

Türkçe – Matematik alanı ( % 58 ) ve Sosyal Bilimler alanı ( % 57 ) takip etmektedir. 

Tartışma ve Yorum 

 Bu çalışmada ortaöğretim dokuzuncu sınıf öğrencilerinin, ilgi alanları ve 

ilköğretim diploma puanlarının onuncu sınıf akademik başarılarını yordama gücü ortaya 

konulmuştur. Bu bulgular doğrultusunda da, ortaöğretim alana yöneltme çalışmalarında 

akademik başarının yanında ilgi alanları ve ilköğretim diploma puanlarının bir ölçüt 
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olarak kullanılabilirliği tartışılmıştır. Ortaöğretimdeki alana yönlendirme 

çalışmalarında, ilgi alanları belirleyici bir ölçüt olarak kullanılmamakta, rehberlik 

hizmetleri kapsamında öğrencilerin ilgi alanlarını tanıması ve bu yönde kararlar vermesi 

beklenmektedir. Ancak Çetinkaya’ nın (1995), öğrencilerin yöneldikleri alanlara uygun 

ilgilere sahip olmadığını belirtmesi, Alkan’ ın da (1993), mesleki rehberlik yardımı alıp 

almamanın, öğrencilerin mesleki ilgilerine uygun programlara yönelmelerine bir 

etkisinin olmadığını ortaya koyması ilgi alanlarının yönlendirme sürecinde belirleyici 

bir ölçüt olarak kullanılmasının gerekli olduğunu düşündürmektedir. 

 Bu araştırmanın sonuçları göstermektedir ki, öğrencilerin dokuzuncu sınıftaki 

akademik başarıları yöneldikleri alanlardaki akademik başarının en önemli 

yordayıcısıdır. İlgi değişkeni ise, sadece Fen Bilimleri alanına yönelen öğrenciler için 

anlamlı bir yordayıcı olmaktadır. Diğer alanlar için ise ilgi değişkeni onuncu sınıftaki 

akademik başarıyı anlamlı bir şekilde yordamamaktadır. Diğer taraftan, öğrencilerin 

ilköğretim başarılarını yansıtan ilköğretim diploma puanları ise hiçbir bölümde 

akademik başarının anlamlı bir yordayıcısı olmamaktadır. 

 Bu tür çalışmaların, daha geniş örneklemlerde, ilgi alanlarını ölçen geçerliği ve 

güvenirliği kanıtlanmış değişik ölçme araçları ile tekrarlanması, elde edilen bulguların 

da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir. Çünkü mesleki 

rehberlik yardımı almak çoğu zaman öğrencilerin ilgilerine uygun programlara 

yerleşmesi ile sonuçlanmamakta, bu durum da beraberinde akademik başarı sorununu 

ortaya çıkarmaktadır. 
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Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavının 
Madde Yanlılığı Bakımından İncelenmesi 

 
Dr. Nurcan ATEŞOK DEVECİ, Doç.Dr. Nukhet ÇIKRIKÇI DEMİRTAŞLI  

Özet 

Bu araştırmada, ÖSYM tarafından hazırlanarak, merkezi sistemle yılda iki kez uygulanan, 

2005 mart dönemi,  ÜDS-Sosyal Bilimler-İngilizce testindeki maddelerin, Eğitim Bilimleri ve 

Öğretmen Yetiştirme (EBÖY) ile Beşeri ve İdari Bilimler (BİB) alanları ve cinsiyet faktörü 

bakımından madde işlevsel fonksiyonu gösterip göstermediği araştırılmıştır. Araştırma, testi 

yanıtlayan,  1933 EBÖY ve  1798 BİB alanı katılımcıları ile  yürütülmüştür.  OSYM araştırma 

biriminden alınan ham verilerin çözümlenmesinde, Madde Tepki Kuramı’na dayalı, Madde 

İşlevsel Fonksiyonu-MİF (Differential Item Functioning-DIF), belirleme yöntemleri olan, bi 

parametre farkları, işareti ve işaretsiz alan indeksleri yöntemleri kullanılmıştır.  Bu yöntemlere 

bağlı hesaplanan MİF’larının kritik değerleri olarak, iç ölçüt kullanılmıştır. Araştırma bulgularına 

göre; BİB alanı  yanıtlayıcıları, EBÖY alanı  yanıtlayıcılarına göre ve kızlar erkeklere göre, daha 

avantajlı görünmektedir. Alana göre yapılan incelemelerde, EBÖY alanı, “ tarih, arkeoloji, 

tiyatro, askerlik, strateji, başarı” BİB alanı ise “ekonomi, ticaret, siyaset, para, bankacılık” gibi 

konuları içeren maddelerde daha avantaj sağlamıştır. Cinsiyete göre yapılan incelemelerde, kızlar, 

“doğum oranları, sanat, yardım, bankacılık, erkekler – kadınlar, çocuk gelişimi, tiyatroya gitme,” 

erkekler ise “askerlik, döviz kuru, tarih, ticaret, ekonomi, siyaset, tarihi şahsiyetler” gibi konu 

alanlarındaki maddelerde avantaj sağlamıştır. MİF içeren maddeler, testteki on madde yapısından,  

“uygun kelime, fiil veya deyimi bulma, dilbilgisi, paragrafta uygun olmayan cümleyi bulma ve 

metin inceleme ve anlatım” yapısında yer almaktadır. 

Anahtar kelime; madde yanlığı, madde ayrışık fonksiyonu, test geçerliği 

 

Giriş 

Testler,  seçme, yerleştirme, rehberlik hizmetleri, yeterlikleri teşhis etme gibi çeşitli 

kararlara dayanak olması amacı ile kullanılır. Testlerin, bu türden kararların 
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alınması için kullanılması durumlarında psikometrik özelliklerinin belirli 

seviyelerde olması gerekir (Horst 1966). Testlerin psikometrik özelliklerinden biri 

olan geçerlik için  test maddelerinin, testi yanıtlayan aynı yetenek seviyesinde 

olupda, cinsiyet, kültür, öğretim alanı gibi  farklı gruplarda yer alabilen bireyler 

için daha zor ya da daha kolay cevaplanabilir olmaması gerekir. Aksi durumda test, 

testi yanıtlayanların bazıları için avantajlı  olurken, bazıları için dezavantajlı 

olabilir. Böyle bir durumda teste bağlı alınacak kararlar tüm yanıtlayıcılar için adil 

olmayıp, yanlış  olabilir. Testlerin en önemli psikomertik özelliklerinden olan 

geçerlik ve güvenirliği düşüren bu durum için testte yer alan maddelerin madde 

işlevsel forksiyonu (MİF) içerdiği belirtilir. MİF, testlerin geçerliği,  ölçme hataları   

ve farklı varyans kaynaklarının belirlenmesi kapsamında ele alınmaktadır. MİF 

aynı yetenek düzeyinde olan fakat farklı gruplardan gelen iki kişinin bir maddeyi 

doğru cevaplama olasılıklarının aynı olmaması durumu olarak tanımlanmaktadır. 

(Camili  ve Shepard 1994; Osterlind, 1983; Tittle, 1988; Cole ve Moss, 1989). 

Ülkemizde lisansüstü programlara devam edebilmek ve yükseköğretim 

kurumlarında akademik yükselmeler için bilimsel yeterlik yanında ön koşul olarak 

bir yabancı dilde yeterli olma koşulu aranmaktadır. Üniversitelerarası Kurul  

Yabancı Dil Sınavı(ÜDS) doçent ve doktora/sanatta yeterlik adaylarının yabancı 

dilde yeterlik belirleme için geçerli olan sınavlardan biridir. Bu araştırma ile, ÜDS 

Sosyal Bilimler İngilizce (SBİ) testindeki maddelerin, sosyal bilimlerin farklı 

alanlarında yer alan gruplar arasında, alana ve cinsiyete göre MİF içerip, 

içermediğini belirlemektir. 

Araştırmanını Soruları 

1- ÜDS Sosyal Bilimler İngilizce testi maddeleri, Eğitim Bilimleri - Öğretmen 

Yetiştirme (EBÖY) alanı ile Beşeri ve İdari Bilimler (BİB) alanlarından gelen, 
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yanıtlayıcı gruplarında, bi parametre farkları  ve alan indeksleri yöntemlerine göre 

madde işlevsel fonksiyonu içermekte midir? 

2- ÜDS Sosyal Bilimler İngilizce testi maddeleri, tüm kız  ve erkek yanıtlayıcı 

gruplarında, bi parametre farkları  ve alan indeksleri yöntemlerine göre madde 

işlevsel fonksiyonu içermekte midir ? 

  Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil sınavı maddelerinin farklı alanlardan ve 

cinsiyet gruplarından gelen yanıtlayıcılar için madde işlevsel fonksiyonu 

açısından incelenmesinin, testin yapısı ve farklı gruplara uygulanması ile ilgili, 

sorunların belirlenmesi  bakımından katkı getireceği beklenmektedir. 

Alanyazında ikinci dil sınavlarına ilişkin MİF çalışmaları oldukça azdır. Pae 

(2004),  Fen ve sosyal bilimler akademik özgeçmişleri olan kore öğrencilerinin 1998 

üniversite giriş sınavının, İngilizce alt testi maddelerini MİF bakımından,  Mantel-

Haenszel ve likelihood Ratio yöntemini kullanarak araştırmıştır.  Testteki elli beş 

maddenin 28’inde MİF belirlemiştir. MİF  kaynaklarının belirlenmesi için  içerik 

araştırması yapılması önerilmiştir. Ryan ve Bachman’ın (1992)TOEFL testinde 

yaptıkları cinsiyet yanlılığına iliştin bulguları ile tutarlılık gösterdiğini 

belirtmişlerdir. Pae ve Park (2006), 2003 yılı Kore üniversite giriş testindeki 

İngilizce alt testini cinsiyet açısından yaptıkları MİF incelemelirinde iş danışmanlığı 

ve gazetelik ile ilgili maddeler erkeklere, seyahat, macera, sanat gibi maddeler ise 

kızlara kolay gelmiştir. Ülkemizde MİF araştırmaları oldukça yeni ve azdır. Yenal 

(1995), 1993 yılı  Üniversite giriş sınavı  sayısal testini cinsiyet faktörüne  göre   MİF 

açısından araştırmıştır. Matematikte geometri maddelerinin diğer konu alanı 

maddelerine göre daha fazla yanlılık içerdiğini, bu yanlılığın erkeklerin lehine 

olduğu belirtmiştir. Fen Bilgisi testinin, matematik testine göre daha fazla yanlılık 

içerdiği, Fen bilgisi testindeki bu yanlılığın biyoloji maddelerinde ve erkekler lehine 
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olduğu gözlemiştir. Öğretmen ve Doğan (2006), madde yanlılıklarını belirlemede 

kullanılan madde güçlük dönüşümü, düzeltilmiş madde güçlük dönüşümü, Mantel - 

Haenszel yöntemi, işaretli ve işaretsiz alan indeksleri yöntemlerileriyle elde edilen 

MİF değerleri arasında nasıl bir ilişki olduğunu belirlemeye çalışmışlardır. 

Karşılaştırılan  beş teknikte de yanlılık gösteren dört madde bulunmuştur. Bu 

maddelerin hepsi erkekler lehine yanlı çalışmıştır. Yurdugül ve Aşkar (2004), 2001 

yılı OÖKSYS’nda Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler alt 

testlerinde yer alan maddelerin  cinsiyete göre yanlılık içerip içermediğini 

araştırmıştır. Tüm alt testlerde ihmal edilebilir düzeyde bir yanlılık gözlendiği 

belirtilmiştir. 

Yöntem 

Bu araştırmada,  merkezi sistemle yılda iki kez uygulanan, ÜDS-Sosyal Bilimler-

İngilizce testindeki maddelerin (80 madde), Eğitim Bilimleri ve Öğretmen 

Yetiştirme (EBÖY) alanı  ile  Beşeri ve İdari Bilimler (BİB) alanlarına ve  

cinsiyete göre madde işlevsel fonksiyonu gösterip göstermediği incelenmiştir. Bu 

çerçevede araştırma, betimsel bir araştırmadır. 

Çalışma Grubu 

Araştırma grubunu, 2005 mart dönemi ÜDS-Sosyal Bilimler-İngilizce testini alan 

Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme  ile  Beşeri ve İdari Bilimler alanındaki 

yanıtlayıcılar oluşturmuştur. Çizelge 1’de araştırma kapsamına alınan gruplar ve 

sayıları görülmektedir. 

Çizelge 1- Araştırma grubu 

Alan Türü Erkek Kız Toplam 

EBÖY Programları 982 951 1933 

BİB Programları 1011 787 1798 

Toplam 1993 1738 3731 
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Çizelge 1’de görüldüğü gibi  katılımcıların alan ve cinsiyete göre sayılar 

birbirlerine yakındır.  

Veriler  

ÜDS 2005 mart dönemi Sosyal Bilimler-İngilizce testine ilişkin,  araştırmanın 

amacı kapsamındaki bilgiler ham veriler olarak ÖSYM araştırma biriminden, 

resmi izinle alınmıştır.  

Verilerin Çözümlenmesi 

Verilerin çözümlemesinde, MTK’ na dayalı olan, bi parametre farkları, işaretli ve 

işaretsiz alan indeks yöntemleri kullanılmıştır. MTK’nın avantajlarından 

yararlanabilmek için bu kuramın varsayımlarının araştırma verileri ile uyumu test 

edilmiştir. Sonuçlar aşağıda özetlenmiştir. 

Çizelge 2-ÜDS Sosyal Bilimler İngilizce Testi Puanlarına  Ait  Betimsel İstatistikler 

Alt grup Ortalama Standart kayma Çarpıklık Basıklık N 

EBÖY 31,59 11,20 1,00 1,5 1933 

BİB 34,91 12,60 ,96 1,16 1798 

Kız 33,10 11,55 1,1 1,83 1738 

Erkek 33,27 12,40 ,96 1,04 1993 

Tüm Grup 33,19 12,01 1,00 1,38 3731 

Çizelge 2’ de görüldüğü gibi, alanlara ve cinsiyete ilişkin ortalamalar tüm grup 

ortalamasına yakın, standart kaymalar  yüksek,  çarpıklık ve basıklık değerleri 

sıfırdan uzak ve pozitiftir. Basıklık, çarpıklık  ve standart kayma beraber 

yorumlandığı zaman alt grupların heterojen bir yapıda olduğu ve  puanların 

ortalamanın altında  ve bir miktar sivri yığıldığı söylenebilir.  
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Madde Tepki Kuramının Sayıtlılarının Test Edilmesi 

Tek boyutluluk varsayımını incelemek üzere yapılan faktör analizine göre baskın 

bir faktör görümektedir. Özdeğerleri 1’ in üzerinde olan 20 faktör vardır. Bu 

faktörler toplam varyansın %20’ sini açıklamaktadırlar. Birinci faktörün özdeğeri 

9,282 olup, açıkladığı varyans oranı 11, 603 dür. Bu faktör altında 48 madde  yer 

almakta ve toplam testin  % 60’ını oluşturmaktadır. İkinci faktörün özdeğeri 2,58 

üçüncünün ise 1,34’ dür. 

Özdeğer
797775737169676563615957555351494745434139373533312927252321191715131197531
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Şekil 1. Özdeğerler Grafiği 

Şekil 1’de görüldüğü gibi birinci ile ikinci özdeğerler arasında büyük bir kopma, 

ikinci ile üçüncü özdeğer aranda daha düşük bir kopma göstermekte, ardı sıra 

gelen özdeğerler eksene paralel giderek düzleşmektedir. Bu sonuçlara, bakılarak 

testin baskın tek bir yapıyı ölçtüğü,  söylenebilir. Bir testin tek boyutlu olması 

yerel bağımsızlığının da olduğunun göstergesidir (Hambleton, Swaminathan ve 

Rogers,1991). MTK’nın önemli sayıtlılarından birisi de, madde parametre 

kestirimlerinin  değişmezliğidir. Madde parametre kestirimlerinin değişmezliğini 

belirlemek  için  üst ve alt yetenek grupları olarak tanımlanan gruplarda ai ve bi 

madde parametreleri kestirilerek, her iki gruptan kestirilen parametrelerin 

değişmezliği Pearson Momentler Çarpımı korelasyon katsayısı ile test edilmiştir. 
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ai parametre değerleri arasındaki korelasyon katsayısı r= 0,134 olup, p>0,01 

düzeyinde anlamlı bir ilişki yoktur (n=80). Bu bulgu, iki gurupta maddelerin ayırt 

edicilik düzeylerinin farklı olduğunu göstermektedir. bi parametre değerleri 

arasındaki korelasyon katsayısı r=0,847 olup, p< 0,01  düzeyinde anlamlı bir 

ilişki vardır(n=80). Bu bulguya göre, maddelerin güçlük sıralarında gruptan 

bağımsızlık söz konusudur. Testi yanıtlayan grubun zor ve kolay maddelere 

verilen cevaplar bakımından, kişilerin yetenek puanları arasındaki sıra farkları 

korelasyon katsayısı r=0,915 olup, p< 0,01  düzeyinde anlamlıdır(n=3731). Bu 

bulguya göre, UDS-SB testini yanıtlayan kişilerin yeteneklerinin sıraları, testte 

bulunan maddelerden bağımsızdır. Testin hız testi olup olmadığına ilişkin 

incelemelerde, testteki son sorulara ulaşılma sayısı, testi alan tüm aday sayısına 

oldukça yakın olduğu, son maddelerin atlanma oranının çok düşük olduğu 

gözlenmiştir.  Ayrıca, testi tamamlayan öğrencilerin, testin %75’ini tamamlayan 

öğrencilere  oranı ve yanıtlayıcıların  %80’ni tarafından tamamlanan madde 

sayısı  değerleri birbirinden farklı olmadığı gözlenmiştir. Bu bulgulara göre test  

hız testi değildir.  

Madde İşlevsel Fonksiyonu (MİF)  Analizleri 

ÜDS - Sosyal Bilimler İngilizce Testindeki maddelerin  alan ve cinsiyet grupları  

için  madde işlevsel fonksiyonu  içerip  içermediğini tespit etmek için MTK’ya 

dayalı, işaretli ve işaretsiz alan indeksleri  yönteminde, iki grubun madde 

karakteristik eğrileri arasındaki farklar hesaplanmakta ve bu farklar “alan 

indeksi” olarak yorumlanmaktadır.  

İşaretsiz alan indeksi = ( ) ( ) θθθ d PP
q

p 2i1i∫ −
            

İşaretli alan indeksi = ( ) ( ){ }P P  d1i 2ip

q
θ θ θ−∫     
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İşaretli alan indeksi maddenin hangi grup lehine işlediğini göstermektedir. Eğer 

P1i(θ) (odak grup), P2i(θ)’dan (referans grup ) büyükse, alan indeksi artı (+) işaret 

almakta ve maddenin referans grubun lehine yanlı olduğunu göstermektedir. Eğer 

P2i(θ) (referens grup), P1i(θ) ’dan (odak grup) büyükse, alan indeksi eksi (-) işaret 

almakta ve maddenin odak grubun lehine yanlı olduğunu göstermektedir (Camilli 

ve Shepard,1994). Alan indeksi büyüklükleri + 3’ün üstünde  ise sıra dışı değerler 

olarak kabul edilmekte ve bu değerler MİF’unun en güçlü kanıtı olarak kabul 

edilmektedir. bi parametre farklarına dayalı MİF belirleme yönteminde ise MTK- 

olabilirlik oran (Likelihood Ration) metodu ile  maddelerin odak ve referans 

gruptaki bi parametre değerleri incelenmiştir. Maddelerin MİF içerip içirmediğine 

karar verebilmek için  iç ölçüt  olarak,  maddelerin alan indeksi ve bi parametre 

fark değerlerine ait, medyan değerinin bir çeyrek kayma üstü kullanılmıştır. 

Benzer bir araştırmada, Öğretmen ve Doğan (2004) aritmetik ortalamayı, Gondal 

(2001) ise medyanın bir çeyrek kayma üstünü iç ölçüt  olarak kullanmıştır.  

Bulgular  

 ÜDS-SB İngilizce testteki maddelerin EBÖY(odak) ve BİB (referans)  

gruplardan kestirilen bi parametre değeri farklarına ilişkin,  medyanın 1 çeyrek 

kayma üstü ölçüt olarak alındığında 21 madde BİB alanı , 16 madde ise EBOY 

alanı yanıtlayıcılarına kolay gelmiştir. İşaretli alan indeksleri medyan değerinin 

1çeyrek kayma üstü ölçüt olarak alındığında pozitif işaretli olan 21 maddenin 

tamamı BİB yanıtlayıcı grubuna avantaj sağlamıştır. İşaretsiz alan indeksleri 

medyan değerinin 1 çeyrek kayma üstü ölçüt olarak  alındığında 22 madde de 

MİF görünmekte olup, 4  madde  sıra dışı alan indeksleri değerlerine sahiptir. 

İşaretsiz alan indeksleri maddelerde hangi grup lehine olduğu hakkında bilgi 

vermemektedir (Raju, 1990). Araştırmada kullanılan üç yöntemde de testteki 80 
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maddenin 14’ü (%18) MİF içermektedir. Bu maddeler, madde yapıları boyutunda 

incelendiğinde,  en çok “paragrafa uygun olamayan cümleyi bulma, dilbilgisi, 

diyalog tamamlama, uygun kelime, fiil ve deyimi bulma ve metin inceleme 

anlatım” yapılarında olduğu görülmektedir.Bu maddelerden, askeri operasyon, 

tarih, tarih ve arkeoloji, tiyatro, bilişsel süreçlerin cinsiyete göre kullanımı konu 

içeriğine sahip olanlar  EBÖY alanı yanıtlayıcılara avantaj sağlamıştır. Siyaset 

turizm, İslam dini ve Arapça, doğum oranları, ekonomi, bilgisayar ve bankacılık 

konu kapsamındaki  maddeler ise BİB alanı için avantaj sağlamış görünmektedir. 

Seçme gerektiren testler için bu oranlar oldukça yüksektir.   

 ÜDS-SB İngilizce testindeki maddelerin, tüm gruptaki kız (odak) ve erkek 

(referans) katılımcılardan kestirilen, bi parametre değeri farklarına ilişkin   

medyanın 1 çeyrek kayma üstü ölçüt alındığında, 21 madde erkeklere, 30 madde 

ise kız yanıtlayıcılara avantaj sağlamış görünmektedir. İşaretli alan indeksleri 

medyan değerinin 1 çeyrek kayma üstü olan ölçüt olarak alındığında 11 maddeyi  

erkek, 26 maddeyi ise  kız yanıtlayıcı grubu daha kolay cevaplandırmış 

görünmektedir. İşaretsiz alan indeksleri,  medyan değerinin  1 çeyrek kayma üstü   

ölçüt olarak alındığında 24 madde de MİF görünmektedir. Bunların 3’ü  sıra dışı 

alan indeks değerlerine sahiptir. ÜDS-SB İngilizce testinde, EBÖY ve BİB  

alanlarından gelen kız ve erkek yanıtlayıcılar için, MİF içeren maddeleri 

belirlemede, kullanılan üç yöntemede de  testteki 80 maddenin 16’i  (%20) MİF 

içermektedir. Bu maddeler, madde yapıları bakımından alana ilişkin bulguya 

benzemektedir. Ekonomi, para ve sanat, doğum oranları, politika konu içerikli 

maddeler kızlara, askerlik ve döviz kuru, plato ve kant, tarih, ticaret gibi 

maddeler ise  erkekler avantaj sağlamıştır.Seçme gerektiren testler için bu oranlar 

oldukça yüksektir.   
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Tartışma 

Madde yanlılık çalışmalarının amaçları, test puanlarının alt gruplardaki farklı 

varyans kaynaklarından etkilenip etkilenmediğini araştırmaktır. MİF’unu 

belirleme yöntemleri konusunda alan yazında çok tutarlılık yoktur. MİF 

belirlenmesinde kullanılan yöntemler kompleks istatistiksel yöntemleri içermekte 

ve maddelerin yanlı olduğunun  kararını oluşturacak gerekçeler dikkatle ele 

alınmalıdır. Bu maddelerin, konu alanı, cinsiyet, kültürel yapı, yaşanan yerleşim 

yeri gibi durumlar için avantaj sağlayıp sağlamayacağı derinlemesine 

araştırılmalıdır. Engelhard, Hansche ve Rutledge(1990), MİF’in sebeplerini 

yorumlamanın güç olduğunu ve madde inceleyenlerin, hangi maddelerin farklı 

işlev gösterdiğini belirlemede yetersiz olabileceklerine değinmişlerdir. Hulin 

(1987), MİF sebebinin, alt gruplar arasındaki bilişsel düzeydeki, gerçek puan 

farklılıklar  olabileceğini öne sürmüştür.  

UDS - SB İngilizce testi, alana göre yapılan incelemelerde, EBÖY alanı,  

“ tarih, arkeoloji, tiyatro, askerlik, strateji, başarı” BİB alanı ise “ekonomi, ticaret, 

siyaset, para, bankacılık” gibi konularda daha avantaj sağlamıştır. Cinsiyete göre 

yapılan incelemelerde, kızlar, “doğum oranları, sanat, yardım, bankacılık, çocuk 

gelişimi, tiyatroya gitme, erkekler - kadınlar”,  erkekler ise “askerlik, döviz kuru, 

tarih, ticaret, ekonomi, siyaset, tarihi şahsiyetler” gibi konu alanlarındaki 

maddelerde avantaj sağlamıştır. Walstad ve Robson (1997)’un madde yanlılığı ile 

ilgili yaptıkları bir araştırmada, benzer sonuçlar elde etmiştir. UDS - SB İngilizce 

testi,  % 11 ile %20 arasında üç MİF belirleme yöntemine göre, eğitim alanları ve 

cinsiyetleri bakımından MİF içermekte olup, madde yanlılığı bakımından tartışılır 

olduğunu göstermektedir. UDS - SB İngilizce testinin, eğitim alanları ve cinsiyet 

bakımından yanlılık içeriyor görünmesi bu test ile alınan kararların, geçerliliğini 
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ve güvenirliliğini de tartışılır kılmaktadır. Bu testten alınan puanlarla, adayların 

akademik yaşantılarına devam etme süreçlerinde, adil olmayan kararlarla 

karşılaşmalarını olası hale getirecektir. Bu durum, yüksek öğretimde uzmanlaşma 

ve akademik personel yetiştirme imkanlarından faydalanma hakkını bazı gruplar 

aleyhine işlemesine neden olabilecektir  
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Ek 1 - UDS Sosyal Bilimler Testinin Faktör sayısı ve Özdeğerleri 

Faktör sayısı 
Özdeğerler 

 

Açıklanan Varyans 

Yüzdesi 

Açıklanan Toplam 
Varyans 

1 9,282 11,603 10,627 

2 2,579 3,224 12,909 

3 1,345 1,681 13,628 

4 1,299 1,624 14,244 

5 1,224 1,530 14,777 

6 1,193 1,492 15,309 

7 1,144 1,430 15,715 

8 1,137 1,422 16,095 

9 1,126 1,408 16,481 

10 1,102 1,378 16,835 

11 1,083 1,354 17,158 

12 1,080 1,349 17,478 

13 1,064 1,330 17,786 

14 1,049 1,312 18,073 

15 1,041 1,301 18,373 

16 1,039 1,298 18,656 

17 1,029 1,286 18,917 

18 1,022 1,278 19,168 

19 1,012 1,265 19,410 

20 1,002 1,253 19,648 
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Öğretmenlik Programlarındaki Öğrencilerin ÖSS 
Puanları ile Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin 

İncelenmesi 
 

Yrd. Doç. Dr. İsmail KARAKAYA* 
 

Özet 
Bu araştırmanın amacı, 2007 yılı Öğrenci Seçme Sınavına girerek eğitim fakültelerindeki 

öğretmenlik programlarına yerleşen öğrencilerin, programlardaki birinci sınıftaki derslere ait akademik 
başarı not ortalamaları (ABNO) ile Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) içerisindeki alt testlere ait ham 
puanlar ve ortaöğretim başarı puanı (OBP) arasındaki ilişkileri belirlemektir. Araştırma; okulöncesi 
öğretmenliği, işitme engelliler öğretmenliği, kimya öğretmenliği, sınıf öğretmenliği, ilköğretim 
matematik öğretmenliği ve sosyal bilgiler olmak üzere toplam altı öğretmenlik programının birinci 
öğretimine yerleşen öğrenciler üzerinde yürütülmüştür. Öğretmenlik programları seçilirken 
üniversiteye girişte kullanılan puan türleri dikkate alınmış ve her puan türünden birer programın 
olmasına dikkat edilmiştir.     

Araştırmada, öğrencilerin programlarındaki ABNO ile ÖSS’deki alt testlere ait ham puanları 
ve OBP kullanılmıştır. Öğrencilerin ABNO araştırma kapsamına giren üniversitelerdeki öğrenci işleri 
daire başkanlığından alınmıştır. ÖSS’ye ait ham puanları ise alt testlere ait  doğru cevap sayılarıdır. Bu 
ham puanlar ile OBP Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM) alınmıştır. 

Verilerin analizinde kanonik korelasyon analizi kullanılmıştır. Öğrencilerin ÖSS’ye ait ham 
puanları ile OBP birinci grup değişken (bağımsız değişken),  ABNO ise ikinci grup değişken (bağımlı 
değişken) olarak alınmıştır. Analiz sonucunda; bağımlı değişkenlerle bağımsız değişkenler arasında 
programlara göre değişmekle birlikte düşük düzeyde ilişkiler bulunmuştur. Ayrıca ÖSS’ye ait ham 
puanların öğrencilerin ABNO’nı düşük düzeyde açıkladığı görülmüştür.    

 Anahtar Sözcükler: Yordama Geçerliği, Kanonik Korelasyon Analizi, Akademik Başarı 
 

Abstract 

An Examination Of The Relationship Between Student’s Raw Scores Of Student 

Selectıon Examination (ÖSS) In The Teaching Programs And Their Grade Point 

Average In University 
The main purpose of this study is to investigate the relationship between raw  scores of sub test in  
2007 Student Selection Examination (ÖSS) with and high school Grade Point Average (HSGPA) and 
freshman grade point average (FGPA)  in the teaching programs in faculty of educaion.  This study, 
which is the relational survey  type of research, was carried out on  early childhood teacting, hard of 
hearing teaching, chemistry teaching, elementary teaching, social science teaching and elementary 
mathematics teaching.  
Data related to dependent variables (FGPA)  used in this study have been gathered from universities’ 
student affairs information centers. Data related to independent variables have been received from 

                                                 
* Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Böl. Eğitimde Ölçme ve 
Değerlendirme Anabilim Dalı. E posta: ikarakaya@omu.edu.tr 
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Student Selection and Placement Center (ÖSYM). In the study freshmen’s raw scores in the sub tests 
of ÖSS was considered as first set of variable (independent variables) while academic general average 
points was considered as second set of variable (dependent variables). So in order to define the 
correlation between these two set of variables canonical correlation was calculated. At the end of the 
analysis canonical coefficients, loadings and cross loadings were examined. As a result of the study, It 
was found that  different relationships between independet variables and dependent variables in 
teaching programs. 
 

Key words: Predictive Validity, Canonical Correlation, Academic Achievement,  
 

Giriş 

Birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de eğitim okulöncesi, ilköğretim, ortaöğretim 

ve yükseköğretim olarak kademelendirilmiştir. Öğrenciler, yükseköğretime gelinceye 

kadar çeşitli öğretim kademelerinde farklı sınavlara girmekte ve bu sınavların 

sonuçlarına göre de kendileri hakkında çeşitli kararlara varılmaktadır. 

Yükseköğretime giriş birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de seçme sınavlarıyla 

gerçekleştirilmektedir. Ortaöğretim kurumlarından mezun olup yükseköğretim 

programlarına başvuran öğrenci sayılarının, yükseköğretim program 

kontenjanlarından fazla olması veya öğretim programları için olmazsa olmaz 

koşulların olması seçme işlemini zorunlu hale getirmektedir.  

Herhangi bir branşta öğretmen olmak isteyen öğrenciler, ÖSS’nin sonuçlarına göre 

diğer yükseköğretim programlarında olduğu gibi eğitim fakülteleri ile mesleki ve 

teknik eğitim fakültelerine yerleştirilmektedir. Programlardan mezun olan öğretmen 

adaylarının daha nitelikli, daha başarılı bir öğretmen olmalarında, ÖSS’nin 

sonuçlarına dayanarak verilen kararların hatadan arınık olmasının ve ÖSS’nin amaca 

hizmet etme derecesinin önemi büyüktür. ÖSS’nin amaca ne derece hizmet ettiğinin 

bilinmesi geçerlilik çalışmalarıyla belirlenebilmektedir. Geçerlik ise bir ölçme 
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aracının ölçmeyi amaçladığı özelliği, başka herhangi bir özellikle karıştırmadan, 

doğru olarak ölçebilme derecesidir. Başka bir deyişle, bir ölçme aracının, geliştirilmiş 

bulunduğu konuda amaca hizmet etmesidir (Tekin, 1993; Baykul, 2000; Erkuş, 

2003). Yükseköğretime öğrenci seçme sınavlarının amacına ne derece hizmet 

ettiğinin bilinmesi yordama geçerliliği çalışmalarıyla belirlenebilmektedir. ÖSS’den 

beklenende olabildiğince nesnel ve yordayıcı bir sıralama yapabilmesidir (Baykal, 

2006). Yordama geçerliği genel anlamda bir testin var olan durumdan hareketle 

gelecek durum hakkında kestirimlerde bulunmasıdır. Yordama geçerliği 

çalışmalarında, geçerliği tahmin edilecek puanlar ile daha sonraki başarı ölçüleri 

arasındaki ilişkiye bakılmakta ve ilişki test puanlarının yordama gücü olarak 

yorumlanmaktadır (Turgut, 1979).  

Yükseköğretime öğrenci seçmede kullanılan testlere ve sınav sistemine ilişkin olarak 

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin kurulduğu ilk yıllardan itibaren 1981, 

1985, 1987, 1994, 1997, 1999, 2002 ve 2005 gibi değişik yıllarda, testlerin kapsamı, 

yerleştirmeye ait puan türleri, ortaöğretim başarısının yerleştirmeye katkısı, 

uygulanan sınav sayısı gibi çeşitli alanlarda düzenlemeler yapmıştır. Örneğin; 1985 

yılında meslek lisesi çıkışlı adayların ortaöğretim başarı ortalamaları, diğer adaylara 

göre daha yüksek bir katsayı ile çarpılmaya başlanmıştır. 1987 yılında yükseköğretim 

programları yeniden düzenlenmiş, 1999 yılında üniversite öğrenci seçme sınavı 1999 

yılından itibaren tek basamaklı hale getirilmiştir. Son olarak da, ÖSS testlerinin 

kapsamı, ortaöğretim birinci sınıf öğretim programlarıyla sınırlı olması nedeniyle 
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2005 yılından itibaren tüm sınıfları kapsayacak şekilde genişletilmiş ve testlerdeki 

soru sayılarının arttırılmasına karar verilmiştir (ÖSYM, 2007).  Yapılan bu 

düzenlemelerin etkililiğine ve üniversiteye öğrenci seçme ve yerleştirmede kullanılan 

testlerin geçerliklerine ilişkin çeşitli araştırmalar yapılmıştır (Aşkar, 1985; Tavşancıl, 

1989; Tezbaşaran, 1991; Büyüköztürk, 2004; Yağımlı, 2004; Gülleroğlu, 2005, 

Karakaya, 2007). Son düzenlemeden sonra sınav sistemiyle ilgili herhangi bir 

yordama geçerliliği çalışması yapılmamıştır. Bu çalışmanın ilk olması ve sadece 

öğretmenlik programları açısından ele alması önem taşımaktadır.  

ÖSS’nin geçerliliğinin bu tür çalışmalarla belirlenmesi, ülkemizin kaynaklarının 

verimli kullanılmasında ve gelişmesine katkı sağlayacaktır. Bu derece öneme sahip 

bir sınavın öğretmen yetiştiren fakülteler açısından ele alınması önem taşımaktadır. 

Bu nedenle, araştırmada 2007 yılı ÖSS puanlarına göre fakültelerindeki öğretmenlik 

programlarına yerleşen öğrencilerin, programlardaki ABNO ile ÖSS’deki alt testlere 

ait ham puanlar ve OBP arasındaki ilişkilerin belirlenmesi amaçlanmıştır.  

Yöntem 

Öğrencilerin ABNO ile ÖSS’deki ham puanları ve OBP arasındaki ilişkiyi 

belirlenmeye çalışıldığı için ilişkisel tarama modelinde bir çalışmadır.   

Çalışma Grubu 

Bu araştırma bir çalışma grubu üzerinde yürütülmüştür. Çalışma grubunu 2007 -2008 

öğretim yılında beş üniversitenin eğitim fakültelerindeki öğretmenlik 

programlarından bazı öğretmenlik programlarının birinci öğretimine yerleşen 691 
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öğrenci oluşturmaktadır. Öğretmenlik programları arasından altı farklı puan türünden 

en az birer programın olmasına dikkat edilmiştir. Bu öğretmenlik programları için iki 

ayrı üniversitedeki öğretim programları seçilmiştir. Analizler bu iki programlar 

üzerinde yürütülmüştür. Programların seçiminde üniversitelerin kullanmış olduğu 

değerlendirme sistemi, programların taban ve tavan puanları ve programa yerleşen 

öğrenci sayları dikkate alınmıştır. Çalışma grubunu oluşturan programlar ve öğrenci 

sayıları aşağıda Tablo 1 de verilmiştir. 

Tablo 1. Puan Türlerine Göre Öğrenci Alan Öğretim Programlarının En Düşük- En 
Yüksek Puanları ve Öğrenci Sayıları  

Program Üniversite Puan 
Türü 

En 
Düşük 
Puan 

En 
Yüksek 
Puan 

Öğrenci 
Sayısı 

OMU EA1 342164 369118 41 Okul Öncesi 
Öğretmenliği Selçuk Ü EA1 338277 362082 151 

OMU SÖZ1 343082 349618 32 İşitme Engelliler 
Öğretmenliği Anadolu Ünv. SÖZ1 345109 368602 52 

Balıkesir Ünv. SAY1 333464 346717 37 Kimya 
Öğretmenliği OMU SAY1 331268 346782 28 

OMU EA2 325186 347112 62 Sınıf 
Öğretmenliği MEA Ünv. EA2 320670 341271 78 

MEA Ünv. SÖZ2 316241 325432 38 Sosyal Bilgiler 
Öğretmenliği Selçuk Ünv. SÖZ2 320800 327442 65 

Balıkesir Ünv. SAY2 344438 367130 65 İlköğretim 
Matematik 
Öğretmenliği OMU SAY2 345679 352788 42 

Veriler ve Toplanması 

Araştırma da öğrencilerin üniversitedeki her bir derse ait ABNO bağımlı değişken ve 

ÖSS’deki Türkçe1(DTur1), Matematik 1 (DMat1), Fen Bilimleri 1 (DFen1) , Sosyal 

Bilimler 1(DSos1), Türkçe 2 (DTur2), Matematik 2 (DMat2), Fen Bilimleri 2 

(DFen2) ve Sosyal Bilimler 2 (DSos2) alt testlerine ait ham puanlar ile OBP ise 
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bağımsız değişkenleri oluşturmaktadır. Bağımsız değişkenlere ait veriler ÖSYM’den, 

bağımlı değişkenlere ait veriler ise üniversitelerin öğrenci işleri daire başkanlığından 

alınmıştır.  

Verilerin Analizi 

Araştırmada, öğrencilerin derslere ait ABNO bağımlı değişkenleri, ÖSS’deki alt 

testlere ait ham puanlar ile OBP ise bağımsız değişkenleri oluşturmaktadır. 

Araştırmada bağımlı değişkenler ile bağımsız değişkenler arasındaki ilişkilerin 

belirlenmesi amacıyla kanonik korelasyon analizi kullanılmıştır. Kanonik Korelasyon 

Analizi'nde amaç her bir kümenin rastlantı değişkenlerinin maksimum korelasyonlu 

ve birim varyanslı birer doğrusal bileşenlerini elde etmektir. (Tatlıdil, 2002). Bir 

araştırmacı; a) Bağımsız ve bağımlı değişken kümelerine ait değişkenler arasındaki 

korelasyonu maksimum yapan doğrusal kombinasyonların belirlenmesi, b) Bir 

değişken kümesinin diğer bir değişken kümesi tarafından ne ölçüde açıklanabildiğini 

merak ettiği durumlar gibi çeşitli amaçları olduğunda bu analizi kullanabilmektedir. 

Analize başlamadan önce uygulanan kanonik korelasyon analizinin varsayımlarına 

bakılmıştır. Analizin varsayımları karşılanmıştır. Bazı programlarda bağımsız 

değişkenler ile bağımlı değişkenler içerisinde yeterli sayıda veri olmadığı durumlarda 

ilgili değişkenler analizden çıkarılmıştır.  

Bulgular 

Araştırmada ele alınan problemlere ilişkin bulgular aşağıda sırasıyla açıklanmaktadır.  

Okulöncesi öğretmenliği programındaki öğrencilerin bağımlı ve bağımsız değişkenler 
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arasındaki ilişkileri belirlemek amacıyla yapılan analiz sonuçları Tablo 2’de 

verilmektedir.  

Tablo 2. Okulöncesi öğretmenliği programındaki öğrencilerin OBP ve OSS’ye 
ait ham puanları ile ABNO arasındaki kanonik korelasyon sonuçları  

1. Kanonik Değişken 2.Kanonik Değişken  Korelasyon Katsayı Korelasyon Katsayı 
SET 1      

OBP -0.24 -0.08 -0.22 -0.42 
DTur1 -0.47 -0.23 -0.48 -0.40 
DSos1 -0.55 -0.20 -0.18 -0.11 
DMat1 0.44 0.30 -0.72 -0.66 
DFen1 0.92 0.69 -0.14 -0.30 
DTur2 -0.61 -0.12 -0.42 -,0.50 
D Mat2 0.30 -0.20 -0.48 0.12 
D Fen2 0.62 -0.01 -0.15 -0.19 
Varyans Yüzdesi 0.31  0.16  
Gereksizlik İnd. 0.12  004  
SET 2     
Ok.Ö Eğit.Giriş -0.18 -0.46 0.32 0.56 
İns. Anat.ve Fiz. 0.52 -0.13 -0.21 -0.22 
Psikoloji -0.24 -0.54 -0.41 -0.21 
Türkçe 1  -0.12 0.14 -0.38 0.06 
A. İlk.Ve İnk. T. 1 -0.38 -0.46 -0.61 -0.50 
Bilgisayar 1 -0.09 -0.23 0.18 0.18 
İngilizce 1 0.15 0.28 -0.18 -0.40 
Eğitim Bil. Giriş -0.06 0.03 0.03 0.31 
A. Çocuk Sağ. İlk. 0.09 0.15 -0.25 -0.00 
Türkçe 2  -0.13 -0.07 -0.38 -0.21 
A.İlk.Ve İnk.T.2 -0.07 0.01 -0.54 -0.44 
Bilgisayar 2 0.20 0.10 -0.02 0.01 
İngilizce 2 0.12 -0.06 -0.18 0.15 
Eğitim Psik. -0.01 -0.06 -0.13 0.06 
Varyans üzdesi 0.05  0.11  
Gereksizlik İnd. 0.02  0.03  
Kanonik 
Korelasyon 0.63  0.53  

Birinci kanonik değişken ham puanlara ve OBP’deki varyansın yaklaşık % 31’ni ve 

ABNO’ki varyansın yaklaşık % 5’ni; ikinci kanonik değişken ise ham puanlara ve 

OBP’deki varyansın yaklaşık % 16’nı ve ABNO ait varyasın yaklaşık % 10.4’ünü 

açıklamaktadır. Her iki kanonik değişken birlikte birinci veri setindeki varyasın 
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yaklaşık % 36’nı açıklarken ikinci veri setindeki varyansın yaklaşık % 15.4’nü 

açıklamaktadır.  

İşitme engelliler öğretmenliği programı için elde edilen analiz sonuçları Tablo 3’te 

verilmiştir.  

Tablo 3.İşitme engelliler öğretmenliği programındaki öğrencilerin OBP ve 
OSS’ye ait ham puanları ile ABNO arasındaki kanonik korelasyon 
Sonuçları 

1.Kanonik Değişken 1. Kanonik Değişken SET 1 (Bağımsız 
Değişkenler) Korelasyon  Katsayı 

SET 2 
(Bağımlı Değişkenler) Korelasyon  Katsayı 

OBP 0.50 0.73 Bilgisayar 0.26 0.12 
DTur1 0.06 0.01 Özel Eğitim 0.02 -0.21 
DSos1 0.48 0.63 İngilizce 1 0.37 0.22 
DMat1 0.09 0.24 Eğitim Bilimine Giriş 0.46 0.17 
DFen1 -0.47 -0.40 Psikolojiye Giriş 0.43 0.93 
DTur2 0.50 0.25 Atatürk İlk.ve İnk. T.1 0.20 0.38 
   Türkçe 1  0.07 -0.28 

   Dil Gelişimi ve İletişim 0.11 -0.39 

   İşitme Eng. ve Eğitimi -0.14 -0.38 

   İngilizce 2 0.43 0.39 

   Eğitim Psikolojisi 0.22 -0.07 
   Sağlık Bil. ve İlkyar. 0.19 0.24 
   Atatürk İlk.ve İnk. T.2 -0.22 -0.11 
   Türkçe 2 -0.27 -0.43 
Varyans Yüzdesi  0.16  Varyans Yüzdesi 0.08  
Gereksizlik İnd. 0.07  Gereksizlik İnd. 0.03  
Kanonik Korelasyon 0.66     
 
Tablo 3’e bakıldığında, bağımsız ve bağımlı değişkenlerden oluşturulan ilk kanonik 

değişken çifti arasında orta düzeyde (0.66) bir ilişki olduğu görülmektedir ( % 43 

örtüşen varyans - Wilks Lambda 0.208 p< 0.05). Bağımsız değişkenlerin kendi 

kanonik değişkeniyle ilişkisi en yüksek olan değişkenleri sırasıyla DTur2 (0.50), OBP 

(0.50), DSos1 (0.48) ve DFen1 (0.47)’dir. Bu ilişkilerin hepsi orta düzeyde ve pozitif 
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yöndedir. Buradaki kanonik değişkene en fazla katkıyı OBP, DSos1 ve DFen1’in 

sağladığı söylenebilir. Bağımlı değişkenlere ait birinci kanonik değişken ile aynı 

değişken kümesindeki orijinal değişkenler arasında sırasıyla Eğitim Bilimlerine Giriş 

(0.46), Psikolojiye Giriş (0.43), İngilizce 2 (0.42) ve İngilizce 1 (0.37) düzeyinde 

pozitif yönde ilişkiler bulunmuştur.  

Kimya öğretmenliği programı için elde edilen analiz sonuçları Tablo 4’te verilmiştir.  

Tablo 4. Kimya öğretmenliği programındaki öğrencilerin OBP ve OSS’ye ait 
ham puanları ile ABNO arasındaki kanonik korelasyon sonuçları 

Birinci Kanonik Değişken Birinci Kanonik Değişken SET 1 
(Bağımsız 

Değişkenler) Korelasyon  Katsayı 
SET 2 (Bağımlı 

Değişkenler) Korelasyon  Katsayı 
OBP -0.21 -0.03 A  İlk. ve İnk T. 1 -0.71 -0.29 
DTur1 -0.56 -0.82 Eğitim Bil. Giriş -0.22 0.50 
DSos1 0.28 0.48 Fizik-1 -0.68 -0.36 
DMat1 0.17 0.56 Gelişim Psik. -0.77 -0.94 
DFen1 -0.30 -0.06 Genel Kimya 1 -0.63 0.29 
DMat2 -0.40 0.01 Genel Kimya 2 -0.17 0.24 
DFen2 -0.58 -0.50 Gn Kimya Lab.-2 -0.52 0.08 

   Türk Dili  -0.65 -0.30 
Varyans Yüzdesi 0.15  Varyans Yüzdesi 0.34  
Gereksizlik İnd. 0.06  Gereksizlik İnd. 0.14  
Kanonik 
Korelasyon 0.63     

 
Analiz sonucunda Tablo 4’e görüldüğü gibi bağımsız değişkenler ile bağımlı 

değişkenlerinden oluşturulan ilk kanonik değişken çifti arasında orta düzeyde (0.63) 

bir ilişki olduğu görülmektedir( %39 örtüşen varyans - Wilks Lambda 0.248 p< 0.05). 

Bu programda, bağımsız değişkenlerin kendi kanonik değişkeninde en fazla güce 

sahip olan değişkenler sırasıyla DFen2 (0.58), DTur1 (0.56), DMat2 (0.40) ve DFen1 

(0.30)’dur. Bu veri setinden oluşan kanonik değişkene en fazla katkıyı DTur1, 
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DMat1, DFen2 ve DSos1 değişkenlerinin olduğu söylenebilir. Bağımlı değişkenlerde 

en fazla güce sahip değişkenler ise sırasıyla Gelişim Pikolojisi (0.77), Atatürk İlk. ve 

İnk. Tarihi 1 (0.71), Fizik 1 (0.68) ve Türk Dili (0.65)’dir. Kanonik değişkene en 

fazla katkıyı sağlayan değişkenler ise Gelişim Psikolojisi, Eğitim Bilimlerine Giriş ve 

Fizik1’dir. Öğrencilerin ABNO’daki varyansın yaklaşık %14’ü bağımsız değişkenler 

tarafından açıklanmaktadır. 

Sınıf öğretmenliği programı için elde edilen analiz sonuçları ise Tablo 5’te 

verilmektedir.  

Tablo 5. Sınıf öğretmenliği programındaki öğrencilerin OBP ve OSS’ye ait ham 
puanları ile ABNO arasındaki kanonik korelasyon sonuçları 

1. Kanonik Değişken 1. Kanonik Değişken SET 1 
(Bağımsız 

Değişkenler) Korelasyon  Katsayı 
SET 2 

(Bağımlı Değişkenler) Korelasyon  Katsayı 
OBP 0.34 0.18 A. İlk.ve İnk.T.1 -0.14 -0.15 
DTur1 -0.44 -0.31 Bilgisayar 1 0.07 0.36 
DSos1 -0.49 -0.26 Eğitim Bilimine Giriş 0.16 0.09 
DMat1 -0.66 -0.02 Genel Biyoloji 0.13 -0.26 
DTur2 -0.42 -0.27 İngilizce 1 0.22 0.08 
DMat2 -0.78 -0.71 Temel Matematik 1 0.21 -0.01 
   Türkçe 1 0.37 0.03 
   Uygarlık Tarihi 0.12 0.05 
   A  İlk. Ve İnk.T. 2 0.06 -0.05 
   Bilgisayar 2 0.08 -0.06 
   Eğitim Psikolojisi -0.24 -0.25 
   Genel Coğrafya -0.09 0.09 
   Genel Kimya 0.23 0.22 
   İngilizce 2 0.19 0.31 
   Temel Matematik 2 -0.55 -0.65 
   Türk Tarihi ve Kültürü 0.15 0.22 
   Türkçe 2 0.61 0.65 
Varyans Yüzdesi 0.29  Varyans Yüzdesi 0.07  
Gereksizlik İnd. 0.09  Gereksizlik İnd. 0.02  
Kanonik 
Korelasyon 0.54     
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Tablo 5’e bakıldığında, öğrencilerin bağımsız değişkenler ile bağımlı değişkenlerin 

oluşturduğu ilk kanonik değişken çifti arasında orta düzeyde (0.54) bir ilişki olduğu 

görülmektedir  ( % 29 örtüşen varyans -  Wilks Lambda 0.308 p< 0.05). Bu kanonik 

değişken bağımsız değişkenlerdeki varyansın yaklaşık %29’unu ve bağımlı 

değişkenlerdeki varyansın ise yaklaşık  % 7’sini açıklayabilmektedir.  

Sosyal bilgiler öğretmenliği programı için elde edilen analiz sonuçları Tablo 6’da 

verilmektedir.  

 Tablo 6. Sosyal bilgiler öğretmenliği programındaki öğrencilerin OBP ve OSS’ye 
ait ham puanları ile ABNO arasındaki kanonik korelasyon sonuçları 

Birinci Kanonik 
Değişken 

Birinci Kanonik 
Değişken 

SET 1 
(Bağımsız 

Değişkenler) Korelasyon  Katsayı 

SET 2 
(Bağımlı Değişkenler) Korelasyon  Katsayı 

OBP 0.25 0.06 Türkçe1 0.08 0.34 
DTur1 -0.48 -0.40 Sosyal Bilg. Temelleri -0.28 -0.58 
DSos1 -0.35 -0.22 Sosyal Psikoloji 0.08 0.44 
DMat1 0.67 0.47 Arkeoloji -0.16 -0.37 
DTur2 -0.77 -0.53 Sosyoloji  0.10 0.33 
DSos2 -0.04 0.11 Bilgisayar1 -0.03 0.18 
   Eğit.Bil.Giriş -0.27 -0.23 
   A.İlk. ve .İnk. T.1 -0.20 -0.42 
   İng1 0.30 0.54 
   Felsefe  -0.03 0.30 
   Genel Fiziki Çoğ. -0.08 -0.23 
   Eski Çağ  0.12 0.32 
   Ekonomi  -0.29 -0.83 
   Bilgisayar2 0.19 0.46 
   A. İlk. Ve İnk.T.2 0.15 0.32 
   İngilizce 2  0.09 -0.38 
Varyans Yüzdesi 0.24  Varyans Yüzdesi 0.03  
Gereksizlik İnd. 0.11  Gereksizlik İnd. 0.02  
Kanonik 
Korelasyon 0.68     

 
Tablo 6’ya bakılığında bağımlı ve bağımsız değişkenlerinden oluşturulan ilk kanonik 
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değişken çifti arasında orta düzeyde (0.68) bir ilişkinin olduğu görülmektedir ( % 46 

örtüşen varyans -  Wilks Lambda 0.212 p< 0.05). Bu kanonik değişken bağımsız 

değişkenlerdeki varyansın %24.3’ünü ve bağımlı değişkenlerdeki varyansın yaklaşık 

%3’ünü açıklamaktadır. Öğrencilerin bağımsız değişkenlere ait birinci kanonik 

değişken ile aynı değişken kümesindeki orijinal değişkenler arasında DTur2 ve 

DTur1 ile negatif, DMat1 ile pozitif yönde bir ilişki bulunmuştur. Kanonik değişkene 

en fazla katkıyı da yine aynı değişkenlerin yaptığı söylenebilir. Bağımlı değişkenlere 

ait kanonik değişkenle aynı değişken kümesindeki orijinal değişkenler arasından 

İngilizce-1, Ekonomi ve Sosyal Bilgilerin Temelleri değişkenleriyle ilişkinin düşük 

düzeyde olduğu görülmüştür. Kanonik değişkene en fazla katkıyı ise Ekonomi ve 

İngilizce-1’in sağladığı söylenebilir.  

Son olarak ilköğretim matematik öğretmenliği programındaki öğrencilerin bağımlı ve 

bağımsız değişkenler arasındaki analiz sonuçları ise Tablo 7’de verilmiştir.  

Tablo 7. İlköğretim matematik öğretmenliği programındaki öğrencilerin OBP ve 
OSS’ye ait ham puanları ile ABNO arasındaki kanonik korelasyon 
sonuçları 

1. Kanonik Değişken 1. Kanonik Değişken SET1 
(Bağımsız 

Değişkenler) Korelasyon  Katsayı 
SET 2 

(Bağımlı Değişkenler) Korelasyon  Katsayı 

OBP -0.97 -0.99 Bilgisayar 1 -0.15 0.04 
DTur1 -0.23 -0.15 Türkçe 1 -0.20 -0.04 
DSos1 0.16 0.05 İngilizce 1 -0.26 -0.08 
DMat1 0.10 0.06 Atatürk İlk. Ve İnk. T.1 -0.40 -0.09 
DFen1 -0.06 0.09 Eğitim Bilimine Giriş -0.30 0.09 
DMat2 -0.09 0.11 Genel Matematik -0.43 -0.03 
   Eğitim Psikolojisi -0.40 -0.60 
   Türkçe 2  -0.76 -0.13 
   İngilizce 2 -0.27 0.02 
   Atatürk İlk.ve İnk.T.2 -0.24 -0.35 
   Soyut Matematik -0.46 -0.20 
   Geometri -0.61 -0.28 
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   Bilgisayar 2 -0.67 0.04 
Varyans Yüzdesi 0.17  Varyans Yüzdesi 0.20  
Gereksizlik İnd. 0.08  Gereksizlik İnd. 0.10  
Kanonik 
Korelasyon 0.68     

 
Tablo 7’ye bakıldığında bağımsız değişkenler ile bağımlı değişkenler arasında 

oluşturulan ilk kanonik değişken çifti arasında orta düzeyde (0.68) bir ilişki 

bulunmuştur ( % 46 örtüşen varyans -Wilks Lambda 0.286 p< .05). Bu kanonik 

değişken, bağımsız değişkenlerdeki varyansın yaklaşık %17’sini ve bağımlı 

değişkenlerdeki varyansın yaklaşık % 20’sini açıkladığı görülmektedir. ABNO’dan 

oluşan birinci kanonik değişkenle aynı değişken kümesindeki orijinal değişkenler 

arasında; Türkçe-2 (0.76) Bilgisayar-1 (0.67), Geometri (0.61) ve Genel Matematik 

(0.43) ile negatif yönde orta düzeyde ilişkiler bulunmuştur. Bağımlı değişkenlerden 

oluşan kanonik değişkene en fazla katkıyı Eğitim Psikolojisi ve Atatürk İlk. ve İnk. 

Tarihi-2 değişkenleri sağlamaktadır.    

Tartışma ve Yorum 
 

Bu çalışmada, 2007 yılı ÖSS’deki ham puanları ve OBP ile üniversitedeki ABNO 

arasındaki ilişkilerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Analizler sonucunda; altı 

öğretmenlik programında bağımsız değişkenlerle bağımlı değişkenler arasında farklı 

düzeylerde istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Kimya öğretmenliği ile 

ilköğretim matematik öğretmenliği programında öğrencilerin ÖSS’deki alt testlere ait 

ham puanları ile ABNO arasında diğer programlara göre daha yüksek ilişkinin olduğu 

ve ÖSS’ye ait ham puanların ve OBP, ABNO’daki varyansı daha çok açıkladığı 

söylenebilir. Diğer puan türüyle öğrenci alan öğretmenlik programlarında, 
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öğrencilerin ÖSS’ye ait ham puanları ve OBP, ABNO’daki varyansı oldukça düşük 

düzeyde açıkladığı söylenebilir.  Araştırma sonunda, öğrencilerin ÖSS puanları ile 

birinci sınıfa ait ABNO arasındaki ilişkiler, Özgüven’in (1974), Tavşancıl’ın (1989), 

Büyüköztürk’ün (2002), Gülleroğlu’nun (2005) ve Karakaya’nın (2007), Karakaya ve 

Kutlu (2008) araştırma bulgularıyla tutarlı olmakla beraber bazı programlarda daha 

düşük düzeyde ilişkilerin olduğu ve ABNO’daki varyansın çok düşük düzeyde 

açıklandığı söylenebilir.  Özellikle Sosyal bilgiler öğretmenliği programındaki 

bulgular, Karakaya, (2007) ile Karakaya ve Kutlu (2008) tarafından yapılan araştırma 

bulgularıyla benzerlik göstermektedir. Ayrıca OBP açısından bakıldığında daha 

önceki çalışma bulgularına göre daha düşük ilişkilerin bulunduğu söylenebilir 

(Deaton,  & Schutz, 2001;Geiser, & Studly, 2002; Gülleroğlu, 2005; Noble & 

Sawyer,2002 ). 

Bu araştırmadan elde edilen sonuçlara aşağıdaki öneriler geliştirilmiştir:  

1) Bu araştırma altı öğretmenlik programı üzerinde yürütülmüştür. Benzer 

çalışmaların diğer öğretmenlik programları üzerinde yürütülerek sınav sisteminin 

geçerliği hakkında bilgiler elde edilebilir.  

2) Programlarda değişkenler arasında oldukça düşük düzeyde istatistiksel olarak 

anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Programlardaki öğrencilerin ABNO’daki toplam 

varyansın ancak yaklaşık  % 2’si ham puanlar ve OBP tarafından açıklanabilmiştir. 

Benzer çalışmalar yapılarak ÖSS’nin öğretmenlik programları açısından ne derece 

hizmet ettiğinin belirlenmesine katkı sağlayacaktır.       
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İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlamada 
Başarılı Olup-Olmama Durumlarının Kestirilmesinde 

Etkili Olan Değişkenlerin İncelenmesi 
 

Ömer KUTLU*, Özen YILDIRIM**, Safiye BİLİCAN**, Hatice KUMANDAŞ** 

Özet 

Bu çalışmanın amacı ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama başarısını sınıflamada 
(başarılı-başarısız) etkili olan değişkenlerin modeldeki önem düzeylerini ortaya koymaktır. Araştırma, 10 
ilköğretim okulunun 5. sınıfında okuyan 279 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Bu öğrencilerden elde 
edilen veriler, lojistik regresyon analizi kullanılarak incelenmiştir. Analiz sonucunda öğrencilerin 
okuduğunu anlamada başarılı olup-olmama durumlarının kestirilmesi olasılığını; cinsiyet, öğrenciye ait 
kitap sayısı, evde bulunan kitap sayısı, öğretmenin okunan metinlerle ilgili özet yazdırması ve öğretmenin 
okumayla ilgili eve görev vermesi değişkenlerinin anlamlı düzeyde etkili olduğu bulunmuştur. 
Anahtar Sözcükler: İlköğretim öğrencileri, okuduğunu anlama başarısı, rubrik, lojistik regresyon analizi  
 

Abstract 

Study of the Variables Effective in Predicting the Success of 5th Grade Primary 
Students in Reading Comprehension Skills 

 
The aim of this study is to put forth the importance levels of the variables effective in predicting 

the success of primary 5th grade students in reading comprehension skills. The study was implemented in 
10 primary schools, on 279 5th grade students. The data obtained from these students were examined by 
using logistic regression analysis. As a result of the analysis, the probability of predicting students’ 
reading comprehension was affected by those variables in a sound extent: sexuality, number of books 
owed by each student, amount of book in their houses, summarizing tasks and reading-related homework 
given by teachers. 
Key Words: Primary Students, achievement reading comprehension, rubric, logistic regression analysis 
 

Giriş 

Günümüzde her toplum, geleceğini teslim edeceği bireylerini, dünyadaki 

toplumsal, ekonomik ve teknolojik ilerleme hızına ayak uydurması ve dünyanın 

geleceğinde söz sahibi olması bakımından onları istenen niteliklerde yetiştirmeye özen 

göstermektedir. Dünyadaki gelişmelere ayak uydurmak ve bu gelişimin temelindeki 

etkenleri anlamak için bireylerin bilgi birikimlerini devamlı olarak artırmaları 

önemlidir. Hem değişimin nedenlerini anlamada hem de bilgi birikimini artırmada rol 

oynayan en önemli bireylerin anlama güçleridir. Okuduğunu anlama becerisi, bireyler 
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için önemli bir yaşam becerisidir. Bu beceri gelişmeden, bireylerin toplumda meydana 

gelen olaylara anlam vermesi, ilişkilendirmesi, bu olaylar üzerinde düşünüp, 

sorgulaması ve bir çözüm üretmesi olanaklı olmayacaktır (Kutlu, 2004). Bu açıdan 

okuma, bilgiye doğrudan ulaşma ve onu anlamlandırmada oldukça önemli bir yere 

sahiptir.  

Bilimsel araştırmalar, yalnızca yapıldığı alanda değil, diğer bilim alanlarında da 

bilgi artışına yol açmaktadır. Bilgi edinmenin çok çeşitli yolları olmakla beraber, en iyi 

yolu okumaktır (Koç ve Müftüoğlu, 1998). Okuyan, okuduğunu anlayan ve sorgulayan 

bireyler yetiştirmek eğitimin temel amaçlarından biridir. Bu açıdan okuma, eğitimle 

ilişkili olarak ele alındığında, gelişime açık ve çok yönlü bir beceridir.   

Bireylerin okuduklarını doğru anlaması için sözcük dağarcığının yeterli olması 

ve dikkatini okuduklarına yoğunlaştırması gerekir. İki ayrı çabaymış gibi gözüken 

okuma ve anlama aslında neden-sonuç ilişkisi ile bağlıdır. İnsan anlamak için okur. 

Okuduğunu anlamak ister (Demirel, 2004). 

Okullarda öğretimi boyunca kullanılan öğrenme araçlarının büyük kısmının dile 

dayalı kaynaklar olması, okuduğunu anlamayı öne çıkarmaktadır. Tüm derslerin 

okumayı gerektirdiği dikkate alınırsa, iyi okuyamayan ve okuduğunu anlayamayan 

öğrencilerin derslerinde başarılı olması beklenemez (Bloom, 1995).  

Okuma etkinliği, gerek ilköğretimde gerekse daha sonraki öğrenim yaşamında 

öğrenciye gerekli olacak, hatta yalnızca Türkçe derslerinde değil, matematik, hayat 

bilgisi, sosyal bilgiler ve fen ve teknoloji gibi derslerde de öğrencinin başarısına yön 

verecek, belirleyici bir faktördür. Doğru ve hızlı okuyan, okuduğunu anlayan ve 

yorumlayan, sözlü ve yazılı anlatımı iyi yapabilen öğrenciler, okul yaşamında da 

başarılı olacaklardır. Bu yüzden okuma ve onunla ilgili alanlarda (anlama, yazma, 

konuşma, dinleme vb.) bireylerin iyi yetişmesi gereklidir (Çaycı ve Demir, 2006). 

Anlayarak okuma, okulda genel başarının en önemli faktörüdür. İyi bir okuyucu 

olan öğrencilerin aynı zamanda derslerinde de başarılı olup olmadığı merak konusu 

olmuştur. Bu kapsamda yapılan araştırmalarda, iyi bir okuyucu olan öğrencilerin 

derslerinde de başarılı olduğu ortaya konulmuştur (Çiftçi, 2007).  

Okuduğunu çabuk, doğru ve tam olarak anlayan; duygu, düşünce, izlenim ve 

tasarımlarını belli bir amaca yönelik olarak açık ve anlaşılır bir biçimde anlatan 

öğrencilerin, hemen hemen her derste başarılı olma olasılıkları yüksektir. Aslında pek 
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çok dersteki başarısızlığın temelinde okuduğunu anlayamama yatmaktadır (Tekin, 

1980). Yapılan bir araştırmada okuduğunu anlama ile bazı derslerdeki başarı arasındaki 

ilişki şöyle bulunmuştur: Dil ve edebiyat (0,70), Matematik (0,72), Fen bilimleri (0,62). 

Bu durum örgün öğretimin kapsamında yer alan öğrenmeler için önkoşulun okuma, 

okuduğunu anlama ve anlatabilme olduğunu göstermektedir (Sever, 1993). 

Türkiye’de birçok öğrencinin, okuduğunu anlama güçlüğü nedeniyle akademik 

yönden başarısızlığa uğradığı gözlemlenen bir bulgudur. Gelişmiş ülkelerde 

öğrencilerin okuduğunu anlama başarı yüzdeleri %70 düzeyinde iken Türkiye’de bu 

oran %40 düzeyindedir (Güleryüz, 1999). Uzun yıllar Türkçe ders kitaplarında 

kullanılan okuma metinleri ve metinlere göre hazırlanmış soruların neredeyse tümünün 

metinden doğrudan çıkarılan anlamlara dayalı olması bu duruma yol açan en büyük 

etkenlerden biri olmuştur (Kutlu, 1999). 

Coşkun (2002), lise ikinci sınıf öğrencilerinin sessiz okuma hızları ve 

okuduğunu anlama düzeylerini belirlemek için yaptığı araştırmada, özellikle 

sosyoekonomik faktörlerin ve öğrencinin çalışma ortamına ilişkin faktörlerin 

öğrencilerin okuma hızı ve anlama düzeylerinde anlamlı farklılıklar oluşturduğunu 

ortaya koymuştur. Öğrencinin içinde bulunduğu çevre olanakları, yaşadığı ortam ve 

sosyoekonomik düzey, onun yaşamını doğrudan etkilemekte, eğitim-öğretim 

etkinliklerine yön vermektedir. Bazı araştırmalar çevresel etmenlerin başarı üzerinde 

olumlu bir etki yarattığını ortaya koymaktadır (Ensar, 2003). Bununla birlikte farklı 

öğrenme stratejileri kullanılarak öğrencilerin okuduğunu anlama düzeylerinin 

geliştirilmesine yönelik araştırmalar da bulunmaktadır (Belet, 2005).  Dile getirilen 

açıklamalar ve gerekçeler nedeniyle, okuduğunu anlama üzerinde etkili olan etmenlerin 

belirlenmesi önemlidir. Bu etmenler bilindiğinde bireyleri yönlendirmek ve 

okuduklarını anlamalarını sağlamak için neler yapılacağını belirlemek daha kolay 

olacaktır.  

Amaç 

Bu çalışmanın amacı ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama 

başarısını sınıflandırarak (başarılı/başarısız), bu sınıflamada etkili olan değişkenlerin 

(faktörler) modeldeki önem düzeylerini ortaya koymaktır. 

Yöntem 
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Bu bölümde araştırma modeli, araştırma grubu, verilerin toplanması ve verilerin 

analiziyle ilgili bilgilere yer verilmiştir. 

Araştırmanın Modeli 

Bu araştırma tarama modelleri içinde yer alan ilişkisel tarama türünde bir 

araştırmadır. İlişkisel tarama türü araştırmalarda bir değişkenin bilinen bir değerinden 

yola çıkarak diğer bir değişkenin bilinmeyen değeri belirlenmeye çalışılabilir 

(Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2008).  

 

Araştırma Grubu 

Araştırmada, 2008-2009 eğitim-öğretim döneminde Ankara ilindeki ilköğretim 

5. sınıf öğrencileri evreninden seçkisiz olmayan örnekleme yaklaşımı kullanılmıştır. Bu 

yaklaşıma uygun olarak, araştırma Ankara ili Altındağ, Çankaya, Mamak ve 

Yenimahalle ilçelerinde bulunan 10 ilköğretim okulunun 5. sınıflarında okuyan 279 

öğrenciyle yürütülmüştür. Araştırma grubuna ilişkin özellikler Çizelge 1’de verilmiştir. 

Çizelge 1 
 
Öğrencilerin Cinsiyetleri, Okul ve Okulun Bulunduğu İlçeye Ait Dağılımlar 
 

İlçeler Okul Adı Kız Erkek Toplam Öğrenci 
Sayısı 

Yenimahalle Kürşat Bey İÖO 
Necmi Şahin İÖO 

9 
33 

11 
18 

20 
51 

Altındağ İnönü İÖO 
Cebeci İÖO 

14 
12 

9 
23 

23 
35 

Çankaya 
Yücetepe İÖO 
Dedeman İÖO 
Tevfik İleri İÖO 

9 
9 

11 

9 
14 
17 

18 
23 
28 

Mamak 
Ege İÖO 
Şafak Tepe İÖO 
Demirli Bahçe İÖO 

10 
16 
14 

10 
14 
17 

20 
30 
31 

            Toplam 137 142 279 
         Yüzde 49 51 100 

 

Çizelge 1 incelendiğinde araştırma grubunda yer alan kız ve erkek öğrenci 

sayısının birbirine yakın olduğu görülmektedir.  

Verilerin Toplanması 

Çalışmada iki farklı veri toplama aracından yararlanılmıştır. Veri toplama 

araçları aşağıda kısaca açıklanmıştır: 



 247

1. Okuduğunu Anlama Testi: Okuduğunu anlama metninin seçiminde 

öğrencilerin gelişim, sınıf ve yaş düzeyine ilişkin özellikler dikkate alınarak, Prof. Dr. 

Afet İnan tarafından yazılmış “Satı Kadın” isimli metin kullanılmıştır. Test bu metne 

dayalı beş adet kısa yanıtlı sorudan oluşturulmuş, sorular öğrencilerin farklı zihinsel 

düzeylerini ölçecek biçimde hazırlanmıştır. Bu boyuta ilişkin soruların hazırlanmasında, 

Uluslararası Eğitim Başarısını Belirleme Kuruluşu (IEA) tarafından yapılan, 

Uluslararası Okuma Becerilerinde Gelişim Projesi (PIRLS)’de kullanılan ve dört farklı 

aşamalı düzeyde tanımlanan sınıflama dikkate alınmıştır (PIRLS, 2003). Bunlar, 

doğrudan çıkarım yapma, yorumlama, ilişki kurma ve değerlendirme biçiminde basit 

zihinsel düşünmelerden karmaşık zihinsel düşünmelere doğru sıralanmıştır. 

Soruların ilgili sınıf düzeyi için güçlük ve anlaşılırlık bakımından uygun olup 

olmadığını belirlemek amacıyla ölçme ve değerlendirme, program geliştirme ve Türk 

dili uzmanlarından görüş alınmıştır. Öğrencilerin verdikleri yanıtların puanlanmasında 

dereceli puanlama anahtarı (rubric) kullanılmıştır  

2. Öğrenci Bilgi Anketi: Ankette okuduğunu anlama puanları ilgili olduğu 

düşünülen değişkenlere (bireye ve aileye ilişkin özellikler, evde sahip olunan olanaklar, 

anlama becerisini geliştirmeye yönelik kaynakların kullanım sıklığı ve okul dışı 

etkinlikler) ait toplam 14 adet soru yer almaktadır.  

Araştırma kapsamındaki veriler Okuduğunu Anlama Testi ve Öğrenci Bilgi 

Anketi’nin uygulanmasıyla elde edilmiştir. Uygulamada öncelikle okuma metni 

dağıtılmış ve öğrencilerin okumaları sağlanmıştır. Daha sonra, 25 dakika süre verilerek 

metinle ilgili soruları yanıtlamaları istenmiştir. Soruların yanıtlanmasının ardından 

öğrencilere kişisel bilgi anketi verilerek doldurmaları istenmiştir. Uygulama yaklaşık bir 

ders saati boyunca sürmüştür. 

 “Okuduğunu Anlama Testi”ne verilen yanıtların puanlanmasında dereceli 

puanlama anahtarı kullanılmıştır. Her bir soru, “en doğru yanıt”tan, “uzak doğru yanıt”a 

doğru puanlanmış, öğrencilerin “yanlış” ve metinle ilişkisi kurulamayan “anlamsız” 

yanıtları da belirlenmiştir. 

Verilerin Çözümlenmesi 

İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama puanları arasındaki farkları 

ankette yer alan değişkenlere göre test etmek amacıyla, binominal (ikili) lojistik 

regresyon analiz kullanılmıştır. Bağımlı değişkenin iki düzeyli ya da çok düzeyli 
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kategorik verilerden oluşması durumunda, bağımsız değişkenlerin bağımlı değişken 

üzerindeki etkilerinin kestirilmesinde lojistik regresyon analizi kullanılmaktadır 

(Agresti, 1996). Lojistik regresyon analizi, bağımsız değişkenlerin normal dağılması, 

doğrusallık ve varyans-kovaryans matrislerinin eşitliği gibi sayıltıların karşılanmasını 

gerektirmez ve bağımlı değişkenin kategorik olduğu durumda (var/yok, 

başarılı/başarısız vb.) kullanılır (Tabachnick & Fidell, 1996). Bu analiz yolu bu 

kategorilerden birinin ortaya çıkma olasılığı üzerinde etkili olduğu düşünülen faktörleri 

(bağımsız değişkenler) belirler. Lojistik regresyon ile bağımlı değişken üzerinde 

bağımsız değişkenlerin etkileri olasılık olarak belirlenir (Özdamar, 1997).  

Bu çalışmada kullanılan lojistik regresyon analizinde öğrencilerin okuduğunu 

anlama başarıları (başarılı/başarısız) bağımlı değişken, okuduğunu anlama başarısıyla 

ilişkili olduğu düşünülen anket maddelerine verilen yanıtlar ise bağımsız değişkenler 

olarak belirlenmiştir. Bu çalışmadaki lojistik regresyon modelinde, bağımlı ve bağımsız 

değişkenler süreksizdir. Öğrencilerin okuduğunu anlama testinden aldıkları puanlar, 

genel başarı ortalaması (43 puan) dikkate alınarak öğrencilerin başarılı (1) ve başarısız 

(0) olarak sınıflandırılması için kullanılmıştır. 

Okuduğunu anlama puanları bakımından öğrencilerin başarılı olup olmadıklarını 

kestirmek ve kestirimde kullanılacak değişkenleri belirlemek amacıyla yapılan lojistik 

regresyon analizi öncesinde ki-kare anlamlılık sınaması yapılmış, anlamlı bulunan yedi 

değişken analizde kullanılmıştır. Öğrencilerin okuduğunu anlama testinden başarılı 

olma olasılıklarını kestirmek üzere kurulan modele, bağımlı değişkenle anlamlı 

bağımlılık gösteren bağımsız değişkenler dahil edilmiştir. Anlamlılık sınamasının 

yapıldığı ki-kare sonuçları Çizelge 2’de verilmektedir. 

Çizelge 2 
 
Okuduğunu Anlama Başarı Durumu İle Bağımsız Değişkeler Arasındaki Bağımlılık 
Durumuna İlişkin Ki-Kare Sonuçları 

 
Değişkenler Ki-kare sd p 
Cinsiyet  11.73 63 .001 
Kitaplık 12.80 63 .000 
Kitap sayısı 14.56 252 .006 
Evdeki kitap sayısı 17.04 252 .002 
Okuma süresi   8.61 126 .013 
Özet yazdırma   9.76 252 .045 
Eve okuma görevi verme   9.49 252 .050 

 



 249

Lojistik regresyon analizine ait sonuçlar yorumlanmadan önce bu analize ait 

varsayımlar (çoklu bağlantı, uç değerler ve model veri uyumu) test edilmiştir.Bağımsız 

değişkenler arasında çoklu bağlantı durumuyla ilgili olarak bağımsız değişkenler 

arasında tolerans değerleri 0,562 ile 0,903 arasında, varyans büyütme faktörü (VIF) 

değerleri 1,107 ile 1,781 arasında bulunurken, en yüksek durum indeks (CI) değeri 

19,286 olarak bulunmuştur. Elde edilen değerler bağımsız değişkenler arasında yüksek 

düzeyde çoklu ilişkinin olmadığını göstermektedir.Uç değerlerle ilgili olarak, 

Standardize edilmiş hatalar (standardized residuals) incelenmiş ve standardize edilmiş 

hata değerleri kabul edilen ± 3 aralığında yer almıştır. Bu durum lojistik regresyon 

analizi için uç değerlerin olmadığını göstermektedir. Kurulan lojistik model ile veri 

uyumu Hosmer Lemeshow Testi ile sınanmıştır. Hosmer Lemeshow Testi sonucunda 

modelin uygun olduğu kabul edilmiştir (χ2
(8)= 8.25; p>.01). 

Veriler SPSS 17 (Statistical Package of the Social Sciences) kullanılarak 

çözümlenmiştir. lojistik regresyon çözümlemesi uygulanarak bağımsız değişkenlere 

ilişkin regresyon katsayıları, Wald İstatistiği ve serbestlik dereceleri, standart hata, %95 

güven aralıkları, odss (olabilirlik) oranları ve doğru sınıflandırma oranları 

hesaplanmıştır. Tüm çözümlemelerde istatistiksel anlamlılık düzeyi 0,05 olarak kabul 

edilmiştir. 

 

Bulgular ve Yorumlar 

Öğrencilerin okuduğunu anlamada başarılı olup-olmama olasılıklarının 

kestirilmesinde kullanılan değişkenlerin belirlenmesi amacıyla yapılan lojistik 

regresyon analizine, yedi değişken dahil edilmiş, ancak bunlardan beşi anlamlı 

bulunmuştur. Bu beş değişken, okuduğunu anlamada başarılı olup-olmama olasılığını 

kestirmek üzere kurulan olasılık denklemine anlamlı katkıda bulunmaktadır. Lojistik 

regresyon analizi sonucu elde edilen β parametreleri ile bu parametrelere ilişkin Wald 

istatistikleri, serbestlik dereceleri, önem düzeyleri ve Exp(β) (odds/ olabilirlik) değerleri 

Çizelge 3’te yer almaktadır. 
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Çizelge 3 
 
Lojistik Regresyon Modelindeki Değişkenler 
 

Değişkenler β Std. Hata Wald sd p Exp(βp) 
Sabit -3.886 .949 16,755 1 .000 .021 
Cinsiyet (Kız) .622 .285 4.779 1 .029 1.864 
Kitaplık .742 .414 3.214 1 .073 2.101 
Kitap sayısı       
26-50 .185 .410 .203 1 .652 1.203 
51-75 .176 .488 .129 1 .719 1.192 
76-100 1.179 .584 4.077 1 .043 3.250 
101 ve üstü .016 .574 .001 1 .978 1.016 
Evdeki kitap sayısı       
51-100 .565 .404 1.955 1 .162 1.760 
101-150 .418 .493 .719 1 .397 1.519 
156-200 .007 .589 .000 1 .990 1.007 
200 ve üstü 1.277 .562 5.173 1 .023 3.587 
Okuma süresi       
1 saat -.580 .379 2.340 1 .126 .560 
2 saat ve üstü .091 .430 0.45 1 .833 1.095 
Özet yazdırma       
Çok az 1.555 .665 5.467 1 .019 4.736 
Ara sıra .974 .574 2.882 1 .090 2.649 
Çoğu zaman 1.101 .595 3.429 1 .064 3.007 
Her zaman .986 .617 2.552 1 .110 2.681 
Eve okuma görevi verme       
Çok az 1.588 .835 3.611 1 .057 4.892 
Ara Sıra 1.231 .797 2.387 1 .122 3.426 
Çoğu zaman 1.563 .777 4.050 1 .044 4.774 
Her zaman 2.013 .786 6.562 1 .010 7.484 

 
Çizelge 3 incelendiğinde, öğrencilerin okuduğunu anlamada başarılı olup-

olmama olasılığı; cinsiyet, öğrenciye ait kitap sayısı, evde bulunan kitap sayısı, 

öğretmenin okunan metinlerle ilgili özet yazdırması ve öğretmenin okumayla ilgili eve 

görev vermesi değişkenlerine bağlı olarak anlamlı değişmektedir. Bu durum, bu beş 

değişkenin okuduğunu anlamada başarılı olup-olmama olasılığı üzerinde önemli etkiye 

sahip olduğunu, diğer iki değişkenin ise daha az öneme sahip olduğunu göstermektedir.  

Okuduğunu anlamada başarılı olup-olmama üzerinde etkisi bulunan her bir 

değişkenin başarıya, önem sırasına göre ne kadar katkı sağladığı Exp(β)/olabilirlik 

değerlerine göre incelendiğinde aşağıda bulgulara ulaşılmıştır. 

 Öğrenci cinsiyetinin kız olması, erkek öğrenciye göre 1.86 kat daha fazla 

okuduğunu anlamada başarılı olduğu anlamına gelmektedir (p<.05). Bu bulgu, yapılan 

araştırmalarla da desteklenmektedir. Pomplun ve Nita (1999), Brantmeier (2000), Moss 

(2000), Rotham (2002), Phakiti (2003) ve Sallabaş (2008) yaptıkları araştırmalarda kız 
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öğrencilerin erkeklere göre okuduğunu anlama becerisi bakımından daha başarılı 

olduklarını belirlemişlerdir. Schagen (2004) araştırmasında, öğrencilerin okumaya 

yönelik tutumları ile okul ve öğrenci özelliklerini karşılaştırmış, kız öğrencilerin erkek 

öğrencilerden okumaya yönelik daha olumlu tutuma sahip olduklarını bulmuştur. 

 Öğrencinin kendine ait kitap sayısının 76-100 arasında olması, 50 ve daha az 

kitabı olan öğrencilere göre okuduğunu anlamada başarılı olma olasılığını 3.25 kat 

artırmaktadır (p<.05). Elley (1992) araştırmasında, öğrencilerin evlerindeki kitaplara 

ulaşabilmesinin başarılarını etkileyen önemli bir faktör olduğunu bulmuştur. Bu durum 

öğrencinin başarısında, sahip olduğu kitap sayısının etkili olduğunu ortaya koymaktadır. 

 Öğrencinin evinde 200 ve üstü kitap bulunması, 50 ve daha az kitap bulunan 

evlere göre okuduğunu anlamada başarılı olma olasılığını 3.58 kat artırmaktadır (p<.05). 

Bu bulgu Schagen (2004) ve Aslanoğlu (2007) tarafından elde edilen araştırma 

bulgularıyla paralellik göstermektedir. Araştırmacılar, okuduğunu anlama becerileriyle 

yüksek ilişki gösteren değişkenin evdeki kitap sayısı olduğunu belirlemişlerdir. 

 Öğretmenlerin, sınıf içi okuduğunu anlama çalışmalarında az da olsa 

öğrencilerine özet yazdırmaları, hiç yazdırılmama durumuna göre okuduğunu anlamada 

başarılı olma olasılığını 4.73 kat artırmaktadır (p<.05). Öğretmenlerin, okunan metinlere 

ilişkin sözel anlatımlar dışında, yazılı anlatımlara da yer vermesi öğrencilerin 

okuduğunu anlama başarılarını artırmaktadır. 

 Öğretmenin öğrencilerine çoğu zaman, okumayla ilgili eve görevler vermesi 

4.77 kat, her zaman vermesi ise 7.48 kat öğrencinin okuduğunu anlamada başarılı olma 

olasılığını artırmaktadır (p<.05). Bu durum okuduğunu anlama başarısı üzerinde, okul 

dışındaki okumaların önemini ortaya koymaktadır. Johansone ve Foy (2004), Aslanoğlu 

(2007) araştırmaları bu bulguyu desteklemektedir. 

Öğrencilerin okuduğunu anlama başarı düzeylerinin ölçülmesine yönelik 

oluşturulan lojistik modelin sınıflandırma başarısı Çizelge 4’te verilmiştir.  

      Çizelge 4   

      Lojistik Regresyon Modelinin Sınıflandırma Başarısı 

Başarı Tahmini Gözlem Başarısız Başarılı 
Doğruluk 
Yüzdesi 

Başarısız 94 41 69.6 Başarı 
Durumu Başarılı 43 101 70.1 

Ayrıntılı Yüzde 69.9 
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 Çizelge 4 incelendiğinde, lojistik regresyon modelinde gözlemlerin doğru 

sınıflandırma oranının %69.9 olduğu görülmektedir. Bu analize göre okuduğunu 

anlamada başarılı olan 43 öğrenci, yanlış sınıflandırılarak başarısız grubuna atanmış, 

başarısız olan 41 öğrenci ise başarılı gruba atanarak yanlış sınıflandırılmıştır. Yapılan 

araştırmaya göre okuduğunu anlamada başarılı olan öğrencilerin %70.1’i ve başarılı 

olmayan öğrencilerin %69.6’sı doğru olarak tahmin edilmiştir.  

Sonuç ve Öneriler 

Bu araştırmadan elde edilen sonuçlara bakıldığında, öğrencileri okuduğunu 

anlama başarılarına göre ayırmada; cinsiyetin, öğrencinin kendisine ait kitap sayısının, 

evinde bulunan kitap sayısının, öğretmenin okunan metinlerle ilgili özet yazdırmasının 

ve öğretmeninin okumayla ilgili eve görev vermesinin önemli rolü olduğu görülmüştür.  

Araştırma bulguları incelendiğinde, okuduğunu anlama başarısı üzerinde yapılan 

çalışmalardan farklı olarak, fiziksel ve dış kaynaklı değişkenlerin, başarıyı belirlemede 

ve başarı açısından öğrencileri ayırt etmede etkili ve önemli olduğunu göstermektedir. 

Ancak Türkiye’deki alanyazın incelendiğinde, çalışmaların daha çok öğrencilerin 

bilişsel gelişimine paralel, okuduğunu anlama başarısını belirlemeyle ilgili olduğu 

görülmektedir (Gelen, 2003; Şen, 2003; Çakıroğlu, 2007). Belirtilen nedenlerle bu 

araştırmadan elde edilen bulguların, okuduğunu anlama başarısıyla ilgili kuramsal bilgi 

birikimine önemli katkısının olacağı düşünülmektedir. 

Bu sonuçlar ışığında, öğretmenlerin ve ailelerin öğrencileri kitap okumaya 

özendirmeleri önerilebilir. Ayrıca öğretmenlerin, öğrencilerle okunan metinleri gerek 

sözlü gerekse yazılı olarak özetleyebilecekleri çalışmalar yapması, okuduğunu anlama 

başarısını artırmada önemlidir. Bununla birlikte yapılacak okuduğunu anlama ve 

özetleme çalışmalarının sonuçlarıyla ilgili öğrencilere mutlaka geribildirim verilmelidir. 

Hangi öğrencilerin okuduğunu anlamada daha başarılı oldukları öğretmenler tarafından 

fark edilmeli ve bu yönü zayıf olan öğrenciler hem sınıf içi hem de sınıf dışı 

etkinliklerle desteklenmelidir. 
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Ölçme Eşdeğerliği 
 N. Bilge (UZUN) BAŞUSTA 

 
Özet  

Bu çalışma; ölçmelerin eşdeğerliği konusunun teorik yapısının anlaşılmasını ve çok örneklemli 

doğrulayıcı faktör analizi(MGCFA) yönteminin ölçme eşdeğerliğinde nasıl işe koşulduğunu 

betimlemeyi amaçlayan  bir derlemedir. 

 Anlamlı karşılaştırmalar yapmak için kullanılan ölçme araçlarının birde fazla grupta aynı 

yapıda olması gerekmektedir. Ölçme eşdeğerliği ile ilgili çalışmalar çok maddeli ölçme araçlarında iç 

tutarlılık ve dışsal ilişkileri araştırmaktadır. Son yıllarda yapılan ölçmelerin eşdeğerliği çalışmalarında 

araştırmacılar eşdeğerliğin dört biçimine vurgu yapmaktadır. Ölçme eşdeğerliği ile yürütülen 

çalışmalar kültürel yanlılıklardan kaynaklanan hataları, çevirmeden kaynaklanan hataları ve diğer 

faktörlerin meydana getireceği hataları önler. Ayrıca belli bir teorik tanımın çerçevesinin daha doğru 

belirlenmesinde ve geliştirilmesinde yararlı bir istatistiksel tekniktir. 

Anahtar Kelimeler: Ölçme Eşdeğerliği,  Çok Örneklemli Doğrulayıcı Faktör Analizi 

(MGCFA), Yapısal Eşitlik Modeli (YEM) 

 

Abstract  

In order to make a meaningful comparision, instruments must have similar measurement 

qualities across settings. Research on measurement ınvariance has typcially focused on internal 

structure of multi-item instruments and external relations. In the recent literature, researchers have paid 

attention to four forms of invariance. The researchs which include the measurement invariance tests 

can detect  psychometric problems that result from cultural biases in item content, translation errors, 

acquiescence biases, and other factors. Also Statistical techniques to define and assess measurement 

tinvariance are helpful and useful to develop a framework for  teorotical definition. 

Keywords: Mesaurement Invariance, MGCFA, Structural equation modeling (SEM) 

 

GİRİŞ 

Araştırmalarda farklı kültürlere, bölgelere, şehirlere…vs karşılaştırmalara 

dayanan çalışmaların göz ardı edilmeyecek kadar fazla olduğu bilinmektedir. 

Literatürde makalelerin büyük bir bölümünün alt grup karşılaştırmaları ile ilgili 

olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Çünkü temeli bireye dayanan araştırmaların 

temel noktalarından biri bireye ya da bireylere dair sosyal yapının ortaya konmasıdır. 

Bir yapının ortaya konmasında en temel ilke ise o yapıya dair ölçmeler yapmaktan 

geçer. 



 256

Ölçme konusu olan; açığa çıkarılmak istenen belli bir özelliktir. Varlıkların 

birden çok özelliği vardır. Oysa ölçme belli bir özelliğin varlıklarda sahip oluş 

derecesini ortaya çıkarmak için ortaya çıkan bir kavramdır. Varlıkların belli bir 

özellik bakımından bulunduğu yeri tespit etmek için bu özelliği ölçmeye yönelik 

ölçme araçları kullanılır.  

Bir ölçme aracı modeli  ‘farklı gruplarda aynı özelliği ölçer’ kabulü ile 

hazırlanır. Eğer bu kabul onay alabilirse yapılan karşılaştırma ve puanlara ait 

analizlerin doğruluğu anlamlı olacaktır. Benzer şekilde bu kabul doğrulanamıyorsa o 

zaman yapılan analiz ve karşılaştırmalar anlamlılığını kaybedecektir.  

Ölçme aracı özelliğin oluş derecesini ortaya koyarken, çeşitli alt gruplarda bu 

özellik açısından karşılaştırmalar yapma ve bu biçimde bilgi sağlama yoluna gider. 

Ardından farklı varlıkların aynı özellik bakımından karşılaştırılması ile varlıklar belli 

özellikleri bakımından farklı biçimde tanımlanır. Bu tanımlamanın doğruluğu 

anlaşılacağı gibi ölçme aracı ve elde edilen ölçüm ile doğrudan ilgilidir. 

Ölçme Eşdeğerliği 

Yapılan bir ölçmeden elde edilen sonuçlar bireylerin farklı özellikler taşıması 

nedeniyle farklı olacaktır. Ancak bu farklılığın sadece birey özelliklerine bağlanması 

ve bu biçimde açıklanması çoğu zaman doğru değildir. Çünkü bireyler arasındaki bu 

farklılık ölçme aracının kendinden kaynaklanıyor olabilir.  

İki farklı tedavi yönteminin uygulandığı bir çalışmada gruplardan biri üzerinde 

yeni bir tedavi yöntemi uygulanırken, diğer grup üzerinde hastalığın standart tedavisi 

uygulanmaktadır. Bu tip çalışmalarda ilgilenilen, yaşam ya da tedavi kalitesinde artış 

sağlanıp sağlanmadığıdır. Bu her iki grup için aynı anlama gelmektedir. Aynı 

biçimde gruplar arasındaki farklılığın nedeni de açıktır. Fakat birçok çalışmanın ilgi 

konusu daha karmaşık olabilmektedir. Örneğin Amerikalı işçilerden oluşan bir grup 

ile Çin işçilerden oluşan bir grubun iş memnuniyeti derecesi araştırılıyor olsun. İş 

memnuniyetini değerlendirmek için anket tipi ölçme araçlarından biri kullanılacaktır. 

Bu anketten elde edilen yanıtlar ise, grupların anket maddelerini yorumlama biçimine 

göre değişecektir (Cheug & Rensvold; 1998). Söz konusu ölçeğin farklı ülkelerde 

farklı formları kullanılarak, uzmanlarla dille bağlantılı olan ayrılıkların giderilmesi 

yönünde çalışmalar yapılsa da, çeviri çalışmaları ile ölçeğin farklı ülkelerde aynı 
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anlama geldiği ve anketi cevaplayan bireylerce aynı biçimde yorumlandığı garanti 

edilmiş olmayacaktır (Brislin, Lonner, Thorndike; 1978; aktaran Cheug&Rensvold; 

1998). 

Türkiye’de, belli bir sektörde çalışma verimini artırmak amacıyla, farklı 

bölgelerde aynı birimde çalışan bireylerden belli bilgiler sağlayacak bir anket 

uygulandığını düşünelim.  Bu ankette çalışan memnuniyetine yönelik şöyle bir 

madde kullanılsın. 

“Sabahları işe gitmek bana zulüm geliyor” (Örnek 1) 

Çeviri ile ilgili eşitsizliği ortadan kaldırdığımız durumlarda bile anket 

maddelerinden kaynaklanan ve bireyin yanıtını değiştirebilecek durumlar söz konusu 

olabilmektedir. Yukarıdaki maddenin bulunduğu ölçek iki farklı ülkede değil, 

ülkemizin iki farklı bölgesinde uygulanmasına rağmen ölçme aracına bağlı 

farklılıklar ortaya çıkabilecektir. Ölçeğin bu maddesi; İstanbul’ da yaşayan biri için, 

yoğun trafikten duyduğu endişe anlamına gelirken; Ağrı şehrinde ölçeği yanıtlayan 

biri için dondurucu soğuğun sabahları onda yarattığı rahatsızlık anlamına gelebilir. 

Görüldüğü gibi aynı madde iki farklı şehirdeki insanlarca koşulları doğrultusunda 

cevaplandırılacaktır. Yani sabahları işe gitmenin zorluğu farklı nedenler çerçevesinde 

ve anket maddesinin kendi özelliğiymiş gibi algılanıp farklı yorumlanabilir. 

Ebeveyn rolleri ve bebek bakımına ilişkin hazırlanmış bir ölçekte kullanılan bir 

madde şu biçimde olsun:   

“Bebeğe yapılan baş ve boyun masajının anne bebek ilişkisini kurmanın en iyi 

yolu olduğunu düşünürüm”  (Örnek 2)  

Genel bir bakım önerisinin yer aldığı bu madde büyük bir olasılıkla Endonezya 

ülkesinde düşük oranda çıkacaktır. Çünkü bu ülkede “Küçük çocukların başını 

okşamayın, yoksa zekaları gelişmez.” gibi bir inanışın yaygın olarak kabul görmesi; 

bu ülkeden ankete katılan bireylerin yanıtlarına yansıyacaktır. Verilen bu örnekler; 

ölçme eşdeğerliğinin (Mesaurement Invariance: MI) temel konusudur. Ölçme 

eşdeğerliği ölçülen bireylerin karakteristikleri ile değil ölçme aracının direk 

kendisiyle ilgilidir.  
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Ölçme eşdeğerliği için temel prensip; gruplar arasında ölçekte ölçülebilen 

maddelerle belli özelliklerin ilişkisinin aynı olup olmadığını tespit etmektir. 

Gözlenen değişkenin durumsal dağılımı, değerlendirilen örtük değişkenin verilen 

değeri alt örneklemlerde ya da gruplarda eşitse o zaman ölçme eşdeğerliğinden 

bahsedilir.  

Bir ölçme modelinin birden fazla grupta aynı yapıya sahip olması demek; söz 

konusu ölçeğin maddelerinin faktör yüklerinin, faktörler arası korelasyonların ve hata 

varyanslarının aynı olması demektir (Bollen, 1989; Byrne, 1998; Jöreskog & 

Sörbom, 1993). Farklı gruplarda karşılaştırılacak modelin bu gruplar için geçerli 

olması gerekir. Yapılan karşılaştırmalar sonucu tüm parametrelerin eşitliği söz 

konusuysa modelin gruplar için değişmez olduğu söylenebilir. Karşılaştırmaların 

yapılacağı alt gruplarda ölçmelerin eşdeğerliği sağlandığında alınan testin ya da teste 

ait herhangi bir maddenin özel bir tipi oluşturulmaz. Ölçme eşdeğerliğine yönelik 

çalışmalar; ölçme aracının yapılan ölçümlerde eşit yapıyı ortaya koyup koymadığını 

garantilemeye çalışır.  

Ölçme eşdeğerliği; gruplar arası karşılaştırmalarda bu karşılaştırmanın 

anlamlılığında bir koşul olarak ortaya çıkar (Bollen,1989; aktaran: Cheung& 

Rensvold,1998). Oysa araştırmalara bakıldığında grupların karşılaştırılmasında daha 

doğru ve güvenilir sonuçlar vermesine rağmen hala eski geleneksel yöntemlerle grup 

karşılaştırmalarının ağırlıkta olduğunu görülmektedir. Bunun olası nedenleri 

aşağıdaki biçimde açıklanmaya çalışılmıştır (Steenkamp, E.M. ve diğerleri; 1998): 

1. Ölçme eşdeğerliği çeşitleri ve terminolojisi hakkında görüş birliğinin 

sağlanmaması, 

2. Araştırmacıların örtük ve gözlenen değişkenlere yönelik ölçme modellerine 

ve bunların test edilmesine olan uzaklığı, 

3. Ölçme eşdeğerliği formlarının test edilmesindeki metodolojik karışıklıklar ve 

incelenecek örtük yapıların bu biçimde örneklerinin az olması ya da olmaması, 

4. Araştırmacıların kültürler arası karşılaştırmaların anlamlılığı için hangi 

ölçümlerin eşit olması gerektiği konusundaki bilgi eksikliği, 

5. Kültürler arası eşdeğerlik için ölçütleri gösteren açık bir rehberin 

bulunmaması.  
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Özellikle kültürler arası karşılaştırma yaparken kullanılan ve bir ülkede 

geliştirilmiş bir ölçeğin faktör yapısının başka bir ülkede aynı olup olmadığına 

yönelik çalışmalar mevcuttur (Şimşek, 2007:20). Bu çalışmalarda kültür, moderatör 

denilen farklılaştırıcı değişkendir. 

Ölçme eşdeğerliğini ile ilgili olarak farklı jenerasyonların zeka düzeyleri 

arasındaki fark, cinsiyetler arası etkililik farkı, kültürler arası kişilik farklarını konu 

alan çalışmalar ön plana çıkmış ve araştırılmıştır. Bu tarz karşılaştırmalarda belli 

kesinlik dereceleri ortaya konmadıkça yapılan karşılaştırmaların sonuç getirmesi ve 

anlamlı olabilmesi mümkün olamayacaktır. Bu bakımdan “ölçmelerin eşdeğerliği” 

gibi test edilebilir sonuçlarla bu tarz tartışmaların çerçevesini çizen çalışmalar büyük 

bir öneme sahiptir. 

Farklı grupların (zenci-beyaz) farklı ham puanlarından yola çıkarak (IQ 

puanları) ortaya çıkarılması düşünülen genel teorik davranışa ait  (zeka) grup 

farklılıkları, eşdeğerlik sınırlamaları ile ortaya konan modellerle test edilmedikçe 

ortaya koymaz. Yani davranış; farklı gruplarda aynı şekilde ve aynı gözlem seti ile 

değerlendirilmelidir. İstatistiksel olarak karşılaştırılan iki grupta gözlenen 

değişkenler ile ilişkilendiren örtük değişkenlere ait matematiksel bağıntı eşit olmak 

durumundadır. 

Ölçme Eşdeğerliği Çalışmaları Nasıl Yapılır?  

Ölçme eşdeğerliğinin teorik tanımı oldukça geneldir ve farklı modellere 

uygulanabilir. Eşdeğerlik çalışmalarında her türlü veri ile uygulama yapma olanağı 

mevcuttur. Deneysel yöntemler kullanılarak ölçmelerdeki eşdeğerliğin ölçülmesi söz 

konusu değildir.  

Son on yıldır ölçmelerin eşdeğerliği üzerinde yapılan çalışmalarda diferansiyel 

madde fonksiyonunu (DIF) değerlendirmek üzere birçok istatistiksel teknik ortaya 

konmuştur. Bu teknikte genellikle farklı kabuller yer alır. Bu kabullere örnek olarak; 

örtük değişkenler ve gözlenen değişkenler arasındaki ilişkinin biçimini göz ardı 

etmek, örtük değişken üzerindeki grup dağılımının şeklini göz ardı etmek verilebilir. 

Bu nedenle belli bir teknik seçerek değerlendirmeye gitmek oldukça zordur. Çünkü 

seçilen tekniğin ölçmelerin eşdeğerliği teşhisindeki farklılığın ne kapsam ve 

büyüklükte olduğu her zaman açık olmamaktadır (Borsboom, 2006).  
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Eşdeğerlik testleri bir tür kovaryans yapı analizi olup farklı gruplarda belli bir 

yapının ölçülmesi üzerine tasarlanmıştır. İstatistiksel olarak ölçmelerin eşdeğerliği 

araştırılırken en çok ve yaygın kullanılan metot MG-CFA (Multi-Group 

Confirmatory Faktor Analysis)dır (Jöreskog & Sörbom, 1999). Çünkü bu metot 

olabilirlik oran testini kullanarak formal hipoteze dayanarak MI için karar verir 

(Byrne, Shavelson, & Muthén, 1989; Jöreskog & Sörbom, 1999; Zumbo, Sireci, & 

Hambleton, 2003). MG-CFA en az sınırlı modelden en sınırlı modellemeler arası 

karşılaştırma yaparak gruplar arası parametrelerin eşdeğerliğini sağlamaya çalışır 

(Horn & McArdle, 1992).  

Birden fazla grubun bulunduğu grup karşılaştırmalarında çok örneklemli 

doğrulayıcı faktör analizi, grup parametrelerinin eşit kalarak, faktör ortalamalarının 

karşılaştırılmasını sağlamaktadır. Yani bu yöntem ölçme aracının gruplar arası 

eşdeğerliğinin sağlanmasında kullanışlılık sağlamaktadır. 

Yapısal eşitlik modeline bağlı olarak yapılan grup karşılaştırması gözlenen 

değişkene dair yapılan ölçmelerden ziyade örtük değişkenlerin içinde bulunduğu 

hipotezleri test etmeye olanak verecektir. Örtük ortalama analizi geleneksel istatistik 

tekniklerine göre daha duyarlı bir tekniktir ve iki grup arasındaki farklılığı daha kesin 

ortaya koyar (Sehee, Mary, Malik, 2003). Aynı zamanda ortalamalar arasındaki 

farklılığı değerlendirirken varyans analizindeki karıştırıcı kaynakların ön 

değerlendirmesini de yapmış olur. Örtük değişkenlerle yapılan yol (path) analizi 

çalışmalarında hatayı elimine edebildiği için değişkenler arası ilişki miktarları da 

daha doğru biçimde hesaplanır. 

Çoklu grup uygulamaları ile Yapısal Eşitlik Modeli (YEM) kullanılarak 

kurulmuş bir modeldeki örtük değişkenlerin gruplar arasında farklılık yaratıp 

yaratmadığı sorusuna yanıt aranmaktadır. Temel olarak yapısal eşitlik modeli 

uygulamalarında elde edilen eşitlikte yer alan değerler şunlardır: 

1. Faktörlerin sayısı ve yük değerleri  

2. Regresyon katsayısı, 

3. Regresyon yorum değeri, 

4. Artık regresyon varyansı, 
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5. Ortak faktörlerin ortalamaları, 

6. Ortak faktörlerin varyansları 

7. Ortak  faktörlerin kovaryansları. 

İlk dördü ölçme modeli ile alakalıdır ve bunlar gözlenenlerin örtük değişkenlere 

nasıl bağlanacağı hakkında bilgi verir. Diğer üçü ise yapısal model ile ilgilidir. 

Bunlar ise örtük değişkenlerin dağılımı ve ilişkileri hakkında bilgi verir. Araştırma 

literatüründe bu son üç elemanın ölçmelerin eşdeğerliği için gerekmediği konusunda 

bir anlaşma söz konusudur. Bunun nedeni ise ölçmelerin eşdeğerliğinin maddeler ya 

da faktörler arasındaki ilişkilerle ilgili olmamasından kaynaklanmaktadır (Little, 

1999; Meredith & Millsap, 1992; Millsap, 1998; Widaman & Reise, 1997). 

Eşdeğerlik Aşamaları 

Ölçmelerin eşdeğerliği aşamalılık içerir. Test edilmesi gereken dört aşama 

vardır (Meredith, 1993). Bunlar; 

i) Yapısal eşdeğerlik (Configural invariance) 

ii) Metrik eşdeğerlik (Weak factorial invariance= Metric invariance) 

iii) Sayıl eşdeğerlik  (Strong invariance= Scalar invariance) 

iv) Tam eşdeğerlik (Strict invariance). 

Eşdeğerlik çalışmaları; geçerli değerlendirme ve bu çıktıların ölçümleri 

açısından kritik bir değere sahiptir. Aşamalılık içeren eşdeğerlik biçimleri aşağıda 

kısaca anlatılmıştır.  

Yapısal eşdeğerlik: Ölçmelerin eşdeğerliğindeki en temel düzeydir (McArdle, 

Mason; 1983; aktaran: Chen, Sausa, West; 2005). Temel model yapısı gruplar için 

değişmezse biçimsel eşdeğerlikten söz edilebilir. Bu model kestirilen parametreler 

üzerinde gruplar arası eşdeğerlik sınırlandırması yapmaz. Yani grupların farklı 

parametre değerleri almasına izin verir. Böylece, model eşdeğerlik hiyerarşisinde 

gerekli olan tüm modellerle temel bir karşılaştırma sağlar. Biçimsel eşdeğerlik 

modeli kritik bir önem sahiptir; çünkü veri gruplar etrafında sabit ve sabit olmayan 

parametre çiftlerinin benzerliğini desteklemezse o zaman bu veri daha sınırlayıcı 

modelleri de desteklemeyecektir (Bollen, 1989). 
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Örnek 1’de açıklanmaya çalışılan biçimsel eşdeğerliğin sağlanmadığı bir 

durumdur. 

ΛFORM(İstanbul)≠ΛFORM(Ağrı)   biçiminde ifade edilebilir. 

Metrik eşdeğerlik: (Weak factorial invariance) Farklı grupların maddelere aynı 

biçimde cevap verdiğini ve böylece farklı gruplardan elde edilen puanların 

karşılaştırma da anlamlı olduğu sayıtlıları metrik eşdeğerlikte karşılanmalıdır 

(Steenkamp&Baumgartner, 1998). Sınırlayıcı bir modeldir. Metrik eşdeğerliğin testi, 

faktör uyum katsayılarının gruplar arası eşit olmasına zorlanmasıyla sağlanabilir; 

çünkü uyum katsayıları örtük puanlarla gözlenen puanlar arasındaki ilişkiye dair bilgi 

verir. Sadece bu durumda maddelere ait puanların gruplar arasında anlamlı biçimde 

karşılaştırılması yapılabilir. Bu; “maddeye ait gözlenen puanlar arasındaki farklılık; 

örtük yapı altındaki gruplar arası farklılığı gösterir” demektir. Örnek 2 bu eşdeğerlik 

türüne girer, şu biçimde ifade edilir. 

λij≠λij                               λij :j örtük yapısı üzerindeki i maddesinin yükü 

Skalar eşdeğerlik(Strong factorial invariance): Aynı değere sahip konuların 

örtük yapı üzerindeki değerinin gözlenen değer üzerindeki değerine eşit olduğunu 

ifade eder. Bu “gözlenen maddeler üzerindeki grup farklılıkları örtük yapıların 

ortalamalarından kaynaklanır” demektir. Gruplar arası genel ya da özel faktörlere 

verilen yanıtların durumsal anlamda beklenilen yanıtlarının değişmez olduğunu 

vurgular. Özel faktör ortalamalarının da gruplar arasında benzer olması gerekir.  

Sıcaklık ölçümünde kullanılan ölçek dönüşümü bunun için iyi bir örnek olabilir. 

Grup A’dasıcaklık ölçerken Celcius ölçeği, Grup B B’de ise Kelvin ölçeği kullanılsın. 

Her ikisinde de ölçmeye konu olan özellik aynıdır. Ancak ölçeklerde kullanılan 

başlangıç noktaları birbirinden farklıdır. Bu biçimi ile karşılaştırma yapılmaz. Ya 

Grup A’ da elde edilen ölçüme 273 eklenir, ya da Grup B de yapılan ölçümden 273 

çıkarılır. Yapılan bu işlem ölçülen özelliğe yönelik farklı gruplarda elde edilen 

ölçümlerin karşılaştırılmasını olanaklı kılar (Chen, Sousa, West; 2005). 

Tam eşdeğerlik (Strict factorial invariance): Faktörlere verilen durumsal 

yanıtların varyanslarının değişmez olmasını ister. Yani eş faktör yükleri, ve 

yorumlarının yanı sıra madde artıklarının varyanslarının (özel faktör + hata 
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değişkeni) eş olmasını gerektirir. Gözlenen değişken ortalamalarında ki ve dağılım 

matrisindeki grup farklılıkları hesaplanır. 

 

 
 

1. Biçimsel Eşdeğerlik 

2. Faktöryel Eşdeğerlik 

3. Skalar Eşdeğerlik 

4. Tam Eşdeğerlik 

Bu eşdeğerlik formları hiyerarşik bir sıra takip edilerek ve bir çok model uyum 

katsayısı kullanılarak test edilir. Meredith (1993) adil ve geçerli bir karşılaştırma için 

tam eşdeğerliğin gerekli bir aşama olduğunu özellikle vurgulamıştır. Ancak pratik 

uygulamalarda tam ölçme eşdeğerliği genelde kullanılmaz.  

Tartışma 

Ham ortalama örtük ortalamalar için aynı sonucu verdiğinde bile gerekli 

eşdeğerlik testlerinin yapılması gerekir. Çünkü ancak o zaman gruplar arası 

karşılaştırma anlam kazanır. Çeşitli özel formlara bağlı modeller oluştururken ve 

parametrelere dair uygun belirlemeler yaparken bunların gruplar arası farklılıklara 

sahip olacağı unutulmamalıdır. Hatalı karşılaştırmalar ölçmelerin eşdeğerliğinin 

sağlanamamasından kaynaklanmaktadır. 

Gruplar arasındaki farklılıklar değerlendirilirken geleneksel yaklaşımlar 

kullanmak hatalı sonuçlar doğurabilir. Bu ise ortaya konmak istenen davranışın, 

özelliğin yanlış tanımlanmasına neden olabilir. Bu nedenle yapılara dair gruplar arası 

karşılaştırmalar yaparken eşdeğerlik aşamalarının desteklenmesi gerekmektedir. 

Çalışmaların eşdeğerlik testleri ile zenginleştirilmesi önemli bilgiler 

sağlayabilir. Bütününe yönelik anlamlı genellemeler yapılabilmesi için eşdeğerlik 

çalışması ile farklı faktörler bakımından gruplar arası karşılaştırmalar yapılması; 

özelliklerin grup bakımından açıklanmasında yararlı olacaktır.  

 

1 

3 

4 

2 
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Test Eşitleme : Aynı davranışları ölçen, farklı madde formlarına sahip 
testlerin istatistiksel eşitliğinin sınanması 

  
Adnan KAN* 

 
 
Özet 
Bu araştırma ile aynı davranışları ölçen fakat farklı madde formlarına (sözel yada sayısal) sahip 
matematik testlerinin istatistiksel eşitliğini sınamak, bu yolla madde formunun öğrencilerin 
performansı üzerinde etkili olup olmadığını belirlemek amaçlanmıştır. Çalışma çeşitli ilköğretim 
kurumlarında öğrenim gören 420 altıncı sınıf öğrencisi üzerinde yürütülmüştür. Bu amaç 
doğrultusunda klasik eşitleme metotlarından lineer eşitleme ve tek grup düzeneği kullanılmıştır. Aynı 
zamanda eşitleme işleminin bir parçası olarak tek grup düzeneği için eşitleme hatası (SHE) 
kestirilmiştir. İki testin eşitliğini değerlendirmek için eşitlemenin standart hatasına dayalı güven 
aralıkları kullanılmıştır. Sonuç olarak, eşitlik fonksiyonu ve özdeşlik fonksiyonu arasında -0,041 ile 
1,159 puan arasında değişen farklılıklar olduğu saptanmıştır. Bu farklılıkların bazı puan ranjlarında 2 
SHE’den fazla olması sebebiyle aynı davranışları ölçen sayısal köklü matematik  testi  ile sözel köklü 
matematik  test  versiyonlarının  istatistiksel  olarak  birbirine  eşit  olmadığı  ve  birbirinin  yerine 
kullanılamayacağı saptanmıştır. 
 
Anahtar sözcükler: test eşitleme, doğrusal eşitleme, tek grup deseni, test yansızlığı,  geçerlik 
 
ABSTRACT 
In this study, firstly it was aimed to see whether the tests with different item format create advantage 
or disadvantage on examinees’ performance, in other words, whether the examinees’ scores are fairly 
affected by particular test forms with different formatted items. Second purpose is to make use of 
test equating procedure as a  tool for examining the effect of item formats on test performance 
and by this way identifying whether the two different item formatted test scores could be used 
interchangeably. This was questioned by searching whether the test scores obtained from different 
item formats could be used interchangeably. The data of the study was collected from 402 6th grade 
students from various secondary schools. Single group design, and linear equating procedure from 
classical equating methodologies were used in the study. At the same time, as a part of the equating 
process, SEEs (Standart error of equating) for single group were estimated. Confidence bands based 
on the SEE was used to assess equivalence of  different item formatted  mathematic test edition. As a 
result of the study, differences were found between equating function and identity function, 
differences ranging from –0,041 to 1,159. Because these differences are more than two SEEs for some 
score range, the two different item formatted  mathematic test edition (numeric formatted and word 
formatted) can not be considered equivalent and interchangeable. 
 
 
 

Giriş 
Test geliştiricilerin veya testi uygulayan kurumların istatistiksel açıdan ve kapsam açısından aynı 
veya birbirine benzer testler oluşturma çabalarına rağmen her bir oturumda farklı test versiyonları ve 
farklı soru setleri kullanıldığı sürece özellikle testlerin güçlük düzeylerinde bir miktar farklılıklar 
olacaktır (Tanguma, 2000). Bu tür geniş test programları çeşitli kanuni, psikometrik ve pratik konuları 
gözönünde tutmalıdır. Bu konulardan birisi bir testin, aynı özelliği ölçen farklı formlarını 
oluşturmaktır. İki farklı oturumda aynı testi farklı yada aynı bireylere uygulamak pek duyulmuş bir 
şey değildir. Böyle bir uygulama testi sonra alanların, önce alanlara göre kesin bir şekilde daha 
avantajlı olmasını sağlayacak ve test güvenliğini tehdit edecektir ve doğal karşılanamaz. Fakat iki 
testin psikometrik açıdan birbirine eşit (eşdeğer) olduğu kanıtlandığı sürece, aynı testin farklı 
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versiyonlarının, farklı bireylere uygulanabilmesi kanuni olarak savunulabilir. Bütün bunların yanında 
test geliştiricilerin veya kurumların tamamıyla birbirine paralel, fakat farklı sorulardan oluşan ve testi 
alan her bir birey için aynı veya benzer sonuçlar üreten testler yapılandırmaları oldukça zordur ve 
beklenemez.  
 
Ülkemizde gerek öğretmen yapımı testlerin gerekse her yıl uygulanan seçme amaçlı bir çok sınavların 
her birinin farklı soruları içermesi fakat aynı özelliği ölçmesi ölçme aracının yanlı davranmaması için 
arzu edilen bir durumdur. Bir ölçme aracına ait soruların paralellerini oluşturmanın bir yoluda aynı 
özelliği ölçen fakat farklı formlarda (sayısal, sözel, sembolik vb.) sorular hazırlamaktır. Şimdi A ve B 
gibi iki öğrenci olduğunu ve bu iki öğrencininde aynı özelliği ölçen fakat farklı sorulardan oluşan 
formları aldığını varsayalım. Bu aynı özelliği ölçen, farklı veya aynı  zamanlarda uygulanan ve farklı 
formatta sorulardan oluşan sınavlardan A öğrencisi Ax,  B öğrenciside Bx gibi bir puan almış olsun. 
Bu bir testin farklı veya aynı zamanlarda uygulanmış versiyonlarından elde edilen puanlar birbiriyle 
karşılaştırılabilir mi ? Testin bir başka versiyonunu aldığı için B öğrencisinin A öğrencisine göre veya 
A öğrencisinin B öğrencisine göre daha avantajlı olmadığını güvenle söyleyebilirmiyiz ? Bir başka 
ifade ile farklı zamanlarda uygulanan bu testlerin testi alan bireylere adil davrandığını iddia 
edebilirmiyiz ? Aynı  özelliği  ölçen,  genellikle  seçme  amaçlı  ve  her  sene  yapılan  sınavlarda  farklı 
zamanlarda formatı farklı benzer sorulara yer verilebilmektedir. Aynı soru bazen grafikle, bazen daha 
sözel veya sayısal ve sembol ağırlıklı sorulabilmektedir. Şüphesiz aynı özellikleri ölçen paralel formlar 
yaratmak  ve  testin  testi  alan  bireylere  adil  davrandığını  söyleyebilmek  için  iyi  bir  yol  gibi 
gözükmektedir.   Acaba aynı davranışı ölçmeye dönük ve aynı amaca yönelik hazırlanan fakat farklı 
formatta hazırlanan bu maddeler birbirinin yerine kullanılabilir mi? Bu testlerden elde edilen puanlar 
birbirinin  yerine  kullanılabilir  mi?  Bir  başka  ifadeyle  madde  formatının  bireylerin  peformansı 
üzerinde etkisi varmıdır? Bu gibi sebeplerden dolayı yukarıda belirtilen bir çok test programı her bir 
oturumda belli özellikleri ölçen bir testin farklı sorulardan oluşan ama mümkün olduğunca aynı 
güçlük düzeyine ve kapsama sahip bir çok versiyonunu kullanır. Psikometrik olarak ideal olan, bir 
testin farklı formlarının tamamıyla paralel olması, testi alan tüm grupların random olarak seçilmiş 
olması, eşit yetenek düzeyine sahip olması ve etik ve kanuni konuların test programını 
sınırlamamasıdır. Bütün test programlarında karşılaşılabilecek bu ve benzeri konular  ve sorunlar  test 
eşitleme olarak bilinen prosedürlerden yararlanmayı gerekli kılar (Woldbeck, 1988). Test eşitleme 
metodları farklı test formlarından elde edilen puanları birbiriyle karşılaştırılabilir hale getirmek için 
kullanılır (Davier, Holland & Thayer, 2004 ; Holland, Sinharay, Davier, & Han, 2008; Harris, 2003).  
 
Test Eşitleme 
  
Angoff (1971), test eşitlemeyi bir formun birim sistemini diğer formun birim sistemine dönüştürmek 
olarak tanımlar. Angof (1982)’ye göre X ve Y gibi birbirine paralel ve eşit güvenirlik düzeyine sahip iki 
farklı test formundan elde edilen iki puanın birbirine eşit olduğu, eğer bu iki testten elde edilen 
standart puanlar birbirine eşitse iddia edilebilir. Bir başka ifade ile ; bir testin iki farklı formundan elde 
edilen iki puan ; 
 

Y

Y

X

X
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Y

S
X μμ −

=
−

      (1) 

 
koşulunu sağlıyorsa birbirine eşittir. Y eşitlikten çekilerek, gerekli matematiksel düzenlemeler 
yapılırsa ; 
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denklemi elde edilir.  
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Formülde yer alan 
X

Y

S
S

bileşenine “a” ve X
X

Y
Y S

S
μμ − bileşeninede “b” denirse, 

 
Eğimi “a” kesme noktası (sabit) “b” olan Y= ax + b şeklinde bir doğru denklemi elde edilir. Bu aynı 
zamanda doğrusal eşitlemeninde temel denklemidir. Doğrusal eşitleme, paralel olarak yapılandırılan 
iki test formuna ait ham puan dağılımlarının özdeş olduğunu fakat eşitlenecek test puanlarının sadece 
ortalama ve standart sapmalarının farklı olduğunu varsayar (Lord & Novick 1968). 

 Test eşitlemenin, farklı test formlarını alan bireyler arasında yanlılığı önlemek, farklı formlardan 
alınan puanları aynı ölçek üzerinde rapor etmek ve rapor edilen puanların anlamını korumak gibi iki 
önemli  amacı vardır (Barnard, 1996). 

 Farklı  formlardan  elde  edilen  puanların  eşitlenmesi  ile  bireylerin  gelişimini  ölçmek, 
eğilimlerini belirlemek ve performanslarını karşılaştırmak mümkün olabilir. Üniversite sınavları, kolej 
giriş  sınavları  gibi  seçme  gerektiren  ve  testin  farklı  formlarını  içeren  sınavlara  ilişkin  ölçme 
sonuçlarının  eşitlenmesi  ve  eşitleme  sonuçları,  sınavın  geçerliği  açısından  önemlidir.  Çünkü 
başvuranların  hangi  formu  aldıkları  (kolay  mı,  zor  mu)  ve  herhangi  bir  gruba  avantaj  sağlayıp 
sağlamadığı göz önünde tutulması gereken önemli bir konudur (Angoff, 1971). 
 

Tek grup deseni için eşitlemenin standart hatası ise;  N: toplam birey sayısı, xz : Y* ‘ye dönüştürülen 

X puanlarına ilişkin Z puanları, XYρ : iki testten elde edilen puanlar arasındaki korelasyon olmak 
üzere,   

    
( ) ( )[ ]211 2

2
2
* ++

−
= XYx

XYY
Y z

N
SE ρ

ρσ
  (3) 

şeklinde tanımlanabilir. 

 

 Operasyonel olarak eşitlik 3’de tanımlanan eşitlemenin standart hatası eşitleme fonksiyonunun 
etrafında makul bir güven aralığı tanımlamak içinde kullanılabilir. Birbirine paralel olduğu varsayılan 
ve aynı beceriyi ölçen fakat farklı sorulardan oluşan OKS test formlarından elde edilen puanları için 
makul bir güven aralığının sınırları her bir ham puan etrafında ∓ 2 SHE olarak tanımlanabilir (Dorans 
& Lawrence, 1990). Güven aralığı belirlendikten sonra farklı test versiyonlarından elde edilen 
puanların istatistiksel eşitliği, özdeşlik fonksiyonunun tanımlanan bu güven aralığı içerisinde yer alıp 
almadığını belirlemek suretiyle sınanabilir. 

Çalışmanın  amacı 
 
Bu çalışma teorik ve pratik anlamda iki amaç doğrultusunda yürütülmüştür. Çalışmanın birincil 
amacı ülkemizde ve dünyada çok fazla kullanılmayan fakat önemli bir prosedür olan test eşitlemenin 
farklı eğitim problemleri üzerinde nasıl kullanılacağını göstermek, ikincil amacı ise aynı davranışları 
ölçen fakat farklı madde formlarına (sözel yada sayısal) sahip matematik testlerinin istatistiksel 
eşitliğini sınamak, bu yolla madde formunun öğrencilerin performansı üzerinde etkili olup olmadığını 
belirlemektir. 

Yöntem 

 

Çalışma grubu 

 Araştırma ilköğretim 6. sınıfta öğrenim gören 420 öğrenci üzerinde yürütülmüştür.  

Veri toplama araçları 

 Araştırmada veri toplama aracı olarak problem çözme becerisine ilişkin aynı davranışları ölçen 
25 adet 5 seçenekli çoktan seçmeli sorudan oluşan sayısal köklü ve sözel köklü matematik testleri 
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kullanılmıştır. Bu testler alanında uzman matematik öğretmenleri tarafından geliştirilmiştir. Testler 
doğru cevaba 1 yanlış cevaba ise 0 puan vermek suretiyle puanlanmış ve bireylerin ham puanları 
doğru cevap sayıları toplanmak suretiyle elde edilmiştir.  Testler uygulandıktan sonra test ve 
maddelere ait betimsel istatistikler hesaplanmıştır. Teste ait bir çok istatistik Tablo 1’de verilmiştir. 
Sözel köklü matematik testine ait madde ayırıcılık gücü indeksleri 0,39 ile 0,66 arasında, madde 
güçlük indeksleri ise 0,25 ile 0,78 arasında değişirken, sayısal köklü matematik testine ait madde 
ayırıcılık gücü indeksleri 0,29 ile 0,67 arasında, madde güçlük indeksleri ise 0,29 ile 0,72 arasında 
değişmektedir. Gerek Tablo 1’deki istatistikler gerekse madde istatistikleri testin geçerli ve güvenilir 
olduğunu ve çalışma kapsamında kullanılabileceğine ilişkin kanıt olarak kullanılabilir. 

Uygulama 

 Araştırmada kullanılan problem çözme becerisine ilişkin aynı davranışları ölçen 25 adet çoktan 
seçmeli sorudan oluşan sayısal köklü ve sözel köklü matematik testleri 3 hafta arayla 420 6. sınıf 
öğrencisine  tek oturumda verilmiş, 25 dakikalık süre tanınmıştır. 

Verilerin Analizi  

 Sayısal köklü matematik test puanları, sözel köklü matematik testi puanlarına eşitlemek üzere, klasik 
eşitleme metotlarından lineer eşitleme ve tek grup düzeneği kullanılmıştır. Aynı zamanda eşitleme 
işleminin bir parçası olarak tek grup düzeneği için eşitleme hatası (SHE) kestirilmiştir. İki testin 
eşitliğini değerlendirmek için eşitlemenin standart hatasına dayalı güven aralıkları kullanılmıştır.  

        Bulgular 

Sayısal köklü matematik test puanları, sözel köklü matematik testi puanlarına eşitlenmeden önce her iki teste ait 
betimsel istatistikler hesaplanarak tablo 1’de sunulmuştur. 
 

Tablo 1.  Sayısal ve sözel köklü matematik testlerine ait betimsel istatistikler 

 
Testler  K   N  

−

X   xS 2   XS   20−KR  
Ortalama 
Güçlük 

Çarpıklık 
Katsayıları 

Basıklık 
Katsayıları 

Sayısal 
Köklü 

25  420 
 

12.27  38,22  6,18  0,852  0,51  0,48 
 

‐0,80 
 

 Sözel  
   Köklü 

25  420  12.82  42,23  6,50  0,868  0,49  0.41 
 

‐0,91 
 

 
Tablo  1’de verilen  betimsel  istatistiklere dayanarak, her  iki  testten  elde  edilen puan dağılımlarının 
birbirine  çok  benzediği  söylenebilir.  Sayısal  köklü matematik  test  puanları,  sözel  köklü matematik 
testi  puanlarına  klasik  eşitleme  metotlarından  lineer  eşitleme  ve  tek  grup  düzeneği  kullanmak 
suretiyle eşitlenerek eşitleme işleminin bir parçası olarak tek grup düzeneği için eşitleme hatası (SHE) 
kestirilmiş ve tablo 2’de sunulmuştur. 
 
 
Tablo 2. Sayısal ve sözel köklü matematik test puanlarına ait doğrusal eşitleme sonuçları 

      Form 2  

   Ham  Puan  

        Form 1 

      Eşit puan 

 

          Fark 

 

         SHE 

 

        Oran 
1 1,041 -0,041 0,732 -0,056 
2 1,991 0,009 0,643 0,014 
3 2,941 0,059 0,563 0,105 
4 3,891 0,109 0,490 0,222 
5 4,841 0,159 0,425 0,374 
6 5,791 0,209 0,368 0,568 
7 6,741 0,259 0,319 0,813 
8 7,691 0,309 0,277 1,116 
9 8,641 0,359 0,243 1,476 

10 9,591 0,409 0,217 1,882 
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11 10,541 0,459 0,199 2,304 
12 11,491 0,509 0,189 2,694 
13 12,441 0,559 0,186 2,998 
14 13,391 0,609 0,192 3,176 
15 14,341 0,659 0,205 3,217 
16 15,291 0,709 0,226 3,140 
17 16,241 0,759 0,255 2,982 
18 17,191 0,809 0,291 2,780 
19 18,141 0,859 0,335 2,561 
20 19,091 0,909 0,388 2,346 
21 20,041 0,959 0,447 2,143 
22 20,991 1,009 0,515 1,958 
23 21,941 1,059 0,591 1,792 
24 22,891 1,109 0,674 1,645 
25 23,841 1,159 0,765 1,514 

 

Tablo  2’de  görülebileceği  gibi  eşitleme  fonksiyonu  ile  özdeşlik  fonksiyonu  arasında  bir  miktar 
farklılıklar  vardır.  Bir  diğer  ifade  ile  Form  2’den  elde  edilen  ham  puanlarla  eşitlenmiş  puanlar 
arasında  çeşitli puan düzeylerinde  farklılıklar vardır. Bu  farklılıklar    ‐0,041  ile  1,159 puan  arasında 
değişmekte  ve  düşük  puanlardan  yüksek  puanlara  doğru  monotonik  bir  artış  göstermektedir. 
Özellikle  bu  farklılıkların  bazıları  2  SHE’den  fazla  olduğu  için  tanımlanan  güven  aralığının dışına 
düşmektedir.  
 

Sonuç ve Öneriler 

Ülkemizde gerek öğretmen yapımı testlerin gerekse her yıl uygulanan seçme amaçlı bir çok sınavların 
her birinin farklı soruları içermesi fakat aynı özelliği ölçmesi ölçme aracının yanlı davranmaması için 
arzu edilen bir durumdur. Bir ölçme aracına ait soruların paralellerini oluşturmanın bir yoluda aynı 
özelliği  ölçen  fakat  farklı  formlarda  (sayısal,  sözel,  sembolik vb.)  sorular hazırlamaktır.   Bu derece 
önemli  sınavlarda  testin  yansızlığına  ilişkin  kanıtların  toplanması  ve  bu  sınavların  farklı 
versiyonlarından  elde  edilen  puanların  istatistiksel  eşitliğinin  sınanması  gereklidir.  Bu  çalışma  ile 
öncelikle bu ve bu  türden  sorunlara yönelik ve geçerliğe kanıt  sağlamak  amacıyla  test  eşitleme ve 
buna  bağlı  prosedürlerin  nasıl  kullanılabileceğini  açıklamak  hedeflenmiştir.  Bu  kapsamda,  aynı 
davranışları  ölçen  sayısal  köklü matematik  testinden  elde  edilen  puanlarla  sözel  köklü matematik 
testinden elde edilen puanların istatistiksel olarak birbirine eşit olup olmadığı sınanmış ve bu yolla bu 
testlerin  farklı  versiyonlarının  bu  sınavları  alan  bireylere  adil  davranıp  davranmadığı    bu 
versiyonların birbirinin yerine kullanılıp kullanılamayacağına  (test yansızlığı)  ilişkin kanıt sağlamak 
amaçlanmıştır. Sonuç olarak, elde edilen bulgular doğrultusunda, özdeşlik fonksiyonunun tanımlanan 
∓ 2 SHE olarak tanımlanan güven aralığı içerisinde yer almaması sebebi ile  , aynı davranışları ölçen 
sayısal  köklü matematik  testi  ile  sözel  köklü matematik  testinin  birbirine  eşdeğer  olduğunu  veya 
birbirinin yerine kullanılabileceğini söyleyebilmek güçtür. Bir diğer  ifade  ile Form 2’den elde edilen 
ham  puanlarla  eşitlenmiş  puanlar  arasında  bazı  puan  düzeylerinde  farklılıklar∓ 2  SHE  olarak 
tanımlanan  güven  aralığı  içerisinde  yer  almamaktadır.    Tablo  2  dikkatle  incelenecek  olursa,  Form 
2’den elde edilen ham puanlarla eşitlenmiş puanlar arasında çeşitli puan düzeylerinde farklılıklar, 2 
SHE’den daha büyük olduğu gözlenebilir. Bu durumda öğrencilerin sayısal köklü matematik testi ile 
sözel  köklü  matematik  testini  almaları  bu  öğrencilerin  performanslarında  farklılık  yaratabileceği 
anlamını taşımaktadır. Bu durumda birbirine paralel olduğu varsayılan aynı davranışları ölçen sayısal 
köklü  matematik  testi  ile  sözel  köklü  matematik  testinin  birbirine  paralel  olduğunu  ve  yansız 
olduğunu bu çalışmanın sonuçları doğrultusunda söylemek mümkün gözükmemektedir.  
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Yapay Sinir Ağlarının Parametre Kestirimi Amacıyla 

Kullanımı: Kavram ve Uygulama 

Yrd. Doç. Dr. Ömay ÇOKLUK1  Yrd. Doç. Dr. Murat KAYRİ2 

Özet 

 
Bu çalışmanın amacı, Yapay Sinir Ağlarının parametre kestirimi amacıyla kullanımını örneklendirmektir. 

Bu genel amaca yönelik olarak Yılmaz (2009) tarafından geliştirilen “Öğrencilerin Öğrenim Süreçlerinde 

Ailelerinden Beklentilerine Yönelik Var Olan ve Beklenilen Duruma İlişkin Görüşleri Ölçeği” ile 

“Öğrencilerin Öğrenim Süreçlerinde Ailelerinden Beklentilerine Yönelik Var Olan ve Beklenilen Duruma 

İlişkin Görüşleri” adlı çalışma kapsamında 906 öğrenciden toplanan veriler kullanılmıştır. Çalışmada 

ölçme aracı ile toplanan ilk veri seti ile YSA’nın bu çalışma için en yüksek tahminleme düzeyine sahip 

olduğu belirlenen “Çok Katmanlı Algılayıcı” algoritması ile elde edilen yeni veri seti ayrı ayrı Chaid 

analizi ile incelenmiş ve her iki analizin sonuçları karşılaştırılmıştır. Bulgular, ilk veri seti ile 

gerçekleştirilen Chaid analizi sonucunda, toplam puan bağımlı değişkeni üzerinde öncelikli olarak 

“annenin eğitim düzeyi” değişkenin önemli bir etkiye sahip olduğunu gösterirken, YSA ile tahminlenmiş 

veri setinde tutum düzeyi üzerinde, bir önceki modelden farklı olarak “baba eğitim düzeyi” değişkeninin 

başat etki gösterdiğini ortaya koymaktadır.  

 

Anahtar Kelimeler: Yapay Sinir Ağları, Çok Katmanlı Algılayıcı, Chaid Analizi, Kestirim 

 
Abstract 

 
The aim of the present study is to exemplify the use of Artificial Neural Networks (ANN) for parameter 

prediction. To this end, data was collected from 906 students using “Scale of student views about the 

expected situations and the current expectations from their families during learning process” developed 

by Yılmaz (2009) for the study entitled “Student views about the expected situations and the current 

expectations from their families during learning process”. In the study, first the initial data set gathered 

using the measurement tool and the new data set produced by Multi-Layer Receptors algorithm, which 

was considered as the highest predictive level of ANN for the research were individually analyzed by 

Chaid analysis and the results of the two analyses were compared. The findings showed that as a result of 

Chaid analysis with the initial data set the variable “education level of mother” had a considerable effect 
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on total score dependent variable, while “education level of father” was the influential variable on the 

attitude level in the data set predicted by ANN, unlike the previous model.  

 

Key Words: Artificial Neural Networks (ANN), Multi-Layer Receptors, Chaid Analysis, Prediction 

 
 
Giriş 

Çıkarsamalı istatistik, mevcut bir durumdan hareketle geleceğe ait parametre 

kestirimlerinin yapıldığı bir yöntem olarak bilinmektedir. Yordanan ve yordayıcı 

değişkenlerin sürekli ya da kesikli olması, dağılımın normallik-homojenlik sayıltılarının 

karşılanıp karşılanmamasına göre kullanılacak regresyon yöntemleri farklılık 

göstermektedir. Genel anlamda regresyon yöntemleri, parametrik, yarı parametrik ve 

parametrik olmayan şeklinde üç grupta ele alınmaktadır. Değişkenler arası ilişkilerin 

doğrusal olup olmamasının da kullanılacak regresyon yöntemini tercih etmede önemli 

bir faktör olduğu bilinmektedir. İlişkilerin doğrusal olduğu durumlarda parametrik 

yöntemler, ilişkilerin doğrusal olmadığı durumlarda ise parametrik olmayan yöntemler 

kullanılır. Yarı parametrik yöntemler ise hiçbir sayıltının karşılanmasına gerek 

olmaksızın her araştırma desenine uygulanabilmektedir (Kayri, 2007). 

Değişkenler arası ilişkilerin model olarak ortaya konduğu yeni yaklaşımlardan biri de 

Yapay Sinir Ağları’dır (YSA). YSA, sınıflandırma, ilişkilendirme, olasılık fonksiyon 

tahminleri, doğrusal olmayan sistemleri modelleme gibi amaçların yanı sıra, parametre 

tahminleme amacıyla da kullanılan bilgisayar sistemleridir. 

Yapay Sinir Ağları, hem doğrusal (Linear), hem de eğrisel (non-linear) model 

yaklaşımını bir arada yürütebilmekte ve bu anlamda değişkenler arası korelasyonu daha 

gerçekçi bir zeminde ele alabilmektedir (Eğrioğlu ve Aladağ, 2005). İnsan beyninin 

çalışma prensibini sinirsel bağlamda model alan YSA (Haykin, 2008), henüz insan 

beyninin hızında çalışıyor olmasa da, karar modellerindeki etkililiği ve eşleştirme 
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çalışmalarını hassas ve hızlı yapmasından dolayı oldukça rağbet gören bir yöntem 

olarak kabul edilmektedir. 

Yapay Sinir Ağları, mevcut örneği güçlü bir şekilde öğrenip olası yeni örnekleri 

tanımada etkili kestirimlerde bulunma özelliğine sahiptir (Elmas, 2003). En genel 

ifadeyle YSA, ilgilenilen belirli bir fonksiyonu ortaya çıkaran beyin yapısının modelini 

tasarlayan bir makinedir. YSA, insan beynindeki nöronların işlevini yapay olarak 

gerçekleştiren basit hesap hücrelerinin birbirleriyle bağlantılarını kullanarak en iyi 

performansı elde etmeye çalışır (Badr, Nasr ve John, 2003).  

Yapay Sinir Ağları, temelde üç evreden geçerek bulgularına ulaşmaktadır. Bunlar: 

1)Girdiler, 2)Ara katman (gizli katman) ve 3)Çıktı katmanı olarak adlandırılır. Girdi 

katmanı dış dünyadan gelen verileri ara katmana ileten bir başlangıç noktası olarak 

değerlendirilmektedir. Veri seti girdi katmanında; eğitim (training), algılama/seçme 

(selection) ve çıktı-test süreçleri şeklinde alt setlere bölünmektedir. Girdi katmanı, veri 

setinin büyük bir bölümünü ağırlıklı olarak “eğitim” sürecinde kullanır. Bu süreçte, 

bağımlı değişken üzerinde etkisi olabilecek bağımsız değişkenlerin ağırlıklı etkileri (β 

katsayılarını) öğrenilmeye çalışılır. Bu öğrenme sürecinde “ara katman” doğrusal ya da 

parçalı fonksiyonlar üretmeye çalışır ve veri setinin geriye kalan kısımları ile nihai 

modeli kurup bir çıktı elde edilir (Manel, Dias ve Ormerod, 1999).  

Bu çalışmada, çok farklı alanlarda, farklı amaçlar için kullanılan YSA’nın, eğitim 

bilimlerine dönük araştırma desenlerinde kullanımına ilişkin bir örnek uygulamanın 

gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Burada amaç ele alınan veri setindeki değişkenlerin 

kuramsal boyutunu incelemek değildir. Bu nedenle de çalışmanın merkezini YSA’nın 

kullanılabilirliğini örneklendirmek oluşturmaktadır. 
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Yöntem 

Bu çalışma ilişkisel araştırma niteliğindedir. İlişkisel tarama modelleri, iki ve daha çok 

sayıdaki değişken arasında birlikte değişim varlığını ve/veya derecesini belirlemeyi 

amaçlayan araştırma modelleridir (Karasar, 1991). 

Çalışma grubu – Veri toplama araçları 

Bu çalışmanın amacı, daha önce de sözü edildiği üzere, YSA’nın parametre kestirimi 

amacıyla kullanımını bir örnek veri seti üzerinden ortaya koymaktır. Bundan dolayı, 

Yılmaz (2009) tarafından geliştirilen “Öğrencilerin Öğrenim Süreçlerinde Ailelerinden 

Beklentilerine Yönelik Var Olan ve Beklenilen Duruma İlişkin Görüşleri Ölçeği” ile  

“Öğrencilerin Öğrenim Süreçlerinde Ailelerinden Beklentilerine Yönelik Var Olan ve 

Beklenilen Duruma İlişkin Görüşleri” adlı çalışma kapsamında elde edilen gerçek 

veriler kullanılmıştır. Söz konusu ölçme aracı, bireylerin eğitim-öğretim sürecinde 

ailelerinden olan beklentilerini betimlemeye çalışmaktadır. Bu çalışma kapsamında 

geliştirilen ölçme aracı beşli Likert tipinde dereceleme ile ölçeklendirilmiştir. Tek faktör 

altında toplanan 23 maddeden oluşan ölçme aracının açıkladığı toplam varyans 

%35.21’dir. Ölçme aracının Cronbach-Alfa iç tutarlılık katsayısı 0.91’dir.  

Çalışma grubu, 420 kız ve 486 erkek olmak üzere toplam 906 öğrenciden oluşmaktadır. 

Çalışma grubunda altıncı sınıflardan 379, yedinci sınıflardan 318 ve sekizinci 

sınıflardan 209 öğrenci yer almaktadır.  

İşlem-Veri Analizi 

“Öğrencilerin Öğrenim Süreçlerinde Ailelerinden Beklentilerine Yönelik Var Olan ve 

Beklenilen Duruma İlişkin Görüşleri Ölçeği” ile elde edilen puanlara ait dağılımın 

normallik varsayımı Kolmogorov-Smirnov testi ile sınanmıştır. Ölçekten elde edilen 

puanların normal dağılım göstermediği tespit edilmiştir (p<0.05). 
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Çalışmanın yordayıcı değişkenlerini, “cinsiyet”, “sınıf”, “anne eğitim düzeyi”, “baba 

eğitim düzeyi”, “anne mesleği”, “baba mesleği”, “kardeş sayısı” ve “ekonomik gelir 

düzeyi” oluşturmaktadır. Ölçme aracından elde edilen toplam puan ise yordanan 

değişken olarak belirlenmiştir. Ölçme aracından elde edilen toplam puanların ortalaması 

81.34±18.34’dür. 

Kurulan regresyon modelinde, yordanan değişken sürekli, yordayıcıların ise tümü 

kategoriktir. Bundan dolayı, hem veri setinin ilk halinin, hem de YSA’nın oluşturacağı 

yeni veri setinin, parametrik regresyon yöntemleri ile sınanması mümkün olmamaktadır. 

Bağımlı değişkenin sürekli ya da kategorik, bağımsız değişkenlerin ise karma yapı 

sergilediği (kategorik, dereceleme, eşit aralıklı) modellerin analizinde yarı-parametrik 

yöntemlerin güçlü kestirimlerde bulunduğu bildirilmektedir (Kayri ve Boysan, 2007). 

Bundan dolayı YSA ile karşılaştırmalı olarak incelenecek olan veri seti, Karar 

Ağaçları’ndan (Decision Tree) Chaid Analizi (Chi-squared Automatic Interaction 

Detection) yöntemi ile incelenmiştir. Chaid analizi, örneklemi sınıflama yöntemi (ağaç 

yapısı şeklinde) ve regresyon analizinin bir arada uygulandığı karma bir istatistiksel 

yaklaşımdır.  

Bu çalışma kapsamında gerçekleştirilen işlemler; ölçme aracının uygulanmasından elde 

edilen veri setinin Chaid analizine tabi tutulması, veri setinin YSA ile tekrar 

tahminlenmesi ve YSA’nın ürettiği yeni veri seti ile Chaid analizinin tekrarlanması ve 

her iki analiz sonucunun karşılaştırmalı olarak incelenmesidir.   

YSA uygulanması sürecinde veri seti, “Doğrusal (Linear)”, “Çok Katmanlı Algılayıcı 

(ÇKA; Multilayer Perceptron)”, “Radyal Tabanlı Fonksiyon (RTF; Radial Based 

Function)” ve “Genelleştirilmiş Regresyon Sinir Ağları (GRSA; Generalized 

Regression Neural Network)” öğrenme modelleri ile ayrı ayrı sınanmış, yeni veri setini 
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üretme sürecinde, “eğitim”, “algılama/seçme” ve “çıktı-test” işlemlerini en yüksek 

olasılıkla hesaplayan öğrenme modelinin sonuçları dikkate alınmıştır. 

Bulgular 

Modelde yordayıcı değişken olarak yer alan cinsiyet ve sınıf değişkelerinin 

dağılımlarına ilişkin bilgiler çalışma grubu başlığı altında verildiğinden, burada 

tekrarlanmamıştır. Daha önce değinilmeyen, ancak modelde yer alan diğer yordayıcı 

değişkenlere ait dağılımlar Tablo 1’de sunulmaktadır.  

Tablo 1. Öğrencilerin ailelerinin demografik bazı özelliklerine ilişkin dağılımlar 

 
Değişken 

 
Düzey 

 
f 

 
% 

1. 500 TL ve altı  431 47.50 
2. 501 TL -1000 TL  224 24.80 
3. 1001 TL ve üstü 251 27.70 

Ailenin Gelir Düzeyi 

Toplam 906 100.00 
1. Okur-yazar değil  288 31.79 
2. İlkokul 401 44.26 
3. Ortaokul  114 12.58 
4. Lise  75 8.28 
5. Üniversite 28 3.09 

Anne Eğitim Düzeyi 

Toplam 906 100.00 
1. Okur-yazar değil  71 7.84 
2. İlkokul 333 36.75 
3. Ortaokul  186 20.53 
4. Lise  205 22.63 
5. Üniversite 111 12.25 

Baba Eğitim Düzeyi 

Toplam 906 100.00 
1. Ev hanımı 888 98.00 
2. Memur 10 1.10 
3. Emekli 2 0.20 
4. İşçi 6 0.70 

Anne Mesleği 

Toplam 906 100.00 
1. İşsiz 103 11.60 
2. İşçi 182 20.50 
3. Serbest meslek 192 21.70 
4. Esnaf 160 18.10 
5. Emekli 74 8.40 
6. Memur 175 19.80 

Baba Mesleği 

Toplam 886 100.00 
1. 1-3 kardeş 18 2.00 
2. 4-6 kardeş 336 37.10 
3. 7-9 kardeş 384 42.40 
4. 10 ve üzeri 168 18.50 

Kardeş Sayısı 

Toplam 906 100.00 
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Tablo 1 incelendiğinde, öğrencilerin ailelerinin neredeyse yarısının (%47.50) ailesinin 

500 TL ve altında gelire sahip olduğu, annelerinin (%44.26) ve babalarının (%36.75) 

büyük çoğunluğunun ilkokul mezunu olduğu, annelerinin büyük çoğunluğunun ev 

hanımı (%98.00), babalarının büyük çoğunluğunun işçi (%20.50) ve serbest meslek 

sahibi olduğu (%21.70), kardeş sayılarının ise ağırlıklı olarak 4-6 kardeş ile (%37.10) ve 

7-9 kardeş (%42.40) olduğu görülmektedir.  

Yordayıcı değişkenlere ait betimsel istatistik sürecinden sonra, çalışmanın asıl amacını 

oluşturan YSA ile veri seti yeniden tahminlenmek üzere inceleme altına alınmıştır. 

YSA, veri setinin 444 bireyini “eğitim (training)”, 221’ini “algılama (performance-

selection) ve geriye kalan 221’i de “çıktı (output-test)” süreci olarak değerlendirmiştir. 

YSA’nın süreçte yöntem olarak kullanmış olduğu öğrenme algoritmalarının 

tahminlemiş oldukları yeni veri setine ilişkin “doğru tahminleme” olasılıkları Tablo 

2’de gösterilmiştir. 

Tablo 2. Yapay Sinir Ağlarının öğrenme modellerine ilişkin doğru tahminleme düzeyleri 

Öğrenme 
Algoritmaları 

Eğitim katmanı 
performansı 

Algılama 
katmanı 

performansı 

Test (Çıktı) 
performansı 

Doğrusal .933 .991 .967 
RTF .924 .990 .953 
GRYSA .612 .939 .970 
ÇKA .965 .992 .976 

 

Tablo 2’de görüldüğü üzere, YSA’nın ÇKA algoritması en yüksek tahminleme 

düzeyine sahip çıkmıştır. Bundan dolayı bu çalışmada ÇKA’nın önermiş olduğu yeni 

veri seti dikkate alınmıştır.  

Ölçme aracı ile toplanan ilk veri seti ile YSA ile elde edilen yeni veri seti ayrı ayrı 

Chaid analizi ile incelenmiştir. Yordayıcı değişkenlerin yordanan değişken üzerindeki 

etkileri ve bu etkilerin önem düzeyleri Chaid analizinin sunmuş olduğu ağaç 
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diyagramlarında sunulmuştur. Şekil 1’de ilk veri setine ilişkin, Şekil 2’de ise YSA 

sonucunda elde edilen yeni veri setine ilişkin diyagramlar yer almaktadır.  

         Tutum Düzeyi 
 
 
 
 
 
 
                                                                                Anne Eğitim Düzeyi              
                                   p= 0,000    F = 27.592   sd1=2 ; sd2=903       
 
           Okur-Yazar Değil                 Okur-Yazar; İlkokul                                      Ortaokul; Lise; Üniversite                                                  
 
 
 
 
 
 
              Aile Aylık Gelir                          Kardeş Sayısı       
           p= 0,000  F =14.601  sd1=1; sd2=399            p= 0,003  F =10.862   sd1=1; sd2=215   
                                   
                      

      500 TL ve altı;                              1001-1500 TL                         1-3, 4-6  , 7 ve üstü                                                                         
      501 TL ve 1000 TL         1500 TL ve üstü          

 
  
 
 
 
                                                               Sınıf 
                                       P=0.040  F=5.475  sd=1; sd=289 
 
 
                     6.sınıf                                                   7 ve 8.sınıf 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 1. İlk veri setine ilişkin modelin Chaid Analizi ile yordanması 
  

Şekil 1 incelendiğinde, toplam puan bağımlı değişkeni üzerinde öncelikli olarak 

“annenin eğitim düzeyi” değişkenin önemli bir etkiye sahip olduğu görülmektedir. 

Annelerinin eğitim düzeyi “okur-yazar ve ilkokul mezunu” olan öğrencilerin, ailelerine 

ait gelir düzeylerinin manidar bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Annelerinin 

eğitim düzeyi; ortaokul, lise ve üniversite olan öğrencilerin tutum düzeylerinde ise, 

kardeş sayısının etkili olduğu görülmüştür. Modelde anlamlı görülen “ailenin aylık 

Düğüm 0 
Ortalama  81.347 
Std.Sapma 18.021  
N  906 
%  100 

 

Düğüm 1 
Ortalama            75.521 
Std.Sapma         18.908 
N             288 
%             31.8 

Düğüm 3 
Ortalama            86.848 
Std.Sapma         16.360 
N             217 
%             24.0 

Düğüm 4 
Ortalama            80.584 
Std.Sapma         17.611 
N             291 
%             32.1 

Düğüm 5 
Ortalama            87.764 
Std.Sapma         14.367 
N             110 
%             12.1 

Düğüm 2 
Ortalama            82.554 
Std.Sapma         17.070 
N             401 
%             44.3 

Düğüm 6 
Ortalama            80.584 
Std.Sapma         17.611 
N             291 
%             32.1 

Düğüm 7 
Ortalama            87.764 
Std.Sapma         14.367 
N             110 
%             12.1 

Düğüm 8 
Ortalama            83.593 
Std.Sapma         16.277 
N             113 
%             12.5 

Düğüm 9 
Ortalama            78.674 
Std.Sapma         18.195 
N             178 
%             19.6 
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geliri” değişkeninin, ağaç yapısında, öğrencilerin sınıf düzeyleri ile etkileşim içerisinde 

olduğu görülmektedir.                                                        
          Tutum Düzeyi 

 
 
 
 
 
 
                                                                                Baba Eğitim Düzeyi              
                                   p= 0,000    F = 52.750   sd1=2 ; sd2=904       
 
                                        Okur-Yazar  değil;Okur-Yazar; İlkokul             Ortaokul; Lise; Üniversite                  
                                                                                                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
                          Anne Eğitim Düzeyi                        Kardeş Sayısı                        
          p= 0,018    F =8.177    sd1=1; sd2=402                             p=0.02 F=11.408 sd =1; sd2=500                       
                                     
                           Okur-Yazar Değil                         Okur-Yazar; İlkokul   
                                                                               Ortaokul; Lise; Üniversite                   1-3                                           7 ve üstü 

                                                                                       4-6 
 
  
 
 
 
                                               
                                                                                                            Anne Eğitim Düzeyi 
                                                                                                                                      P=0.010 F=9.383 sd1= 1; sd2=246 
 
                                                        
                                                       Okur-Yazar  değil; Okur-Yazar; İlkokul             Ortaokul; Lise; Üniversite                  
 
 
 
 
 
 
Şekil 2. YSA Veri Setine İlişkin Modelin Chaid Analizi ile Yordanması 
 

Şekil 2 incelendiğinde, YSA ile tahminlenmiş veri setinde, tutum düzeyi üzerinde, bir 

önceki modelden farklı olarak “baba eğitim düzeyi” değişkeninin başat etki gösterdiği 

belirlenmiştir. Etkileşim içerisinde olup modelde manidar karşılanan bir diğer 

Düğüm 0 
Ortalama  81.184 
Std.Sapma 18.105  
N  906 
%  100 

 

Düğüm 2 
Ortalama            84.996 
Std.Sapma         16.609 
N             502 
%             55.4 

Düğüm 3 
Ortalama            80.584 
Std.Sapma         17.611 
N             291 
%             32.1 

Düğüm 4 
Ortalama            87.764 
Std.Sapma         14.367 
N             110 
%             12.1 

Düğüm 1 
Ortalama            76.448 
Std.Sapma         18.778 
N             404 
%             44.6 

Düğüm 5 
Ortalama            80.584 
Std.Sapma         17.611 
N             291 
%             32.1 

Düğüm 6 
Ortalama            87.764 
Std.Sapma         14.367 
N             110 
%             12.1 

Düğüm 7 
Ortalama            84.344 
Std.Sapma         17.110 
N             122 
%             13.5 

Düğüm 8 
Ortalama            90.563 
Std.Sapma         14.815 
N             126 
%             13.9 
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değişkenin ise “annenin eğitim düzeyidir”. Ancak annenin eğitim düzeyinin, babanın 

eğitim düzeyi “okur-yazar değil”, “okur-yazar” ve “ilkokul mezunu” olan öğrenciler 

üzerinde etkili olduğu görülmüştür. Baba eğitim düzeyi ortaokul ve üzerinde olan 

bireylerin tutumları üzerinde de “kardeş sayısı” değişkeninin anlamlı bir etkiye sahip 

olduğu tespit edilmiştir. Kardeş sayısı 1-3 arası olan bireyler için yine anne eğitim 

düzeyinin etkili olduğu görülmektedir.  

 

Tartışma ve Yorum 

Bu çalışmanın amacı, Yapay Sinir Ağlarının parametre kestirimi amacıyla kullanımını 

örneklendirmektir. Çalışmada ölçme aracı ile toplanan ilk veri seti ile YSA’nın bu 

çalışma için en yüksek tahminleme düzeyine sahip olduğu belirlenen “Çok Katmanlı 

Algılayıcı” algoritması ile elde edilen yeni veri seti ayrı bir şekilde Chaid analizi ile 

incelenmiş ve her iki analizin sonuçları karşılaştırılmıştır. İlk veri seti ile yapılan 

analizler, toplam puan bağımlı değişkeni üzerinde öncelikli olarak “annenin eğitim 

düzeyi” değişkenin önemli bir etkiye sahip olduğunu ortaya koymuştur. Annelerinin 

eğitim düzeyi “okur-yazar ve ilkokul mezunu” olan öğrencilerin, ailelerine ait gelir 

düzeylerinin manidar bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Annelerinin eğitim 

düzeyi; ortaokul, lise ve üniversite olan öğrencilerin tutum düzeylerinde ise, kardeş 

sayısının etkili olduğu görülmüştür. Modelde anlamlı görülen “ailenin aylık geliri” 

değişkeninin, ağaç yapısında, öğrencilerin sınıf düzeyleri ile etkileşim içerisinde olduğu 

belirlenmiştir. YSA ile tahminlenmiş veri seti ile yapılan analiz ise, tutum düzeyi 

üzerinde bir önceki modelden farklı olarak “baba eğitim düzeyi” değişkeninin başat etki 

gösterdiği belirlenmiştir. Etkileşim içerisinde olup modelde manidar karşılanan bir diğer 

değişkenin ise “annenin eğitim düzeyidir”. Ancak annenin eğitim düzeyinin, babanın 
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eğitim düzeyi “okur-yazar değil”, “okur-yazar” ve “ilkokul mezunu” olan öğrenciler 

üzerinde etkili olduğu belirlenmiştir. Baba eğitim düzeyi ortaokul ve üzerinde olan 

bireylerin tutumları üzerinde de “kardeş sayısı” değişkeninin anlamlı bir etkiye sahip 

olduğu tespit edilmiştir. Kardeş sayısı 1-3 arası olan bireyler için yine anne eğitim 

düzeyinin etkili olduğu görülmektedir.  

Sonuç olarak alanyazındaki pek çok çalışmada, YSA tarafından önerilen modellerin 

daha tutarlı modeller olduğu belirtilmektedir (Badr, Nasr & John, 2003; Durmuş & 

Meriç, 2005; Kurt & Türe, 2005; Erdem & Uzun, 2005; Wieland & Mirschel, 2008). Bu 

çalışmadan elde edilen bulgular, yapay sinir ağlarının parametre kestirimi amacıyla 

eğitim bilimleri alanında yapılacak olan neden-sonuç temelli araştırmalar için 

kullanılabileceğini göstermektedir. Ayrıca ileri düzey istatistiksel yöntemlerin 

kullanımının yaygınlaşması açısından da çalışmanın yararlı olacağı düşünülmektedir.  
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Farklı Madde Puanlama Yöntemlerinin ve Farklı Test 

Puanlama Yöntemlerinin Karşılaştırılması 
 

Halil YURDUGÜL1 

 

Özet: Bu araştırmada klasik test kuramına dayalı ağırlıksız, ağılıklandırılmış madde puanlama yöntemi, 

madde yanıt kuramına dayalı bir ve iki parametreli modelden kestirilen olasılıksal madde puanlama 

yöntemi ve konjenerik test kuramına dayalı madde puanlama yöntemleri karşılaştırılmıştır. 

Karşılaştırmalar, veri kümesinin güvenirliği, tekboyutluluk ve veri-model uyumu açısından ele alınmıştır. 

Elde edilen sonuçlara göre madde-yanıt kuramına dayalı puanlama yöntemi ile konjenerik test modeline 

dayalı puanlama yöntemlerinin klasik test kuramına dayalı madde puanlama yöntemlerine göre daha iyi 

sonuçlar verdiği gözlenmiştir. Diğer taraftan madde puanlarının toplamı şeklindeki test puanlarına göre 

sıralama karşılaştırması yapılmış ve en uyumsuz yöntemin şans başarısından arındırılmış test puanlama 

yöntemi olduğu görülmüştür. 

Anahtar Sözcükler: Test puanlama yöntemleri, madde puanlama yöntemleri, klasik test kuramı, madde 
yanıt kuramı, konjenerik test kuramı 

 

Abstract: In this study, it was compared different item scoring methods which consist of unweighted 

item scoring method and weighted item scoring method, based on classical testing theory and probability 

item scoring methods, based on item response theory, and congeneric item scoring method based on 

congeneric test theory. It was investigated the effects of item scoring methods on reliability, 

unidimensionality, and model-data fitting of data set. As a result, the item scoring methods based on item 

response model and based on congeneric test theory were more satisfactory than the others. In addition to 

this, in this study, it was compared different test scoring. As known, the students who took an 

administered achievement tests is ranked according to their test scores. The obtained findings was 

reported and discussed in this context.  

Keywords: Test scoring methods, item scoring methods, classical testing theory, item response theory, 
congeneric test theory 

 

Giriş 

Ülkemizin gündemini çok sık bir şekilde büyük ölçekli sınavlar oluşturmaktadır. Bu 

sınavlarda öğrencilerin genellikle ilköğretim ya da orta öğretimdeki öğrenme alanlarına 

ilişkin bilişsel yeterlikleri ya da bilgi düzeyleri kestirilmeye çalışılmaktadır ve bu 

                                                 
1 Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, yurdugul@hacettepe.edu.tr 
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sınavlardan elde edilen bilgiler öğrencilerin bir üst eğitim kurumlarına 

yerleştirilmesinde kullanılmaktadır. Bu nedenle öğrencilerin test puanları, öğrencilerin 

ailelerinden öğretmenlere, eğitim alanındaki karar vericilerden eğitim araştırmacılarına 

kadar çok geniş bir kesimi ilgilendirmektedir. Çünkü öğrencilerin bir üst eğitim 

kurumlarına yerleştirilmesini amaçlayan sınavlarda öğrenciler test puanlarına göre 

sıralanmaktadır2 ve seçme ve/veya yerleştirmeler bu başarı sırasına göre yapılmaktadır. 

Bu durum başarı sıralamasının doğru yapılıp yapılmadığı tartışmasını da beraberinde 

getirmektedir. Bu tartışma ise çoktan seçmeli testlerin puanlamasını ve test puanlarını 

oluşturan madde puanlama yöntemlerinin özelliklerini ön plana çıkarmaktadır. Eğitimde 

ölçme ve değerlendirme açısından baktığımızda; öğrencilerin maddelere verdikleri 

yanıtlar birer gözlenen puandır ve bu puan ölçmeye konu olan alandaki gerçek puan ile 

hata puanının bir birleşimidir. Oysaki ölçme modellerinin temel amacı, gözlenen 

puanlardan gerçek puanların kestirilmesidir (Lee, Brennan & Kolen,; 2006). 

Bu çalışmanın amacı klasik test kuramına, madde yanıt kuramına ve konjenerik test 

kuramına dayalı test puanlama yöntemlerinin ve benzer şekilde madde puanlama 

yöntemlerinin karşılaştırılmasını olarak belirlenmiştir. Özellikle madde puanlama 

yöntemleri tekboyutluluk, model-veri uyumu ve testin güvenirliği üzerindeki etkileri; 

bununla birlikte test puanlarının ise öğrencilerin sıralanmasındaki etkileri (sıra değerleri 

korelasyonu) araştırılacaktır. Araştırmada ele alınan veri kümesi olarak, 2001 yılında 

yapılan Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı kapsamında yer 

verilen fen bilgisi alt testindeki 25 maddeye basit rasgele örnekleme yöntemi ile seçilen 

10000 öğrencinin madde yanıtları kullanılmıştır. 

 

                                                 
2 Ülkemizdeki öğrencilerin başarı sıralaması test puanlarına göre değil, sınav puanlarına göre 
yapılmaktadır. Ancak sınav puanları içerisinde en önemli payı test puanları almaktadır. 
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Klasik Test Kuramına Dayalı Madde ve Test Puanlama Yöntemleri 

Çoktan seçmeli testlerden elde edilecek test puanları madde puanlarının toplamından 

oluşur. Örneğin, k adet maddeden oluşan bir testten j. öğrencinin test puanı; 

TP= X1+X2+…+Xk       (1) 

şeklindedir. Bu durumda maddelerin puanlanması bir diğer ifade ile ağırlıklandırılması 

önem kazanmaktadır. Madde puanlarının ağırlıklandırılmasının ön plana çıkan iki 

amacı; a) ölçülmeye çalışılan gerçek puanın daha iyi kestirilmesi ya da b) çoktan 

seçmeli testlerde seçeneklerin ağırlıklandırılması ile kısmi bilgilerin ölçülmesidir 

(Croker & Algina, 1986; Downing, & Haladyna, 2006). Bu çalışmada, çoktan seçmeli 

testlerde gerçek puanı kestirme amaçlı madde puanlama yöntemleri ele alınmıştır. 

Klasik test kuramına dayalı geleneksel madde puanlama yöntemi, Bernoulli 

ağırlıklandırması ya da ağırlıksız madde puanlaması (unweighted item scoring) olarak 

bilinir (Rotou, Headrick, & Elmore, 2002; Stocking, 1996) ve bu yöntemde öğrencinin 

doğru seçeneği işaretlemesi “1”, çeldiriciyi işaretlemesi ise “0” olarak nicelendirilir 

(Downing, & Haladyna, 2006; Rotou, Headrick, & Elmore, 2002; Stocking, 1996). 

Buna göre bir öğrencinin k adet maddeden oluşan çoktan seçmeli bir testten aldığı test 

puanı,  

TPKTK=X1+X2+...+Xk =∑
=

k

1i
iX      (2) 

olmaktadır. 

Maddelerin ağırlıksız puanlanmasına, bir diğer ifade ile madde parametrelerinden 

bağımsız olarak elde edilen bu madde puanlarına alternatif olarak Birnbaum (1968), her 

bir maddenin madde ayırıcılık değerlerine göre ağırlıklandırılmasını önermiştir. Bu 

ağırlıklandırma için ise genellikle nokta çift serili korelasyon kullanılmaktadır 

(Birnbaum, 1968). 
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TPKTKa=w1X1+w2X2+...+wkXk =∑
=

k

1i
ii Xw     (3) 

Burada wi, i. maddenin nokta çift serili korelasyonunu göstermektedir. Klasik test 

kuramına dayalı ağırlıklandırılmış madde puanlama yöntemi, maddenin karakteristik 

özelliklerini (madde ayırıcılık düzeyi) hesaba katmaktadır.  

Klasik test kuramında ele alınabilecek bir başka test puanı yaklaşımı ise şans 

başarısından arındırılmak üzere test puanlarıdır. Özellikle çoktan seçmeli testlerde, testi 

alan bir öğrenci, öğrenmeye konu olan özellikten yoksun olsa bile maddeyi doğru 

yanıtlama düzeyi (şans başarısı) seçenek sayısı ile doğru orantılıdır (Baykul, 2000). 

Buna göre, öğrencinin şans başarısından arındırılmış test puanı; 

 TPŞBA= TPKTK -
C
Y .       (4) 

Burada k madde sayısını, Y öğrencinin yanlış yanıtladığı madde sayısını ve C ise 

çeldirici sayısını göstermektedir3. Croker ve Algina (1986), TPŞBA puanların gözlenen 

puan olmadığını, aksine gerçek puanların bir kestiricisi olduğunu ifade etmişlerdir.  

Klasik Test Kuramında Gözlenen Puan ve Gerçek Puan İlişkisi 

Klasik test kuramında öğrencinin bir maddeye yönelik performansı, bir diğer ifade ile 

gözlenen puanı (X), öğrencinin ölçmeye konu olan öğrenme alanındaki gerçek puanı (T) 

ve hata puanı (E) toplamından oluşmaktadır.  

 X=T+E        (5) 

Klasik test kuramı, madde yanıt kuramı ve konjenerik test kuramı gibi ölçme 

kuramlarının temel amacı, gözlenen puanlardan gerçek puanları kestirme amacı 

taşımaktadır. Klasik test kuramında, gözlenen puanlardan gerçek puanların kestirilmesi 

için Kelley (1947) bir regresyon modeli ileri sürmüştür: 

                                                 
3 Şans başarısının madde istatistikleri üzerine etkisi için bakınız: Baykul, 2000. 
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 TKelley= X)1(X XX ρ−+ρ       (6) 

Burada ρX, ölçmelerin güvenirlik katsayısını göstermektedir (Downing, & Haladyna, 

2006; Kelley, 1947). 

Madde Yanıt Kuramına Dayalı Madde ve Test Puanlama Yöntemleri 

Klasik test kuramından farklı olarak, madde yanıt kuramının (MYK) önermesi: 

“öğrencilerin maddeye yönelik performansı maddenin özellikleri (item characteristics) 

ve öğrencinin özelliklerine (person characteristics) bağlıdır.” şeklindedir. Bu nedenle, 

öğrencinin bir maddeyi doğru yanıtlama olasılığı [P(θ)], madde istatistikleri [madde 

güçlük düzeyi (b), madde ayırıcılık düzeyi (a)] ve öğrencinin ölçmeye konu olan 

öğrenme alanındaki yeterlik düzeyi (θ) ile bağıntılıdır. Madde karakteristiklerinden 

yalnızca b parametresini ele alan bir parametreli MYK ölçme modeli; 

 Pi(θj;b)= )b(e1
1

−θ+
        (7) 

ve madde karakteristiklerinden a ve b parametrelerini ele alan iki parametreli MYK 

ölçme modeli; 

 Pi(θj;a,b)= )b(ae1
1

−θ−+
        (8) 

şeklindedir. Burada Pi(θj), j. yeterlik düzeyindeki öğrencinin i. maddeyi doğru 

yanıtlama olasılığını göstermektedir. Bu olasılıkların k madde üzerinde toplamı ise, j. 

öğrencinin test puanını vermektedir: 

 TPMYK_1P= P1(θj;b)+ P2(θj;b)+...+ Pk(θj;b) 

 TPMYK_1P= ∑
=

θ
k

1i
j )b;(P        (9) 

 TPMYK_2P= P1(θj;b,a)+ P2(θj;b,a)+...+ Pk(θj;b,a)  
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 TPMYK_2P=∑
=

θ
k

1i
j )a,b;(P        (10) 

Madde Yanıt Kuramında Gözlenen Puan ve Gerçek Puan İlişkisi 

KTK’nda gözlenen puan ile test puanı arasındaki bağıntı Kelley’in regresyon denklemi 

ile ortaya konmaktadır. Ancak MYK’nda Eşitlik 9 ve Eşitlik 10 ile ulaşılan değerler 

aynı zamanda öğrencilerin lojistik model ya da normal ogive modelden kestirilen gerçek 

puanlardır. MYK’nın modeli kestirilirken öğrencilerin k adet maddeye verdiği 0 ya da 1 

şeklinde puanlanmış (number correct scoring) yanıt vektörü4 (u) kullanılmaktadır. 

 uj= [X1 X2 … Xk] 

Burada uj, j. öğrencinin k adet maddeye verdiği ağırlıksız yanıtlardan elde edilen yanıt 

vektörünü (gözlenen puanları) göstermektedir. Bu vektör Eşitlik 7 ya da Eşitlik 8 ile 

verilen modellerin kestiriminde bir girdi olarak kullanılarak öğrencinin yeterlik 

düzeyleri (person characteristic) ve madde karakteristikleri elde edilmekte ve daha sonra 

ise Eşitlik 9-10 gerçek puanlara ulaşılmaktadır. Kısacası, MYK’nda (KTK’ndan farklı 

olarak) gözlenen puanlar birer girdi olarak kullanılmaktadır ve model çıktısı ise gerçek 

puanlardır. 

Konjenerik Test Kuramına Dayalı Madde ve Test Puanlama Yöntemleri 

Konjenerik test kuramı KTK’nın bir alt boyutudur (Lucke, 2005) ve Eşitlik 1 ile verilen 

doğrusal modelin madde karakteristiklerini kapsayan geliştirilmiş bir biçimidir. 

Konjenerik ölçme modeli; 

 Xi=μi+λiF+Ei 

şeklindedir (Lucke, 2005; McDonald, 1999; Yurdugül, 2005). Burada μi ifadesi; i. 

ölçmenin/maddenin güçlük indeksini, λi ise i. maddenin ayırıcılık değerini ve F ise tüm 

                                                 
4 Ağırlıksız madde puanlarına alternatif olarak, MYK modellerinin kestiriminde madde yanıt 
örüntülerinin (item pattern) kullanımları da söz konusudur. 
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ölçmelerin ortak faktör değerini göstermektedir. McDonald (1999) bu modele dayalı 

madde puanını; 

 Ti= μi+λiF        (11) 

olarak tanımlamıştır. Yine McDonald (1999) testi alan bir öğrencinin test puanını elde 

etmek üzere Kelley’in yaklaşımından yola çıkarak yeni bir eşitlik önermiştir. 

 TPKonTK= ∑∑∑
==

−

=

μ+μ−
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡

ψ
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⎤

⎢
⎢
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1i
iiij

k

1i
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i

1k
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2

i

2
i )x(    (12) 

Bu araştırmada, farklı ölçme modellerini temel alan madde puanlama yöntemleri ve test 

puanlama yöntemleri karşılaştırılmıştır. 

Yöntem 

Bu araştırmada veri kümesi olarak, 2001 yılında yapılan Ortaöğretim Kurumları Seçme 

ve Yerleştirme Sınavı’nda (OÖK-ÖSYS) yer alan 25 maddelik fen bilgisi alt testine 

10000 öğrencinin verdiği yanıtlar kullanılmıştır. 

Bu çalışmada KTK, MYK ve KonTK üzerine kurulu madde puanlama ve test puanlama 

yöntemleri incelenmiştir. KTK kapsamındaki madde puanlama yöntemleri olarak 1) 

ağırlıksız puanlama yöntemi ve 2) ağırlıklandırılmış puanlama yöntemi, MYK 

kapsamında 3) bir parametreli MYK ve 4) iki parametreli MYK modelinden üretilen 

madde puanlama yöntemleri ile KonTK kapsamında ise 5) Eşitlik 11 ile verilen yöntem 

ele alınmıştır. Karşılaştırmalar, veri kümesinin güvenirliği, tekboyutluluk değerleri ve 

model-veri uyumu değerlerine göre yapılmıştır. Özellikle ağırlıksız madde puanlama 

yönteminde veri kümesi 0 ve 1 olduğu için 25x10000=250000 adet ölçmenin yer aldığı 

veri kümesinin güvenirliğini elde etmek amacıyla KR20 ve Cronbach alfa güvenirlik 

katsayıları hesaplanmış ve her iki katsayı değeri 0,782 olarak bulunmuştur. Diğer 

madde puanlama yöntemlerinden elde edilen veri kümeleri için ise alfa güvenirlik 
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katsayı kullanılmıştır. Her bir madde puanlama yönteminden elde edilen veri 

kümelerinin tekboyutluluk değerleri hakkında bilgi edinmek amacıyla birinci ve ikinci 

özdeğerler hesaplanmıştır. Son karşılaştırma değeri ise model-veri uyumunu göstermek 

üzere uyum iyiliği indeksi üzerine yapılandırılmıştır. Burada uyum iyiliği indisi 

Jöreskog tarafından geliştirilen doğrulayıcı faktör analizinden elde edilen GFI indisi 

kullanılmıştır. (Yurdugül, 2005) 

MYK modellerinin çözümlenebilmesi için gerekli olan varsayımlar tekboyutluluk ve 

yerel bağımsızlıklar test edilmiş ve bunların sağlandığı gözlenmiştir (Şekil 1). Bununla 

birlikte bir ve iki parametreli MYK modellerinin veri-uyum değerleri istenilen 

düzeydeki iken üç parametreli MYK modelinin kestiriminde veri-model uyumu 

sağlanamadığı için çalışma kapsamına alınmamıştır. 

Özdeğer Saçılım Grafiği
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Şekil 1: Veri kümesinin tetrakorik korelasyon üzerine kurulu faktör çözümü 

Test puanları olarak ise; KTK kapsamındaki TPKTK (Eşitlik 2), TPKTKa (Eşitlik 3), TPŞBA 

(Eşitlik 4) ve TKelley (Eşitlik 6) test puanlama yöntemleri, MYK kapsamındaki test 

puanlama yöntemi olarak TPMYK_1P (Eşitlik 9) ve TPMYK_2P (Eşitlik 10) ve KonTK 

kapsamındaki test puanlama yöntemi olan TPKonTK (Eşitlik 12) ele alınmıştır. Basit 

rastgele örnekleme yöntemi ile seçilen 10000 öğrenci için inceleme kapsamındaki her 
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bir test puanlama yöntemine göre test puanları hesaplanmıştır. Bu puanlamalara göre 

öğrencilerin başarı düzeylerine göre sıralama farklılıklarını belirlemek amacıyla 

Sperman’ın sıralama korelasyon katsayısı hesaplanmış ve yöntemler arası puan 

sıralaması uyumu bu korelasyon değerlerine göre yapılandırılmıştır. 

Bulgular 

Madde puanlama yöntemlerinin karşılaştırılması için 10000 öğrencinin 25 maddeye 

ilişkin yanıtlarını içeren 5 farklı veri kümesi ile çalışılmıştır. Bu veri kümeleri sırasıyla; 

ağırlıksız madde puanları, ağırlıklandırılmış madde puanları, bir parametreli MYK, iki 

parametreli MYK ve son olarak Konjenerik madde puanlarından üretilmiştir. Bu veri 

kümelerine ilişkin elde edilen değerler Tablo 1’de verilmiştir.  

Tablo 1: Madde puanlama yöntemlerinin karşılaştırılması 
Veri Kümesi 

(Madde Puanları) Model Puan Türü Güvenirlik Özdeğer 
Oranları GFI 

Ağırlıksız  KTK Gözlenen 0,782 4,137 0,980 
Ağırlıklı KTK Gerçek 0,790 4,137 0,960 
1 Parametreli MYK MYK Gerçek 0,996 22,888 1,000 
2 Parametreli MYK MYK Gerçek 0,995 22,845 0,992 
Konjenerik KonTK Gerçek 0,992 24,975 1,000 

 

Elde edilen bulgular doğrultusunda, MYK ve KonTK’na dayalı madde puanlama 

yöntemlerinden oluşturulan veri kümesinin güvenirlik değerleri KTK kapsamındaki 

madde puanlama yöntemlerinden daha yüksek elde edilmiştir. Yine, birinci özdeğerin 

ikinci özdeğere oranı olarak en yüksek oran konjenerik madde puanlama yönteminde 

gözlenmiştir. Daha sonra bu değerleri MYK modelinden elde edilen madde puanları 

takip etmiştir. En düşük özdeğer oranı ise KTK kapsamındaki madde puanlarında 

gözlenmiştir5.  

                                                 
5 Ancak Şekil 1’de gösterildiği gibi, 0 ve 1 puanları (birinci özdeğer=4,137) yerine tetrakorik korelasyon 
üzerine kurulu faktör çözümlemesinde  bu değer 6,360’a yükselmiştir. 
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Farklı madde puanlamalarının tekboyutlu model-veri uyumu sınamasında ise en büyük 

uyum değerleri bir parametreli MYK madde puanları ve konjenerik madde puanlarında 

gözlenmiştir. Test puanlarının karşılaştırılması için ise 7 farklı test puanlama 

yönteminden elde edilen örneklemdeki 10000 adet öğrencinin başarı düzeyleri elde 

edilmiş bunlar Spearman sıralama korelasyonu ile öğrencilerin başarı sıralamasındaki 

tutarlıkları incelenmiştir. 

Tablo 2’den görüleceği gibi, ağırlıksız madde puanlarının toplamından elde edilen test 

puanları (TPKTK), öğrencilerin başarı sıralaması açısından TKelley ve TPMYK_1P ile tam bir 

uyum söz konusudur. TPKTK, açısından mükemmel uyum olmasa bile en yüksek 

korelasyonu TPKonTK arasında gözlenmiştir.   

Tablo 2: Test Puanlarının Spearman Sıralama Korelasyon Değerler 
 TPKTK TPŞBA TKelley TPKTKa TPMYK_1P TPMYK_2P TPKonTK 
Açıklama Eşitlik 2 Eşitlik 4 Eşitlik 6 Eşitlik 3 Eşitlik 9 Eşitlik 10 Eşitlik 12
Puan Türü Gözlenen Gerçek Gerçek Gerçek Gerçek Gerçek Gerçek 
TPKTK 1,000       
TPŞBA 0,963 1,000      
TKelley 1,000 0,963 1,000     
TPKTKa 0,992 0,961 0,992 1,000    
TPMYK_1P 1,000 0,963 1,000 0,992 1,000   
TPMYK_2P 0,915 0,893 0,915 0,925 0,915 1,000  
TPKonTK 0,987 0,958 0,987 0,999 0,987 0,926 1,000 

 

Bununla birlikte TPKTK, en düşük korelasyonu şans başarısından arındırılmış test 

puanları (TPŞBA) ve TPMYK_2P ile göstermiştir. Tüm karşılaştırmalar içerisinde en düşük 

korelasyon ise TPŞBA ve TPMYK_2P arasında gözlenmiştir. 

Sonuç ve Öneriler 

Bu çalışmada farklı madde puanlama türleri ve test puanlama türleri ele alınarak 

karşılaştırılmıştır. Madde puanları üzerine olan karşılaştırmalar, eğitimde ölçme ve 

değerlendirme alanında çalışan araştırmacılara kullanacakları veri kümesi hakkında 
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bilgiye ulaşma amacı taşımaktadır. Bununla birlikte, test puanları kapsamındaki 

karşılaştırmalar ise eğitim alanındaki karar vericilere yönelik olması amaçlanmıştır.  

Madde puanlama türleri arasında madde puanlarının oluşturduğu veri kümesinin 

güvenirliği, tekboyutluluğu ve veri-model uyumu açısından MYK ve KonTK 

kapsamındaki puanlama türleri en iyi sonuçları vermiştir.  

Diğer taraftan test puanları olarak ise ülkemizde sıkça ele alınan şans başarısından 

arındırılmış test puanları kullanılmakta ve öğrencilerin başarı sıralaması bu puanlara 

göre yapılmaktadır. Ancak bu araştırmada göstermiştir ki, şans başarısından arındırılmış 

test puanlarına göre başarı sıralamaları diğer test puanı türleri ile en düşük uyumu 

göstermektedir. Bu konuda ortaya çıkabilecek kuşkular seçme ve yerleştirme 

sistemlerinin adaletli olup olmadığı konusundaki tartışmaya yol açabilecektir. Bu 

konuda “en iyi test puanı” kavramını tartışabilmek için her bir test puanına ilişkin 

yordama ve/veya uygunluk geçerliği gücünün araştırılması gerekir. 

Son olarak vurgulanması gereken bir diğer konu ise; TPKTK doğrudan “gözlenen puan 

(X)” ve TPKTK dışındaki tüm test puanlama yöntemleri ise gerçek puanı (T) temsil 

etmektedir. Aynı şekilde ağırlıksız madde puanları dışındaki tüm madde puanları da 

gerçek puanlardır (Ti). Bilindiği gibi, eğitim alanında yapılan ölçmeler bir ölçme modeli 

üzerinde gerçekleştirilir ve ölçme modelleri ise gözlenen puanlardan gerçek puanların 

kestirilmesine olanak veren istatistiksel bağıntılardır. Gözlenen puanları gerçek puan 

gibi ele alındığı durumlar (X=T) hatanın olmadığı, mükemmel güvenirlik (perfect 

reliability) düzeyine sahip (paralel ya da eşdeğer) ölçme kümeleri için olanaklıdır. Bu 

tür ölçme kümelerinin ortak özelliği ise varyansları ve maddeler arası kovaryans 

değerlerinin eşit olduğu ölçmelerden oluşmasıdır. Örneğin; bir ölçme kümesindeki tüm 

maddelerin güçlük düzeylerinin pi=0,5 düzeyinde olması durumunda tüm madde 
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puanlarının varyansları ve kovaryansları eşit olacaktır, bunun doğal sonucu olarak da 

güvenirlik düzeyi 1 olarak elde edilecektir. Ancak bu durumda X=T bağıntısı 

kullanılabilir. Test puanlarına göre öğrenci başarılarının sıralanması söz konusu 

olduğunda ölçmelerin paralel ya da eşdeğer ölçmeler olmadığı durumlarda gerçek puan 

kestirimlerini kullanılması önerilir. 
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Nedelsky ve Angoff Standart Belirleme Yöntemleri ile Elde 

Edilen Kesme Puanlarının Genellenebilirlik Kuramı ile 

Karşılaştırılması    

Gülşen TAŞDELEN1  Hülya KELECİOĞLU2  Neşe GÜLER3 

Özet 

Bu araştırmada Nedelsky ve Angoff standart belirleme yöntemleri ile elde edilen kesme 

puanlarının Genellenebilirlik (G) Kuramı’na göre hesaplanan varyans bileşenleri karşılaştırılmıştır. 

Araştırmanın verileri 2008 yılı 6. sınıf Seviye Belirleme Sınavı’nda yer alan fen ve teknoloji sorularının 

Ankara ilinde görev yapan 40 fen ve teknoloji öğretmeni tarafından standart belirleme yöntemlerine 

uygun şekilde puanlanması ile elde edilmiştir.  Kesme puanlarının G kuramı uygulamasıyla varyans 

bileşenleri ile G ve Φ  katsayıları elde edilmiştir. Araştırmanın sonunda, her iki yönteme göre ayrı ayrı 

yapılan puanlamanın maddeler arası farklılığı ortaya çıkarabildiği belirlenmiştir. Angoff yöntemi ile 

belirlenen kesme puanları için puanlayıcılar arası tutarlılık görülmüş; Nedelsky yönteminde ise 

puanlayıcılar arasındaki uyumun düşük olduğu ortaya çıkmıştır. Nedelsky yöntemi ile elde edilen G ve Φ  

katsayıları daha yüksektir. Her iki standart belirleme yönteminin birlikte ele alındığı G çalışmasında ise 

maddeler arası farklılıkların ortaya çıkarılabildiği ve puanlayıcılar arasında bir tutarlılığın olduğu 

görülmüştür.   

Anahtar Sözcükler: standart belirleme, Nedelsky yöntemi, Angoff yöntemi, genellenebilirlik kuramı 

Abstract 

In this study, according to generalizability theory (G theory) the variance components of the 

cutting scores obtained from Nedelsky and Angoff standards setting methods were compared. The data of 

this research were collected by using the 16 science and technology items which were asked on 

elementary 6th grade “Achievement Determination Exam (Seviye Belirleme Sınavı) (SBS)”. These items 

were graded by 40 science and technology experts (raters) working in Ankara according to these two 
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Anabilim Dalı, hulyaebb@hacettepe.edu.tr 
3 Yrd. Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 
Anabilim Dalı,gnguler@gmail.com 
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standards setting methods. The variance components of the cutting scores were obtained by using G 

theory. According to the results of the study, it is determined that the differences of the items can be 

revealed by using both Angoff and Nedelsky standards setting methods. While there is a rater consistency 

for the cutting scores obtained by Angoff method, rater consistency was not observed for the cutting 

scores obtained by Nedelsky method. In G study which both methods were taken in hand together, it was 

observed that the differences of the items could be revealed and there is a rater consistency for the cutting 

scores. 

Keywords: standards setting, Nedelsky method Angoff method, generalizability theory 

Giriş 

Standart belirleme, bireyler hakkında karar vermek veya sınıflandırma yapmak 

amacıyla performans düzeylerini kesme puanları ile belirleme olarak tanımlanmaktadır 

(Irwin, 2007; Crocker ve Algina, 1986;  Cizek, 2001). Jaeger (1989), kesme puanı 

belirleme yöntemlerini test merkezli ve öğrenci merkezli yöntemler olarak ikiye 

ayırmıştır. 

Test merkezli yöntemler sınav soruları ile ilgili uzmanların ya da öğretmenlerin 

yargılarına dayanır. Bu yöntemde puanlayıcılar, testteki maddeleri gözden geçirerek 

belirli bir performans düzeyi için kesme puanı belirlemeye çalışırlar. Test merkezli 

yöntemler, Angoff, Değiştirilmiş Angoff, Ortalama Kestirme Yöntemi, Nedelsky, Ebel, 

Bookmark ve Mapmark yöntemleridir.   

Öğrenci merkezli yöntemler testi alan bireyler ve bu bireylerin yetenekleri göz önünde 

bulundurularak uygulanır (Irwin, 2007: 12). Sıklıkla kullanılan iki öğrenci merkezli 

yöntem Sınır Grup Yöntemi ve Karşıt Gruplar Yöntemi’dir.  

Bu araştırmada test merkezli yöntemlerden Angoff ve Nedelsky kullanılmıştır. 

Angoff Yöntemi 

Bu yöntemde alan uzmanlarından oluşan puanlayıcılardan minimum yeterlik 

düzeyindeki öğrencilerin testte bulunan her maddeyi cevaplayabilme durumu hakkında 
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yargıya varmaları istenir (Irwin, 2007; 14).  Her puanlayıcının testte bulunan bütün 

maddelere ilişkin sonuçları toplanarak o puanlayıcının Minimum Geçme Puanı (MGP) 

hesaplanır. Puanlayıcıların her birine ait bireysel MGP’ların ortalaması alınarak testin 

kesme puanı elde edilir.  

Nedelsky Yöntemi 

Nedelsky yöntemi, sadece çoktan seçmeli maddelerde uygulanabilir. Bu 

yöntemde puanlayıcılar, minimum yeterlik düzeyindeki öğrencilerin test maddesindeki 

çeldiricilerden kaç tanesini eleyebileceklerine karar verirler (Akt. Hauger; Nedelsky, 

1954). Her madde için minimum yeterlik düzeyindeki öğrencinin eleyemeyeceği 

seçenek sayısının toplamı o maddenin puanı olarak alınır. MGP ve kesme puanı, Angoff 

yönteminde olduğu gibi belirlenir. 

Angoff yönteminde uzmanlar sadece madde kökü ve doğru cevaba odaklanırken, 

Nedelsky yönteminde madde kökü ile birlikte tüm seçeneklere de odaklanmaktadırlar 

(Cizek ve Bunch, 2006).  

Standart belirleme yöntemleri ile elde edilen kesme puanlarına pek çok 

kaynaktan hata karışabilmektedir. Kesme puanını belirleyen uzmanlar ya da örnekleme 

alınan maddeler birer hata kaynağı olabilmektedir (Lee ve Lewis, 2008). Kesme 

puanlarının standart hatasını, birden fazla hata varyansının aynı anda kestirilebildiği 

Genellenebilirlik kuramı (G) ile belirlemek mümkündür (Brennan ve Lockwood, 1980; 

Lee ve Lewis, 2008).  

Genellenebilirlik Kuramı 

Genellenebilirlik kuramı, ölçme sonuçlarının güvenirlikleri ile ilgili bir kuramdır 

(Shavelson ve Webb, 1991). Bu kuram, araştırmacının bir ölçme sırasında ortaya 

çıkabilecek pek çok hata kaynağını aynı anda ele alabilmesini sağlar. Genellenebilirliğin 
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kökleri klasik test kuramı’na (KTK) ve varyans analizine dayanır. Ancak 

genellenebilirlikteki kavramsal çerçeve daha geniştir (Brennan, 2002).  

KTK’nda ölçme sonuçlarına karışan hatalar, sadece bir değişkenlik kaynağından 

gelen hatalar olarak ele alınır ve bu durum KTK’nın bir sınırlılığıdır. Ancak G kuramı 

ile birden fazla değişkenlik kaynağı aynı anda kestirilebilir.  

Örneğin, test-tekrar test yöntemi ile kestirilen güvenirlikte hata kaynağı 

zamanken; paralel formlar yöntemi ile kestirilen güvenirlikteki hata kaynağı kullanılan 

formlar arasındaki tutarlılıktır.  KTK’nın farklı hata kaynaklarını dikkate alan farklı 

yöntemlerle hesaplanan güvenirlik katsayıları birbirinden farklı olabilirken; G kuramı 

tüm değişkenlik kaynaklarından gelebilecek hataların hepsini aynı anda ele alarak bir 

tek güvenirlik katsayısı hesaplanmasını sağlamaktadır. G Kuramı ile hata kaynaklarının 

ayrı ayrı ele alınmasının yanı sıra, bunların etkileşimi de belirlenebilmektedir.  

Genellenebilirlik kuramında güvenirlik kavramı, araştırmacının genellemek 

istediği basit veya karmaşık her evrene uygulanabilir. En basit evren tek değişkenlik 

kaynaklı evren iken değişkenlik kaynağı sayısının artması evreni de karmaşık hale 

getirir (Shavelson ve Webb, 1991). G kuramında; çalışmanın amacına, verilerin 

toplanmasında uygulanan desene, değişkenlik kaynağının türüne, sonuçların nasıl 

yorumlanacağına ve elde edilecek güvenirlik katsayısına bağlı olarak farklı desenler 

bulunmaktadır.  

Bir faktörün bütün koşulları diğer değişkenlik kaynağının bütün koşulları ile 

gözlemlenirse bu tip ölçmeler çaprazlanmış (crossed) desen; bir değişkenlik kaynağının 

sadece bazı koşulları diğer değişkenlik kaynağının bazı koşullarınca gözlemlenirse 

yuvalanmış (nested) desen olarak adlandırılır (Shavelson ve Webb, 1991). Ayrıca bazı 
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değişkenlik kaynaklarının çaprazlanmış bazılarının da yuvalanmış olduğu karışık 

(mixed) desenli çalışmalar da söz konusudur (Mushquash ve O’Connor, 2006). 

G Kuramında değişkenlik kaynakları tesadüfi ya da sabit olarak ele alınır. 

Araştırmacı “Koşulları örneklemin ötesinde evrene genelleme yapmak istiyor muyum?” 

sorusuna evet cevabını veriyorsa değişkenlik kaynağı tesadüfî; hayır cevabını veriyorsa 

sabittir. Değişkenlik kaynağının tesadüfî veya sabit olması ölçmenin genellenebilirliğini 

etkilemektedir (Shavelson ve Webb, 1991; 12). 

G kuramı ölçmelerde hataya sebep olan varyans kaynaklarına odaklanmasına 

rağmen, genellenebilirlik katsayısı adında bir güvenirlik katsayısı da sağlamaktadır. G 

katsayısı, bir bireyin gözlenen puanından, o bireyin evren puanının ne derece doğru 

genellendiğinin bir göstergesidir. KTK’ndaki güvenirlik katsayısı gibi, genellenebilirlik 

katsayısı da bireylerin puanlarındaki çeşitliliğin oranını yansıtır (Güler, 2008). 

Bu araştırmada, 2008 yılında uygulanan Seviye Belirleme Sınavı’nın (SBS) Fen 

ve Teknoloji alt testinin Angoff ve Nedelsky yöntemleriyle belirlenen kesme 

puanlarının varyans bileşenleri G Kuramı ile incelenmiştir. Araştırmada, tek değişken 

kaynaklı çaprazlanmış model kullanılmıştır (bxm).  

Yöntem 

Bu araştırma, Angoff ve Nedelsky yöntemleri ile belirlenen kesme puanlarının 

varyans bileşenleri ile G ve Φ katsayıları incelediğinden temel araştırmadır. 

Çalışma Grubu: Araştırmanın çalışma grubunu, 2008-2009 öğretim yılında 

Ankara ilinde 13 ilköğretim okulunda görev yapan 40 Fen ve Teknoloji öğretmeni ve 

415 ilköğretim 6. sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Öğretmenler, 2008 SBS Fen ve 

Teknoloji sorularını Angoff ve Nedelsky standart belirleme yöntemlerine göre 
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değerlendirmişlerdir. Bu okullardaki öğrencilerin SBS Fen ve Teknoloji alt testindeki 

doğru cevap sayıları veri olarak kullanılmıştır. 

 Verilerin Toplanması: Öğretmenlere 2008 yılı SBS’de yer alan fen ve 

teknoloji sorularının bulunduğu bir form verilmiştir. Öğretmenlerden, Angoff yöntemi 

için minimum yeterlik düzeyindeki öğrencinin soruyu cevaplayıp cevaplayamama 

durumunu; Nedelsky yöntemi için ise minimum yeterlik düzeyindeki öğrencinin her bir 

maddedeki eleyebileceği seçenek sayısını belirtmeleri istenmiştir.  

 Verilerin Analizi: Verilerin analizi iki aşamada gerçekleştirilmiştir. Birinci 

aşamada 40 puanlayıcının her biri için standart belirleme yöntemlerine göre iki kesme 

puanı hesaplanmıştır. Daha sonra bu puanların ortalamaları alınarak her bir yöntem için 

kesme puanı elde edilmiştir. İkinci aşamada da genellenebilirlik kuramına göre G 

çalışması yürütülerek ana ve ortak etkiler için varyans değerleri kestirilmiştir. Kesme 

puanları Microsoft Office Excel programında hesaplanmıştır. Varyans bileşenleri ile G 

ve Φ  katsayıları SPSS için yazılmış olan bir syntax ile elde edilmiştir (Mushquash ve 

O’Connor 2006;  Pallant, 2007). 

Bulgular   

 Angoff yöntemi ile elde edilen kesme puanının varyans bileşenlerinin 

belirlenmesi: Angoff yöntemi ile belirlenen kesme puanının G çalışması ile elde edilen 

varyanslarını ve varyans yüzdelerini hesaplamak amacıyla tümüyle çaprazlanmış mxp  

modeli uygulanmıştır. 16 madde (m) ve 40 puanlayıcı (p) ile tek değişkenli modelle 

yapılan G çalışması için m ve p ana etkileri ile mp ortak etkisinin kestirilen varyans 

bileşenleri, toplam varyansı açıklama yüzdeleri ile G ve Φ  katsayıları Tablo 1’de 

verilmiştir. 
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Tablo 1 

Angoff Yöntemi için G çalışması ile ölçmenin kestirilen varyansları ve toplam varyansı 

açıklama oranları 

Varyans Kaynağı Sd Toplam 
Kareler 

Kareler 
Ortalaması Varyans %  

G 
 
Φ 

Madde ( m ) 15 90.51 6.03 0.15 0.57   
Puanlayıcı ( p ) 39 3.05 0.79 0.00 0.00 0.981 0.981 

mp  585 66.43 0.11 0.11 0.43   
Toplam     100   

Tablo 1’de Angoff standart belirleme yöntemi ile belirlenen kesme puanlarında 

madde ana etkisinin toplam varyansın % 57’sini; puanlayıcı ana etkisinin  %0’ını 

açıkladığı görülmektedir. Hesaplama sonucu negatif çıkan puanlayıcı ana etkisi 0.00 

olarak verilmiştir. Brennan (2001), G kuramında kestirilen varyans bileşeninin negatif 

değerli olması durumunda, Cronbach’ın diğer varyans bileşenlerini hesaplamak için 

negatif olan varyans bileşeninin sıfır alınmasını önerdiğini belirtmektedir. Hem Brennan 

hem de Cronbach genellenebilirlik katsayısının hesaplanmasında kestirilen negatif 

varyans değeri yerine sıfır kullanılmasının uygun olduğunu vurgulamaktadırlar 

(Shavelson ve Webb, 1991; Brennan, 2001; Atılgan, 2004). 

Madde x puanlayıcı (mp) ortak etkisi ise toplam varyansın % 43’ünü 

açıklamaktadır. Angoff yöntemi ile yapılan standart belirleme çalışmasında maddeler 

için kestirilen varyans bileşeninin toplam varyans içinde en yüksek paya sahip olduğu, 

bunu madde x puanlayıcı (mp) ortak etkisinin izlediği görülmektedir.  Puanlayıcılar 

arası varyansın toplam varyans içinde bir payı yoktur. Angoff standart belirleme 

yöntemine göre elde edilen G ve Φ katsayısı da 0.981 olarak kestirilmiştir. Elde edilen 

puanların G ve Φ katsayıları birbirine eşittir. G katsayısı, Cronbach alfa gibi yorumlanır 

(Sudweeks, Reeve ve Bradshaw, 2005; Güler, 2008). Bu durumda Angoff standart 
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belirleme yöntemine göre elde edilen kesme puanlarının güvenirliğinin oldukça yüksek 

olduğu söylenebilir. 

 Nedelsky yöntemi ile elde edilen kesme puanının varyans bileşenlerinin 

belirlenmesi: Nedelsky yöntemi ile belirlenen kesme puanının G çalışması ile 

varyanslarını ve varyans yüzdelerini elde etmek amacıyla tümüyle çaprazlanmış mxp  

modeli uygulanmıştır. Ölçmenin yapıldığı 16 madde (m) ve 40 puanlayıcı (p) için tek 

değişkenli modelle yapılan G çalışması için m ve p  ana etkileri ile mp ortak etkilerinin 

kestirilen varyans bileşenleri, toplam varyansı açıklama yüzdeleri ile G ve Φ  katsayıları 

Tablo 2’de verilmiştir.  

Tablo 2 

Nedelsky Yöntemi için G çalışması ile ölçmenin kestirilen varyansları ve toplam 

varyansı açıklama oranları 

Varyans 
Kaynağı Sd Toplam 

Kareler 
Kareler 

Ortalaması Varyans % G Φ 

Madde ( m ) 15 430.24 28.68 0.76 0.79   
Puanlayıcı ( p ) 39 60.87 1.56 0.20 0.21 1.00 0.993 

mp  585 -993.30 -1.70 0.00 0.00   
Toplam     100   

 
Tablo 2’de Nedelsky standart belirleme yöntemi ile belirlenen kesme 

puanlarında madde ana etkisinin toplam varyansın % 79’unu; puanlayıcı ana etkisinin 

ise % 21’ini açıkladığı görülmektedir.  Madde x puanlayıcı (mp) ortak etkisi ise % 0’lık 

değeri ile toplam varyansın açıklanmasında rol oynamamaktadır. Burada da negatif 

çıkan varyans değeri sıfır olarak verilmiştir. Nedelsky yöntemi ile yapılan standart 

belirleme çalışmasında maddeler için kestirilen varyans bileşeninin toplam varyans 

içinde en yüksek paya sahip olduğu, bunu puanlayıcılar arası varyansın izlediği 

görülmektedir. Madde x puanlayıcı  (mp) ortak etkisinin toplam varyans içinde bir payı 

yoktur. Nedelsky standart belirleme yöntemine göre kesme puanının belirlenmesinin tek 
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boyutu altında yer alan uygulamadaki 16 madde sayısına ve bu maddeleri puanlayan 40 

puanlayıcıya göre elde edilen G katsayısı 1.00 ve Φ katsayısı da 0.993 olarak 

kestirilmiştir. Bu durumda Nedelsky standart belirleme yöntemine göre elde edilen 

kesme puanlarının güvenirliğinin oldukça yüksek olduğu söylenebilir. 

Angoff ve Nedelsky Yöntemleri ile Elde Edilen Kesme Puanlarının Varyans 

Bileşenlerinin Belirlenmesi.  İki yöntemle elde edilen kesme puanlarının G çalışması 

ile elde edilen varyanslarını ve varyans yüzdelerini hesaplamak amacıyla, tümüyle 

çaprazlanmış mxpxy  modeli uygulanmıştır. Ölçmenin yapıldığı 16 madde, 40 

puanlayıcı ve 2 standart belirleme yöntemi ( y ) kullanılarak tek değişkenli modelle 

yapılan G çalışması için m , p  ve y  ana etkileri ile mp , my , yp ve mpy ortak 

etkilerinin kestirilen varyans bileşenleri ve toplam varyansı açıklama yüzdeleri Tablo 

3’de verilmiştir.  

Tablo 3’e göre Angoff ve Nedelsky standart belirleme yöntemleri ile belirlenen 

kesme puanları için kestirilen toplam varyansı açıklama oranları incelendiğinde, madde 

ana etkisi toplam varyansın % 22’sini; yöntem ana etkisi % 35’ini açıklamaktadır. 

Puanlayıcı ana etkisinin ise % 0’lık değeri ile toplam varyansın açıklanmasında rol 

oynamadığı görülmektedir. Madde x puanlayıcı ortak etkisi toplam varyansın % 16’sını 

madde x yöntem ( my ) ortak etkisi % 7’sini; yöntem x puanlayıcı ( yp ) ortak etkisi de % 

2’sini açıklamaktadır.  Madde x puanlayıcı x yöntem (artık) ortak etkisinin de toplam 

varyansı açıklama oranı % 18 olarak görülmektedir.  
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Tablo 3 

 Angoff ve Nedelsky yöntemleri için G çalışması ile ölçmenin kestirilen varyansları ve 

toplam varyansı açıklama oranları 

Varyans Kaynağı Sd Toplam 
Kareler 

Kareler 
Ortalaması Varyans % 

Madde ( m ) 15 455.97 30.40 0.32 0.22 
Puanlayıcı ( p ) 39 34.03 0.87 0.00 0.00 

Yöntem ( y ) 1 328.05 328.05 0.51 0.35 
mp  585 418.84 0.72 0.23 0.16 
my  15 64.78 4.32 0.10 0.07 
yp  39 29.89 0.77 0.03 0.02 

mpy  585 150.29 4.32 0.26 0.18 
Toplam     100 

 
Tartışma ve Yorum 

Bu araştırmada, Angoff ve Nedelsky standart belirleme yöntemleri ile elde 

edilen kesme puanlarının varyans bileşenleri G kuramı ile incelenmiştir.  

Literatüre bakıldığında Brennan ve Lockwood (1980) yaptıkları çalışmada 

Angoff ve Nedelsky standart belirleme yöntemlerini genellenebilirlik kuramını 

kullanarak karşılaştırmışlar ve bu iki yöntem ile elde edilen kesme puanlarının oldukça 

farklı olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Bu farklılığın sebepleri olarak da hem bu iki 

yöntemin uygulanışındaki farklılıkları hem de puanlayıcıların minimum yeterlik 

düzeyini algılama farklılıklarını göstermişlerdir.  

Chang (1996), Nedelsky ve Angoff standart belirleme yöntemlerini 

karşılaştırmış; Nedelsky Yöntemi ile Angoff Yöntemine göre daha düşük kesme puanlar 

belirlendiğini ve uzmanlar arası uyuşmazlığın daha düşük düzeyde olduğunu 

belirlemiştir. Araştırmada yirmi iki mezun öğrenci uzman olarak görev almış ve daha 

önce almış oldukları araştırma teknikleri dersi ile ilgili dokuz maddeyi her iki yönteme 

göre puanlamaları istenmiştir. Araştırma sonucunda uzmanlar arası uyuşmazlık 

Nedelsky Yönteminde daha düşük bulunmuş; ayrıca,  Nedelsky Yöntemi ile belirlenen 
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kesme puanları öğrencilerin gerçek puanlarına oldukça yakın iken Angoff Yöntemi ile 

belirlenen kesme puanının öğrencilerin gerçek performanslarından büyük oranda saptığı 

gözlenmiştir. 

Bu çalışmada ise Angoff ve Nedelsky yöntemleri ile elde edilen kesme 

puanlarındaki madde varyans bileşeni puanlayıcı ve madde x puanlayıcı etkileşimine ait 

varyans bileşenlerinden daha yüksektir. Maddelerin toplam varyansı açıklama yüzdesi 

Angoff ile 0,57; Nedelsky ile 0,79’dur. Maddeler için kestirilen varyansın toplam 

varyans içindeki oranının yüksek olması ölçme sürecinde istenen bir durumdur. Bu 

durum, yöntemlerle elde edilen kesme puanlarının maddeler arası farklılığı ortaya 

çıkarabildiğini göstermektedir. Bu sonuç aynı zamanda puanlayıcıların, maddelerle 

ölçülen özelliklerin farklılığını puanlamada dikkate aldığının da bir göstergesi olarak 

yorumlanabilir. Nedelsky yöntemi ile elde edilen kesme puanları, maddelere arası 

farklılığı daha iyi yansıtabilmiştir.  

Puanlayıcı etkisi için elde edilen varyans bileşenleri yöntemlere göre farklılık 

göstermiştir. Angoff yöntemi ile puanlayıcı ana etkisi için G çalışmasından kestirilen 

varyans bileşeninin değeri 0.00 ile % 0’dır. Angoff yönteminde puanlayıcıların tüm 

maddeler için yaptıkları puanlamalar arasında bir farklılık bulunmadığı, puanlamalar 

arasında bir tutarlılığın olduğu söylenebilir. Nedelsky yönteminde ise puanlayıcılar arası 

varyans, ikinci sıradaki varyans bileşenidir ve toplam değişkenliğin %21’ini 

açıklamaktadır. Bu yöntemle elde edilen puanlar arasında fark olduğu, puanlayıcılar 

arası tutarlılığın düşük olduğu söylenebilir.   

Madde ve puanlayıcı etkileşiminin etkisi Angoff yönteminde toplam 

değişkenliğin %43’ünü açıklarken, Nedelsky yönteminde bu etkinin toplam varyans 

üzerinde etkisinin olmadığı görülmüştür (%0). Angoff yönteminde puanlayıcılar 
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arasında varyans olmamasına rağmen madde x puanlayıcı etkisinin görülmesi, tüm 

puanlayıcıların bazı maddelerde katı bazı maddelerde de cömert puanlama yapmış 

olabileceğini göstermektedir. Nedelsky yönteminde ise, puanlayıcıların maddelerle 

etkileşimi söz konusu olmamıştır. Kesme puanlarının G ve Φ katsayılarına bakıldığında 

ise her iki katsayının Nedelsky yönteminde Angoff yönteminden daha yüksek olduğu 

görülmüştür.  

Her iki yöntem birlikte ele alınarak yapılan G çalışmasında ise, toplam 

değişkenlik üzerindeki en fazla etkinin yöntemlerden kaynaklandığı görülmüştür (%35).  

Bu durum, yöntemlerle elde edilen kesme puanlarının farklı olduğunu göstermektedir. 

Puanların ranjındaki farklılıktan dolayı kesme puanlarında da farklılık görülmesi 

beklenen bir durumdur. Toplam değişkenlik üzerinde ikinci sıradaki etki, madde 

etkisidir (%22). Bunu madde x puanlayıcı x yöntem (%18), madde x puanlayıcı (%16), 

madde x yöntem (%07) ve yöntem x puan (%02) etkileşimi izlemektedir. İki yöntem 

birlikte ele alındığında puanlayıcı etkisinin toplam varyans üzerinde bir etkisi yoktur 

(%0). Yöntem etkisini de ele alan G çalışması sonucunda yöntemler arası farklılık 

ortaya çıkmıştır. Yapılan çalışmada madde etkisinin kesme puanlarındaki değişkenliğin 

bir kısmını açıkladığı, yani iki yöntemin de madde etkisine duyarlı olduğu 

görülmektedir. Kesme puanlarında madde x puanlayıcı x yöntem ve madde x puanlayıcı 

etkileşiminin etkisi görülmekle birlikte; madde x yöntem ve yöntem x puan etkileşiminin 

etkisi oldukça düşüktür.  

Angoff ve Nedelsky yöntemleri ile elde edilen kesme puanları maddelerdeki 

değişkenlikten etkilenmekte, yani maddelerdeki değişimi kesme puanlarına 

yansıtabilmektedir. Bu oran, Nedelsky yönteminde daha fazladır. Ancak, puanlayıcılar 

arasındaki varyansın Nedelsky yönteminde yer alması bu yöntemin zayıf bir yönü 
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olarak değerlendirilebilir. Güvenirliği göreceli olarak Nedelsky yönteminden düşük 

olmakla birlikte, kullanım kolaylığı da düşünüldüğünde kesme puanlarının Angoff 

yöntemi ile belirlenmesi daha uygun görülmektedir. Ayrıca farklı standart belirleme 

yöntemlerinin karşılaştırıldığı bir araştırmada uzman sayısının 10 olarak en baştan ele 

alınması araştırmacılara uzmanlara ulaşabilme açısından kolaylık sağlayabilir. 
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Angoff, Ebel ve Nedelsky Yöntemleriyle Belirlenen Kesme Puanlarının 

Sınıflama Tutarlılıklarının Karşılaştırılması 
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Özet 

Bu araştırmada Angoff, Ebel ve Nedelsky yöntemleriyle ve farklı yargıcı sayıları kullanılarak elde edilen kesme 

puanlarının sınıflama tutarlılığı indeksleri incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunda bulunan yargıcıları; 

2009-2010 eğitim öğretim yılında çeşitli illerin okullarında görev yapan 24 İngilizce öğretmeni ve Mersin 

Üniversitesi’nde görev yapan 6 alan uzmanı, öğrencileri ise; Mersin ilindeki özel bir dershaneye devam eden 176 

ilköğretim 8. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Yargıcı olarak nitelenen alan uzmanlarının ve öğretmenlerin 

puanlamaları sonucu yukarıda belirtilen yöntemlerle kesme puanları hesaplanmıştır. Araştırmanın sonunda, 

yargıcı sayısına bağlı olarak kesme puanlarında önemli bir değişim gözlenmemekle birlikte, üç yöntemde ve üç 

ayrı yargıcı sayısında en yüksek sınıflama tutarlığı indeksinin Nedelsky yöntemiyle elde edildiği görülmektedir. 

 
Anahtar sözcükler: kesme puanı, Angoff yöntemi, Ebel yöntemi,  Nedelsky yöntemi, sınıflama tutarlılığı 
 
 
 
Abstract 

In this study, cutoff scores’ classification consistency indices calculated by Angoff, Ebel and  Nedelsky methods 

and different rater numbers were examined. The participants of the study were 30 raters; 6 expert in the field 

working at Mersin university and 24 English teachers working at different goverment schools in 2009-2010 

academic year; and 176 students, 8th grade secondary school students studying at private courses in Mersin. 

Cuting scores were calculated with the mentioned methods after the raters scored. The results of the study 

showed that there were not any significant difference in the cutting scores and also the highest clasification 

consistency indice of three methods and three different rater numbers was observed via Nedelsky methods. 

 

Keywords: cutting score, Angoff method, Ebel method, Nedelsky method, classification consistency 
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GİRİŞ 

Ölçme araçlarından elde edilen puanlara dayanarak bireyler hakkında seçme, yerleştirme, tanı, 

rehberlik gibi çeşitli kurumsal kararlar verilmektedir. Geliştirilmiş bir ölçme aracını 

kullanarak bir birey için elde edilmiş bir puan hakkında karar verebilmek (assessment) için de 

çeşitli ölçütler kullanılmaktadır. Bu ölçütlerden biri de elde edilen puanın belirlenen bir kesme 

puanını aşıp aşmamasıdır. Kesme puanına dayalı değerlendirme işleminde teste giren 

bireylerin sınıflanması söz konusu olduğundan, verilecek olan kararlar da; geçer-kalır, 

başarılı-başarısız, yeterli-yetersiz, olumlu-olumsuz tutuma sahip vb. şeklinde genellikle iki 

kategori düzeyinde belirlenmektedir. 

Jaeger (1989), standart belirleme yöntemlerini test merkezli veya öğrenci merkezli olarak 

ikiye ayırmıştır. Cizek (1996), Kane (1994) ve diğerleri bu ayrımı desteklemekte ve öğrenci 

merkezli yaklaşımlarda kesme puanının; bireylerin puan dağılımı üzerinden, çeşitli amaçlar 

doğrultusunda belirlenmekte olduğunu; test merkezli yaklaşımlarda ise; madde, güçlük 

düzeyi, çeldirici gibi değişkenlerden hareket edilerek kesme puanına ulaşıldığını 

belirtmektedirler. 

Kesme puanının belirlenmesine ilişkin birçok farklı yöntem bulunmasına rağmen, her bir 

yöntemin uygulanmasında çeşitli sıkıntılar bulunmaktadır. Çünkü nasıl belirlenirse 

belirlensin, kesme puanını belirlemede bir keyfilik (arbitrary) söz konusudur. Genel olarak en 

iyi kesme puanı belirleme yönteminin bulunmadığı kabul edilmekle birlikte, her yöntemin 

kullanılabilirliğine ilişkin çeşitli eleştiriler yapılmaktadır. Belirlenen kesme puanına dayalı 

olarak bireyler hakkında önemli kararlar verilmesi nedeniyle, bu kesme puanlarının 

belirlenmesinin yanı sıra, tutarlı sınıflama yapıp yapmadığına da bakılması gerekmektedir. 

Aşağıda bu çalışma kapsamında kesme puanı belirlemede kullanılan yöntemlerden 

bahsedilmektedir. 
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Angoff Yöntemi:   1971 yılında Angoff tarafından önerilen bu yöntemde, alanında uzman olan 

yargıcılardan, her bir madde için minimum yeterlikteki bireylerin o maddeyi doğru cevaplama 

yüzdesini belirlemeleri istenmektedir. Her madde için yargıcıların belirlediği bu yüzdelerin 

ortalamaları alınmaktadır. Her bir madde için ortalama geçme düzeyi belirlendikten sonra bu 

ortalamalar toplanmakta ve kesme puanı belirlenmektedir (Shultz & Whitney, 2004; Mills & 

Melican ,1998; Crocker&Algina, 1986 ). 

Ebel Yöntemi: Çoktan seçmeli maddeler için uygun olan bu yöntemde, alanında uzman olan 

yargıcılara, ölçekteki bütün maddeleri güçlük (kolay, orta zor) ve önem derecelerine (gerekli, 

önemli, kabul edilebilir, sorgulanabilir) göre sınıflamaları için Tablo 1’deki gibi 3x4’lük bir 

tablo verilmektedir. Yargıcılardan maddelerin tamamını tabloda belirtilen hücrelere 

yerleştirmeleri ve minimum yeterlikteki bireylerin, sınıflanan bu maddelerin yüzde kaçını 

doğru cevaplayabileceğini belirtmeleri istenmektedir. Hesaplama aşamasında, her bir 

hücredeki madde sayısı ile o hücre için belirtilen geçme oranı çarpılmakta ve bu çarpımlar 

toplanmaktadır. Her bir yargıcı için bu işlem tekrarlanmakta ve ortalama alınarak nihai kesme 

puanına ulaşılmaktadır (Shultz & Whitney, 2004; Mills & Melican ,1998; Crocker&Alginia, 

1986).  

Tablo1: Ebel Yöntemiyle Maddelerin Güçlük ve Önem Derecelerinin Belirlenmesi 

 Kolay Orta Zor 
Gerekli    

Yüzdelik (%)    
Önemli    

Yüzdelik(%)    
Kabul Edilebilir    

Yüzdelik(%)    
Sorgulanabilir    

Yüzdelik(%)    
 

Nedelsky Yöntemi: Angoff yönteminden farklı olarak bu yöntemde maddelerle birlikte 

seçenekler de ele alınmaktadır. Bu nedenle sadece çoktan seçmeli maddeler için kullanılabilen 
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bir yöntemdir. Bu yöntemde, alanında uzman olan yargıcılardan ölçekteki her bir maddenin 

çeldiricilerini incelemeleri ve minimum yeterlikteki bireylerin bu çeldiricilerden kaç tanesini 

eleyebileceklerini belirlemeleri istenmektedir. Daha sonra aşağıdaki formül uygulanarak her 

bir yargıcı için kesme puanı hesaplanır. 

K=1/(Ç.S. – E.Ç.S.) 

K: Bir Yargıcının belirttiği kesme puanı 

Ç.S.: Çeldirici sayısı 

E.Ç.S.: Geçme-kalma sınırındaki bireyin eleyebileceği çeldirici sayısı 

Her bir yargıcı için K’lar hesaplandıktan sonra yargıcılar arası ortalama alınarak nihai                        

kesme puanına ulaşılır (Violato, Marini ve Lee, 2003; 64). 

Yukarıda belirtilen kesme puanı belirleme yöntemlerinde yeterli yargıcı sayısının 

belirlenmesi, yargıcıların niteliklerine karar verilmesi, yargıcıların seçilmesi gibi sıkıntılar da 

bulunmaktadır. Ayrıca belirtilen farklı yöntemlerle belirlenen kesme puanları temel alınarak, 

bu puanların ne derecede tutarlı sınıflama yaptığının belirlenmesi de oldukça önemlidir. Bu 

yöntemleri karşılaştıran çeşitli çalışmalar bulunmasına rağmen (Chang, 1999; Livingston ve 

Zieky, 1989; Alsmadi, 2007), hiçbirinin sınıflama tutarlılığını incelemediği görülmektedir. Bu 

nedenle, yukarıda belirtilen farklı yöntemlerden elde edilen kesme puanlarından hangisinin, 

değişik yargıcı sayılarında daha tutarlı sınıflama yaptığının incelenmesi bu çalışmanın ana 

amacını oluşturmaktadır.  

Araştırma Problemleri 

1.a. Angoff, Ebel ve Nedelsky yöntemleriyle elde edilen kesme puanlarına dayanarak 

hesaplanan sınıflama tutarlığı indeksleri hangi yöntemde daha yüksektir? 

1.b. Farklı yargıcı sayılarına (10, 20 ve 30) göre Angoff, Ebel ve Nedelsky                        

yöntemleriyle hesaplanan kesme puanlarının, sınıflama tutarlığı indeksleri hangi yöntemde 

daha yüksektir? 
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Yöntem 

Bu araştırma; Angoff, Ebel ve Nedelsky yöntemleriyle ve farklı yargıcı sayıları kullanılarak 

elde edilen kesme puanlarının sınıflama tutarlığı indekslerini incelediğinden temel bir 

araştırmadır. 

Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunda bulunan yargıcıları; 2009–2010 eğitim öğretim yılında çeşitli 

illerin ilköğretim okullarında görev yapan 24 İngilizce öğretmeni ve Mersin Üniversitesi’nde 

görev yapan 6 alan uzmanı, öğrencileri ise Mersin ilindeki özel bir dershaneye devam eden 

176 ilköğretim 8. sınıf öğrencisi oluşturmaktadır.  

İşlem 

A.1. Yargıcılara, 8. sınıf düzeyinde 17 tane çoktan seçmeli test maddesinden oluşan ve bir 

dershanenin deneme sınavında kullanılan İngilizce testi verilmiştir (KR-20: .60). 

Yargıcılardan bu testin maddeleri için kendilerine verilen değerlendirme formları üzerinde, 

a) Angoff yöntemi için, geçme-kalma (minimum yeterlik) sınırındaki öğrencilerin o 

maddeyi doğru cevaplama yüzdesini tespit etmeleri, 

b) Ebel yöntemi için, ölçekteki bütün maddeleri güçlük ve önem derecelerine göre 

sınıflamaları ve geçme-kalma (minimum yeterlik) sınırındaki öğrencilerin sınıflanan 

bu maddelerin yüzde kaçını geçebileceklerini belirtmeleri ve 

c)  Nedelsky yöntemi için, geçme-kalma (minimum yeterlik) sınırındaki öğrencilerin, her 

bir madde için eleyebileceği çeldirici sayısını belirtmeleri istenmiştir. 

A.2. Farklı yargıcı sayılarına (10, 20 ve 30) göre Angoff, Ebel ve Nedelsky                        

yöntemleriyle elde edilen kesme puanlarının sınıflama tutarlığı indeksleri karşılaştırılmıştır. 
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Verilerin Analizi 

Burada; Angoff, Ebel ve Nedelsky yöntemlerine ilişkin kesme puanları farklı yargıcı sayıları 

da dikkate alınarak ayrı ayrı hesaplanmıştır. Farklı yargıcı sayıları (10, 20 ve 30) tüm 

yargıcılar içinden seçkisiz (random) seçilerek elde edilmiştir. Angoff, Ebel ve Nedelsky 

yöntemleri kullanılarak elde edilen kesme puanlarının sınıflama tutarlığı indeksleri, tek 

uygulamaya dayanan ve Subkoviak (1988) tarafından geliştirilen ( z = 
S

Xc )5.( −−  ) formülü 

kullanılarak hesaplanmıştır. Burada c=Kesme Puanı, X =Testin Ortalaması ve S=Testin 

Standart Sapması olarak belirtilmektedir. Subkoviak (1988) bu formül ile standart normal 

dağılımdan yararlanarak testin ortalaması, standart sapması ve KR-20 ya da KR-21 kullanarak 

Po ve κ ‘nın yaklaşık değerlerinin hesaplanabileceği tablolar geliştirmiştir (Akt: Erkuş, 1999; 

50).  

Bulgular 

Farklı yargıcı sayısına göre; Angoff, Ebel ve Nedelsky yöntemleriyle elde edilen kesme 

puanları ve bu puanların sınıflama tutarlığı indeksleri aşağıda belirtilmektedir. 

Tablo 2: Angoff, Ebel ve Nedelsky yöntemleri ile elde edilen kesme puanları ve bu puanların 

sınıflama tutarlığı indeksleri 

 Angoff Ebel Nedelsky 

Yargıcı 

Sayısı 

(N) 

Standart 

Sapma 

Kesme 

Puanı 

Sınıflama 

Tutarlılığı 

İndeksi  

(Po) 

Standart 

Sapma 

Kesme 

Puanı 

Sınıflama 

Tutarlılığı 

İndeksi  

(Po) 

Standart 

Sapma 

 

Kesme 

Puanı 

Sınıflama 

Tutarlılığı 

İndeksi  

(Po) 

10 1.73 

 

8.86 .72 1.60 

 

8.98 .71 2.25 

 

8.19 .74 

20 1.05 

 

8.88 .72 1.83 

 

9.48 .70 1.62 

 

8.42 .73 

30 1.41 9.15 .71 1.71 9.12 .71 2.14 8.48 .73 
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Yukarıdaki tablo incelendiğinde, her bir yöntem ve farklı yargıcı sayıları için, ayrı ayrı 

değerlendirme yapıldığı görülmektedir. Bilindiği üzere Po bir orandır ve 0.00 ile 1.00 arasında 

değerler alır. Bu değer 1.00’a yaklaştıkça sınıflama kararlarının tutarlı olduğunu 0.00’a 

yaklaştıkça ise tutarsız olduğunu göstermektedir. Ayrıca; güvenirlik arttıkça Po değerinin de 

artacağı ve bu değerin .85 ve üzerinde olması gerektiği ileri sürülmektedir (Subkoviak, 1988; 

akt: Erkuş, 1999). Yargıcı sayısının 10 ve 20 olması durumlarında, en yüksek kesme puanının 

Ebel yöntemiyle ve en iyi sınıflamanın Nedelsky yöntemiyle elde edildiği görülmektedir. 

Yargıcı sayısının 30 olması durumunda ise, en yüksek kesme puanının Angoff yöntemiyle ve 

en iyi sınıflamanın Nedelsky yöntemiyle elde edildiği görülmektedir. Ayrıca yapılan bu 

değerlendirmeler incelendiğinde, her bir yöntem ve farklı yargıcı sayıları için standart sapma 

değerinin en yüksek Nedelsky yöntemiyle elde edildiği görülmektedir. Yargıcı sayısına bağlı 

olarak kesme puanlarında önemli bir değişim gözlenmemekle birlikte, üç yöntemde ve üç ayrı 

yargıcı sayısında en yüksek sınıflama tutarlığı indeksinin Nedelsky yöntemiyle elde edildiği 

görülmektedir. 

Tartışma ve Yorum 

Eğitimde ve psikolojide bireyler hakkında çeşitli kararlar verilirken, bireylerin ölçme 

aracından elde edilen ham puanları ölçüt olarak bir kesme puanı ile karşılaştırılabilmekte ve 

bireyler buna bağlı olarak sınıflanabilmektedir. Bireyler hakkında verilecek olan kararların 

bazen hayati öneme sahip olduğu düşünüldüğünde ise, sınıflama kararlarının ne derece 

isabetli olduğunun belirlenmesi büyük önem taşır. Ancak Angoff, Ebel, Nedelsky gibi 

yöntemlerle kesme puanı belirlenmesinde yargıcıların kullanılması sürece bir keyfilik 

karıştırmaktadır. Bu nedenle, yukarıda belirtilen yöntemlerle elde edilen kesme puanlarının 

hangisinin daha tutarlı sınıflama yaptığının incelenmesi gerekmektedir. Yargıcı sayıları ayrı 

ayrı dikkate alınarak Tablo 2’deki Po değerleri tekrar incelendiğinde ise; Nedelsky yöntemi 
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kullanılarak hesaplanan kesme puanının, diğer yöntemlere göre daha tutarlı sınıflama yaptığı 

bu değerin 10 kişilik bir yargıcı sayısından elde edildiği görülmektedir. Ayrıca; Po 

değerlerinin güvenirliği yüksek ölçeklerde daha iyi sonuçlar vereceği düşünüldüğünden 

benzer çalışmaların, farklı güvenirlik katsayılarına sahip ölçekler için elde edilen kesme 

puanlarının sınıflama tutarlılıkları karşılaştırılarak da yapılması gerektiği düşünülmektedir.  
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Basit Doğrusal Regresyon Analizi ile Hiyerarşik Doğrusal Modeller 

Analizinin Karşılaştırılması 

Dr. Burcu ATAR* 

Hacettepe Üniversitesi 

Özet 

Hiyerarşik veya iç içe geçmiş yapıdaki verilere birçok araştırma alanında rastlanmaktadır. Eğitim alanında 

öğrenciler, sınıf, okul, şehir, ülke gibi hiyerarşik bir sosyal yapının içinde yer alırlar. Bu yapıdaki bir veride aynı 

sınıftaki veya okuldaki öğrenciler, evrenden rasgele seçilen öğrencilere göre birbirlerine daha benzer özellikler 

gösterirler. O halde, aynı sosyal birimde yer alan bireylerden elde edilen gözlemlerin birbirinden tamamen bağımsız 

olduğu söylenemez. Halbuki doğrusal regresyon analizi gibi geleneksel istatistiksel analiz yöntemlerindeki en 

önemli varsayımlardan biri gözlemlerin birbirinden bağımsız olmasıdır. Hiyerarşik yapıdaki verilerde ortaya çıkan 

bu problem, hiyerarşik doğrusal modeller yöntemi ile giderilebilir. Bu çalışmada  iki düzeyli hiyerarşik doğrusal 

modellerin yapısı ve TIMSS 1999 Türkiye verisi üzerinde basit doğrusal regresyon analizi ile hiyerarşik doğrusal 

modeller analizinin karşılaştırmalı uygulaması sunulmuştur.  

Anahtar sözcükler: Hiyerarşik doğrusal modeller, çok düzeyli modeller, TIMSS 1999 

Abstract 

It is common to see hierarchical or nested data structure in many research areas. In education, students are placed 

within a hierarchical social structure such as classroom, school, city, country. The students in the same classroom or 

school exhibit more similar characteristics to each other than the students who are randomly selected from the 

population. Therefore it can not be said that the observations gathered from individuals in the same social unit are 

fully independent. However, one of the important assumptions in traditional statistical analysis procedures is the 

independence of observations. The problem that arouses with hierarchial data structures can be addressed with the 

hierarchical linear modeling procedures. In this paper, two-level hierarchical linear models have been introduced 

and the comparison of the analyses with simple linear regression and hierarchical linear modeling on TIMSS 1999 

Turkey data have been provided.  

Key words: Hierarchical linear models, multilevel models, TIMSS 1999 
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Giriş 

Sosyal bilimlerde birçok veri hiyerarşik veya iç içe geçmiş yapıdadır. Örneğin, eğitim alanında 

öğrenciler sınıflarda, sınıflar okullarda, okullar şehirlerde, şehirler bölgelerde, bölgeler de 

ülkelerde kümelenirler. Yapılan araştırmalarda birim olarak öğrenciler, sınıflar, okullar, vb. 

kullanılabilir. Öğrencileri tanımlayan değişkenler olduğu gibi, sınıfları ve okulları tanımlayan 

değişkenler de vardır. Herbir okul farklı sayıda sınıf, herbir sınıf da farklı sayıda öğrenci içerir. 

Böyle bir hiyerarşik sistemde, öğrenciler, sınıflar ve okullar farklı düzeylerde tanımlanabilirler. 

Bu durumda, öğrenciler ve onları tanımlayan değişkenler (öğrencilerin cinsiyetleri, 

sosyoekonomik durumları, başarıları, vb.) hiyerarşik sistemin birinci düzeyinde yer alırlar. 

Sınıflar ve onları tanımlayan değişkenler (sınıf mevcudu, sınıf öğretmeninin deneyimi, öğretim 

metodları, vb.) sistemin bir üst düzeyinde yani ikinci düzeyde yer alırlar. Okullar ve onları 

tanımlayan değişkenler (okul mevcudu, okul kaynakları, okul türü, vb.) de sistemin üçüncü 

düzeyinde yer alırlar.  

Benzer şekilde, bir grup öğrenciden belli zamanlarda elde edilen ölçümler de hiyerarşik veya iç 

içe geçmiş yapıdadırlar. Bu durumda tekrarlayan ölçümler öğrencilerde kümelenmişlerdir. 

Herbir öğrenci için değişik zamanlarda toplanan ölçümler birinci düzeyde yer alırken, öğrenciler 

bir üst düzeyde yani ikinci düzeyde yer alırlar.  

Çok düzeyli verilere tek düzeyli modellerin uygulanması hem istatistiksel hem de kavramsal 

problemlere yol açmaktadır (De Leeuw ve Kreft, 1986, Hox, 2002). Hiyerarşik yapıdaki bir 

veride belli bir sınıftaki öğrenciler aynı öğretmeni, aynı fiziksel koşulları ve benzer deneyimleri 

paylaştıkları için diğer sınıflardaki öğrencilere göre birbirlerine daha benzer özellikler gösterirler 

(Osborne, 2002). Belli bir okuldaki öğrenciler de aynı okul kaynakları, eğitimsel uygulamalar ve 

benzer çevresel koşulları paylaştıkları için diğer okullardaki öğrencilere göre birbirlerine daha 
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benzerdirler. O halde, aynı sosyal birimde yer alan bireylerden elde edilen gözlemlerin 

birbirinden tamamen bağımsız olması beklenemez. Halbuki doğrusal regresyon analizi gibi 

geleneksel istatistiksel analiz yöntemlerinin en önemli varsayımlarından biri gözlemlerin 

birbirinden bağımsız olmasıdır.  

Hiyerarşik yapıdaki verilerde ortaya çıkan diğer bir problem de farklı düzeylerdeki değişkenler 

arasındaki ilişkiler inceleneceği zaman analizde kullanılacak birimin ne olacağı ve bu yapıdaki 

bir verinin nasıl ele alınacağıdır.  

Örneğin, öğretmen deneyimi, öğretim metodları, sınıf mevcudu gibi hiyerarşinin üst 

düzeylerinde yer alan bağımsız değişkenlerin öğrenci başarısı gibi hiyerarşinin alt düzeyinde yer 

alan bir bağımlı değişken üzerindeki etkisinin inceleneceği bir çalışmada, bağımsız değişkenlere 

ait gözlemler sınıf düzeyinde toplanırken, bağımlı değişkene ait gözlemler öğrenci düzeyinde 

toplanır. Bu durumda, çok düzeyli veriler alt düzeye ait değişkenlerin bir üst düzeyde 

toplanmasıyla (aggregation) veya üst düzeydeki degişkenlerin bir alt düzeye yayılmasıyla 

(disaggregation) tek bir düzeye indirgenebilirler. Örneğin, öğrenci düzeyindeki öğrenci başarısı 

değişkeni, sınıf düzeyinde toplanabilir ve analiz sınıf düzeyinde yapılabilir. Bunun için herbir 

sınıfın ortalama başarısı hesaplanır. Böylece ortalama başarı sınıf düzeyinde bir değişken haline 

gelmiş olur ve öğretmen deneyimi, öğretim metodları, sınıf mevcudu gibi öğretmen veya sınıf 

özelliklerinin ortalama sınıf başarısı üzerindeki etkisinden söz edilir. Bu durumda karşılaşılan en 

büyük problem, sınıf içindeki varyasyonun göz ardı edilmesidir ki bu bilgi kaybı da istatistiksel 

analizlerde güç kaybedilmesine yol açar (Hox, 2002, Raudenbush ve Byrk, 2002). Ayrıca 

araştırmacı sonuçların yorumlanmasında yeterince dikkatli olmazsa, sonuçları analizi yaptığı 

sınıf düzeyinde değil, öğrenci düzeyinde yorumlayabilir (De Leeuw ve Kreft, 1986, Hox, 2002).  
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Diğer bir örnek, sınıf düzeyindeki öğretmen ve sınıf özelliklerinin öğrenci düzeyine yayılması ve 

analizin öğrenci düzeyinde yapılmasıdır. Bunun için belli bir sınıftaki bütün öğrencilere 

öğretmen deneyimi, öğretim metodları, sınıf mevcudu değişkenleri için aynı değerler atanır. Bu 

durumda karşılaşılan en büyük problem, aynı sınıftaki öğrenciler için öğretmen ve sınıf 

değiişkenlerine ait gözlemlerin birbirine bağımlı olmasıdır.  

Çok düzeyli veriler uzun bir zamandır gündemde olmasına rağmen, 1980´li yıllara kadar teknik 

eksiklikler ve bilgisayar programlarının eksikliği, bu yapıdaki verilerin uygun yöntemlerle 

analizine olanak sağlamamıştır. 1980´li ve 1990´lı yıllarda Aitkin ve Longford (1986), Goldstein 

(1986), Longford (1987), Byrk ve Raudenbush (1992) ve diğerlerinin çok düzeyli modellerin 

teknik tanımlarını yapmaları ve geliştirdikleri bilgisayar programlarıyla beraber çok düzeyli 

modeller uygulanabilir hale gelmiştir. Literatürde, çok düzeyli verileri tanımlayan tek bir model 

yoktur ancak mevcut modeller birbirlerine büyük oranda benzerlik gösterirler. Bu çalışmada 

Byrk ve Raudenbush (1992) tarafından tanımlanan iki düzeyli hiyerarşik doğrusal modeller (two-

level hierarchical linear models) ele alınmıştır. 

Bu çalışmada, TIMSS (Third International Mathematics and Science Study) 1999 Türkiye verisi 

kullanılarak sekizinci sınıf öğrencilerin fene karşı tutumlarının genel fen başarısı üzerindeki 

etkisi öncelikle geleneksel yöntemlerden basit doğrusal regresyon yöntemi ile daha sonra bu 

analiz yöntemine alternatif olan hiyerarşik doğrusal modeller yöntemi ile analiz edilmiştir.  

Veri ve Yöntem 

TIMSS 1999 Türkiye verisinde, Türkiye genelindeki devlet okullarından rasgele seçilen 206 

okula ait toplam 7841 sekizinci sınıf öğrencisi bulunmaktadır. Bu öğrencilerin %42.1´i kız, % 

57.9´u erkektir.  
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Öğrencilerin genel fen başarıları, fen başarı testi ile ölçülmüş olup elde edilen ham puanlar, 

dağılımın ağırlıklı ortalaması 50, standard sapması 10 olacak şekilde standard puanlara 

dönüştürülmüştür. Öğrencilerin fene karşı tutumları ise öğrenci anketindeki 4 noktalı Likert 

tipindeki (tamamen katılıyorum: 4 puan, katılıyorum: 3 puan, katılmıyorum: 2 puan, hiç 

katılmıyorum: 1 puan) 10 madde ile ölçülmüş olup madde puanlarının toplamı alınmıştır.  

Basit Doğrusal Regresyon Analizi ve Bulguları 

Sekizinci sınıf öğrencilerin fen başarısında öğrencilerin fene karşı tutumlarının etkisini 

incelemek için aşağıdaki basit doğrusal regresyon modeli kullanılabilir:  

iii XXY εββ +−+= )(10  

Bu modelde Yi bağımlı değişken olup i öğrencisinin fen başarı puanı, Xi bağımsız değişken olup i 

öğrencisinin fene karşı tutum puanı olup bu değişken ortalaması etrafında merkezlenmiştir. 

Değişken merkezlenmeden modele alındığında modeldeki kesişim katsayısı olan β0 fen tutum 

puanı sıfıra eşit olduğunda fen başarı puanının eşit olacağı tahmini değer şeklinde yorumlanır. 

Halbuki fen tutum puanı 10 ile 40 arasında değişmektedir ve sıfır değeri almadığından kesişim 

katsayısı için yapılan yorum anlamlı olmamaktadır. Değişken ortalaması etrafında 

merkezlendiğinde kesişim katsayısı olan β0 tahmini fen başarı puanı ortalaması, eğim katsayısı 

olan β1 fene karşı tutumun fen başarısı üzerindeki tahmini etkisi, modeldeki hata terimi olan εi ise 

fene karşı tutum değişkeni kontrol altına alındıktan sonra i öğrencisinin fen başarı puanının 

ortalamadan farkı şeklinde yorumlanır. Bu modelde hata terimlerinin birbirinden bağımsız 

olduğu, normal dağılım gösterdiği ve bu dağılımın ortalamasının 0, varyansının σ2 olduğu 

varsayılır.  

Basit doğrusal regresyon analizi sonucu elde edilen parametre tahminleri Tablo 1´de verilmiştir. 

Bu tabloya göre ortalama fen başarısı 50.52  puan olarak tahmin edilmiştir. Fene karşı tutumun 



*burcua@hacettepe.edu.tr 
 

324

fen başarısı üzerindeki etkisi ise 0.37 puan olarak tahmin edilmiştir. Bu etki, fene karşı tutum 

puanındaki 1 birimlik artışın fen başarı puanında ortalama olarak 0.37 puanlık artışa neden 

olduğu şeklinde yorumlanabilir. Analiz sonucunda fen karşı tutumun sekizinci sınıfların fen 

başarısı üzerindeki etkisinin istatistiksel olarak 0.05 alfa düzeyinde anlamlı olduğu bulunmuştur 

(p-değeri < 0.001).  

Tablo 1 Basit Doğrusal Regresyon Analizi Sonuçları 

Model Parametresi Tahmin Standart Hata p-değeri 

β0 (Ortalama Fen Başarısı) 50.52 0.12 < 0.001 

β1 (Fen Tutumunun Etkisi) 0.37 0.02 < 0.001 

σ2(Hata Varyansı) 96.13  
 

Bu modelde öğrencilerin fen başarısının ve fen tutumunun etkisinin okuldan okula değişmediği 

varsayılmıştır. Bu varsayımı kontrol etmek için basit doğrusal modeller çalışmadaki her okul için 

tek tek uygulanmıştır. İlk 15 okula ait basit doğrusal regresyon analizi sonuçları Tablo 2´de 

verilmiştir. Bu tabloya göre bazı okulların ortalama fen başarısı genel ortalamaya yakın olsa da 

ortalama fen başarısı okuldan okula farklılık göstermektedir. Benzer şekilde fen tutumunun fen 

başarısı üzerindeki etkisinin de okuldan okula farklılık gösterdiği bazı okullarda negatif etkisinin 

olduğu gözlenmektedir. Diğer bir ifadeyle, modeldeki kesişim ve eğim katsayıları dolayısıyla da 

regresyon eğrisi okuldan okula farklılık göstermektedir.  

Bu sonuçlar, öğrencilerin içinde bulundukları okul ortamının öğrencilerin davranışlarında etkili 

olduğunu göstermektedir. Bu durumda, öğrencilerin fen başarısı hem öğrenci, hem de okul 

özelliklerinin bir fonksiyonu olarak modellenebilir.  
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Tablo 2 Okullara Göre Basit Doğrusal Regresyon Analizi Sonuçları 

β0j  
(Ortalama  

Fen Başarısı) 

β1j  
(Fen Tutumunun 

Etkisi) 

Okul No 
Okul 

Mevcudu Tahmin (S.H.) Tahmin (S.H.) 

1 48 49.73 (1.46) -0.20 (0.34) 

2 42 53.84 (1.61) -0.04 (0.30) 

3 38 47.73 (1.32) 0.38 (0.30) 

4 42 43.49 (1.22) 0.44 (0.22) 

5 40 43.26 (1.45) 0.72 (0.32) 

6 31 46.34 (1.35) 1.09 (0.39) 

7 46 58.82 (1.35) 0.91 (0.35) 

8 32 54.38 (1.78) 0.77 (0.37) 

9 22 50.10 (1.68) -0.11 (0.37) 

10 33 51.44 (1.29) 0.52 (0.30) 

11 40 46.01 (1.42) -0.04 (0.37) 

12 50 52.08 (1.26) -0.07 (0.23) 

13 38 47.60 (1.70) -0.01 (0.31) 

14 39 48.23 (1.63) 0.46 (0.38) 

15 44 53.08 (1.63) 0.20 (0.31) 
 

Hiyerarşik Doğrusal Modeller Analizi ve Bulguları 

Aynı okulda bulunan öğrenciler gerek fene karşı tutumları gerekse fen başarılarında, farklı 

okullarda bulunan öğrencilere göre daha homojen bir yapı gösterdiklerinden ve dolayısıyla bu 

öğrencilerden elde edilen gözlemler birbirinden tamamen bağımsız olmadığından basit doğrusal 

resresyon analizi yöntemine göre daha esnek varsayımları olan iki düzeyli hiyerarşik doğrusal 

modeller yöntemi kullanılabilir Böyle bir modelde birinci düzey öğrenci düzeyi olup öğrenci 

özellikleri bu düzeyde tanımlanırken, ikinci düzey ise okul düzeyidir ve okul özellikleri bu 

düzeyde tanımlanır. 
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Rastlantısal Katsayılar Modeli (Random-Coefficients Model) 

Rastlantısal katsayılar modelinin birinci düzey modeli basit doğrusal resgresyon modeline 

oldukça benzemektedir. Basit doğrusal resgresyon modelinde olduğu gibi çalışmadaki bağımlı 

değişken bağımsız bir değişkenin doğrusal kombinasyonu olarak modellenir. 

ijjijjjij XXY εββ +−+= )( .10  

Bu modelde Yij j okulundaki i öğrencisinin fen başarı puanı, Xij j okulundaki i öğrencisinin fene 

karşı tutum puanı olup okul ortalaması etrafında merkezlenmiştir. Modelde kesişim katsayısı 

olan β0j j okulundaki tahmini fen başarı puanı ortalaması, eğim katsayısı olan β1j j okulundaki 

fene karşı tutumun fen başarısı üzerindeki tahmini etkisi, hata terimi olan εi ise fene karşı tutum 

değişkeni kontrol altına alındıktan sonra j okulundaki i öğrencisinin fen başarı puanının okul 

ortalamasından farkıdır. Bu modelde hata terimlerinin birbirinden bağımsız olduğu, normal 

dağılım gösterdiği ve bu dağılımın ortalamasının 0, varyansının σ2 olduğu varsayılır.  

Birinci düzey modelindeki kesişim ve eğim katsayıları ikinci düzey modelinde bağımlı değişken 

olarak ele alınır.Rastlantısal katsayılar modelinde bu değişkenlerin okullar arasında rastlantısal 

olarak dağılmasına izin verilir ancak bu dağılımı açıklayabilecek okul düzeyindeki bağımlı 

değişkenler modele eklenmez. Bu değişkenlerin rastlantısal olarak dağılmadığı diğer bir ifade ile 

okuldan okula değişim göstermeyip değerlerinin sabit olduğunun varsayıldığı durumda model 

basit doğrusal regresyon modeline indirgenir. 

jj u0000 += γβ  

jj u1101 += γβ  

Bu modelde γ00 genel fen başarı puanı ortalaması, u0j j okulunun ortalama fen başarı puanının 

genel ortalamadan farkıdır. γ10 fen tutumunun fen başarısı üzerindeki ortalama etkisi, u1j j 

okulunun fen tutumu etkisinin ortalama fen tutumu etkisinden farkıdır. u0j ve u1j  ikinci düzey 
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hata terimlerinin normal dağıldığı ve bu dağılımın ortalamasının 0, varyansının sırasıyla τ00 ve τ11 

olduğu varsayılır.  

Rastlantısal katsayılar modeline göre yapılan analiz sonucu elde edilen parametre tahminleri 

Tablo 3´de verilmiştir. Bu tabloya göre genel fen başarı ortalaması 50.35  puan olarak tahmin 

edilmiştir. Fene karşı tutumun fen başarısı üzerindeki ortalama etkisi ise 0.39 puan olarak tahmin 

edilmiştir. Ortalama okul başarısı ile ortalama fen tutumu etkisinin varyansının 0.05 alfa 

düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bulunması (p-değerleri sırasıyla < 0.001 ve 0.009) fen 

başarısının ve fen tutumunun fen başarısı üzerindeki etkisinin okuldan okula değiştiğini 

göstermektedir.  

Tablo 3 Rastlantısal Katsayılar Modeli Analiz Sonuçları 

Model Parametreleri Tahmin Standart Hata p-değeri 

γ00 (Genel Fen Başarı Ortalaması) 
γ10 (Ortalama Fen Tutumu Etkisi) 
τ00 (Ortalama Okul Başarısı Varyansı) 
τ10 (Ortalama Fen Tutumu Etkisi Varyansı)
σ2( Birinci Düzey Hata Varyansı) 

50.35
0.39

19.17
0.03
8.68

0.35 
0.03 

 

< .001
< .001
< .001
0.009

 

Kesişim ve Eğimlerin Bağımlı Değişken Olduğu Model (Intercept-and-Slopes-as-Outcomes 

Model) 

Rastlantısal katsayılar modelinin analizi sonucu ortalama fen başarısı ile fene karşı tutumun 

etkilerinin okuldan okula değiştiği bulunmuştur. Bu değişkenlerin okuldan okula neden 

değiştiğini açıklayabilecek bağımsız değişken veya değişkenlerin modelin ikinci düzeyine 

eklenmesi ile kesişim ve eğimlerin bağımlı değişken olduğu model elde edilir. Bu çalışmada okul 

kaynaklarının yeterliği değişkeni hem kesişim, hem de eğim modeline eklenmiştir. 
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jjj uWW 001000 )( +−+= γγβ  

jjj uWW 111101 )( +−+= γγβ  

Bu modelde Wj j okulundaki okul kaynaklarının yeterliği olup ortalaması etrafında 

merkezlenmiştir. γ01 okul kaynaklarındaki yeterliğin ortalama fen başarısı üzerindeki tahmini 

etkisi, u0j okul kaynaklarının yeterliği değişkeni kontrol altına alındıktan sonra j okulunun 

ortalama fen başarı puanının genel ortalamadan farkıdır. γ11 okul kaynaklarındaki yeterliğin fen 

tutumunun fen başarısı üzerindeki ortalama etkisi üzerindeki tahmini etkisidir, u1j okul 

kaynaklarının yeterliği değişkeni kontrol altına alındıktan sonra j okulunun fen tutumu etkisinin 

ortalama fen tutumu etkisinden farkıdır. u0j ve u1j  ikinci düzey hata terimlerinin normal dağıldığı 

ve bu dağılımın ortalamasının 0, varyansının sırasıyla τ00 ve τ11 olduğu varsayılır.  

Kesişim ve eğimlerin bağımlı değişken olduğu modele göre yapılan analiz sonucu elde edilen 

parametre tahminleri Tablo 4´de verilmiştir. Bu tabloya göre okul kaynaklarındaki yeterliğin 

okulların ortalama fen başarısı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı ve negatif bir etkisi söz 

konusudur (p-değeri = 0.012). Okul kaynaklarındaki yeterlik değişkeni okullar arasındaki 

ortalama fen başarısındaki dağılımın varyansının bir kısmını açıklamış olmakla beraber, bu 

varyansın hala açıklanamayan önemli bir kısmı bulunmaktadır (p-değeri < 0.001). Okul 

kaynaklarındaki yeterliğin okullardaki fen tutumu etkisi üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir 

etkisi yoktur (p-değeri = 0.766). Fene karşı tutum etkilerinde okuldan okula gözlenen 

değişiklikler okul kaynaklarındaki yeterlikle açıklanamamaktadır.  
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Tablo 4 Kesişim ve Eğimlerin Bağımlı Değişken Olduğu Model Analiz Sonuçları 

Model Parametreleri Tahmin Standart Hata p-değeri 

γ00 (Genel Fen Başarı Ortalaması) 
γ01 (Kesişimde Kaynak Yeterliği Etkisi) 
γ10 (Ortalama Fen Tutumu Etkisi) 
γ11 (Eğimde Kaynak Yeterliği Etkisi) 
τ00 (Ortalama Okul Başarısı Varyansı) 
τ10 (Ortalama Fen Tutumu Etkisi Varyansı)
σ2( Birinci Düzey Hata Varyansı) 

50.36
-0.15
0.39

-0.001
18.54
0.03

75.32

0.34 
0.06 
0.03 

0.005 
 

< .001
0.012

< .001
0.766

< .001
0.008

 

Tartışma ve Yorum 

Hiyerarşik yapıdaki verilerde doğrusal regresyon modeli ile analiz yapıldığında çeşitli 

problemler ortaya çıkmaktadır. Bunlardan bir tanesi gözlemlerin birbirinden bağımısız olduğu 

varsayımının ihlalidir. Hiyerarşik yapıdaki verilerde bireyler içinde bulundukları grupların 

özelliklerinden etkilenirler. Bireyler kendi grupları içinde paylaştıkları benzer özellikler ve 

koşullardan dolayı diğer gruplardaki bireylere göre birbirlerine daha çok benzerler. Sonuç olarak 

aynı grup içindeki bireylerden elde edilen gözlemlerin tamamen bağımsız olduğu söylenemez. 

Bu problem hiyerarşik doğrusal modellerle ele alınabilir. Bu modellerle yapılan analizlerde 

gözlemlerin bağımsızlığı varsayımı bulunmamaktadır.  

Ayrıca hiyerarşik doğrusal modeller birey özelliklerine etki eden grup özelliklerinin de doğru bir 

şekilde modellenmesine olanak verir. Birey özelliklerinin gruptan gruba farklılık göstermesi 

durumunda regresyon analizi kullanılması, bireylerin özellikleri üzerinde grup özelliklerinin 

etkisinin ihmal edilmesine yol açar. Bireyler arasında incelenen özellikler bakımından grup 

farklılıkları olmadığı varsayılır. Hiyerarşik doğrusal modeller ile yapılan analizlerde grup 

özelliklerinin birey özellikleri üzerindeki etkisi ele alınarak regresyon analizi ile elde edilen 

regresyon katsayılarının gruptan gruba anlamlı fark gösterip göstermediği belirlenebilir. 
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Sosyal Bilimlerde Yanlı Regresyon Tahmin 
Edicilerinin Kullanılması 

 
Orkun COŞKUNTUNCEL 

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
 
Özet –Regresyon analizi değişkenler arasındaki ilişkiyi araştırmak ve modellemek için 
kullanılan bir istatistiksel araştırma yöntemdir ve bu yöntem hemen hemen her alanda 
kullanılan bir yöntemdir. Regresyon analizinde regresyon katsayılarını hesaplamak için 
kullanılan en yaygın yöntem klasik yöntem olarak da bilinen En Küçük Kareler (EKK) 
yöntemidir. Ancak EKK yöntemi verideki aykırı değer(ler)den ve bağımsız değişkenler 
arasında görülen çoklu iç ilişki ya da kötü koşulluluk probleminden çok fazla etkilenen hassas 
bir yöntemdir. Bu çalışmanın amacı sosyal bilimler alanında derlenen verilerde çoklu iç ilişki 
problemine karşı daha dayanıklı yanlı regresyon yöntemlerinin (Ridge Regresyon ve Liu 
tahmin edicisi) performanslarının incelenmesi ve EKK ile karşılaştırılmasıdır.  
Anahtar kelimeler: Ridge regresyon, Liu tahmin edicisi, en küçük kareler, kötü koşulluluk, 
hata kareler ortalaması. 
Abstract – Using Biased Regression Estimators in Social Sciences – Regression analysis is a 
statistical technique for investigating and modeling the relationship between variables and this 
technique occur in almost every field. Least squares estimation which known classical method 
is most useable regression coefficients estimation in regression analysis. However this method 
is very sensitive to outliers and multicollinearity in the data. The aim of this study is to 
propose biased regression methods (Ridge regression and Liu estimator) for the model 
parameter of a regression models that can combat with the multicollinearity in social science. 
Key words: Ridge regression, Liu estimator, Least Squares, multicollinearity, Mean square 
error. 
 
1. Giriş 
Bilim ve teknolojideki hızlı ilerleme ile beraber karmaşık kuramsal örüntülere sahip sosyal ve 
ekonomik olaylar daha da karmaşık bir hal almakta ve bu alanlarda yapılan araştırmaların 
istatistiksel analizleri daha da zorlaşarak araştırmacıları alternatif analizler yapmaya 
yöneltmektedir.  
     Sosyal bilimler alanında derlenen verilerin analizinde yaygın olarak kullanılan 
yöntemlerden biri regresyon analizidir ve EKK regresyon analizinin klasik yöntemidir. Bu 
kadar sıklıkla kullanılmasının en önemli nedenleri iyi sayısal özellikleri ve kolay 
hesaplanmasıdır. Ancak EKK bağımlı ve/veya bağımsız değişkenler yönündeki aykırı 
değerlere karşı aşırı hassas bir yöntemdir öyle ki bir tek aykırı değer bile tahminleri çok 
olumsuz etkileyebilmektedir. Bu çalışmanın amacı, sosyal bilimlerden elde edilen verilerde, 
çoklu iç ilişki veya kötü koşulluluk probleminin EKK üzerindeki olumsuz etkilerini ortaya 
çıkarmak, ridge veya liu gibi yanlı regresyon tahmin edicilerinin bu tip veriler üzerindeki 
performanslarını EKK ile karşılaştırmaktır. 
     Farklı yöntemlerle elde edilen modellerin karşılaştırılmasının en etkili ve basit yolu hata 
kareler ortalamalarının (Mean Square Error-MSE’lerinin) karşılaştırılmasıdır. Çünkü bilindiği 
gibi EKK yansız lineer tahmin ediciler arasında en küçük varyansa sahip olan tahmindir. 
Ancak bu durum EKK ile elde edilen varyanstan daha küçük varyans elde edilemeyeceğini 
garanti etmez. Dolayısıyla MSE değeri küçük olan model daha etkindir ve tercih edilir. MSE 
genel olarak tahmin edicinin varyansı ile yanlılığın karesinin toplamı ile elde edilir. Buna 
göre, EKK yansız olduğundan, yanlılık sıfırdır ve MSE varyansa eşittir. 
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     Çalışmanın ikinci bölümünde EKK yöntemi ile ilgili temel kavramlar ile iç ilişki 
probleminin varlığının araştırılması ve yarattığı olumsuzluklar üzerinde durulmuştur. Üçüncü 
bölümde ridge ve liu yanlı tahmin edicilerinden bahsedilmiştir. Dördüncü bölümde ise veriye 
üç farklı tahmin yöntemi uygulanarak elde edilen uydurulmuş modeller karşılaştırılmıştır.  
 
2. En Küçük Kareler (EKK) Yöntemi 
Çoklu doğrusal regresyon modeli matris formunda  
 

y = Xβ + ε                (1) 
 
şeklinde verilir. Burada, 
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olup genel olarak, y, n × 1 tipinde gözlemlerin vektörü, X matrisi, n × p tipinde bağımsız 
değişken matrisi, β, p × 1 tipinde regresyon katsayılarının vektörü ve ε, n × 1 tipinde rastgele 
hataların vektörüdür. k bağımsız değişken sayısı olmak üzere p = k + 1’dir ve 1’ler sabit terim 
içindir. Ayrıca k = 1 alınırsa basit doğrusal regresyon modeli elde edilir. En küçük kareler 
tahmin edicileri ε = y – Xβ olmak üzere 2

iε∑  hata kareleri toplamını minimize eder. Böylece 
β’nın en küçük kareler tahmini β̂ , 
 

β̂  = (X′X)-1X′y              (2) 
 
ve varyans-kovaryans matrisi, 
 

Var( β̂) = σ2(X′X)-1             (3) 
 
şeklinde elde edilir. En küçük kareler için standartlaştırılmış artık değerler, ei = yi – ŷ i olmak 
üzere,  
 

ri = ie
σ̂

                (4) 

 
ile verilir.  Burada, 
 

σ̂ 2 = 
n

2
i

i 1

1 e
n p =− ∑                (5) 

 
dir ve hatalar bağımsız, sıfır ortalamalı, σ standart sapmalı, özdeş dağılıma sahip olduğunda 
σ̂ 2, σ2’nin yansız tahmin edicisidir.  Bazen standartlaştırılmış artık değerler yerine 
 

ti = i

ii

e
ˆ 1 hσ −

               (6) 
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studentized artık değerleri kullanılır. Bu iki çeşit artık değere genel olarak standartlaştırılmış 
artık değerler denir. 
     x1, x2, ..., xp (1)’de verilen modeldeki X matrisinin p sütunu olsun.  X matrisinin sütunları 
arasında tam bir lineer bağımlılık varsa; yani, 
 

p

j j
j 1

c x 0
=

=∑                (7) 

 
olacak şekilde tümü sıfır olmayan cj’ler varsa X matrisinin rankı p’den küçüktür. Bu durumda 
X′X matrisi tersinir değildir (singülerdir) yani tersi yoktur.  Bununla birlikte 

 
p

j j
j 1

c x 0
=

≅∑                (8) 

 
ise çoğu kez kötü koşulluluk olarak tanımlanan durum oluşur. Kötü koşulluluk ya da iç 
ilişkinin istenmeyen etkileri vardır. Bunun en önemli nedeni EKK ile elde ettiğimiz katsayı 
tahminleri bağımsız değişkenler arasındaki korelasyon katsayılarına bağlıdır. Bu durumda 
yüksek korelasyon tahmin edilen regresyon katsayının büyük varyansa ve kovaryansa sahip 
olmasına neden olacaktır. Yani aynı bağımsız değişkenler için başka bir örneklem 
seçtiğimizde tahmin edilecek model parametreleri çok farklı olacaktır. İç ilişkinin bir diğer 
önemli etkisi de tahmin edilecek regresyon katsayılarını şişirmesidir.  

Bağımsız değişkenler arasında çoklu iç ilişkinin ya da kötü koşulluluğun görülmesinin 
temel olarak üç nedeni vardır. Birincisi, deney tasarımında yeterli planlama yapılmamasından 
veya araştırmanın zayıf gözlemsel verilere dayandırılmasından kaynaklanan iç ilişki 
problemidir. İkincisi, bağımsız değişkenlerin kuvvetleri veya çarpımları gibi matematiksel 
işlemler sonucu oluşturulan yeni bir değişken nedeniyle ortaya çıkan yapısal veya model 
belirlenmesinden kaynaklanan iç ilişkidir. Yapısal çoklu iç ilişki, modeldeki bileşen sayısının 
gözlem sayısından fazla olduğu durumlarda da görülür. Üçüncüsü ise, bağımsız değişkenler 
üzerindeki kısıtlamalardan kaynaklanan iç ilişkidir. 

Kötü koşulluluğun varlığının belirlenmesinde en çok kullanılan 2 yöntem VIFi (Variance 
Inflation Factors-Varyans şişirme faktörleri) ve koşul sayısı yöntemleridir.  (VIF)’ler, (X′X)-1 
matrisinin köşegen elemanlarıdır.  Brownlee (1965),  

 

VIFi = 2
iR1

1
−

              (9) 

 
olduğunu göstermiştir. Bu, büyük Ri

2 (örneğin Ri
2> 0,99) değerlerinden kaçınmanın büyük 

VIFi’den kaçınmaya denk olduğunu gösterir. Gorman (1970), Ri
2 > 0,99 ise kötü koşulluluk 

problemi olduğunu belirtmiştir. Bu VIFi > 100 olması ile aynı anlama gelmektedir. Marquardt 
(1970), VIF’lerin herhangi birinin 10’dan büyük olması durumunda en küçük kareler 
kestiricilerinin kullanılması ile elde edilen tahminlerin kararlı olmadıklarını bunun yerine 
alternatif model oluşturulması gerektiğini veya alternatif tahmin edicilerin kullanılması 
gerektiğini belirtmiştir. Alternatif tahmin edici olarak Ridge Regresyon tahmin edicisi ve Liu 
tahmin edicisi kullanılabilir. Kötü koşulluluğun belirlenmesinde uygulanabilecek diğer bir 
yöntem, X′X matrisinin özdeğerlerine dayalı koşul sayısı yöntemidir. Sıfırdan farklı 
özdeğerlerin sayısı matrisin rankını verir. X′X matrisinin özdeğerlerinden biri sıfıra eşitse 
X′X matrisi singülerdir ve böylece X matrisinin kolonları lineer bağımlıdır. Özdeğerler elde 
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edildikten sonra en büyük özdeğer ile en küçük özdeğerin oranı alınarak X′X matrisinin koşul 
sayısı elde edilir. 

 

Koşul sayısı = 
min

max

λ
λ

           (10) 

 
Belsley ve ark. (1980), koşul sayısının 25’den büyük olduğu durumların araştırılması 

gereken durumlar olduğunu belirtmişlerdir. Genel olarak koşul sayısı 100’den küçük ise, 
çoklu iç ilişki probleminin ciddi boyutlarda olmadığı, 100 ile 1000 arasında ise, güçlü bir iç 
ilişki problemi olduğu, 1000’den büyük ise, çok ciddi bir iç ilişki problemi olduğu söylenir. 

 
3. Ridge ve Liu Tahmin Edicileri 
Daha öncede belirttiğimiz gibi EKK en iyi lineer yansız tahmin edicilerdir. Ancak bu en 
küçük karelerin verdiği varyansın küçük olduğu anlamına gelmez. Ridge ve Liu regresyon 
tahmin edicileri X veri matrisinin kötü koşulluluğa sahip olduğu durumlarda β’nın daha 
küçük varyansa sahip, daha kararlı yanlı tahminini verebilirler.  

(1) modeli için Ridge regresyon tahmin edicisi normal denklemeleri 
 

(X′X + kI) β̂ R = X′y            (11) 
 
ve β’nın ridge tahmin edicisi k ≥ 0 yanlılık çarpanı ve β̂ LS, β’nın en küçük kareler tahmini 
olmak üzere, 
 

β̂ R = (X′X + kI)-1X′y = (X′X + kI)-1X′X β̂ LS         (12) 
 
dir ve varyans kovaryans matrisi, 
 

Var( β̂ R) = σ2(X′X + kI)-1X′X(X′X + kI)-1         (13) 
 
dir.  Ridge için MSE, λi, X′X matrisinin özdeğerleri olmak üzere, 
 

MSE( β̂ R) = σ2
p

2 2i
LS LS2

i 1 i

k (X X kI)
( k)

−

=

λ ′ ′+ β + β
λ +∑         (14) 

 
dir. β̂ R en küçük kareler tahminine dayalıdır ve eğer k = 0 alınırsa en küçük kareler tahmin 
edicisi elde edilir. Ridge tahmin edicisinde yanlılık parametresi k’nın seçimi çok önemli bir 
yer tutar. k’nın bir uygun seçimi β̂ LS ve σ̂  en küçük kareler tahminleri olmak üzere, 
 

kHK = 
2

LS LS

ˆp
ˆ ˆ
σ
′β β

             (15) 

 
dır (Hoerl ve Kennard, 1970a,b). 

Liu tahmin edicisi, çoklu içi ilişki problemi ile mücadele edebilen, Ridge tahmin edicisine 
alternatif yanlı tahmin edicidir. (1) modeli için alışılmış Liu tahmin edicisi 0 < d < 1 yanlılık 
çarpanı olmak üzere, 
 

β̂ L(d) = (X′X + I)-1(X′X + dI) β̂ LS          (16) 
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dir ve varyans kovaryans matrisi, 
 

Var( β̂ L) = σ2(X′X + I)-1(X′X+dI)(X′X)-1(X′X + dI)(X′X + I)-1       (17) 
 
dir. Ridge için MSE, λi, X′X matrisinin özdeğerleri olmak üzere 
 

MSE( β̂ L) = 
2 2p p

2i i
2 2

i 1 i 1i i i

ˆ( d) (d 1)
( 1) ( 1)= =

λ + β
+ −

λ λ + λ +∑ ∑         (18) 

 
dir. Liu tahmin edicisinin Ridge tahmin edicisine göre avantajı d yanlılık parametresinin bir 
lineer fonksiyonu olmasıdır ve böylece d’nin seçimi k’dan daha kolay olacaktır (Liu, 1993).  

Bu çalışmanın amacı çoklu iç ilişkiye problemine sahip bir veri seti üzerinde EKK ile adı 
geçen yanlı regresyon tahmin edicilerinin performanslarını karşılaştırmaktır. 
 
4. Yöntem 

4.1.Katılımcılar 
Bu araştırmanın verileri 163’ü erkek 238’i kız toplam 401 üniversite öğrencisinden 

toplanmıştır. Bu öğrencilerin yaşlarının ortalaması 21,18 ve standart sapması ise 2,06’dır.  
4.2. Veri Toplama Araçları 
Bilişsel Esneklik Ölçeği (BEÖ): BEÖ Martin ve Rubin (1995) tarafından geliştirilmiş 

olan ve Çelikkaleli (yayında) tarafından Türkçe’ye uyarlanmıştır. 6’lı Likert tipi bir ölçme 
aracı olan BEÖ 1 “kesinlikle katılmıyorum” ve 6 “kesinlikle katılıyorum” biçiminde 
cevaplandırılmaktadır ve 12 maddeden oluşmaktadır. Yapılan geçerlik ve güvenirlik 
çalışmalarında BEÖ’nin tek faktörlü bir yapıdan oluştuğu; faktör yüklerinin 0.34 ile 0.77 
arasında değiştiği ve iç tutarlı katsayısının 0.76 olduğu rapor edilmiştir. Diğer tarafta test 
tekrar test güvenirlik katsayısı ise 0.65 olarak elde edilmiştir. 

Problem Çözme Envanteri (PÇE): Ölçme aracı, Heppner ve Peterson (1982) tarafından 
(Akt: Savaşır ve Şahin, 1997) geliştirilmiş olup, 1-6 arasında puanlanan ve 35 maddeden 
oluşan Likert tipi bir ölçektir. Maddelere verilebilecek tepkiler; “her zaman böyle 
davranırım”, “çoğunlukla böyle davranırım”, “sık sık böyle davranırım”, “arada sırada böyle 
davranırım”, “ender olarak böyle davranırım” ve “hiçbir zaman böyle davranmam” şeklinde 
sıralanmaktadır. Ölçekten alınabilecek toplam puan 32-192 arasında değişmektedir. Ölçeğin 
güvenirlik çalışmasında ölçeğin tümü için elde edilen iç tutarlılık katsayısı 0.90, alt ölçekler 
için elde edilen katsayılar ise 0.72 ile 0.85 arasında değişmektedir. Ölçeğin madde-toplam 
puan korelasyonlarının ranjı ise 0.25 ile 0.71 arasında değişmektedir. Ölçeğin alt ölçeklerinin 
test-tekrar test güvenirlik katsayıları 0.83 ile 0.89 arasında değişmektedir. Yapı geçerliği 
çalışmasında ise problem çözme yeteneğine güven (α = 0.85), yaklaşma kaçınma (α = 0.84) 
ve kişisel kontrol (α = 0.72) olmak üzere üç faktörden oluştuğu saptanmıştır. Bu üç faktör 
arasındaki korelasyon katsayıları ise 0.38 ile 0.49 arasında hesaplanmıştır (Akt: Savaşır ve 
Şahin, 1997). 

Ölçeğin Türkiye uyarlaması Şahin, Şahin ve Heppner tarafından (1993) yapılmıştır. 
Ölçeğin güvenirlik çalışmasında, toplam 244 üniversite öğrencisi üzerinde yapılan çalışmada 
iç tutarlık katsayısı 0.88 olarak hesaplanmıştır. Testi yarıya bölme güvenirlik çalışmasında 
elde edilen korelasyon katsayısı 0.81 olarak bulunmuştur. Ölçeğin geçerlik çalışmasında; 
ölçüt bağıntılı geçerlik yöntemi kullanılmış ve ölçeğin toplam puanı ile Beck Depresyon 
Envanteri toplam puanları arasındaki korelasyon -0.33 ve STAI-T toplam puanları arasındaki 
korelasyon katsayısı ise -0.45 olarak hesaplanmıştır. Yapılan faktör analizi sonucunda ise 
ölçeğin; “aceleci yaklaşım” (α = 0.78), “düşünen yaklaşım” (α = 0.76), “kaçıngan yaklaşım” 
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(α = 0.74), “değerlendirici yaklaşım” (α = 0.69), “kendine güvenli yaklaşım” (α = 0.64) ve 
“planlı yaklaşım” (α = 0.59) olmak üzere altı faktörden oluştuğu görülmüştür (Akt. Savaşır ve 
Şahin, 1997). Bu araştırmada Şahin, Şahin ve Heppner (1993) tarafından yapılan uyarlama 
çalışması kullanılmıştır. 

Başaçıkma Stratejileri Ölçeği (BSÖ): Amirkhan (1990) tarafından geliştirilmiş, Aysan 
(1994) tarafından Türkçe’ye uyarlama ve geçerlik, güvenirlik çalışması yapılmış bir kendini 
değerlendirme envanteridir. Problem Çözme, Sosyal Destek Arama ve Kaçınma olmak üzere 
3 alt ölçekten oluşmaktadır. Alt ölçeklerde toplam 11’er madde bulunmakta ve alt ölçek 
toplam puanları 11 ile 33 arasında değişebilmektedir. Ölçekte 1-hiç, 2-biraz, 3-çok olmak 
üzere 3’lü Likert tipi bir değerlendirme vardır. Alt ölçek toplam puanlarının yüksek olması, 
tanımlanan niteliğin arttığına işaret etmektedir. Ölçeğin güvenirlik katsayısı 0.92 olarak 
bulunmuştur. Benzer ölçekler geçerlik çalışmalarında, Problem Çözme alt ölçeğinin İç 
Kontrol ile pozitif yönde; Kaçınma alt ölçeğinin Yaşam Doyumu ile negatif, Depresyon 
düzeyi ile pozitif yönde ilişkili olduğu belirlenmiştir. 

Genel Yetkinlik İnancı Ölçeği (GYİÖ): GYİÖ, Jerusalem ve Schwarzer (1992) 
tarafından geliştirilmiş ve Çelikkaleli ve Çapri (2008) tarafından Türkçe’ye uyarlanmıştır. 10 
maddeden oluşan Likert tipi ölçme aracı 1 “biraz doğru” ve 5 “tümüyle doğru” biçiminde 
cevaplandırılmaktadır. Yapılan geçerlik ve güvenirlik çalışmalarında ölçeğin iç tutarlık 
katsayısı üç farklı grupta sırasıyla 0.87, 0.86 ve 0.87 olarak elde edilmiştir. Ölçeğin faktör 
yükleri 0.56 ile 0.75 arasında değişmektedir. Ölçüt bağıntılı geçerlik çalışmasında GYİÖ ile 
Aday Öğretmenin Kendine İlişkin Yeterlik İnancı Ölçeği arasındaki korelasyon 0.46; madde 
toplam test korelasyonlarının ise 0.47 ile 0.66 arasında değişmekte olduğu bulunmuştur. 
Yapılan çapraz geçerleme çalışmasında ise tüm grup ve alt gruplardan benzer bulgular elde 
edilmiştir. Ayrıca, test-tekrar test korelasyon katsayısı 0.92 olarak bulunmuştur. 

4. 3. Verilerin Analizi 
Verilerin analizinde EKK yöntemi ile Ridge ve Liu yanlı regresyon yöntemleri 

kullanılmıştır. 
 
5.Bulgular 
Bu veri grubu için varyans 36,897 olarak elde edilmiş yani EKK için MSE = 36,897’dir. 
Tablo 1’de elde edilen EKK katsayı tahminleri, Özdeğerler ve VIF değerleri verilmiştir. En 
büyük özdeğer ile en küçük özdeğerin oranı 1472 ve VIF değerleri tümü 10’dan büyük olup 
ciddi iç ilişki problemi olduğu açıkça görülmektedir. 
 

Tablo 1. EKK sonuçları 
Terim EKK Özdeğer VIF 

Sabit 40,530 5,888 187,46 
1 0,640 0,048 55,58 
2 -0,005 0,025 61,02 
3 0,114 0,023 37,50 
4 -0,090 0,012 40,06 
5 -0,097 0,004 39,79 

 
Bu veri için ridge çözümünü elde etmek için (X′X + kI) β̂ R = X′y denklemini k’nın çeşitli 

değerleri için çözmemiz gerekir. Tablo 2’de k’nın birkaç değeri için ridge katsayıları ve         
d = 0,85 için liu katsayıları verilmiştir. Bu tabloda ayrıca her ridge ve liu çözümü için MSE ve 
R2 değerleri de verilmiştir.  
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Tablo 2. Çeşitli k değerleri için ridge çözümü 
Terim k = 0 k = 0,05  k = 0.1  k = 0,5  k = 0,9  k = 0,135* d = 0,85** 

Sabit 40,530 39.603 38,719 32,852 28,530 38,128 38,593 
1 0,640 0.647 0,655 0,702 0,740 0,659 0,656 
2 -0,005 0.0008 0,006 0,043 0,071 0,010 0,007 
3 0,114 0.119 0,124 0,158 0,182 0,127 0,125 
4 -0,090 -0.087 -0,084 -0,061 -0,044 -0,081 -0,083 
5 -0,097 -0.094 -0,091 -0,073 -0,060 -0,090 -0,090 
MSE 36,897 16,492 15,765 11,354 8,567 15,287 19,412 
R2  0,362 0,360 0,355 0,330 0,320 0,353 0,354 

             * (15)’te verilen kHK için sonuçlar     **. d = 0,85 için Liu tahmini sonuçları 
 
Sonuçlar incelendiğinde artan k değerleri için MSE azalmakta birlikte R2 değeri 

azalmaktadır. Ancak elde edilen katsayı tahminleri hızla dengelendiği izlenmektedir. 
Özellikle ikinci katsayıya ait sonuçlar EKK için negatif iken ridge ile pozitif olup işaret 
değişmiş ve diğer katsayılarda mutlak değerce farklılıklar oluşmuştur. Ayrıca tüm k değerleri 
için VIF değerleri 0 ile 1 arasında elde edilmiştir. Yani kötü koşulluluk problemi ortadan 
kalkmıştır. Aynı durum liu tahmini için de geçerlidir. VIF’ler 0 ile 1 aralığındadır MSE değeri 
EKK ile elde edilen MSE değerinden küçüktür. Burada da sorun azalan R2 değeridir. Ancak 
R2 değeri tıpkı EKK gibi verideki aykırı değerlerden çok fazla etkilenir. Bir tek aykırı değer 
bile R2’de çok fazla değişime neden olur. Buda çok dikkatli kullanılması gerektiği anlamına 
gelir. Unutulmamalıdır ki incelediğimiz her iki yanlı teknik EKK tahminine dayalıdır. 

 
6. Sonuç ve Öneriler 

Veri grupları yaklaşık olarak normal dağıldığında klasik yöntemle elde edilen tahminler en 
iyi tahminlerdir. Ancak araştırmacıların çok sıkça karşılaştıkları, verilerin normal dağılıma 
sahip olmadığı, veri kümesinin farklı alt gruplardan oluşması veya verilerde çoğunluğa 
uymayan etkin gözlemlerin (sapan değerlerin) olması durumunda klasik yöntem ile elde 
edilen sonuçlar verilerin durumunu tam olarak yansıtmaz ve bu yöntemi kullanan 
araştırmacıların yanlış sonuçlara ulaşmalarına neden olur.  

Sosyal bilimler alanı veri çeşitliliği açısından teoride etkin olan bir tekniğin pratikte ne 
kadar etkin ve tutarlı olduğunu görmek için çok uygun bir alandır. Alternatif regresyon 
yöntemleri klasik yöntemlerle üstesinden gelinemeyen problemlerin çözümünde kullanılmak 
üzere tanımlanmış yöntemlerdir ve bu çalışmada gerçek bir veri üzerinde ortaya çıkan kötü 
koşulluluk veya iç ilişki olarak bilinen durumun klasik yöntemle elde edilen katsayı 
tahminleri üzerindeki etkileri verilmeye çalışılmıştır.  

Verilen örnekte elde edilen tahminler önemli iki sorunu karşımıza çıkarıyor. Birincisi 
gerek EKK gerekse yanlı yöntemler ile elde edilen R2 değerinin istenilen seviyenin altında 
olması sorunudur ki bu durum verideki aykırı değerlerli ilgili olarak ortaya çıkabilen bir 
durumdur. Sapan değerlere karşı en etkili yöntemler M, Genelleştirilmiş M, Least Median of 
Squares-LMS gibi sağlam (robust) istatistiksel yöntemlerdir (Huber 1964,1981, Hampel ve 
ark. 1986, Rousseeuw ve Leroy, 1987, Arslan, 2004). Bu yöntemler sapan değerlerin 
uydurulan model üzerindeki etkilerini en aza indirecek yöntemlerdir.  

İkincisi EKK’nın dezavantajlarına karşılık yanlı yöntemlerin EKK tahminine dayalı 
olması. Eğer veri hem sapan değer hem de kötü koşulluluğa sahipse EKK tutarlı olmayacaktır 
ve yanlı regresyon verdiğimiz örnekte de olduğu gibi kötü koşulluluğu ortadan kaldırsa bile 
çok tatmin edici durmamaktadır. Bu durumda hem sağlam hem de yanlı olan yöntemler tercih 
edilebilir. Ancak unutulmamalıdır ki alternatif yöntemler mucizeler yaratmazlar ve tıpkı EKK 
ve ona dayalı R2 istatistikleri gibi çok dikkatli kullanılmaları gerekir. 
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Thurstone Tipi Bir Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması 

Recep BİNDAK* , Cahit PESEN** 

Özet: Bu çalışmada bir matematik tutum ölçeğinin Thurstone formu geliştirilmiş ve güvenirlik-
geçerliğine ilişkin bazı bulgular sunulmuştur.  Ölçeğin maddeleri daha önce yapılmış bir çalışmada 
kullanılan Likert tipi matematik tutum ölçeğinden alınmıştır. Çalışmada 48 hakem yargısından elde edilen 
veriler kullanılarak ölçek maddeleri için belirsizlik katsayıları ve madde ölçek puanları hesaplanmıştır. 
Güvenirlik – geçerlik çalışması için kullanılan veriler Gaziantep İsmetpaşa Lisesi’ne davam eden 66 
öğrenciye ölçek uygulanması ile elde edilmiştir. Ölçeğin test-yarılama güvenirlik katsayısı ve benzer 
ölçekler geçerliği için  bazı kanıtlar sunulmuştur. Ayrıca Thurstone tipi ve Likert tipi matematik tutum 
ölçekleri psikometrik özellikleri açısından karşılaştırılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: yargıcı kararlarına dayalı ölçekleme, Thurstone tipi ölçek, matematik tutum ölçeği,  
 
Abstract: In this study a Thurstone type mathematics attitude scale is constructed and and its reliability 
and validity is examined. A previously constructed Likert type mathematics attitude scale’s items were 
used to compose the Thurstone scale. The ambigious cofficients and median values of scale items were 
calculated based on data collected through 48 judgement-based assessments Reliability and validity 
analyses were performed by applying the scale to 66 subjects from Gaziantep İsmetpaşa High School. 
The reliability of scale was examined with split half reliability cofficient. The validity of scale was 
examined in terms of concurrent validity. Some psychometric properties of Thurstone type and Likert 
type scales were compared.  
Key words: Scaling with judgement-based, Thurstone type scale, math attitude scale. 
 

Giriş 

Tutum ölçümü konusunda yapılan girişimlerin çoğu, bireylerin bir dizi ifadeye  

verdikleri tepkilere dayalı olarak tutum hakkında çıkarsamalarda bulunmaya olanak 

tanıyan yöntemleri kapsar. Bu yöntemler ölçekleme teknikleri olarak tanımlanmakta ve 

ölçek olarak ifade edilen araçları içine almaktadır. Bu nedenle bireylerin bir dizi cümle 

yada sıfat listesine gerçek duyguları doğrultusunda tepkide bulunmalarının sağlanması, 

tutumların ölçülmesi olarak anlaşılır. Bu sıfat ya da cümle listelerine ölçek adı verilir. 

Bu ölçeklerden ikisi Thurstone ve Likert Ölçekleri’dir. Bu ölçek türleri arasındaki 

farklılıklar, tutuma altta yatan bir boyut boyunca bakılarak görülebilir. Tutum 

boyutunun orta noktasından her iki yöne uzaklık o tutumun güçlülük derecesini verir. 

Likert ölçeklerinde, tepki kategorilerinin bir boyut üstünde yerleştirilmesi, onları diğer 

ölçeklerden ayırır. Likert ölçeklerindeki tepki kategorileri, yalnızca tutum boyutunun iki 
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ucuna yakın olacak şekilde yazılır. Thurstone ölçeklerinde tepki kategorileri, tutum 

boyutu üzerindeki tüm noktaları temsil edecek şekilde, ölçek üzerinde eşit görünen 

aralıklarla dizilip yazılmışlardır. Buna karşılık, olumlu cümlelerin tutum boyutu 

üzerinde belirli bir nokta etrafında toplanacağı sayıltısı vardır (Anderson, 1991) 

Psikolojik özelliklerin ölçülmesinde kullanılan ölçeklerin geliştirilmesi 

aşamasında başvurulan yöntemler temelde iki kaynağa dayanır. Bunlar yargıcı kararları 

ve denek tepkileridir (Kan, 2007). Yargı yaklaşımının esası, eldeki uyarıcıları, gözlemci 

yargılarına dayanarak belirlenmiş bir boyutta ölçeklemektir. Deneysel yöntemlerde, N 

tane gözlemcinin her birinden K tane uyarıcının her birinin uyarıcılık derecesini belli bir 

yöntemle belirtmesi istenir. Herhangi bir uyarıcı için gözlemci yargılarının ortalama 

değeri, onun ölçek değeri olarak kabul edilir. Thurstone yöntemleriyle ölçeklemede bu 

yaklaşımın tipik örneklerini görmek mümkündür  (Anıl ve Güler, 2006). 

Louis L. Thurstone  (1887-1955), sosyal tutumların ölçülebileceğini ilk defa öne 

süren kişidir. İlk araştırmalarında “çiftli karşılaştırma” adı verilen yöntemi kullanmış, 

daha sonra “eşit görünen aralıklar tekniğini” geliştirmiştir (Kağıtçıbaşı, 1999:135). 

Thurstone’un eşit görünen aralıklar tekniği Likert tipi ölçeklerden farklı olarak, 

tutumları ölçülecek bireylerin yargılarına başvurmadan önce ölçeği oluşturan 

maddelerin “ölçek değerlerini” bulma yöntemini getirmiştir (Özgüven, 1999:359).  

Thurstone tipi ölçekleme denildiği zaman birkaç tane yöntem akla gelir. Bunlar; 

ikili karşılaştırma yöntemi, ardışık aralıklar yöntemi ve eşit görünen aralıklar 

metodudur. Her üç metotta da yargıcı kararlarına gerek vardır (Roberts et al., 1999). Bu 

çalışmada, Thurstone tipi ölçekleme kapsamında eşit görünen aralıklar yöntemi 

kullanılmıştır.  
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Literatür incelendiğinde, Thurstone ve Likert tipi ölçeklerin karşılaştırılması 

üzerinde duran pek çok çalışmaya rastlanmıştır. Bu çalışmaların ortak sonuçları; 

1)Thurstone tipi ölçek geliştirmenin Likert tipi ölçek geliştirmeye göre daha fazla çaba 

gerektirdiğini, 2) Maddelerin ölçek değerini belirlemede hakem yargısı kullanıldığından 

hakemlerin kendi tutumlarını da yansıtmış olma olasılığı bulunduğunu, 3) Madde puan 

(ölçek değerleri) varyanslarının toplam ölçek puanına yansımadığını, 4) Güvenirlik 

katsayıları bakımından karşılaştırıldıklarında Thurstone tipi ölçeklerde, Likert tipi 

ölçeklere göre daha düşük değer elde edildiğini ortaya koymuştur (Edwards ve Kenney, 

1946; Kağıtçıbaşı, 1999; Özgüven, 1999:361; Robers et al., 1999). Thurstone tipi 

ölçekler için bir diğer dezavantaj olarak, ölçek konumlarının kültürler arasında 

geçerliliğinin olmadığı şeklinde bir eleştiri yapılmışsa da bu durumun bütün ölçekler içi 

geçerli olduğu unutulmamalıdır (Tavşancıl, 2002:137) 

Thurstone tipi ölçek geliştirme aşamalarını şu şekilde sıralamak mümkündür 

(Anderson, 1999; Kağıtçıbaşı, 1999; Tavşancıl, 2002; Özgüven, 1999). Tutum 

konusuna ilişkin çok sayıda ifade hazırlanır, tutum maddesinin ölçek sıralamasındaki 

yerini saptamak üzere bir uzmanlar grubuna sunulur. Uzmanlardan her bir ifadeyi 11 

gruptan birine atamaları istenir, uzmanlarca birbirinden tutarsız yerlere yerleştirilen 

ifadeler iptal edilir, uzmanların bir madde için verdikleri derecelerin medyan değeri bu 

maddenin ölçek değeri olarak kabul edilir.    

Thurstone tipi ölçeklerine madde seçmede hakem yargıları arasındaki tutarlılığın 

bir ölçüsü olan belirsizlik katsayısı kullanılmaktadır. Belirsizlik katsayısı, belirsiz ve 

konu dışı maddeleri elemede kullanılabilecek bir ölçüttür (Tavşancıl 2002;134). 

Thurstone tipi ölçeklemede belirsizlik katsayısı hesaplanırken öncelikle yargıcı 

görüşlerinden her bir madde için birikimli frekans dağılımı oluşturulur. Birikimli 
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dağılımda, %25’inin altında kalan ve %75’inin üstünde kalan gözlemlerin farkı, 

maddenin bir istatistiksel belirsizlik ölçütünü ifade etmek için kullanılır. Bu farka 

çeyrekler açıklığı (Q=inter-quartile range) değeri denir. Küçük Q değeri ortadaki 

%50’lik hakem yargılarının küçük bir aralığa dağıldığını gösterir, dolayısıyla bu da 

hakem yargıları arasında bir tutarlılığı işaret eder (Edwards ve Kenney, 1946; Guffey et 

al., 2007). Dikkat edilirse belirsizlik katsayısı birikimli frekans tablosunda üçüncü ile 

birinci çeyreklikler arası farktan başka bir şey değildir. 

Hesaplanan Q değerleri maddelerin göreceli olarak ayırıcılık indeksleri olarak 

okunabilir. Yani düşük Q değeri maddenin ayırıcılık gücünün yüksekliğini 

göstermektedir. Ancak seçilecek maddeler için Q değerinin üst sınırı konusunda çeşitli 

öneriler bulunmaktadır. En yaygın görüş Q değerinin 2.5’ten büyük olmaması 

(Thurstone,1959’dan  akt: Rainey, 2002) şeklindedir ancak Q için kabul edilebilir üst 

sınır olarak 4 değerinin benimsendiği çalışmalara da (Guffey et al., 2007; Patel ve 

Chauhan, 2009; Rainey, 2002) rastlamak mümkündür.  

Thurstone ölçekleri için güvenirliğin kestirilmesinde ölçeğin iki paralel formu 

arasında hesaplanacak korelasyon katsayısının kullanımı önerilmektedir (Edwards ve 

Kelley, 1946). Anderson (1991), Thurstone ölçekleri için geleneksel iç tutarlılık 

göstergeleri yerine her birey için ayrı ayrı hesaplanabilecek bir güvenirlik ölçütü 

önermektedir. Bu ölçüt bireyin onayladığı cümlelerin ölçek değerlerinin ranjına 

bakılarak bireylerin cevaplarındaki tutarlılık derecesinin kestirilmesi şeklindedir.  

Yurtiçinde ve yurtdışında ölçek geliştirme ve özel olarak tutum ölçme alanında 

yapılmış çok sayıda çalışmanın olduğu açıktır. Ne var ki bunların hemen hemen tümü 

Likert tipi ölçeklerdir. Thurstone tipi tutum ölçekleme alanında yapılmış çalışmaların 

yok denecek kadar az olması, araştırmacıları bu alanda çalışma yapmaya teşvik etmiştir. 
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Sunulan bu çalışmanın bu yönüyle ölçekleme çalışmalarına katkı getireceği 

düşünülmektedir.  

Amaç 

Bu çalışmanın temel amacı Thurstone tipi bir matematik tutum ölçeği 

geliştirmek, ve Thurstone tipi ve Likert tipi matematik tutum ölçeklerini psikometrik 

özellikleri açısından karşılaştırmaktır. 

Yöntem 

Deneme Uygulaması Örnekleme Koşulları  

Bu çalışma için bir madde havuzu oluşturulmamış, bunun yerine Aşkar (1986) 

tarafından geliştirilen 20 maddelik Likert tipi matematik tutum ölçeğinin maddeleri 

kullanılmıştır. Ölçeğin geliştirilmesi sürecinde öncelikle hakem yargıları bir veri 

toplama formu hazırlanmıştır. Formda her bir tutum maddesinin karşısında hakemlerin 

yargılarını belirtmeleri için 11 dereceli bir ölçek yer almıştır. Hakemlerden söz konusu 

tutum maddelerini ölçek üzerinde uygun konuma atamaları, her bir ifade için yargılarını 

ve tutumun derecesini belirlerken kendi tutumlarını değil genel olarak matematik 

tutumuna ilişkin yargıları belirtmeleri istenmiştir.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
          Olumsuz             Nötr            Olumlu 

Hakem olarak yargısına başvurulanlar akademisyen, sınıf öğretmenleri, 

matematik öğretmenleri ve Eğitim Bilimleri alanında yüksek lisans/doktora yapmakta 

olan öğrencilerinden oluşmuştur. Bu şekilde yargısına başvurulan hakem sayısı 48 dir. 

Thurstone tipi ölçek için maddelerin belirsizlik katsayısı ile madde ölçek puanları 

hesaplanmıştır. Güvenirlik-geçerliğe ilişkin kanıt toplamak amacıyla 2009-2010 bahar 

yarıyılında Gaziantep ilindeki İsmetpaşa Lisesi’ne devam eden bir grup dokuzuncu sınıf 

öğrencisine ölçeğin hem Likert formu ve hem de ikili-Thurstone formu uygulanmıştır. 
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Öğrencilerin karne notları bu formun uygulanması sırasında toplanmıştır. Veriler 

Microsoft Excel ile analiz edilmiştir.  

Madde Analizi 

Thurstone tipi ölçekte yer alacak maddelerin uygunluğu için madde belirsizlik 

katsayıları hesaplanmıştır. Bilindiği gibi belirsizlik katsayısı bir tutum maddesi üzerinde 

ne ölçüde uzlaşma olduğunu gösteren ve sayısal olarak ölçülebilen bir değerdir.  

Hakemlerin sınıflamasına göre 20 tane maddenin aldığı ölçek konumu için Ek-

1’deki frekans cetveli oluşturulmuştur. Microsoft Excel kullanılarak frekans cetvelinden 

yığılmalı frekanslar ile birinci, ikinci ve üçüncü çeyreklik değerleri hesaplanmıştır. Her 

bir madde için belirsizlik katsayısı olarak üçüncü çeyreklik ile birinci çeyreklik 

arasındaki fark hesaplanmıştır. Çeyreklik için. Q=As+(pN – fa)/fs formülü kullanılmıştır. 

Burada As; kümenin gerçek sınır, p; oran (0.25, 0.50 veya 0.75), N ; toplam veri sayısı,  

fa; birikimli frekans sütununda pN’nin kapsandığı değerin altındaki toplam frekans,  fs ; 

çeyrekliklerin bulunduğu değerin frekansıdır. Bir maddenin medyanı, p=0.5 alınarak 

hesaplanan ikinci çeyreklik değeridir. p=0.25 için Q1 ve p=0.75 için Q3 hesaplanarak 

belirsizlik katsayısı olarak Q=Q3–Q1 değerleri Tablo-1’deki gibi bulunmuştur.  

Ölçekte yer alan olumlu maddelerin medyan değerleri ortalaması 9.052, olumsuz 

maddeler için medyan değerleri ortalaması 2.165 olarak elde edilmiştir. Tablodan 

görüldüğü gibi en düşük belirsizlik katsayısı 14, en yüksek belirsizlik katsayısı 

18.madde için hesaplanmıştır. Belirsizlik katsayısı sıfıra yaklaştıkça uzlaşmanın arttığı 

düşünüldüğünde hakemler tarafından üzerinde en çok uzlaşılan maddenin 14 ve en az 

uzlaşılan maddenin de 18 olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca, hakem yargılarına göre 

7.madde en olumsuz uçta yer alırken 1 ve 13.maddeler en olumlu uçta yer almaktadır. 

Tüm maddeler için belirsizlik katsayısının 4’ün altında olduğu ve kullanılan maddelerin  
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Tablo-1. Ölçek maddelerinin belirsizlik katsayıları ve maddelerin Medyan değerleri 
Madde No  

Q1 
 

Q3 
Belirsizlik 

katsayısı (Q) 
Madde 

Ölçek değeri 
1 7,928 10,642 2,714 9,500 
2n 1,250   3,166 1,917 2,300 
3n 1,357   3,428 2,071 2,571 
4 7,167 10,300 3,133 9,100 
5 6,375 10,192 3,817 9,000 
6n 1,423   3,625 2,202 2,187 
7n 1,000   2,750 1,75 1,500 
8 7,785 10,357 2,571 8,750 
9n 1,300   2,966 1,667 2,143 
10n 1,766   4,166 2,400 2,611 
11 6,833   9,786 2,952 8,667 
12n 1,166   3,125 1,958 1,961 
13 7,071 10,833 3,762 9,500 
14 8,562 10,100 1,537 9,300 
15n 1,206   3,346 2,140 2,375 
16n 1,300   3,591 2,291 2,100 
17 8,083   9,928 1,845 9,038 
18 6,722 10,577 3,855 8,500 
19n 1,167   2,833 1,667 1,900 
20 7,166 10,269 3,103 9,166 

n: Negatif madde 
daha önce geliştirilmiş Likert tipi ölçekten alındığı göz önüne alınarak madde azaltma 

yoluna gidilmemiştir.  

Ölçeğin Likert formu ile Thurstone formu, 66 kişilik bir grup dokuzuncu sınıf 

öğrencisine uygulanmıştır. Her iki tip ölçeğe ilişkin hesaplanan bazı betimsel 

istatistikler Tablo-2’de özetlenmiştir.  

Tablo-2. Ölçek için bazı istatistikler 
 Likert tipi ölçek Thurstone tipi ölçek 
Ortalama 3.305 5.994 
Standart sapma 0.885 2.487 
En küçük puan, 1.5 1.85 
En büyük puan 4.95 9.12 
Çarpıklık 0.044 -0.100 
Basıklık  -0.824 -1.561 
Test yarılama güvenirlik katsayısı  0.934 0.811 
Öğrencilerin ölçekten aldıkları tutum 
puanlar ile matematik dersi karne notları 
arasındaki korelasyon  n=64*  

0.657 ; p<0.01 0.623; p<0.01 

Öğrencilerin Ölçeğin iki formundan 
aldıkları puanlar arası korelasyon n=66 0.910 

*Karne notu tespit edilemeyen 2 kişi var 
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Güvenirlik Çalışmaları 

Thurstone tipi matematik tutum ölçeğinin güvenirlik katsayısı, ölçek, tek/çift 

numaralı maddeler şeklinde iki yarıya bölünerek tahmin edilmiştir. Sonuçta ölçeğin test 

yarılama güvenirlik katsayısı Sperman-Brown düzeltmesi ile 0.811 olarak bulunmuştur. 

Test yarılama güvenirlik katsayısı bir iç tutarlılık göstergesi olduğuna göre (Di Iorio, 

2005:181; Özgüven, 1999:88) Thurstone tipi matematik tutum ölçeğinin iç tutarlılığının 

bulunduğu söylenebilir. Anderson (1991) tarafından önerilen güvenirlik ölçütü ise 0.525 

olarak bulunmuştur. Bu katsayı bulunurken bireylerin ölçek puanları ranjı ortalaması 

(5.30) ile en küçük teorik ranjın (1.50) farkı, mümkün olan teorik en büyük ranj (8.00) 

değerine oranlanmış ve sonuç 1’den çıkarılmıştır. Literatürde birey ölçek puanları 

ranjına dayalı güvenirlik katsayısına dair herhangi bir bulguya rastlanamadığından test 

yarılma yöntemi ile bulunan güvenirlik katsayısı ile birey ölçek puanları ranjına dayalı 

güvenirlik katsayısı arasındaki bu denli büyük farkın nedeni açıklanamamıştır.  

Tablo-3. Thurstone tipi ölçek için Q değerleri ile Likert tipi ölçek için maade-toplam puan korelasyonları 
 Thurstone tipi  

için 
Q değeri 

Likert tipi için 
Madde-toplam  
korleasyonu 

1.Matematik sevdiğim bir derstir  2,714 0,747 
2.Matematik dersine girerken büyük bir sıkıntı duyarım            1,917 0,589 
3.Matematik dersi olmasa öğrencilik hayatı daha zevkli olur     2,071 0,582 
4.Arkadaşlarımla matematik tartışmaktan zevk duyarım            3,133 0,603 
5.Matematiğe ayrılan ders saatlerinin fazla olmasını dilerim    3,817 0,549 
6.Matematik dersi çalışırken canım sıkılır                                  2,202 0,703 
7.Matematik dersi benim için bir angaryadır                              1,75 0,555 
8.Matematikten hoşlanırım                                       2,571 0,687 
9.Matematik dersinde zaman geçmek bilmez                             1,667 0,667 
10.Matematik dersi sınavından çekinirim                                   2,400 0,426 
11.Matematik benim için ilgi çekicidir 2,952 0,742 
12.Matematik bütün dersler içinde en çok korktuğum derstir 1,958 0,609 
13.Yıllarca matematik okusam bıkmam 3,762 0,752 
14.Diğer derslere göre matematiği daha çok severek çalışırım 1,537 0,686 
15.Matematik beni huzursuz eder                                       2,140 0,708 
16.Matematik beni ürkütür 2,291 0,635 
17.Matematik dersi eğlenceli bir derstir                                      1,845 0,693 
18.Günlük hayatta matematik,  çok işimize yarar 3,855 0,156 
19.Derslerin içinde en sevimsizi matematiktir 1,667 0,641 
20.Çalışma zamanımın çoğunu matematiğe ayırmak isterim      3,103 0,627 
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Tabloda görüldüğü gibi belirsizlik katsayısı 4’ün üzerinde olan hiçbir madde 

bulunmamaktadır. Ayrıca ölçeğin Likert formu için 18. madde dışındaki tüm maddeler 

için madde toplam korelasyon değerleri 0.01 düzeyinde anlamlı bulunmuştur.  

Geçerlik Çalışmaları 

Thurstone tipi ölçeğin uygulanması sonucu elde edilen matematik tutum puanları 

ile karne notları arasındaki korelasyona bakılmıştır. Tutum puanları ile matematik karne 

notları arasında anlamlı korelasyon bulunmuştur (n=64, r=0.623; p<0.01). Bu durum 

ölçeğin geçerliğine ilişkin bir kanıt olarak değerlendirilmiştir.  

Matematik tutum ölçeğinin Thurstone formu ve Likert formundan elde edilen 

matematik tutum puanları arasındaki korelasyona bakılmış, her iki formdan elde edilen 

puanlar arasında yüksek derecede pozitif ve anlamlı (n=66; r=0.910; p<0.01) korelasyon 

elde edilmiştir. Ancak her iki ölçeğin maddelerinin aynı olduğu dikkate alınarak bu 

korelasyonda şaşırtıcı değişken olabileceği varsayılarak ölçekteki maddeler teker teker 

karşılaştırılmıştır. Bu amaçla ölçeğin Likert formundan elde edilen madde-toplam 

korelasyon değerleri ile Thurstone formundan elde edilen belirsizlik katsayıları 

karşılaştırılmıştır. Sonuçta negatif ve anlamlı korelasyon elde edilmiştir (n=66; r=–

0.312; p<0.01). Thurstone tipi ölçeklerde belirsizlik katsayısının 0’a yakın ve Likert tipi 

ölçeklerde madde-toplam puan korelasyonunun ise 1’e yakın olması ölçek 

güvenirliğinin yüksek olması anlamına geldiğine göre her iki ölçek tipi arasında 

hesaplanan korelasyon katsayısının negatif ve anlamlı olması benzer ölçekler 

geçerliğinin sağlandığı şeklinde değerlendirilebilir.  

Ölçek Puanlarının Değerlendirilmesi 

Thurstone tipi ölçek, tutumları ölçülecek gruba uygulanırken ölçek puanları 

belirtilmez. Cevaplayıcıdan; maddelere, “Evet/Hayır” veya “benim için doğru /benim 
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için doğru değil” veyahut “katılıyorum/katılmıyorum” biçiminde tepki vermeleri istenir. 

Sonuçta bireyin “Evet” olarak belirttiği maddelerin değerleri toplanır ve sonuç “Evet” 

olarak belirtilen madde sayısına bölünür. Elde edilen değer, kişinin tutum puanıdır 

Sonuç ve Öneriler 

Bu çalışmada Aşkar (1986) tarafından geliştirilmiş olan Likert tipi matematik 

tutum ölçeğinin maddeleri kullanılarak Thurstone tipi bir matematik tutum ölçeği 

geliştirilmiştir. Thurstone tipi ölçek için madde analizi olarak belirsizlik katsayıları 

hesaplanmış, ölçeğin iç tutarlılık güvenirlik katsayısı test yarılma yöntemi ile tahmin 

edilmiştir. Ölçeğin güvenirlik katsayısı 0.811 olarak hesaplanmıştır. Birey ölçek 

puanları ranjı ile bulunan güvenirlik katsayısı ise 0.525 bulunmuştur. Belirsizlik 

katsayıları ile ölçeğin Likert formundan elde edilen madde-toplam korelasyon değerleri 

arasında bulunan negatif ve istatistiksel olarak anlamalı ilişki (r=–0.312; p<0.01) 

ölçeğin benzer ölçekler geçerliğini desteklemektedir. Ölçeğin güvenirlik ve geçerliğine 

ilişkin başka kanıtlar için ölçeğin Thurstone formu ile Likert formu aynı bireylere 

uygulanmış ve yüksek derecede pozitif ve anlamlı korelasyon (r=0.910;p<0.01) 

bulunmuştur. Ayrıca her bir öğrencinin puan ortalaması ile matematik dersi karne 

notları arasında bulunan pozitif ve anlamlı (r=0.623; p<0.01) ilişki de ölçeğin 

geçerliğine ilişkin bir kanıt olarak değerlendirilmiştir.  

  Öğrencilerin her iki tip ölçekten aldıkları puanların dağılımı karşılaştırıldığında 

Thurstone tipi ölçekten alınan puanların Likert tipi ölçektean alınan puanlara göre daha 

çok sola çarpık olduğu ve thurstone tipi ölçekten alınan puanların dağılımının Likert tipi 

ölçekten alınan puanlara göre daha basık olduğu görülmüştür.     

Güvenirlik katsayıları bakımından karşılaştırıldığında Thurston tipi ölçeğin 

güvenirlik katsayısı Likert tipi ölçeğe göre daha düşük bulunmuştur. Ayrıca öğrencilerin 
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karne notları ile tutum ölçeklerinden aldıkları puanların ilişkisine bakıldığında yine 

Thurstone tipi ölçek için hesaplanan korelasyon katsayısı Likert tipi ölçek için 

hesaplanan korelasyon katsayısına göre daha düşük bulunmuştur. Bu durum literatürde 

yer alan bulguları desteklemektedir.  

Her ne kadar Thurstone tipi ölçeğin geliştirilmesi ve puanlanması aşamaları 

Likert tipi ölçeğe göre daha çok adım gerektiriyorsa da ölçeğin uygulaması için bu 

durum tersinedir. Thurstone tipi ölçeğin doldurulması daha basittir ve aynı şartlarda 

daha az zaman almaktadır. Nitekim bir ölçeğin 2’li ve 5’li formlarının karşılaştırılması 

ile ilgili yapılan bir araştırmada (Atılgan, ve Saçkes, 2003) 13-14 yaş aralığında iki 

kategorili ölçeklemenin daha kullanışlı olduğu, öğrencilerin tereddütsüz işaretleme 

yaptıkları bulgusuna ulaşılmıştır. Bu nedenle özellikle ilköğretim-lise öğrencileri için 

Thurstone tipi ölçeğin daha uygun olacağı açıktır.  

EK-1 Hakem görüşlerine göre maddelerin yer aldıkları sınıflar 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 0 16 14 0 0 13 24 0 15 8 0 18 0 0 17 15 0 0 18 0
2 0 10 9 0 1 16 10 1 14 15 0 13 1 0 8 15 0 0 15 1
3 0 15 14 0 3 6 8 0 15 9 0 8 0 1 13 5 0 0 9 0
4 0 4 6 1 0 8 4 0 1 6 1 6 0 0 5 11 0 0 5 0
5 1 1 3 2 1 2 1 1 1 3 0 1 2 1 3 1 1 2 0 1
6 3 1 0 5 8 0 0 2 1 5 9 0 5 1 1 1 0 8 1 6
7 2 1 1 6 5 0 0 4 0 2 6 1 7 0 1 0 4 9 0 6
8 8 0 0 4 3 2 1 14 0 0 6 0 5 8 0 0 12 5 0 6
9 10 0 0 10 6 0 0 8 0 0 12 0 4 16 0 0 13 7 0 6
10 10 0 1 10 13 0 0 7 0 0 7 0 6 15 0 0 14 4 0 13
11 14 0 0 10 8 1 0 11 1 0 7 1 18 6 0 0 4 13 0 9
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Deneme Maddelerinin Yer Aldığı ve Deneme Maddelerinin 

Olmadığı Uyarlama Bir Ölçeğin Psikometrik Özelliklerinin 

İncelenmesi 
                                                  Sakine GÖÇER* 

 
 Özet – Deneme Maddelerinin Yer Aldığı ve Deneme Maddelerinin Olmadığı Uyarlama Bir Ölçeğin Psikometrik 
Özelliklerinin İncelenmesi – Bu çalışmanın amacı, ölçek uyarlamada yaşanan sorunlar çerçevesinde deneme 
maddelerinin yer aldığı ve olmadığı yabancı kültürde geliştirilmiş bir ölçeğin psikometrik özelliklerinin 
incelenmesidir. Bu amaçla, Muris (2001) tarafından geliştirilen ve Çelikkaleli, Gündoğdu ve Kıran Esen (2006) 
tarafından çevirilen “Ergenlerde Yetkinlik Beklenetisi Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, 
Mersin Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki çeşitli yerleşim birimlerinde öğrenim gören 362 ortaöğretim 
öğrencisinden oluşmaktadır. Elde edilen veriler üzerinde Varimax döndürme tekniği kullanılarak temel bileşenler 
faktör analizi kullanılmıştır. Analiz sonucunda, deneme maddelerinin yer aldığı ölçek 5; deneme maddelerinin 
yer almadığı ölçek 4 faktörlü çıkmıştır. Deneme maddelerinin yer almadığı 16 maddelik ölçeğin Cronbach alfa 
içtutarlık katsayısı 0,72; deneme maddelerinin yer aldığı 17 maddelik ölçeğin Cronbach alfa içtutarlık katsayısı 
ise 0,74 olarak bulunmuştur. Yabancı kültürde işlemeyen 3 madde Türk kültüründe işlemiştir.  
 
Anahtar kelimeler: Ölçek, ölçek uyarlama, faktör analizi,  
 
Abstract – A Study On The Psychometric Features of An Adapted Scale With And Without Trial Items – The 
aim of this study is to investigate the psychometric features of an adapted scale developed in a foreign context 
with and without the trial items in terms of the problems experienced in scale adaptation. In this study, The Scale 
of Self-Efficacy in Youths developed by Muris (2001) and translated into Turkish by Çelikkaleli, Gündoğdu and 
Kıran Esen (2006) has been used. The study group consists of 362 secondary school students with in the borders 
of Mersin City Municipality. The principal component factor analysis of the data has been done by using 
Varimax rotation technique. As a result, the scale with the trial items has 5; the scale without the trial has 4 
factors The Cronbach Alpha coefficent of the 16 item-scale without the trial items has been found 0,72; the 
Cronbach Alpha of the same scale with the trial items has been found 0,74. 3 items which do not work in foreign 
context have worked in Turkish context.  
 
Key wods: Scale, scale adaptation, factor analysis, 
 

 

Eğitim alanında, ilgili değişkenleri ölçmek için daha çok kağıt kaleme dayalı ölçme 

yöntemi kullanılmakta olup dökmeç (envanter), sormaca (anket), test, ölçek gibi ölçme 

araçlarından yararlanılmaktadır. Ölçme işleminde kullanılan psikolojik testler, bir davranış 

örnekleminin objektif ve standart ölçümü şeklinde tanımlamaktadır (Anastasi, 1988). 

Türkiye’de kullanılan psikolojik testlerin kullanımında çeşitli işlem yollarına başvurulduğu 

görülmektedir. Psikolojik testler, bu işlem yollarına göre kabaca; özgün testler, uyarlama 

testler ve çeviri testler şeklinde gruplandırılabilir (Tezbaşaran, 1996). Ülkemizde özgün 

olarak geliştirilen psikolojik ölçme aracı çok az sayıda olup kullanılan ölçeklerin çoğu kendi 

kültürümüze uyarlaması yapılan ölçeklerdir (Erkuş, 2000). 
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 Uyarlama ölçeklerin bu denli tercih edilmesinin bazı nedenleri vardır. Bunlardan biri 

uyarlamanın daha çabuk, kolay ve ucuz olduğunun düşünülmesidir. Bir diğeri ise, ölçeğin 

geliştirilmesi için gerekli olan bilgi birikimi ve teknik uzmanlık yeterince gelişmemiş 

olmamasıdır (Savaşır, 1994).  

Uyarlama çalışmaları daha kolay gibi görünmekle birlikte, bir ölçeği geliştirirken 

izlenen basamakların ve yürütülen işlemlerin birçoğu, hatta neredeyse hemen hepsi ölçek 

uyarlaması için de gerekli ve zorunludur. Hatta bazı noktalarda, orijinalde yapılanlardan daha 

fazlasının yapılmasını gerektirebilir (Aksayan ve Gözüm, 2002). 

 Ülkemizde, ölçek geliştirme ve uyarlama çalışmalarında birtakım sorunlar mevcuttur. 

Öncelikle bir ölçme aracının kullanılmasıyla elde edilecek puanlara dayanarak verilecek 

kararların doğruluğunun en önemli göstergesi olan güvenirlik ve geçerlik çalışmalarında bu 

sorunlarla daha sık karşılaşılmaktadır. Ülkemizde ölçek geliştirme veya uyarlama çalışmaları 

incelendiğinde, geçerlik çalışmalarının çoğunlukla faktör analizi ile sınırlı kaldığı 

gözlenmektedir (Akkoyunlu, Orhan ve Umay, 2005; Turanlı ve diğ., 2008; Çopur, Şafak ve 

Terzioğlu, 2008vb.). Yine ölçek geliştirme ve uyarlama çalışmalarında tek bir araştırma 

sonucundan elde edilen bulgulara bağlı olarak ölçeğin “tamamlanmış” olduğuna karar 

verilmekte ve geliştirilmiş bir ölçek olduğu kabul edilmektedir.  Ölçek geliştirme ya da 

uyarlama çalışmalarında güvenirlik geçerlik çalışmaları süreç boyunca değişik örneklemler 

üzerinde tekrar tekrar yapılması gereken bir işlemdir.  

Yine ölçek geliştirme ya da uyarlama sürecinde madde analizi çalışmalarında yapılan 

faktör analizi çalışmalarının ölçeğin yapı geçerliği başlığı altında verildiği çalışmalarla 

karşılaşmak mümkündür. Oysaki ölçme aracının güvenirlik ve geçerlik çalışması madde 

analizi çalışmalarından sonra üstelik aynı özellikleri taşıyan başka örneklemler üzerinde 

yapılması gerekir (Erkuş, 2002).  

 Ölçek geliştirme sürecinde ortaya çıkan tüm bu sorunlarla ölçek uyarlama sürecinde de 

karşılaşılmaktadır. Ancak bu sorunlara ek olarak yalnızca ölçek uyarlama sürecinde 

karşılaşılan bir takım sorunlar da mevcuttur. Öncelikle, yabancı bir dilde geliştirilen bir 

ölçeğin kendi dilimize çevrilmesi gerekir. Ölçek maddelerinin çevirisi, ölçek uyarlamanın ilk 

adımı olmakla birlikte, bazen çeviri ve uyarlama terimleri birbiriyle eş anlamlı 

kullanılmaktadır (Savaşır, 1994). Ancak, uyarlama çalışmalarından yaygın olarak karşılıklı 

çeviri yapmak anlaşılmaktadır (Tezbaşaran, 2008). Çeviri işlemi birebir çeviri olmamalıdır. 

Bu işlem kuru bir çeviriden öte, yabancı dildeki ifadelerin kendi kültürümüzdeki karşılığını 

bulmaya dayanır. Türkiye gibi geniş bir kültür mozaiğine sahip bir ülkede farklı sosyo-

ekonomik düzeylerde bireylerin kullandıkları ifadeler farklılık gösterebilir. Dolayısıyla, bu 
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bağlamda şu soruların yanıt aranması gerekmektedir: Kullanılan dil ölçeğin uygulanacağı 

evrene uygun mudur? O kişilerce kolayca anlaşılabiliyor mu? Sıklıkla kullanılan ifadeler 

başka kesimlerce benimsenmiş midir? Savaşır’a (1994) göre, bu gibi sorular genellikle göz 

ardı edilmekte ve yeterli özen gösterilmemektedir. Ölçek uyarlamada çevirmenlerin seçimi, 

çeviri teknikleri ile ilgili bir takım sıkıntılar da bulunmaktadır. 

Ölçek uyarlama sürecinde yaşanan en önemli sıkıntılardan bir diğeri yabancı bir 

kültürde geliştirilen nihai formdaki ölçek maddeleriyle uyarlama sürecine başlanmasıdır. 

Ölçek geliştirme süreci hangi kültürde olursa olsun ilgili yapıyı temsil eden denemelik 

maddelerin oluşturulması ile başlayıp ardından bu maddelerin çeşitli istatistiksel işlemlerle 

analiz edilmesi ile devam edilir. Ölçek uyarlama çalışmalarının, tüm denemelik maddeler 

üzerinden yapılması gerekmektedir. Çünkü seçilen maddeler, seçilmeyen maddelerin 

varlığında seçilmiştir (Tezbaşaran, 2008). Ölçme aracı geliştirme yolunda başlangıç noktası 

olan kuramsal yapıya ilişkin soyut tanımın ve ölçme aracını geliştirmede kullanılan analiz 

tekniğinin kültürden bağımsız ve evrensel olduğu savunulabilir. Diğer yandan işlemsel 

tanımlamaların, bunlara dayalı deneme maddelerinin oluşturulması ve bunlar arasından 

seçilen ölçek maddelerinin kültürden bağımsız olduğunu söylemek oldukça güçtür 

(Tezbaşaran, 1996). Ülkemizde uyarlama ölçekler (Yılmaz, Köseoğlu, Gerçek ve Soran, 

2004; Öztürk, 2009vb.) incelendiğinde ölçeğin uyarlama sürecinde denemelik maddelere 

ilişkin bir bilginin rapor edilmediği bunların çoğunun çevirilerinin yapıldığı ve orijinal nihai 

ölçek formu üzerinden uyarlama sürecinin yürütüldüğü gözlenmiştir. Oysaki seçilecek 

maddelerin kültürden bağımsız olmadığı göz önünde bulundurulursa, bir kültürde işlemeyen 

bir maddenin diğer kültürde işlemesi beklenebilir.  

Bu nedenle, bu çalışmanın amacı yabancı kültürde geliştirilmiş, deneme maddeleri ile 

birlikte ve deneme maddeleri olmaksızın nihai ölçek form üzerindeki maddelerin yer aldığı 

uyarlanmış bir ölçeğin psikometrik özelliklerinin incelenmesidir.  

 

Yöntem 
Bu bölümde, araştırma grubu, veri toplama araçları, veri toplamada ve verilerin 

analizinde kullanılan işlemler ele alınmıştır. 

 

Veri Toplama Aracı 

“Ergenlerde Yetkinlik beklentisi Ölçeği” şeklinde çevirilen ölçeğin orijinali Muris 

(2001) tarafından geliştirilmiş, 5 tepki kategorisinden oluşan Likert tipi ölçektir. 330 

öğrencinin 24 deneme maddesinden oluşan ölçek puanlarına uygulanan faktör analizi 
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sonucunda 1. 18. ve 23. maddeler atılarak 21 maddeden oluşan 3 boyutlu bir ölçek elde 

edilmiştir. Tüm ölçeğin Cronbach Alfa içtutarlık katsayısı 0,88 olup; faktörlerin içtutarlık 

katsayıları ise 0,85 – 0,88 arasında değişmektedir.  

 

Çeviri Çalışması 

Ölçeğin dilimize çeviri çalışmaları, Çelikkaleli, Gündoğdu ve Kıran Esen (2006) 

tarafından gerçekleştirilmiştir. İngilizce orijinali Psikolojik Danışma ve Rehberlik ve Psikoloji 

alanında İngilizce eğitim görmüş ve bu alanda akademisyen olarak çalışmaya devam eden 

uzmanlar tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir. Ayrıca ölçeğin İngilizce formu İngilizce eğitimi 

alanında çalışmakta olan uzmanlara da çevirttirilmiş ve daha önce yapılmış olan çeviriler 

hakkındaki görüşlerine başvurulmuştur. Bu uzman görüşleri doğrultusunda, her bir madde 

için maddeyi en iyi temsil eden ifade denemelik ölçek maddesi olarak alınmıştır. Ölçeğin 

Türkçe çevirisi ve orijinali arasındaki korelasyon ya da çevirmenler arası uyuma veya çeviri 

için yapılmış herhangi bir istatistiksel çalışmaya ve bu çeviri işlemlerinde kaç uzmana 

başvurulduğuna dair herhangi bir bilgi rapor edilmemiştir. Bu çalışmada, uzmanların ölçekte 

kullandığı “Arkadaşlarım fikirlerimi paylaşmasa bile düşüncelerimi rahatça ifade edebilirim” 

maddesi “Arkadaşlarım benimle aynı fikirde olmasa bile düşüncelerimi rahatça ifade 

edebilirim” şeklinde değiştirilerek kullanılmıştır. Ayrıca, yabancı kültürde işleyen “Başıma 

gelme olasılığı yüksek kötü olaylar hakkında kaygılanmamayı başarabilirim” şeklinde 

çevirilen maddenin Çelikkaleli, Gündoğdu ve Kıran Esen’in (2006) yaptığı çalışmada 

işlememesinin nedeni “kaygılanmamayı başarabilirim” ifadesinin anlaşılmadığı düşünülmüş 

olup, bu ifadenin altını çizerek ölçeğin uygulanmasına karar verilmiştir. 

 

Çalışma Grubu 

Bu çalışma, Mersin ili sınırlarında yer alan liselerde öğrenim gören 362 öğrenci 

üzerinden yürütülmüş olup bulabildiğini örnekleme yoluna gidilmiştir. 

 

İşlem  
Katılımcılara araştırmanın amacı konusunda bilgi verildikten sonra, uygulamalar 

araştırmacı tarafından öğrencilerin ders saatleri dışındaki uygun zaman dilimlerinde yüz yüze 

gerçekleştirilmiştir. Veriler, ölçeklerin, çalışma grubuna bir kez uygulanmasıyla elde 

edilmiştir. Tek seferlik uygulamanın ardından deneme maddeleri varken ve yokken ölçekten 

elde edilen verilere faktör analizi uygulanmıştır. 
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Analizler  
Veri toplama işlemi bitirildikten sonra elde edilen veriler uygun istatistiksel işlemleri 

bilgisayarda yapmak üzere düzenlenmiştir. Verilerin analizinde SPSS-11.5 kullanılmıştır. 

Aşağıda belirtilen her işlem ölçeğin deneme maddelerinin (1. 18. ve 23. maddeler) yer aldığı 

ve deneme maddelerinin yer almadığı nihai ölçek formu üzerinden elde edilen verilere 

uygulanmıştır. 

Ölçeklerin faktör yapısını incelemek için temel bileşenler faktör analizi uygulanmış ve burada 

madde seçme ve maddenin uygunluğuna ilişkin karar vermeye dayanak sağlayan kriter faktör 

yük değeri 0,35 ve üzeri olarak alınmıştır. Ayrıca, özdeğeri 1’den büyük olan faktörler 

üzerinde işlem yapılmıştır (Tabachnick ve Fidell,2001). Ölçeğin faktör yapısını incelemede 

Varimax döndürme tekniği kullanılmıştır. 

 

Bulgular 

Madde Analizi ve Ölçeğin Faktör Yapısının İncelenmesi  
 

Deneme maddelerinin yer aldığı ölçeğin faktör yapısını belirlemek amacıyla 362 

öğrencinin ölçeğe verdiği tepkilerden elde edilen puanlara varimax rotasyon yöntemi 

kullanılarak temel bileşenler faktör analizi uygulanmıştır. Elde edilen verilere faktör analizi 

uygulanıp uygulanmayacağını belirlemek üzere yapılan Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) testinden 

0,78 gibi bir değer elde edilmiş olup; bu değerin kabul edilebilir oluğu söylenebilir. Barlett 

Sphericity testi verilerin çok değişkenli normal dağılımdan gelip gelmediğini kontrol etmek 

için kullanılabilecek istatistiksel bir tekniktir. Bu test sonucunda elde edilen chi-square test 

istatistiğinin anlamlı çıkması verilerin çok değişkenli normal dağılımdan geldiğinin 

göstergesidir (Kan ve Çapri, 2006). Çalışmada yapılan analiz sonucunda Barlett testi anlamlı 

bulunmuştur (χ
2
= 1855,182; p<0.01). Ölçeğin ilk faktör analiz çözümlemesine ilişkin sonuçlar 

Tablo 1’de verilmiştir. Varimax rotasyon yöntemi kullanılarak yapılan temel bileşenler faktör 

analizi işlemi sonucunda özdeğerleri 1’den büyük 5 faktör elde edilmiştir (özdeğerler 

sırasıyla:3,385; 1,812; 1,662; 1,203; 1,082). Bu beş faktörün toplam varyansın % 53,78’ini 

açıkladığı gözlenmiştir (varyansı açıklama oranları sırasıyla: %12,3, %12,11, %10,70; %9,72; 

8,94). Ayrıca, ölçeği oluşturacak maddeleri belirlemek amacıyla, ölçekteki her bir maddenin 

madde toplam test korelasyonları ve Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı hesaplanmıştır. 

Varimax döndürme yöntemi kullanılarak yapılan temel bileşenler faktör analizinde başka 

faktörlere yük veren komplex maddeler (2, 3, 6, 7, 8, 11 ve 19) madde toplam test 
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korelasyonu da göz önünde bulundurularak ölçekten atılmıştır. Geriye kalan 17 madde 

özdeğeri 1’in üzerinde olan beş alt faktörlü bir yapı oluşturmuştur. Maddeler atıldıktan sonra 

oluşan ölçeğe ilişkin madde ve test istatistikleri Tablo 2’de verilmiştir. 

 
Tablo 1: EYBÖ’nin Deneme Maddeleri Varken Faktör Yapısı, Madde Toplam Test Korelasyonları ve Cronbach 
Alfa İç Tutarlık Katsayısına İlişkin Birinci Analiz 

Faktör Yükleri  

Ölçek maddeleri 

 

r 1 2 3 4 5 6 7 

13-Hoşlanmadığım dersleri bile dikkatle 
dinleyebilirim. 

,443 ,747       

10-Bütün ödevlerimi zamanında (günü gününe) 
yapabilirim. 

,458 ,717       

4-Yapacak başka ilgi çekici şeyler olsa bile ders 
çalışabilirim. 

,456 ,558       

7-Sınavlara yeterince hazırlanabilirim. ,527 ,548  ,469     

23-Diğer çocuklar sataşsa bile kavga çıkmasını 
engelleyebilirim. 

,553 ,541       

19-Okuldaki başarımla ailemi hoşnut/mutlu 
edebilirim. 

,361 ,402   ,382    

12-Duygularımı (örn: öfke, stres, neşe vb.) kontrol 
edebilirim. 

,528  ,830      

9-Öfkelendiğimde kendimi kontrol edebilirim. ,441  ,768      

21-Hoş olmayan düşüncelerimi (korku, kaygı, 
endişe vb. ) kontrol edebilirim. 

,514  ,667      

15-Kendimi kötü hissettiğimde moralimi 
düzeltecek bir şeyler bulabilirim. 

,509   ,713     

24-Başıma gelme olasılığı yüksek kötü olaylar 
hakkında kaygılanmamayı başarabilirim. 

,450   ,662     

5-Çok korktuğum bir durumda yeniden 
neşelenebilirim. 

,380   ,551     

1-Bir ödevimi yapmakta zorlandığımda 
öğretmenlerimden yardım alabilirim.  

,398    ,665    

2-Arkadaşlarım benimle aynı fikirde olmasa bile 
düşüncelerimi rahatça ifade edebilirim. 

,225    ,584    

22-Hazırlandığım bütün sınavlarda başarılı 
olabilirim. 

,351    ,524    

16-Bütün konuları eksiksiz bir biçimde (başarıyla) 
öğrenebilirim. 

,523    ,497    

3-Hoş olmayan bir olay olduğunda kendi kendimi 
tekrar neşelendirebilirim. 

,311   ,540  ,568   

17-Bir arkadaş grubuna eğlenceli, komik (fıkra, 
anı vb. ) anlatabilirim. 

,316     ,551  ,439 

14-Başkaları hoşlanmadığım bir şeyler yaptığında 
bunu onlara söyleyebilirim.  

,362     ,518   

11-Sınıf arkadaşlarımla uyum içinde çalışabilirim. ,461     ,421 ,360  

20-Uzun süreli arkadaşlıklar kurabilirim. ,347      ,751  

18-Kendimi iyi hissettiğimi herhangi bir 
arkadaşıma söyleyebilirim. 

,394      ,619  

8- Tanımadığım biriyle kolayca sohbet edebilirim. ,127       ,757 

6-Başkalarıyla kolayca arkadaş olabilirim. 
 

,296      ,369 ,698 

Özdeğerler  4,395 

 

2,516 

 

1,970 

 

1,292 

 

1,152 

 

1,072 

 

1,019� 

Açıklanan varyans oranı  10,755 

� 

9,065 

 

8,084 

 

7,727 

 

6,987 

 

6,736 

 

6,548 

Toplam ölçek için Cronbach alfa  
Toplam ölçek için açıklanan varyans oranı  
 

,7936 

55,90 
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Tablo 2: EYBÖ’nin Deneme Maddeleri Varken Faktör Yapısı, Madde Toplam Test Korelasyonları ve Cronbach 

Alfa İç Tutarlık Katsayısı, Test Tekrar Test Korelasyon Katsayısına İlişkin İkinci Analizi 

 

Benzer şekilde deneme maddelerinin yer almadığı 21 maddelik nihai ölçek formu 

üzerinden elde edilen veriler için KMO testi yapılmış ve 0,77 gibi bir değer elde edilmiştir. 

Ayrıca yapılan Barlett testi anlamlı bulunmuştur (χ
2
= 1527,129; p<0.01). Varimax döndürme 

tekniği kullanılarak yapılan temel bileşenler faktör analizinde özdeğerleri 1’den büyük 4 

 Faktör Yükleri 

Ölçek Maddeleri r X Ss 1 2 3 4 5 

10-Bütün ödevlerimi zamanında (günü 
gününe) yapabilirim  

,439 3,55 1,17 ,745     

13-Hoşlanmadığım dersleri bile dikkatle 
dinleyebilirim. 

,443 3,33 1,21 ,725     

4-Yapacak başka ilgi çekici şeyler olsa 
bile ders çalışabilirim. 

,445 
2,94 1,13 

,648     

23-Diğer çocuklar sataşsa bile kavga 
çıkmasını engelleyebilirim. 

,461 3,13 1,34 ,556     

12-Duygularımı (örn: öfke, stres, neşe 
vb.) kontrol edebilirim. 

,540 3,49 1,15  ,847    

9-Öfkelendiğimde kendimi kontrol 
edebilirim. 

,455 3,12 1,27  ,767    

21-Hoş olmayan düşüncelerimi (korku, 
kaygı, endişe vb. ) kontrol edebilirim. 

,522 3,51 1,11  ,696    

18-Kendimi iyi hissettiğimi herhangi bir 
arkadaşıma söyleyebilirim. 

,403 4,19 1,06   ,785   

20-Uzun süreli arkadaşlıklar kurabilirim. ,350 4,39 ,92   ,625   

17-Bir arkadaş grubuna eğlenceli, komik 
(fıkra, anı vb. ) anlatabilirim. 

,313 
3,85 1,17 

  ,577   

14-Başkaları hoşlanmadığım bir şeyler 
yaptığında bunu onlara söyleyebilirim.  

,366 3,86 1,17   ,543   

24-Başıma gelme olasılığı yüksek kötü 
olaylar hakkında kaygılanmamayı 
başarabilirim. 

,458 
3,14 1,24 

   ,715  

15-Kendimi kötü hissettiğimde moralimi 
düzeltecek bir şeyler bulabilirim. 

,524 3,58 1,13    ,661  

5-Çok korktuğum bir durumda yeniden 
neşelenebilirim. 

,394 
3,10 1,25 

   ,590  

22-Hazırlandığım bütün sınavlarda 
başarılı olabilirim. 

,348 3,54 ,94     ,720 

16-Bütün konuları eksiksiz bir biçimde 
(başarıyla) öğrenebilirim. 

,509 3,33 ,93     ,631 

1-Bir ödevimi yapmakta zorlandığımda 
öğretmenlerimden yardım alabilirim.  

,390 2,98 1,16     ,515 

Özdeğerler    3,385 1,812 1,662 1,203 1,082 

Açıklanan varyans oranı    12,304 12,116 10,701 9,723 8,942 

Toplam ölçek için Cronbach alfa  

Toplam ölçek için açıklanan varyans 
oranı  
 

,7369 

 
53,786 
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faktör elde edilmiştir (özdeğerler sırasıyla:3,221; 2,022; 1,738; 1,034). Bu dört faktörün 

toplam varyansın %50,10’unu açıkladığı gözlenmiştir (varyansı açıklama oranları sırasıyla: % 

15,98; 13,64; 11,86; 8,61). Yine, ölçeği oluşturacak maddeleri belirlemek amacıyla, ölçekteki 

her bir maddenin madde toplam test korelasyonları ve Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı 

hesaplanmıştır. Deneme maddelerinin olmadığı ölçeğin maddelerin atılmadığı ve maddeler 

atıldıktan sonraki madde ve test istatistikleri Tablo 3 ve Tablo 4’te verilmiştir. 

 
Tablo 3: EYBÖ’nin Deneme Maddeleri Yokken Faktör Yapısı, Madde Toplam Test Korelasyonları ve Cronbach 

Alfa İç Tutarlık Katsayısı, Test Tekrar Test Korelasyon Katsayısına İlişkin Birinci Analizi 
 

  Faktör Yükleri 
Ölçek Maddeleri r 1 2 3 4 5 6 
10-Bütün ödevlerimi zamanında (günü gününe) 
yapabilirim. 

,388 ,715      

13-Hoşlanmadığım dersleri bile dikkatle 
dinleyebilirim. 

,455 ,690      

7-Sınavlara yeterince hazırlanabilirim. ,518 ,617      
4-Yapacak başka ilgi çekici şeyler olsa bile ders 
çalışabilirim. 

,379 ,598      

19-Okuldaki başarımla ailemi hoşnut/mutlu 
edebilirim. 

,399 ,541    ,384  

12-Duygularımı (örn: öfke, stres, neşe vb.) 
kontrol edebilirim. 

,483  ,820     

9-Öfkelendiğimde kendimi kontrol edebilirim. ,393  ,780     
21-Hoş olmayan düşüncelerimi (korku, kaygı, 
endişe vb. ) kontrol edebilirim. 

,499  ,648     

15-Kendimi kötü hissettiğimde moralimi 
düzeltecek bir şeyler bulabilirim. 

,569   ,747    

24-Başıma gelme olasılığı yüksek kötü olaylar 
hakkında kaygılanmamayı başarabilirim. 

,442   ,651    

5-Çok korktuğum bir durumda yeniden 
neşelenebilirim. 

,420   ,583    

3-Hoş olmayan bir olay olduğunda kendi 
kendimi tekrar neşelendirebilirim. 

,464   ,519  ,421  

2-Arkadaşlarım benimle aynı fikirde olmasa bile 
düşüncelerimi rahatça ifade edebilirim. 

,331       

6-Başkalarıyla kolayca arkadaş olabilirim. ,453    ,797   
8- Tanımadığım biriyle kolayca sohbet 
edebilirim. ,314    ,765   

17-Bir arkadaş grubuna eğlenceli, komik (fıkra, 
anı vb. ) anlatabilirim. ,368    ,464 ,416  

11-Sınıf arkadaşlarımla uyum içinde 
çalışabilirim. ,498 ,380    ,560  

14-Başkaları hoşlanmadığım bir şeyler 
yaptığında bunu onlara söyleyebilirim. ,406     ,549  

        
16-Bütün konuları eksiksiz bir biçimde 
(başarıyla) öğrenebilirim. 

,500 ,396     ,510 

20-Uzun süreli arkadaşlıklar kurabilirim. 
 

,393      -,430 

Özdeğerler  3,946 2,352 1,857 1,179 1,086 1,011 
Açıklanan varyans oranı  12,532 9,926 9,815 8,166 7,632 6,359 

Toplam ölçek için Cronbach alfa ,77 
Toplam ölçek için açıklanan varyans oranı  
 

54,431 

 Faktör Yükleri 
Ölçek Maddeleri X Ss  r 1 2 3 4 
10-Bütün ödevlerimi zamanında (günü gününe) 
yapabilirim. 

3,55 1,17 ,473 ,758     

7-Sınavlara yeterince hazırlanabilirim. 3,48 ,93 ,555 ,678     
13-Hoşlanmadığım dersleri bile dikkatle 
dinleyebilirim. 

3,33 1,21 ,400 ,638     

4-Yapacak başka ilgi çekici şeyler olsa bile ders 
çalışabilirim. 

2,94 1,13 ,440 ,616     

19-Okuldaki başarımla ailemi hoşnut/mutlu 
edebilirim. 

3,91 1,14 ,445 
,587     

11-Sınıf arkadaşlarımla uyum içinde 
çalışabilirim. 

4,17 ,98 ,532 
,483    

12-Duygularımı (örn: öfke, stres, neşe vb.) 
kontrol edebilirim. 

3,49 1,15 ,522  ,840   

9-Öfkelendiğimde kendimi kontrol edebilirim. 3,12 1,27 ,431  ,779   
21-Hoş olmayan düşüncelerimi (korku, kaygı, 
endişe vb. ) kontrol edebilirim. 

3,51 1,11 ,504  ,708   

15-Kendimi kötü hissettiğimde moralimi 
düzeltecek bir şeyler bulabilirim. 

3,58 1,13 ,492  ,452   

6-Başkalarıyla kolayca arkadaş olabilirim. 3,78 1,14 ,428    ,779  
8- Tanımadığım biriyle kolayca sohbet 
edebilirim. 

3,10 1,2 ,297    ,703 

17-Bir arkadaş grubuna eğlenceli, komik (fıkra, 
anı vb. ) anlatabilirim. 3,858 1,17 ,370    ,639 

14-Başkaları hoşlanmadığım bir şeyler 
yaptığında bunu onlara söyleyebilirim. 3,86 1,17 ,409    ,413 

2-Arkadaşlarım benimle aynı fikirde olmasa bile 
düşüncelerimi rahatça ifade edebilirim. 4,33 ,95 ,320     ,685 

22-Hazırlandığım bütün sınavlarda başarılı 
olabilirim. 3,54       ,94 ,372     ,672 

Özdeğerler    3,221 2,022 1,738 1,034
Açıklanan Varyans oranı    15,985 13,642 11,862 8,612
Toplam ölçek için Cronbach alfa 0,72 
Toplam ölçek için açıklanan varyans oranı  
 

50,100 
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Tablo 4: EYBÖ’nin Deneme Maddeleri Yokken Faktör Yapısı, Madde Toplam Test Korelasyonları ve 
Cronbach Alfa İç Tutarlık Katsayısına İlişkin İkinci Analiz 
   

 
Sonuç ve Öneriler 

 

Yabancı dilde geliştirilmiş bir ölçeğin dilimize uyarlanmasında deneme maddelerinin 

yer aldığı ve deneme maddeleri olmadığı durumlarda ölçeklerin psikometrik özellikleri 

incelenmiştir. Deneme maddeleri varken ölçeğin Cronbach alfa içtutarlık katsayısı 0,79 olarak 

bulunmuştur. Varimax döndürme tekniği kullanılarak yapılan temel bileşenler analizinde 

sonucunda, 24 maddeden oluşan ölçekten, ölçeğin yapısına uymayan ya da birden fazla 

faktöre yük veren 7 madde (2, 3, 6, 7, 8, 11, 19) ölçekten çıkarılmıştır. Geriye kalan 17 madde 

üzerinden ölçeğin, Cronbach alfa içtutarlık katsayısı 0,74 olarak bulunmuş olup; özdeğeri 1’in 

üzerinde olan 5 alt faktörlü bir yapı oluşturduğu görülmüştür. Birinci ve üçüncü alt faktörler 

4, ikinci, dördüncü ve beşinci alt faktörler ise 3’er maddeden oluşmaktadır. Bu beş faktörün 

birlikte ölçeğe ilişkin varyansın % 53,79’ini açıkladığı ve toplam ölçek puanı ile alt faktörlere 

ait puanlar arasındaki korelasyonların 0,54 ile 0,67 arasında değiştiği görülmüştür. Deneme 

maddelerinin yer aldığı ölçeğe seçilen maddelerin, bulundukları faktörlere verdikleri yüke 

göre sıralanmış şekli tablo 6’da gösterilmiştir. 

Deneme maddelerinin yer almadığı 21 maddelik ölçeğin Cronbach alfa içtutarlık 

katsayısı 0,77 olarak bulunmuştur. Ölçek maddelerine uygulanan faktör analizi sonunda 

ölçeğin faktör yapısına uymayan veya birden fazla faktöre yük veren maddeler (5, 16, 20 ve 

24) ölçekten çıkarılmıştır. Geriye kalan 16 maddeden oluşan ölçeğin Cronbach alfa içtutarlık 

katsayısı 0,72 bulunmuştur. Bu ölçeğin, özdeğeri 1’in üzerinde olan 4 alt faktörlü bir yapıdan 

oluştuğu görülmüştür. Birinci faktör 6, ikinci ve üçüncü faktör 4 ve dördüncü faktör 2 

maddeden oluşmaktadır. Bu dört faktörün ölçeğe ilişkin toplam varyansın % 50,10’unu 

açıkladığı ve toplam ölçek puanı ile alt faktörler arasındaki korelasyonların 0,46 ile 0,67 

arasında değiştiği görülmüştür. Deneme maddelerinin yer almadığı ölçeğe seçilen maddelerin, 

bulundukları faktörlere verdikleri yüke göre sıralanmış şekli Tablo 5’te gösterilmiştir. 

 
Tablo 5: EYBÖ’nin Deneme Maddelerinin Yer Aldığı ve Olmadığı Formlarının Karşılaştırılması 
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 Deneme Maddelerinin Yer 

Aldığı Ölçek  

Deneme Maddelerinin 

Olmadığı Ölçek 

 

Seçilen Maddeler 

12, 18, 9, 10, 13, 22, 24, 

21, 15, 4, 16, 20, 5, 17, 23, 

14, 1 

12, 9, 6, 10, 21, 8, 2, 7, 22, 

17, 13, 4, 19, 11, 15, 14 

Faktör Analizinden Önceki 
Cronbach Alfa İçtutarlık 
Katsayıları 

0,79 0,77 

Faktör Sayısı 5 4 

Toplam ölçek için açıklanan 
varyans oranı  
 

53,786 50,100 

Faktör Analizinden Sonraki 
Cronbach Alfa İçtutarlık 
Katsayıları 

0,74 0,72 

 
  
 
 EYBÖ’nin faktör yapısı daha önce Çelikkaleli, Gündoğdu, Kıran Esen (2006) 

tarafından 731 lise öğrencisinden elde edilen veriler üzerinden incelenmiş olup 23 maddeden 

oluşan 3 faktörlü bir yapı elde edilmiştir. Orijinal ölçekte işlemeyen tüm maddeler 

Çelikkaleli, Gündoğdu, Kıran Esen’in (2006) yaptığı çalışmada işlemiştir. Ancak, yabancı 

kültürde işleyen “Başıma gelme olasılığı yüksek kötü olaylar hakkında kaygılanmamayı 

başarabilirim” maddesinin Türk kültüründe işlemediği bulgusu elde edilmiştir. Bu çalışmada 

362 lise öğrencisinden elde edilen verilerde her iki ölçeğin faktör sayısı 4 ve 5 olarak 

bulunmuştur. Bu bulgu, ölçme araçlarının geçerliğinin farklı zamanlarda farklı örneklemler 

üzerinde sınanması gerektiği gerçeğini desteklemektedir. Bu çalışmada da yabancı kültürde 

işlemeyen deneme maddelerinin hepsi kendi kültürümüzde işlemiştir. Bu durum, bir kültürde 

yazılmış deneme maddelerinin ve bu deneme maddeleri arasından seçilen maddelerin o 

kültüre özgü olduğunun göstergesidir. Buradan, ölçek uyarlamada deneme maddelerinin de 

işleme tabi tutulması gerektiği sonucu çıkarılabilir. Deneme maddelerinin yer almadığı 

ölçeğin içtutarlık katsayısı diğer ölçeğin içtutarlık katsayısına göre daha küçük çıkmıştır. 

Bunun, ölçeğe alınması gerektiği halde alınmayan 3 maddenin eksikliğinden kaynaklandığı 

söylenebilir. Ayrıca, Çelikkaleli, Gündoğdu, Kıran Esen’in (2006) yapmış olduğu çalışmada 

anlaşılmadığı düşünülen 24. maddedeki “kaygılanmamayı başarabilirim” ifadesinin altının 

çizilerek vurgulandığı ölçekte işlemiştir. Bu bulgu, ölçek geliştirme ya da uyarlama 



 

 362

çalışmalarında ifadelerin, anlaşılmamaya olanak verecek şekilde düzenlenmemesi 

gerekliliğini bir daha hatırlatmaktadır. 

  Bu sonuçların, bundan sonra yapılacak ölçek uyarlama çalışmalarında deneme 

maddelerinin de mutlaka işleme alınmasının önemini hatırlatmakta fayda sağlayacağı 

düşünülmektedir. Deneme maddelerinin yer aldığı ve olmadığı ölçeğin psikometrik 

özellikleri, aynı çalışma grubuna, her iki ölçeğin iki ayrı uygulamasından elde edilecek veriler 

üzerinde incelenmelidir. 

Benzer bir çalışma, daha fazla deneme maddesinin yer aldığı yabancı kültürde geliştirilmiş 

diğer ölçekler kullanılarak da yapılabilir. Bu çalışma, ölçeğin çeviri geçerliğinin sağlandığı 

sayıltısıyla yapılmıştır. Benzer çalışmalar çeviri geçerliğini incelemede kullanılan 

istatistiklerin de kullanılmasıyla yapılabilir.  
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İstatistik Tutum Ölçeği İçin Uygulanan Faktör Analizi ve Aşamalı 
Kümeleme Analizi Sonuçlarının Karşılaştırılması1 

 

Nuri DOĞAN2  T. Oğuz BAŞOKÇU3 

 

Öz 

Bu araştırmada ölçek geliştirme sürecinde boyut sayısını ve boyutlara düşen maddeleri belirlemede 

kullanılabilen faktör analizi ve aşamalı kümeleme analizi tekniklerinin benzer sonuç verip vermediği, 

yapıya ilişkin kuramsal tutarlığı sağlayıp sağlamadıkları ve açıkladıkları yapı için elde edilen doğrulayıcı 

faktör analizi sonuçlarının benzer olup olmadığı çalışılmıştır. Araştırma istatistiğe karşı tutum ölçeğinin 

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesinden seçilen 297 kişilik örneklem üzerinden yürütülmesi ile 

gerçekleşmiştir. Araştırma sonucunda döndürülmüş faktör analiziyle elde edilen yapı ile aşamalı 

kümeleme analiziyle elde edilen yapıya ilişkin doğrulayıcı faktör analiz sonuçlarının büyük benzerlik 

gösterdiği saptanmıştır. Buna karşılık boyutlardaki maddeler ve madde sayısı bakımından faktör analizi 

ve aşamalı kümeleme analizinin göreceli de olsa farklı sonuçlar verdiği belirlenmiştir.  

Anahtar kelimeler: ölçek geliştirme, faktör analizi, aşamalı kümeleme analizi 

Abstract  

The Factor Analysis and Hierarchical Cluster Analysis are two methods using for determine the count and 

the items of factors in the scale development process. The aim of this study is whether this two analysis 

methods are give the similar results, provide the theoretical consistency about the structure of the scale 

and the results of confirmatory factor analysis for two structure that they demonstrate are same or not. 

The research survey the scale of statistical attitude and the sampling is 297 students in Hacettepe 

universitiy Education Faculty. Results of the exploratory Factor Analysis and Hierarchical Cluster 

Analysis on the survey data revealed are mainly similar. Furthermore, the items and the numbers of item 

in the dimensions which the Factor Analysis and Hierarchical Cluster Analysis were determine have same 

relatively differences. 

Key Words: scale development, Factor Analysis, Hierarchical Cluster Analysis            
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kullanılmıştır. 
 
 
2 Öğr. Gör. Dr. H. Ü. Eğitim Fakültesi, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı, 
nurid@hacettepe.edu.tr 
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oguzbasokcu@gmail.com 
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Giriş 

 Bir araştırmada kullanmak üzere geliştirilen bir ölçeğin kaç boyutlu bir yapıya 

sahip olduğunu saptamak için belirli tekniklerden yararlanmak mümkündür. Bu 

tekniklerden açıklayıcı faktör analizi yaygın olarak kullanılmaktadır. Kümeleme analizi 

ise yaygın olarak kullanılmamakla birlikte kullanılması mümkün olan ve ölçek 

boyutlarını belirleme bakımından üzerinde araştırma yapmaya değer bir tekniktir. Bu 

tekniklerin kullanılma amacı ve varsayımları kısaca aşağıda özetlenmiştir. 

Açımlayıcı Faktör Analizi 

 Faktör analizinin, başlıca amacı aralarında ilişki bulunduğu düşünülen çok 

sayıdaki değişkenin arasındaki ilişkilerin anlaşılmasını ve yorumlanmasını 

kolaylaştırmak için daha az sayıdaki temel boyuta indirgemek veya özetlemektir. Yani 

temel bileşenler analizi gibi bir boyut indirgeme ve bağımlılık yapısını yok etme 

yöntemidir (Korkmaz, 2000; Tatlıdil, 1996). Anlaşıldığı üzere faktör analizinin iki 

temel amacı bulunmaktadır (Özdamar, 2002). Bunlar; değişken sayısını azaltmak ve 

değişkenler arasındaki ilişkilerden yararlanarak bazı yeni yapılar ortaya çıkarmaktır. 

Açıklayıcı faktör analizi, verilerin Kovaryans ya da Korelasyon matrisinden 

yararlanılarak birbirleri ile ilişkili p sayıda değişkenden daha az sayıda (k<p) ve 

birbirlerinden bağımsız yeni değişkenler (faktör) türetmek üzere yararlanılan bir 

tekniktir. Açıklayıcı faktör analizinin bazı varsayımları şu şekilde sıralanabilir. 

 1. Faktör Analizi tüm değişkenlerin ve bu değişkenlerin tüm doğrusal birleşimlerinin 

(kombinasyonlarının) normal dağıldığını (çok değişkenli normal dağılım) varsayar. 

Değişkenlerin tüm doğrusal birleşimlerinin normalliği test edilmese de tek değişkenlere 

ilişkin normallik, çarpıklık ve basıklık katsayıları ile değerlendirilebilir. 
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 2. Çok değişkenli normallik varsayımı, değişken çiftlerinin arasındaki ilişkinin 

doğrusal olduğuna da işaret ettiğinden dolayı ilişkinin doğrusal olması gerekir.  

 3. Verilerin en az aralıklı ölçekte ölçülmüş olması gerekir. 

 4. Değişkenlerin birbirleri ile çok düşük ya da çok yüksek değil de belirli bir düzeyde 

ilişkili (0,25 - 0,90) olması gerekir.  

 5. Ortak faktörler birbirleri ile ve artık faktörlerle ilişkisizdir (Özdamar, 2002; 

Büyüköztürk, 2002; Tatlıdil, 1996). 

 Açıklayıcı faktör analizi, bir araştırmacı verinin temelini oluşturan faktör miktarı 

hakkında bir hipotez oluşturmak için yeterli bir kanıta sahip olmadığında, değişkenler 

arasındaki kovaryansı açıklayan faktörlerin doğası ve sayısını tespit etmede veriyi 

keşfetmek için kullanılır (Stevens, 1996).  Bu özelliği ile Açıklayıcı faktör analizi bir 

belirleme işlevini, hipotez kurmaya yönelik bilgi edinilmesini sağlamaya çalışır ve 

Açıklayıcı faktör analizine yöntem türeten yaklaşım adı da verilebilir (Özdamar, 2002). 

Üretilen bilginin doğrulanmasından ziyade, açıklayıcı faktör analizi hipotezler önerir 

fakat bilgiyi doğrulamaz (Stapleton, 1997). 

Hiyerarşik Kümeleme Tekniği 

 Aşamalı kümeleme teknikleri, birimlerin benzerliklerini dikkate alarak belirli 

düzeylerde (küme uzaklık ölçüleri) birbirleri ile birleştirmeyi amaçlayan tekniklerdir 

(Özdamar, 2002). Aşamalı kümeleme teknikleri; Birleştirici Hiyerarşik Teknikler ve 

Ayırıcı Hiyerarşik Teknikler olmak üzere ikiye ayrılır. Ayırıcı Hiyerarşik Kümeleme 

Tekniğinde tüm birimler başlangıçta bir küme olarak kabul edilir. Birleştirici Hiyerarşik 

Kümeleme Tekniğinde ise başlangıçta tüm birimler ayrı ayrı birer küme olarak kabul 

edilir. Birimlerin birbirleri ile hangi aşamada ve hangi benzerlik düzeyinde ortak 

özelliklere sahip kümeler oluşturduklarını göstermeleri açısından yaygın olarak 
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kullanılan aşamalı kümeleme yaklaşımıdır (Özdamar, 2002). Hiyerarşik kümeleme 

tekniğinde verilerin normal dağılımlı olması gerektiği varsayımı olmakla birlikte bu 

prensipte kalmakta; uygulamalarda uzaklık değerlerinin normalliği yeterli 

görülmektedir. 

 

Araştırmanın amacı 

 Yukarıdaki açıklamalardan anlaşılacağı gibi faktör analizi ve kümeleme analizi 

ölçek geliştirme sürecinde boyut sayısını belirlemede kullanılabilmektedir. Bu 

tekniklerin benzer sonuç verip vermediği, farklılıkların neler olduğu, yapıya ilişkin 

kuramsal tutarlığı sağlayıp sağlamadıkları ve açıkladıkları yapı için elde edilen 

doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarının benzer olup olmadığı araştırmanın temel 

amacıdır. Bu amacı gerçekleştirebilmek için aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır.  

 1. Faktör analiz sonuçları ve aşamalı kümeleme sonuçları için elde edilen 

doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına ilişkin güvenirlik ve hata indeksleri nasıldır? 

 2. Faktör analizi ve aşamalı kümeleme sonucunda elde edilen boyutlara 

maddelerin dağılımı benzerlik göstermekte midir? 

 

Yöntem 

Araştırmanın Türü: 

 Araştırma test geliştirmede kullanılan faktör analizi ve kümeleme analizinin 

sonuçlarını karşılaştırmaya dayandığından kuramsal bir araştırmadır. Bu 

karşılaştırmalar sonucunda kuramların benzerlik ve farklılıklarına ilişkin durumlar 

saptanarak kuramların geliştirilmesine ve pratik kullanımına ilişkin yararlı bilgiler elde 

edilmiştir.  
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Çalışma Grubu 

 Araştırmada kullanılan tutum ölçeğinin deneme uygulaması örneklemi formu, H. 

Ü. Eğitim Fakültesi bünyesindeki Fen Bilgisi Öğretmenliği (FBÖ), Psikolojik Danışma 

ve Rehberlik (PDR), İlköğretimde Matematik Öğretimi (İMÖ) ve Bilgisayar Öğretimi 

ve Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) bölümlerinde okuyan 297 öğrenciden oluşmuştur. 

Çalışma grubunu faktör analizi tekniğinin kullanımı için önerilen madde sayısının beş 

katı örneklem büyüklüğü ölçütünü karşıladığı söylenebilir (Child, 2006).  

Ölçme aracı                             

 Araştırmada kullanılan İstatistik Tutum Ölçeği öğrencilerin istatistik dersine 

karşı tutum düzeylerin belirlemek amacıyla geliştirilmiştir. 40 maddeden oluşan bu 

ölçek 17 olumsuz 23 olumlu ifade içermektedir ve 5’li Likert tipindedir. Ölçme aracı 

çalışma grubuna uygulandıktan sonra öğrencilerin cevapları ifadelerin olumlu ve 

olumsuz olması da dikkate alınarak puanlanmıştır. Öğrencilerin içtenlikli cevap verip 

vermediklerini kontrol etmek için aynı ifade ölçeğin başında ve sonunda tekrar 

sorularak kontrol maddesi işlevi sağlanmıştır (9. ve 40. maddeler). Kontrol maddeleri 

arasındaki korelasyon ise 0,76 olarak hesaplanmış ve bu değerin 0,01 düzeyinde 

manidar olduğu tespit edilmiştir. Kontrol maddeleri arasındaki korelasyonun manidar 

çıkması öğrencilerin ölçeğe cevap verirken içten davrandıkları fikir verebilmektedir. 

Verilerin analizi sırasında kontrol maddesi olarak kullanılan 40. Madde analizlerden 

çıkarılmıştır. Ölçek maddelerine ilişkin ortalama ve standart sapmalar Tablo 1’de 

verilmiştir. 

Verilerin analizi 

 Faktör ve kümeleme analizlerine geçmeden önce veri seti içinde aykırı değer 

olup olmadığı Mahalonobis uzaklıklarından yararlanılarak araştırılmıştır. Mahalonobis 
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uzaklıkları incelendiğinde χ 2 (P=0,01 , df = 40) =73,402 değerinden yüksek 22 gözlem aykırı 

değer kabul edilmiş ve analizden çıkartılmıştır (Tabachnick ve  Fidell, 2001).  

 Aykırı değerler veri setinden çıkarıldıktan sonra veriler öncelikle açıklayıcı 

faktör analizi tekniği ardından aşamalı kümeleme tekniği ile incelenmiştir. Bu 

tekniklere göre elde edilen sonuçlara bakılarak ölçeğin faktör (boyut) yapısı hakkında 

karar verilmiştir. İki tekniğe göre elde edilen bu faktör yapıları için ayrı ayrı doğrulayıcı 

faktör analizi yapılmıştır. Doğrulayıcı faktör analiziyle elde edilen uyum ve hata 

indeksleri incelenerek iki tekniğe göre kurulan modeller karşılaştırılmıştır. Analizler 

sırasında SPSS 15, Systat 12 ve LISREL 8,54 programlarından yararlanılmıştır. 

Tablo 1  

Tutum Maddelerine Ait Betimsel İstatistikler 

Sıra Ortalama Standart Sapma Sıra Ortalama Standart Sapma 
s1 2,67 0,924 s21 2,77 0,892 
s2 2,57 0,905 s22 2,90 0,990 
s3 2,74 0,792 s23 2,55 0,907 
s4 3,10 0,955 s24 2,32 0,851 
s5 2,81 0,900 s25 2,77 0,892 
s6 2,40 0,869 s26 2,58 0,929 
s7 3,04 1,04 s27 2,28 0,829 
s8 2,96 0,923 s28 2,98 0,945 
s9 3,15 1,04 s29 3,17 1,00 
s10 2,81 0,900 s30 2,99 1,05 
s11 2,29 0,886 s31 2,59 0,981 
s12 2,97 0,987 s32 3,31 0,967 
s13 3,31 0,982 s33 3,15 0,912 
s14 3,06 0,926 s34 3,37 0,973 
s15 3,16 0,962 s35 3,49 1,00 
s16 3,18 0,925 s36 3,27 0,942 
s17 2,59 0,827 s37 3,11 0,898 
s18 2,41 0,849 s38 3,52 0,908 
s19 2,81 0,920 s39 2,36 0,909 
s20 2,97 0,953 s40 2,45 0,861 
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Bulgular 

Açımlayıcı Faktör Analizi Sonuçları 

 İstatistiksel tutum ölçeği maddelerine faktör analizi yapılıp yapılamayacağını 

kontrol etmek amacıyla KMO değerinden ve Bartlett testinden yararlanılmıştır. KMO 

değeri 0,96 ve Bartlett testi α = 0,001 düzeyinde manidar bulunduğundan “evren 

korelasyon matrisi birim matristir” şeklindeki H0 hipotezi reddedilmiş ve tutum 

ölçeğine faktör analizi uygulamak için örneklem büyüklüğünün yeterli olduğu kabul 

edilmiştir.  Toplam açıklanan varyansa bakıldığında ölçekte özdeğeri 1 den büyük 

olan 6 faktör görülmektedir. İlk faktör (özdeğeri 16,439) varyansın %42.15 ünü 

açıklarken ikinci faktör (özdeğeri 2,807) ise varyansın %7,20 ini açıklamaktadır. Faktör 

sayısına karar vermek için özdeğeri 1’den büyük olan faktörler dikkate alındığında 

ölçek 6 faktörlü görülmektedir. Döndürülmemiş sonuçlar için özdeğerler ve faktör 

yükleri bir arada dikkate alınırsa  birinci ve ikinci özdeğer arasındaki farka dayanarak 

ölçeğin tek boyutlu olduğu söylenebilir. Maddelerin birinci faktör üzerindeki yükleri 15, 

16 ve 35. maddeler hariç (Bu maddeler için birinci boyuttaki faktör yükleri 0,30’dan 

küçüktür.) 0,483 ile 0,973 arasındadır. Tek boyutluluk doğrulayıcı faktör analiziyle test 

edilirken birinci boyuttaki faktör yükleri 0,30’dan küçük olan 15, 16 ve 35. madde 

analiz dışında bırakılmış ve tek boyutluluk 36 madde üzerinden test edilmiştir. Tek 

boyut için doğrulayıcı faktör analizi sonuçları incelendiğinde (Tablo 2) modelin hata 

indekslerinin yeterince düşük ve uyum indekslerinin yeterince yüksek olmadığı 

görünmektedir. Bu sonuçlara dayanarak döndürülmüş faktör analizi sonuçlarının 

kullanılmasının daha uygun olacağı düşünülmüştür. Döndürme yöntemini kullanmadan 

önce hangi tür döndürmenin seçileceğini belirlemek amacıyla faktörler arası 
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korelasyonlara bakılmış ve faktörler arasında herhangi bir ilişki olmadığı görülerek 

Varimax dik döndürme tekniğinin kullanılmasına karar verilmiştir.  

 Döndürülmüş faktör sonuçları: Varimax döndürmesi sonuçlarında maddeler 

toplam 5 faktör altında toplanmışlardır. Bu faktörler toplam varyansın %61,48’ini 

açıklamaktadırlar. Birinci faktör toplam varyansın %43,89’unu ikinci faktör %7,24’ünü, 

üçüncü faktör %4,02’sini, dördüncü faktör %3,50’sini, beşinci faktör ise %2,83’ünü 

açıklamaktadır. Birinci faktör için maddelerin faktör yükleri 0,781 ile 0,502 arasında, 

ikinci faktör için 0,732 ile 0,556 arasında, üçüncü faktör için 0,741 ile 0,493 arasında, 

dördüncü faktör için 0,742 ile 0,463 arasında ve beşinci faktör için 0,738 ile 0,661 

arasında değişmektedir. Analiz sonucunda herhangi bir faktöre dahil olmayan 12, 15, 16 

ve 21. maddeler analiz dışında tutulmuş ve 5 faktörlü model 35 madde üzerinden 

incelenmiştir.  

Aşamalı Kümeleme Sonuçları 

 Ölçekten elde edilen verilere aşamalı kümeleme analizi uygulanarak ölçekte 

bulunan maddeler gruplanmaya çalışılmıştır. Kümeleme analizinde hiyerarşik 

kümeleme tekniklerinden Ward tekniği, değişkenler arasındaki uzaklığın 

belirlenmesinde ise Pearson uzaklığı kullanılmıştır (Antalyalı, 2006). Aşamalı 

kümeleme sonucunda maddeler 5 kümede toplanmıştır.  Ancak ölçeğin 15 ve 16. 

maddeleri herhangi bir gruba dahil edilmemiştir. Bu nedenle aşamalı kümeleme sonucu 

oluşturulan model 37 madde üzerinden kurulmuştur.  

Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları 

 Açımlayıcı faktör analizi ve aşamalı kümeleme sonuçlarına göre belirlenen 

modeller doğrulayıcı faktör analiziyle test edilmiştir.  Analizler sonucunda modellere 

ilişkin uyum indeksleri tablo 2 de verilmiştir. Tablo 2’ de modellere ilişkin verilen 
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değerler model üzerinde herhangi bir modifikasyon yapılmadan elde edilen ham 

değerlerdir. Tablo 2’de verilen Ki kare istatistiği gözlenen değişkenlerin kovaryans 

yapıları ile modelin uygunluk gösterdiğine ilişkin hipotezi test eden bir tekniktir. Diğer 

anlatım ile Ki-kare testi, “Gözlenen kovaryans matrisi ile faktör kovaryans matrisi 

arasında fark yoktur” hipotezini test eder (Özdamar, 2002). Ki kare istatistiği indeks 

uyum eksikliği olarak belirtilir ( Stapleton, 1997). Buna bağlı olarak küçük test 

istatistiği modelin gözlemsel yapıya uygun olduğunu, büyük istatistik değeri ise 

modelin gözlemsel yapıya uygun olmadığını yani modelin gözlenen yapıyı yeterince 

açıklamadığını gösterir. Ancak ki-kare istatistiği toplamalı bir istatistik olduğundan 

değişken sayısı arttıkça yüksek çıkacağından Ki-kare / serbestlik derecesinden 

yararlanılır. Bu değer 5 değerinden küçük ise modelin uyum iyiliğine sahip olduğu, 3 

değerinden daha küçük ise modelin çok iyi bir uyuma sahip olduğu kabul edilir (Byrne, 

1998). Çalışmada kurulan modellerin gözlenen yapıya uygun olduğunu Ki-kare / 

serbestlik derece işlemi sonuçlarının 5 değerinden küçük çıkmasına dayanarak 

söyleyebiliriz. 

Tablo 2 

Döndürülmemiş, döndürülmüş faktör analizi ve aşamalı kümeleme sonuçları için 

doğrulayıcı faktör analizi sonuçları 

İstatistikler Tek boyut 36 Madde 
(Döndürülmemiş)

5. Boyut 35 Madde 
(FA)

5 Boyut 37 Madde 
(KA) 

Kikare 1942.91 1180.65 1320.85 
SD 594 550 619 

Ki-kare/SD 3,27 2,147 2,134 
 GFI 0.63 0.80 0.80 
AGFI 0.59 0.78 0.77 
CFI 0.96 0.98 0.98 
NFI 0.94 0.96 0.96 

NNFI 0.96 0.98 0.98 
SRMR 0.073 0.061 0.046 

 RMSEA 0.12 0.064 0.064 
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 Uyum iyiliği indeksleri genellikle model tarafından açıklanan varyans ve 

kovaryans miktarının bir ölçümüdür. Çoklu regresyonda hesaplanan belirtme katsayısı 

R2 gibi yorumlanabilirler. Uyum iyiliği indekslerinin değeri 1’e ne kadar yaklaşırsa 

modelin veriye o kadar uyumlu olduğu söylenebilir. Uyum iyiliği indeksleri için 0,90-

0,95 kabul edilebilir ve 0,95 üzerinde olması ise yüksek bir uyumu gösterir (Dickey, 

1996; Stapleton, 1997; Byrne, 1998). Tablo 2’deki değerlere bakıldığında döndürülmüş 

faktör analizi ve aşamalı kümeleme sonuçları için GFI ve AGFI dışındaki uyum 

indekslerinin 0,95 değerinden büyük olduğu gözlenmektedir.  

 Diğer yandan modelin hata (uyumsuzluk) indekslerinin 0,08-0,05 değerleri 

arasında modelin kabul edilebilir;  0,05 değerinden küçük olduklarında da modelin iyi 

olduğu söylenebilir. Özellikle Ortalama Karekök Hata Tahmini (RMSEA) indeks 

değerinin 0,00 a yakın olması iyi uyumu göstermektedir. RMSEA’nın 0,05 den düşük 

çıkması gözlenen ve üretilen matrisler arasında minimum hata olduğunu ve mükemmel 

bir uyumun olduğunu gösterir (Du Toit and Du Toit, 2001, Tatar, 2005; Güzeller, 

2005).  

 Döndürülmüş faktör analizi ve kümeleme analizine ilişkin modeller için 

hesaplanan ortalama karekök hata tahmini (RMSEA) değerleri 0,08 ile 0,05 arasında 

bulunduğundan modeller için gözlenen ve üretilen matrisler arasındaki hata oranının 

kabul edilebilir düzeyde olduğu söylenebilir. Ayrıca değerler arasında göreli olarak 

küçük farklar gözlense de döndürülmüş faktör analizi ve aşamalı kümeleme sonucunda 

ulaşılan yapılar için kurulan modellere ilişkin doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarının 

birbirine benzer sonuçlar verdiği söylenebilir. Bu sonuçlara karşılık, iki modelin 

uyumlu olup olmadığını belirlemek için maddelerin aynı faktöre gidip gitmediğinin ve 

faktörlerdeki madde sayılarının aynı olup olmadığının da incelenmesinde yarar vardır. 
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Döndürülmüş faktör analizi ve aşamalı kümeleme sonucunda oluşan boyutlar ve bu 

boyutlardaki maddeler Tablo 3’de verilmiştir. 

 Tablo 3 incelendiğinde döndürülmüş faktör analizi ve kümeleme analizinin her 

ikisinde de beş boyutun ortaya çıkması benzerlik olarak yorumlanabilir. Ancak 

boyutlardaki madde sayıları ve boyutlara giden maddeler bakımından aralarında 

farklılıklar bulunmaktadır.  Faktör analizi sonuçlarına göre sırasıyla her bir faktörde 

sırasıyla 10, 10, 8, 4 ve 3 madde bulunmaktadır. Aşamalı kümeleme sonuçlarına göre 

sırasıyla her bir faktörde 8, 14, 5, 7 ve 3 madde bulunmaktadır.  Beşinci faktör dışında 

iki teknikle elde edilen madde sayıları ve maddeler değişmektedir. Anacak yine de her 

bir faktörde ortak maddeler de bulunmaktadır. Örneğin, faktör analizi sonucunda birinci 

boyuta düşen maddelerin 8’i aşamalı kümeleme analizi sonucu elde edilen birinci 

boyuta düşmüştür. Benzer şekilde faktör analizi sonucunda ikinci boyutta yer alan 

maddelerin onu da aşamalı kümeleme sonucu oluşan ikinci faktöre düşmektedir. Diğer 

yandan kümeleme analizinde üçüncü boyutta yer alan maddelerin hepsi faktör analizi 

sonucunda oluşan üçüncü boyutta yer almaktadır. Her iki teknik için beşinci boyutlar 

için madde sayısının da bu boyuta düşen maddelerin de aynı olduğu görünmektedir. 

Ancak dördüncü benzerlik yönünden en zayıf boyuttur. Soru sayısının farklılaşmasının 

yanı sıra sadece bir madde bu boyut için ortak görünmektedir. Tablo 3 detaylı olarak 

incelendiğinde 28 maddenin her iki teknikte de aynı boyutlara gitmiş olduğu 

görülmektedir. Kümeleme analizindeki fazladan iki soruyu hesaba katmazsak iki 

teknikte sadece 7 maddenin farklı boyutlara yerleştiği söylenebilir. Doğrulayıcı faktör 

analizi sonucunda iki teknik için kurulan modellere ilişkin uyum ve hata istatistiklerinin 

benzer çıkmasına dayanarak söz konusu 7 maddenin en azından ölçeğin yapısıyla ilgili 

istatistiklerde önemli değişikliklere neden olmadıkları söylenebilir. Sonuç olarak hem 
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faktör analizinin hem de kümeleme analizinin farklılıktan çok benzer sonuçlar verdiği 

söylenebilir. 

 Tablo 3. 

Döndürülmüş faktör analizi ve aşamalı kümeleme sonuçlarına göre faktörler ve madde 

sayıları 

Faktörler 5. Boyut 35 Madde  5 Boyut 37 Madde  
Faktör 1 7, 11,  17, 18, 23, 24, 26, 27, 31, 39 7, 11, 18,  24, 26, 27, 31, 39 
Faktör 2 13, 14, 20, 22, 28, 30, 32, 33, 34, 36 4, 8, 9, 13, 14, 20, 22, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36 
Faktör 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 19 1, 2, 3, 5, 6 
Faktör 4 8, 9, 25, 29 10, 12, 17, 19, 21, 23, 25 
Faktör 5 35, 37, 28 35, 37, 28 

   

Tartışma 

 Bulgular gözden geçirildiğinde aşamalı kümeleme ve döndürülmüş faktör analizi 

sonuçlarının ölçeğin aynı sayıda boyuta sahip olduğuna ilişkin kanıtlar sunduğu 

görülmüştür. Bu boyutlar dikkate alınarak yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına 

göre hem aşamalı kümeleme hem de döndürülmüş faktör analizine ilişkin modellerin 

uyum ve hata değerlerinin birbirine çok yakın olduğu söylenebilir. Madde sayısı ve 

maddelerin boyutlara dağılımı bakımından ise aşamalı kümeleme ve döndürülmüş 

faktör analizi sonuçlarının küçük farklılıklar gösterdiği gözlenmiştir. İki teknik için 

boyutlardaki madde sayılarının ve maddelerin değişmesine karşın doğrulayıcı faktör 

analizi sonuçlarının benzer çıkması araştırılması ve üzerinde tartışılması gereken bir 

sonuç olabilir. Diğer yandan ulaşılan bu sonuçlara dayanarak iki modelin tamamen 

uyumlu olduğunu ya da birinin diğerinden daha iyi işlediğini söylemek mümkün 

görünmemektedir. Bu sonuçlara ulaşabilmek için her iki teknik için de boyutlardaki 

maddelerin birbiriyle ilişkisi incelenerek boyutlara isim verme ve boyutlarla maddeler 
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arasındaki ilişkiler yönünden hangi tekniğin daha iyi sonuç verdiğini belirleme 

konusunda uzmanlardan yardım alınmalıdır. 

 Araştırma kapsamında ulaşılan bulgular ve sonuçlar değerlendirilirken bu 

araştırmanın Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi örneklemi ve istatistik dersine 

karşı tutum ölçeğindeki maddelerle sınırlı olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle aşamalı 

kümeleme ve faktör analizini karşılaştırmaya dönük başka araştırmaların da yapılması 

yararlı olacaktır. Özellikle sözel derslere yönelik tutum ölçekleri veya farklı dersler için 

geliştirilen başarı testleri için benzer araştırmalar çeşitli örneklemler üzerinde 

yürütülürse ulaşılacak sonuçlar bu araştırmadaki sonuçların bilimsel değeri konusunda 

daha fazla fikir verici olabilir. 

Kaynakça 

Antalyalı, Ö. L. (2006). Kümeleme analizi. (SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik 
teknikleri içinde. Editör Şeref Kalaycı. 2. Baskı). Ankara: Asil yayın dağıtım. 

 
Büyüköztürk, Ş. (2002). Faktör analizi: Temel kavramlar ve ölçek geliştirmede 

kullanımı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 8 (32) 
 
Byrne, B. M. (1998). Structural equation modeling with lisrel, prelis and simlis: Basic 

concepts, aplications and programming. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum 
Associates. 

 

Erkuş, A. (2003). Psikometri Üzerine Yazılar. Türk Psikologlar Derneği Yayınları, 
No:3, Ankara. 

 
CHILD, D. (2006). The essentials of factor analysis. Third Ed. Continuum, London. 
 
DICKEY, D (1996), Testing The Fit of Our Models of Psychological Dynamics Using 

Confirmatory Methods: An Introductory Primer. (Advances in Social Science 
Methodology, 4 içinde. Editör: Bruce Thompson). London: JAI press Ltd. 

 
Du Toit, M. ve Du Toit, S. (2001). Interactive Lisrel: User’s guide. Lincolnwood: 

Scientific Software International Inc. 
Güzeller, C. O. (2005). Orta öğretim kurumları öğrenci seçme ve yerleştirme sınavının 

geçerliği. Yayımlanmamış doktora tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi. 
 



 377

Korkmaz, A. (2000). Faktör analizi ve parametrik olmayan teknikler ile ceza yargılama 
sürecinin son oluşturma sürecinin incelenmesi. Doktora Tezi.  Ankara: Hacettepe 
Üniversitesi. 

 

Özdamar, K. (2002).  Paket programlar ile istatistiksel veri analizi. Kaan Yayınları, 4. 
Baskı, Eskişehir. 

 
Stapleton, C. D.  (1997). Basic concepts and procedures of confirmatory factor 

analysis. Educational Research Association, Reports-Evaluative (142), Speeches / 
Meeting Papers (150) 

 

Stevens, J. (1996). Applied multivariate statistics for the social sciences. Mahwah, NJ: 
Lawrence Erlbaum Associates. 

 
Tatar, A. (2005). Çok boyutlu kişilik envanteri’nin madde cevap kuramına göre kısa 

formunun geliştirilmesi ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Doktora Tezi, 
İzmir: Ege Üniversitesi. 

 
Tabachnick, B.G., ve  Fidell, L.S. (2001), Using Multivariate Statistics. (4th ed), Allyn 

& Bacon, Boston,  
 
 
Tatlıdil, H. (1996).  Uygulamalı çok değişkenli istatistiksel analiz. Cem Web Ofset Ltd. 

Şti. 
 



  378

Tamamlayıcı Değerlendirme Yaklaşımlarından Portfolyo 

Uygulamalarına İlişkin Veli Görüşlerinin İncelenmesi 

Yrd. Doç. Dr. Murat KAYRİ1                                             Duygu SÜNBÜL2 

 

Özet 

Bu çalışmanın amacı, portfolyo uygulamalarına ilişkin velilerin görüşlerinin incelenmesi, velilerin bu süreçteki 

rollerine ait işlevlerin ne kadarını yerine getirebildiklerinin tespit edilmesidir. Çalışma, 2009-2010 öğretim 

yılında Van ilinde, biri özel, diğeri devlet, iki ilköğretim okulunda öğrenim gören 5. sınıf öğrenci velileriyle 

yapılan görüşmelerden elde edilen verilere dayandırılmıştır. Çalışmanın veri toplama aracı uzman görüşlerine 

başvurularak hazırlanan yapılandırılmış görüşme formudur. Çalışmanın verileri nitel araştırma teknikleri 

kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın bulgularının program geliştirme, değerlendirme ve sınama 

durumlarına ilişkin çalışmalara katkıda bulunacağı düşünülmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Portfolyo, portfolyo değerlendirme, veli görüşleri. 

 

Abstract 
 

The aim of this study is to survey parents’ views about portfolio applications and determine whether parents 

perform their tasks within this process. The study is based on data collected from parents whom children are in 

the 5th grade of two primary schools, one private and one government school- in Van. The study was carried on 

during the 2009-2010 school year. Data for this study was collected through a structured interview form that was 

developed by the researchers. Data was gathered for each research question and listed according to the frequency 

of occurrences. It is hoped that this study will contribute to the program development studies in constructivist 

approach to teaching. 

 

Key words: portfolio, portfolio evaluation, parents’ views.   

 

Giriş  

Eğitimde istenilen başarının elde edilip edilmediğinin belirlenmesi, eksiklerin tespit edilip 

giderilmesinin sağlanması açısından büyük önem taşıyan değerlendirme, değişen eğitim 
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sistemleriyle birlikte kendini yenilemektedir. Bu yenilenme günümüz eğitimine yön veren 

yapısalcı akımın etkisiyle geleneksel anlayışı tamamlar bir nitelik kazanmıştır.  

Öğretmene değerlendirme etkinliğinin tek belirleyicisi ve yürütücüsü rolünü veren geleneksel 

anlayışta öğrencinin bilgiyi öğrenirken nasıl bir yol izlediği, nasıl düşündüğü, nasıl analizler 

yaptığı, bilgiyi nasıl yapılandırdığı ve diğer insanlarla nasıl iletişim kurduğu 

gözlenememektedir. Geleneksel yaklaşımlarla gözlenemeyen kazanımların gözlenmesi 

yapısalcı yaklaşımın amaçlarındandır. Gelişen ve büyüyen dünyada, sürekli yenilenen ve 

değişen bilgiye ayak uydurabilen, bu bilgileri kullanarak yeni bilgiler ve ürünler ortaya 

koyabilen bireyler yetiştirme, yapısalcı yaklaşımın ilkelerinin benimsenmesiyle eğitimin 

hedefi haline gelmiştir. İstenen bu hedefe ulaşabilmek, ancak gelişen dünyaya uygun 

değerlendirme yaklaşımları geliştirmekle mümkün olabilir. Bu ise var olan değerlendirme 

yaklaşımlarının yanında yeni yaklaşımların oluşturulmasını gerektirmektedir. Bu yeni 

yaklaşımlardan biri de portfolyolar ve değerlendirilmesidir (Öncü, 2009). 

2004-2005 öğretim yılında uygulamaya konan, yapılandırmacı akımın etkisiyle yenilenen 

öğretim programlarının da önemle benimsediği portfolyo değerlendirme, öğrenciye, 

öğretmene ve veliye, öğrencinin bir veya daha fazla alandaki başarılarını sunan, öğrenen 

kişinin çabalarını, ilerlemelerini ve performansını ortaya koyan çalışmaların tümünün bir 

klasörde toplanması şeklinde tanımlanabilir (Car, 2006; Arter ve Spandel, 1991, Ediger, 2000; 

Akt. Sırkıntı, 2007)  

Portfolyo, geleneksel anlayıştan farklı olarak, değerlendirme sürecinde yalnızca öğretmen ve 

öğrenciyi görevli görmez. Bu anlayış çerçevesinde eğitim karşılıklı dinamik bir süreçtir. Bu 

sürece öğretmen ve öğrencilerin yanında başta veliler olmak üzere okul yöneticileri ve 

uzmanlar da katılmaktadır (Kutlu, Doğan ve Karakaya, 2008). Bu paydaşlar süreç içinde 

çeşitli görevleri yerine getirerek portfolyo sürecinin verimli sonuçlar vermesinde büyük önem 



  380

taşımaktadırlar. Sürecin temel paydaşlarından öğretmen, öğrenci ve velilerin görevleri şöyle 

özetlenebilir: 

Asıl görevi rehberlik olan öğretmen, portfolyo sürecinde süreci planlar ve değerlendirme 

ölçütlerinin belirleyicisidir. Belirlediği ölçütler dâhilinde portfolyoların değerlendirilmesi 

öğretmenin sorumluluğundadır. Değerlendirme ölçütlerini belirlerken programa uygun 

olmasına dikkat etmeli, ölçütleri açık ve anlaşılır bir biçimde veli ve öğrencilerle 

paylaşmalıdır  (Korkmaz ve Kaptan, 2002). 

Düzenleyici rolü üstlenen öğrenciler, portfolyo dosyalarına hangi çalışmaların 

konulacağından sorumludurlar. Seçimlerini öğretmenlerinin de fikrini alarak yapmalıdırlar 

(Korkmaz ve Kaptan, 2002). 

Velilerin rolü ise; portfolyonun ne olduğu, nasıl hazırlandığı vb. konularda bilgilenmek; 

çocuğunun portfolyosunda yer alan ürünlerle ilgili geri bildirim vermek; araştırma, inceleme, 

gözlem vb. çabalar gerektiren çalışmalarda çocuğun bu çalışmaları yapmasını sağlayacak 

ortam hazırlamak; çocuğuna verilen görevlerin, onun gelişimine katkı sağladığının bilincinde 

olarak onun adına çalışmaları yapmaktan kaçınmak şeklindedir (Kutlu ve arkadaşları, 2008). 

Öğrencinin süreç içinde sürekli takibini ve değerlendirilmesini sağlayan portfolyo 

uygulamalarında öğretmen ve öğrencinin yanında veli boyutu göz ardı edilmemelidir. 

Özellikle performans ödevlerini büyük kısmının evde tamamlandığı düşünüldüğünde velilerin 

öğrencilerini bu konuda nasıl yönlendirdikleri, performans görevi sırasında çocuklarına 

yaptıkları yardımların şekli, bilinçli bir değerlendirme yapıp yapamadıkları, uygulamanın 

sistematiğini ve amacına ulaşmasını etkilemektedir. Bunun yanında portfolyonun uygulandığı 

okulların sahip olduğu veli profili de uygulama için önem taşımaktadır. Velilerin portfolyo 

hakkındaki bilgi düzeyinin, portfolyoya bakış açılarının süreci olumlu veya olumsuz yönde 

etkileyebileceği düşünülmektedir. Tüm bu noktalara dair açıklayıcı bilgilerin tespit 

edilememesi durumunda portfolyo uygulaması sadece öğrencilerin iyi çalışmalarının 
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biriktirildiği bir dosyaya dönüşebilir. Bu açıklamalardan hareketle çalışmanın amacı portfolyo 

uygulamalarına ilişkin velilerin görüşlerinin incelenmesidir. 

Yöntem 

Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu Van ili merkezinde bulunan MEB’e bağlı biri devlet diğeri 

özel, iki ilköğretim okulu 5. sınıf öğrenci velileri oluşturmuştur. Devlet okulundan katılan veli 

sayısı 22, özel okuldan katılan veli sayısı 21 olmak üzere çalışmaya katılan toplam veli sayısı 

43’tür. Velilerin 28’i (%65) erkek, 15’i (%35) bayandır. Yaş dağılımlarına bakıldığında, 22 

(%51) kişiyle velilerin çoğunun 30-35 yaş aralığında olduğu görülmektedir. Velilerin 12’si 

(%30) ev hanımı, dokuzu (%21) polis memuru, sekizi (%18) memur, altısı (%13) öğretmen, 

ikisi (%5) öğretim görevlisi, ikisi (%5) serbest meslek, biri (%2) doktor, biri (%2) avukat, biri 

(%2) hemşire, biri (%2) ziraat mühendisidir. Eğitim durumlarına bakıldığında görüşme 

yapılan velilerin %51’inin üniversite mezunu olduğu görülmektedir.  

Veri Toplama Aracı 

Bu çalışmada, ilköğretim 5. sınıf öğrenci velilerinin portfolyo uygulama sürecine ilişkin 

görüşlerini belirlemek amacıyla yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmıştır. Portfolyo 

uygulamasında karşılaşılan sorunların kapsamlı bir şekilde irdelenmesi için yapılandırılmış 

görüşme formunda yer alan sorular uzman görüşleri ile desteklenmiş, bu durum çalışmanın 

geçerliğini artırmaya yönelik olarak yapılmıştır. Ölçme aracının geçerliğini artırma adına 

sadece uzman görüşü ile yetinilmemiş, görüşme formunda yer alan maddeler alanyazında 

incelenen birçok çalışmanın bulgularına dayandırılarak oluşturulmuştur. Nitel araştırma 

kapsamında iç geçerlik sağlanmaya çalışılmış; ulaşılan kategori ve yorumların gerçekleşen 

doğrularla örtüşme ve gerçeği yansıtabilme özellikleri göz önünde bulundurulmuştur. Ayrıca, 

araştırmanın iç geçerliğini artırabilmek için çalışma grubundaki bireylere müdahalede 

bulunulmamış ve araştırmacıların öznel düşünceleri azami düzeyde yorumlara katılmamıştır. 
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Yürütülen bu nitel çalışmadaki dış geçerliğin sağlanması için de, kategoriler özen içerisinde 

temalar ile okunabilir bir seviyeye çıkarılmış, bulguların genellenebilirliği için de 

değişkenlerin seçimi ve bulgulara ait yorumlar alanyazından esinlenerek ilişkilendirilmiştir. 

Ancak, Büyüköztürk ve arkadaşları (2008), nitel araştırmaların bütünü ile nesnel 

olamamalarından kaynaklı dış geçerliğin yüksek seviyelerde elde edilmesinin çok güç 

olduğunu bildirmektedirler. Ölçme aracının güvenirliği için yapılandırılmış görüşme formu 

açık ve anlaşılır bir dil ile oluşturulmuş, çalışma grubundaki bireyler ile yapılan görüşme 

esnasında ortamın titizliğine özen gösterilmiştir. Velilere uygulanan yapılandırılmış görüşme 

formu bizzat veliler tarafından doldurulmuş, bu yolla ölçme aracına yansıyan bulgular 

velilerin yazılı metinlerinden üretilmiştir. Ortamdan, ölçme aracından ve ölçmeciden kaynaklı 

oluşabilecek hatalar en az seviyeye indirgenmeye çalışılmış ve güvenirliğin istenen düzeyde 

olmasına dikkat edilmiştir. 

Verilerin Toplanması 

Hazırlanan yapılandırılmış görüşme formu ilk olarak devlet okulundaki velilere veli toplantısı 

sırasında uygulanmıştır. Uygulama sırasında portfolyo hakkında genel bilgi verilmiş, velilerin 

görüşlerini yönlendirecek bilgilerden kaçınılmış, kişisel görüşler belirtilmemiştir. Daha sonra 

aynı yapılandırılmış görüşme formu bir veli toplantısı sırasında özel okuldaki velilere ilk 

uygulamanın benzeri şekilde uygulanarak velilerin görüşleri alınmıştır. 

Verilerin Analizi 

Çalışma grubundaki velilerin önemli görülen bazı demografik değişkenleri frekans ve yüzde 

dağılımı ile betimlenmiştir. Çalışmanın sadece bu kısmında nicel bir yaklaşım söz konusu 

olmuş, çalışmanın merkezine alınan “velilerin portfolyo uygulamasına ilişkin görüşleri” 

değişkeni sadece nitel olarak modellenmiştir. Nitel araştırma, gözlem, görüşme ve doküman 

analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda 
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gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği 

araştırma olarak tanımlanabilir (Yıldırım ve Şimşek, 2006). 

Velilere gerekli şartlar sağlandıktan sonra uygulanan yapılandırılmış görüşme formu 

araştırmacı tarafından çözümlenmiş, verilen cevapların her biri numaralandırılarak görüşme 

döküm formu oluşturulmuştur. Görüşmenin dökümleri yapıldıktan sonra, görüşme soruları tek 

tek ele alınarak, her soru için verilen tüm yanıtlar doğrultusunda seçenekler sıralanmıştır. Bu 

değerlendirmeler sonucunda her bir soru ile ilgili yanıt seçeneklerinin yazılı olduğu “Görüşme 

Kodlama Anahtarı” hazırlanmıştır. 

Bulgular 

Bu bölümde araştırmada görüşleri alınan katılımcıların sorulara verdikleri yanıtların yüzde ve 

frekansları alınarak veriler oluşturulmuş ve elde edilen veriler yorumlanmıştır. 

Şekil 1. Velilerin portfolyo uygulamasının gererkliliğine ilişkin görüşleri 
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Şekil 1’de velilerin “Portfolyoları hangi yönleriyle gerekli buluyorsunuz?” sorusuna verdikleri 

cevaplar üst düzey zihinsel yetenekleri geliştirme koduyla kodlanmıştır. Devlet okulunda 

okuyan öğrencilerin velileri ile özel okulda okuyan öğrencilerin velilerinin bu soruya 

verdikleri cevaplar incelendiğinde, portfolyonun gerekliğine ilişkin düşüncelerinin ortak 

olduğu anlaşılmıştır. Velilerin büyük bir kısmı çocuklarında araştırma ve uygulama becerisi 

geliştirdiği gerekçesiyle bu uygulamaları gerekli bulmaktadır.  Bunun yanında veliler 

portfolyoları kaynak yaratma, çözüm üretme, planlı ve programlı çalışmayı sağlama gibi 

özellikleriyle gerekli bulduklarını açıkladıkları gözlenmiştir. Veliler bu becerilerin paralelinde 

çocuklarında sorumluluk ve başarıya ulaşma duygusunun geliştiğini, bu sayede çocuklarında 
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artan bir özgüven gözlemlediklerini belirtmişlerdir. Bunun yanında velilerin önemli bir 

kısmının portfolyoları el becerisi geliştirdiği ve çocuklarının gizli becerilerini ortaya çıkardığı 

gerekçesiyle gerekli bulduğu belirlenmiştir. Ayrıca öğretmen velilerin birinin soruyu “Daha 

önce böyle bir sözcük duymamıştım” şeklinde, ev hanımı velilerden birinin de “İlgi 

duydukları alanlarda zaten çalışmalar yaptıkları için gerekli bulmuyorum.” şeklinde 

cevaplaması dikkat çekicidir. Görüşme yapıldığı sırada bu velilerin portfolyo ve performans 

kelimeleriyle ne anlatılmak istendiğini anlamadıkları saptanmıştır. Ev hanımı olan velinin 

çocuğunun yaptığı çalışmaların portfolyo dosyası için yapmış olduğu performans görevleri 

olduğunu bilmemesi ve öğretmen bir velinin portfolyo sözcüğünü duymamış olması portfolyo 

konusundaki bilgi yetersizliğinin kanıtı olarak yorumlanabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2. Velilerin çocuklarına yardımcı olma şekillerine ilişkin görüşleri 
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Görüşmede velilere “Performans görevlerinin yapımı sırasında çocuklarınıza ne gibi 

yardımlarda bulunuyorsunuz? Bu süreçte rolünüzü ne olarak görüyorsunuz?” sorusu 

yöneltilmiştir. Hem özel okul hem de devlet okulunda okuyan öğrencilerin velilerinin 

verdikleri cevapların incelenmesiyle Şekil 2’deki hususların sıkça vurgulandığı görülmüş, 

cevaplar arasında belirgin bir farkın olmadığı tespit edilmiştir. 

Elde edilen veriler incelendiğinde velilerin, çocuklarına çeşitli şekillerde yardımlarda 

bulundukları anlaşılmıştır. Ancak yardımların kaynak ve materyal temininde yoğunlaştığı 

hatta birçoğunun bu görevin tamamını kendi üzerlerine aldığı tespit edilmiştir. Oysa 

performans görevlerinin amacı öğrencilerin problemleri çözmede hangi kaynaklardan 

faydalanabileceğini öğretmektir. Velilerin bu tutumu öğrencilerde araştırma becerisinin 

gelişmesini engelleyeceği gibi, öğrencilerin hazırcılığa alışmasına da neden olabilir.  
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Veriler bize performans görevlerinin çoğunun veliler tarafından yapıldığını da göstermektedir. 

Buna sebep olarak veliler, performans görevlerinin çocukların beceri düzeylerinin üstünde 

olmasını göstermektedirler. Oysa performans görevleri zaten çocukların bilgi ve beceri 

düzeylerinin belirlenebilmesi ve ardından eksiklerin tamamlanabilmesi amacıyla 

verilmektedir. Velilerin bu tutumu da çocukların gelişimlerini olumsuz etkileyebilir. Bunun 

yanında velilerden alınan cevapların bir kısmı portfolyoya karşı olumlu tutumla yaklaşıldığını 

göstermektedir. Bu cevaplar doğrultusunda velilerin çocuklarına yalnızca yol gösterici, 

rehberlik edici bir şekilde yaklaştığını, fikir vererek bakış açısı geliştirmelerini 

desteklediklerini, yardım ettiklerini ancak sonucu çocuklarına bıraktıkları gözlemlenmiştir. 

Hem olumlu hem olumsuz iki tutumun belirlendiği bu verilerden yola çıkarak velilerin 

yeterince bilgilendirilmediği, bu nedenle yapılan performans ödevlerinin çocukların 

gelişiminden çok not alma ve estetik kaygısıyla veliler tarafından hazırlandığı 

düşünülmektedir.    

Velilerin “Portfolyo uygulamalarında ne gibi zorluklarla karşılaşıyorsunuz? Açıklayınız?” 

sorusuna verdikleri cevaplardan yola çıkılarak Şekil 3 oluşturulmuştur. Velilerin 

karşılaştıkları zorluklara ilişkin verdikleri cevaplar;  Kaynak ve Materyal ‘e ilişkin olarak, 

Öğrencilerin Motivasyon ve İlgisine ilişkin olarak, Ödevlerin Niteliğine ilişkin olarak toplam 

3 kategoride birleştirilmiş ve her kategoriyle ilgili cevaplar 11 başlık altında toplanmıştır 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3. Velilerin portfolyo uygulaması sırasında karşılaştıkları zorluklara ilişkin görüşler 
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Görüşme formunun uygulanması sırasında devlet okulunda okuyan öğrencilerin velilerinin 

büyük çoğunluğunun araştırma ödevlerinde kaynak ve materyal bulmada zorlandıklarını ifade 

ettikleri gözlemlenmiştir. Veliler internet tabanlı ödevlerin çok da yararlı olmadığını özellikle 

çoğu internet sitesinin çocukların gelişimini olumsuz etkileyecek içerikte olmasından dolayı 
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aksine zararlı bulduklarını, bu tarz ödevleri çocuklarının değil de kendilerinin yaptığını 

söyleyerek, öğretmenlerin internetin yanında alternatif kaynaklar da göstermesi ve 

hazırlanacak ödevlerin daha çok hayatın içinden seçilmesi önerisinde bulunmuşlardır.  Bunun 

yanında veliler internet üzerinden bulunan ödevlerin hiçbir değişiklik yapılmadan aynen 

kullanıldığını böylece bir yarar sağlamadığını gözlemlediklerini belirtmişlerdir.  

Karşılaşılan sıkıntılar konusunda; velilerin, çocukların ödevleri son gün yapmaya 

başladıklarını, bunun sonucunda da özensiz ödevlerin ortaya çıktığını belirttikleri 

görülmüştür. Bunun yanında veliler, çocukların oyun oynama isteğini engelleyemediklerini, 

bu yüzden bu tür zaman alan ödevleri çocuklarına zamanında yaptıramadıklarını ifade 

etmişlerdir.  Ayrıca veliler, hazırlanacak olan performans görevlerine ait ders ve konuların 

öğrenciler tarafından seçilmesi önerisinde bulunmuş, bunun onların ödev yapma isteklerini 

artıracağı kanısında oldukları tespit edilmiştir. Veliler çocuklarının ödevin konusunu ve 

amacını tam olarak açıklayamadığı durumlarda, yani ödevin nasıl yapılacağına dair bir 

yönergenin olmayışı sebebiyle ciddi sorun yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Ayrıca yapılan 

görüşmelerde; velilerin, ödevlerin çoğunu öğrencilerin bilgi ve becerilerinin üstünde olduğuna 

inandıkları ve bu sebeple ödevleri kendilerinin yaptıklarını ifade ettikleri gözlemlenirken, bir 

kısmının da çocuklarının düşük not alma kaygısıyla ödevleri kendilerine yaptırdıklarını 

belirttikleri görülmüştür. Bu problemle daha önceki sorulara verilen cevaplarda da 

karşılaşılmıştır. İlköğretim ders kitaplarında verilen örnek proje ve performans görevlerinin 

birçoğu velilerin bahsettiği düzeydedir. Bundan dolayı ödevleri velilerin yapması bu ödevlerin 

asıl amacından sapmasına neden olabilir. 

Özel okulda öğrenim gören öğrencilerin velilerinin çok kısa sürede teslim edilmesi istenen 

ödevlerin yetiştirilmesi konusunda sıkıntı yaşadıklarını ifade ettikleri belirlenmiştir. Aynı 

soruna devlet okulundaki velilerin cevaplarında rastlanmamıştır. Özel okulda okuyan 
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öğrencilerin ebeveynlerinin her ikisinin de çalışmasının bu tarz bir probleme sebep olmuş 

olabileceği düşünülmektedir.  

Tartışma ve Yorum 

İlköğretim 5. Sınıf öğrenci velilerinin tamamlayıcı değerlendirme yaklaşımlarında portfolyo 

uygulamalarına ilişkin görüşlerinin araştırıldığı bu çalışmada aşağıdaki temel sonuçlara 

ulaşılmıştır: 

Velilerin portfolyo uygulamalarını, çocuklarında genel anlamda bilgi ve beceri geliştirdiği 

gerekçesiyle gerekli buldukları tespit edilmiştir. Bu bilgi ve beceri gelişiminin sonucunda 

öğrencilerde özgüven, sorumluluk gibi olumlu davranışların kazanıldığı yönünde ortak bir görüş 

bildirmişlerdir. Portfolyo uygulamasının özellikle el becerisi geliştirdiği yönünde yoğunlaşan 

görüşler incelendiğinde performans görevlerinin daha çok el becerisi gerektirir şekilde verildiği 

anlaşılmıştır. Oysa portfolyo dosyasını oluşturmak amaçlı verilen performans görevleri yalnız 

el becerisi gerektiren çalışmalar değildir. Performans görevleri, öğrencilere gerçek yaşamda 

karşılaşabilecekleri problem durumlarını sunan ve öğrencilerin üst düzey zihinsel 

becerilerinin geliştirilmesini ve ölçülmesini amaçlayan etkinliklerdir (Kutlu ve arkadaşları, 

2008). Velilerin durumu böyle değerlendirmesi, öğretmenlerin yanlış şekillerde ödevler 

vermesiyle öğrencilerin sürekli el becerilerine yönelik çalışmalar yapmasından kaynaklanıyor 

olabileceğini düşündürmektedir. 

Devlet okulunda öğrenim gören öğrencilerin velilerinin portfolyo uygulaması sırasında en çok 

karşılaştıkları sorunun kaynak ve materyal temini olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca velilerin 

performans görevlerinin yapılışına dair bir yönerge eksikliğini dile getirdikleri saptanmıştır. 

Ancak, Kutlu ve arkadaşları (2008), her performans görevinin belirtilen bölümlerden oluşan 

bir matbu şeklinde öğrencilere dağıtılmalısını, böylece öğrencilerin neyi, niçin ve nasıl 

yapacakları konularına açıklık getirileceği noktalarına vurgu yapmaktadırlar. Bu eksikliğin 

öğretmenlerden kaynaklanmış olabileceği gibi öğrencilerin de bu konuda sorumsuz 

davranarak verilen kâğıtlara gereken özeni göstermeyip kaybettikleri de düşünülebilir.  Hem 
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devlet okulundaki, hem de özel okuldaki velilerin cevaplarından, performans görevlerini 

öğrenciler yerine velilerin yaptığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Velilerin portfolyo uygulamalarının değerlendirme boyutunda yetersiz kaldıkları, çocuklara 

yeterli dönütü sağlayamadıkları tespit edilmiştir. Bunun yanında velilerin bazılarının portfolyo ve 

performans kavramlarına yabancı oldukları gözlenmiş, görüşme sırasında bu yönde cevaplar 

verdikleri belirlenmiştir. Bu konuda velilerin bilgilendirilmesi sağlanabilir. 

Velilerin çoğunun performans ödevleri için gerekli internet araştırmasını kendileri yaptığı, 

interneti zararlı buldukları sonucuna ulaşılmıştır. Ancak günümüzde internet kullanımı 

küçümsenmeyecek bir öneme sahiptir. Doğru kullanımının çocuklara kavratılması, zararlı 

içerikli sitelerin engellenmesi için aile koruma şifrelerinin temin edilmesi ve çocuklara 

yönelik eğitim sitelerinden faydalanılmasının sağlanmasıyla bu sorun çözülebilir.  

Özel okulda okuyan öğrencilerin velilerinin kısa süreli portfolyo görevlerinin hazırlanmasında 

sorun yaşadıkları tespit edilmiştir. Bunun dışında özel okulda okuyan öğrencilerin velilerinin 

portfolyo sürecine ilişkin belirgin zorluklarla karşılaşmadıkları sonucuna varılmıştır.   
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Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü Sanat Atölye Derslerinde 

Portfolyo Kullanımının Öğrenci Görüşleriyle Değerlendirilmesi 

Nuray MAMUR1 
Vedat ÖZSOY2  

 

ÖZET 
Bu çalışmanın amacı, Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri sanat atölye derslerine özgü hazırlanan portfolyo değerlendirme 

tekniğini etkililiği ve uygulanabilirliği açısından değerlendirmektir. Çalışma 2006-2007 öğretim yılında bir güzel sanatlar 
lisesi resim bölümü 9. Sınıf İki Boyutlu Sanat Atölye dersi ve 11. Sınıf Grafik Tasarım derslerinde yürütülmüştür. 15 
haftadan oluşan uygulama sürecinde toplam 46 öğrenci ile çalışılmıştır. Nitel araştırma yöntemi ile gerçekleştirilen bu 
çalışmada, araştırma verileri odak grup görüşme yöntemiyle elde edilmiştir. Araştırmadan elde edilen veriler içerek analizi ile 
çözümlenmiştir. 

Araştırma sonunda; portfolyoların derin ve kapsamlı değerlendirmeye olanak tanıdığı, öğrenme sürecini desteklediği, 
öğrencinin kendisine ve öğretmenine daha detaylı bilgi sunduğu, öğrenciyi sorumluluk almaya teşvik ettiği ve öğretmen ve 
akranları ile etkileşime girme olanağı verdiği belirlenmiştir. Bu nedenle portfolyo değerlendirme tekniğinin görsel sanatlar 
öğretiminde bir değerlendirme aracı olarak kullanılması önemli görülmektedir. 
 

Anahtar Sözcükler: Görsel Sanatlar Eğitimi, Ölçme ve Değerlendirme, Alternatif Ölçme Değerlendirme, Portfolyo 
Değerlendirme 

 
ABSTRACT 
 
The purpose of this study is to evaluate the effectiveness and applicability of portfolio assessment technique which is 

prepared for Anatolian Fine Arts High Schools art studio courses. This study was conducted in  a 9th level of Anatolian Fine 
Art high school two dimension studio classes and 11th level graphic design classes  during 2006-2007 education period. The 
study was carried out during 15 weeks with 46 students. Qualitative research technique was used and the data was obtained 
by using focus group interviews technique. The data was examined with the help of content analysis technique.  

At the end of the study, it is determined that portfolios enable deep and comprehensive assessment, support the learning 
process, offer more detailed information to  students and their teacher, encourage the students to take responsibility and 
enable  students to interact with teacher and their peers. Therefore, using portfolio assessment technique as an assessment 
tool in teaching visual arts is seen important. 

 
Key Words: Visual Art Education, Assessment and Evaluation, Alternative Assessment and Evaluation, Portfolio 

Assessment 

GİRİŞ 

Problem Durumu 

Son yıllarda eğitimde gerçekleştirilen önemli değişiklikler, özellikle öğrenme sürecinde 

öğretmenlerin öğrencilerine nasıl yardımcı olabileceği ve öğrencilerin nasıl öğrendiği 

konusundaki bilgilerinde artışı sağlamıştır. Öğrencileri sadece “bilgi alıcıları” olarak 

görmekten öte onları, etkin öğrenenler olarak görmeye doğru giden bir farklılaşma 

oluşturulmuştur. Diğer bir anlatımla, öğretimi vurgulayan “davranışsal modellerden” çok 

öğrenmeyi vurgulayan “bilişselci ve yapısalcı modeller” benimsenmiştir (Bekiroğlu 2005). 

Eğitimde gerçekleştirilen bu yenilikler, uygulanan ölçme değerlendirmede de alternatif 

yöntemleri ortaya çıkarmıştır. Öğretimde sonucu değerlendirmek kadar süreci ve performansı 
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değerlendirmeye de geçilmiş, “alternatif” ya da “tamamlayıcı”  olarak adlandırılan ölçme ve 

değerlendirme yöntemleri kullanılmaya başlanmıştır. 

Yeteneklerini sergileme ve bir şeyler üretme anlayışı ile öğrencinin ne yapabildiğine 

odaklanan bu yöntemlerden biri de portfolyo değerlendirmeleridir. Öğrencinin ürününün 

yanında, ürüne ulaşma yolunu, yani sürecini de yoklayan portfolyolar uzun yıllar sanatçılar 

tarafından çalışmalarını sunmak, sanatsal ifadelerini, yeteneklerini göstermek ve çalışmalarına 

destek sağlamak amacıyla kullanılmıştır. Fakat okullarda ölçme ve değerlendirme amacıyla 

kullanılması oldukça yenidir. 

Alan yazın incelendiğinde (Sewell, Marczak ve Horn, 2002) portfolyoların programda 

yer alan bireyselleştirilmiş ya da esnek hedefler veya sonuçların değerlendirilmesinde, 

bireylerin toplum içinde değişmelerinin ve değişme kararlarının izlenmesinde, öğrencilerin 

çevresini ve içindeki yaşadığı toplumu tanıması, etkileşimde bulunması ve bunlarla ilgili 

süreçlerin takip etmesinin beklendiği durumlarda kullanılabileceği belirtilmektedir. Ayrıca 

portfolyoların sürecin her aşamasındaki değişme ve gelişmeleri dikkate alabilme özelliği 

taşıması, öğrencilerin süreç içersinde izlenmelerini kolaylaştırdığı düşüncesiyle uygun 

görülmektedir (Atılgan, Doğan ve Kan, 2006). 

Görsel sanatlar eğitiminde öğrenme, süreç ve bu sürecin sonunda ortaya çıkan ürünlerden 

oluşmaktadır. Yani öğrencinin ödevinin sonunda ortaya koyduğu ürünün dışında onun 

çabalarının ve sanatsal deneyimlerinin de değerlendirilmesi gerekmektedir. Çünkü görsel 

sanatlar alanındaki pek çok öğretmen öğrencileri mevcut problemi çözmek konusunda daha 

araştırmacı olma yönünde motive etmektedir. Bu süreçte öğretmenler öğrencilerden sonuçta 

tek bir çözüm üretmelerini bekleseler de onlardan başka seçenekler de görmek 

istemektedirler. Bu nedenle portfolyo süreci öğrencinin sarf ettiği çabanın her bir aşamasını 

gösterebilecek bir değerlendirme yöntemi olarak görülmektedir. Bu durumda öğrencinin tüm 

çalışma süreci değerlendirilmekte, verilen not çalışmanın son haline değil de onun niteliğini 

ve üretim evresindeki çalışmalarını yansıtmaktadır. Bu nedenle Walker (1998) portfolyo 

değerlendirmesinde öznel ölçütlerin daha az rol oynadığını ve notlandırma sürecinde 

öznellikten ve gizemlilikten daha çok uzak durulduğundan bahsetmektedir. Öyle ki Blaike, 

Schönau ve Steers (2004) tarafından yapılan bir araştırmada Hollanda, Kanada ve 

İngiltere’deki sanat ve tasarım derslerinde portfolyo kullanımı incelenmiştir. Elde edilen 

sonuçlar; sanat ve tasarım derslerinde portfolyo hazırlığına karşı olumludur. İngiliz 

öğrencilerin % 94’ü, Kanadalı öğrencilerin % 77’si Hollandalı öğrencilerin ise % 57’si 

portfolyo değerlendirmelerinin çok yararlı bir deneyim olduğuna inanmaktadır. Ayrıca 
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araştırmaya katılan öğrencilerin büyük çoğunluğu özellikle grup eleştirisi ve öğrenciye 

öğretmeniyle konuşabilme fırsatı vermesi ve üniversitelerin, liselerin sanat bölümlerine 

girmek isteyenler için oldukça yararlı deneyimler kazandırdıklarını belirtmişlerdir. 

Portfolyonun görsel sanatlar eğitiminde öğrenci başarısının ölçülmesinde alternatif bir 

yöntem olarak kullanılması oldukça yenidir ve ölçme değerlendirmedeki uygulanabilirliğinin 

araştırmalarla belirlenmesi gerekmektedir. Bu araştırmanın çalışma alanını oluşturan Anadolu 

Güzel Sanatlar Liseleri (AGSL), alanında ilgi ve yetenekleri olan öğrencilerin yaratıcı, 

yorumcu ve üretken yönlerini geliştirmek amacı ile kurulmuştur. Bu nedenle araştırmada 

öğretmen ve öğrencilerin sanat eğitimi sürecinde ve sonunda ölçme ve değerlendirmeden 

beklentilerinin ve portfolyo tekniğinin uygulanması ile etkililiğinin araştırılması gerektiğine 

inanılmaktadır. Böyle bir uygulamada öğrenci görüşlerinin alınması eğitim sistemimiz için 

uygulanabilirliğinin araştırılması bakımından önemli görülmektedir. 

Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmanın amacı, AGSL Resim Bölümü sanat atölye derslerinde kullanılan portfolyo 

değerlendirme tekniğinin etkililiğini öğrenci görüşleriyle değerlendirmektir. Bu çerçevede 

araştırmada şu sorulara cevap aranmıştır. 

a) Öğrenciler portfolyo değerlendirme tekniğinin sanatsal öğrenmeyi değerlendirmede 

oluşturduğu değişimleri nasıl değerlendirmektedir? 

b) Öğrencilerin portfolyo değerlendirme tekniği uygulamasında yaşadıkları güçlüklere 

ilişkin görüşleri nelerdir? 

YÖNTEM 

AGSL Resim Bölümü atölye derslerinde öğrencilerin sanatsal gelişimini değerlendirmede 

portfolyo etkililiğinin araştırıldığı bu çalışma nitel araştırma yöntemleri kullanılarak  

yürütülmüştür. Araştırmada uygulama/karşılıklı işbirliği/tartışma odaklı eylem araştırması 

kullanılmıştır. Böylelikle öğrencilerin portfolyo değerlendirme sürecinde elde ettikleri 

deneyimleri ve bakış açılarını derinlemesine anlama hedeflenmiştir. 

Çalışma Grubu 

Çalışma 2006-2007 öğretim yılında Bolu Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü 9. 

Sınıf İki Boyutlu Sanat Atölye Dersi ve 11. Sınıf Grafik Tasarım derslerinde yürütülmüştür. 

15 haftadan oluşan uygulama sürecinde toplam 46 öğrenci ile çalışılmıştır. Araştırmanın 

çalışma grubunun belirlenmesinde “tipik durum örneklemi”nden yararlanılmıştır. 
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Veri Toplama Teknikleri 

Bu çalışmada araştırma verileri “Odak Grup Görüşme” tekniği kullanılarak toplanmıştır. 

Odak grup görüşmeleri araştırmanın çalışma grubundan seçkisiz örneklem ile seçilen 7 

öğrenci ile yapılmıştır. Odak grup görüşmeleri portfolyo değerlendirme sürecinde ve 

uygulamanın sonunda yapılmıştır. Böylelikle portfolyo değerlendirmelerine dair öğrencilerin 

tutumlarını, duygularını, deneyimlerini ve tepkilerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Görüşme 

sorularının hazırlanmasında öğrencilerin tanışık olduğu bir sözcük dağarcığı kullanılmasına 

dikkat edilmiş ve soruların daha kolay anlaşılabilmesi için alternatif sorularla ve sondalarla 

desteklenmiştir.  

İşlem (Uygulama Süreci) 

Portfolyo uygulamalarında öncelikle, uygulamanın yapılacağı tarihlerde sanat atölye 

derslerine yönelik öğretim programının hangi aşamada olabileceği belirlenmiş, bu belirleme 

ders öğretmenleri ile görüşülerek yapılmıştır.  Daha sonra öğrencilerin farklı boyutlardaki 

sanatsal becerilerini ve süreç içersindeki gelişimini yansıtacak türde portfolyo içeriği 

belirlenmiş ve değerlendirme formları hazırlanmıştır. Her bir çalışmanın ve değerlendirme 

formlarının amacı açık bir şekilde ifade edilmiştir. Geliştirilen bu değerlendirme formlarının 

geçerliğini ve sistem içerisinde uygulanabilirliğini belirlemek üzere ölçme ve değerlendirme 

alanından bir, görsel sanatlar eğitimi alanından üç uzmanın görüşüne başvurulmuş; öneriler 

doğrultusunda formlara son şekli verilmiştir. 

Bu çalışmanın uygulama süresi 15 hafta olarak belirlenmiştir. Bu sürecin ilk üç haftasında 

öğrencilere araştırmacı tarafından portfolyo değerlendirmelerinin kavramsal boyutu hakkında 

bilgi verilmiş ve öğrenciler portfolyo içeriğine yönelik karar verme sürecine katılmışlardır. 

Uygulama süreci Tablo 1’de verilmiştir. 

 
Tablo 2: Portfolyo Değerlendirme Süreci Haftalık Etkinliklerine Ait Alt Boyutlar 

Haftalık Etkinliklere Ait Boyutlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Konuyla ilgili bilgilendirme X      X      
Sanatsal çalışmalara yönelik araştırmalar ve eskizler yapma  X X     X X    
Seçilen eskizi geliştirme çalışmaları yapma   X X     X X   
Döneme ait ürünleri biriktirme  X X X    X X X   
Kendini en iyi yansıtacak ürünleri seçme    X X     X X  
Seçilen ürünlere öz değerlendirme yapma     X X     X X 
Seçtiği bir arkadaşının çalışmasına akran değerlendirme yapma     X X     X X 
Portfolyonun içeriğini kontrol listesi çerçevesinde kontrol etme     X X     X X 
Portfolyonun kapağını ve içindekiler kısmını oluşturma.     X X     X X 
Dersle ilgili kendini yansıtacak süreç değerlendirme yazma      X      X 
Öğretmenleriyle aldığı dönütler doğrultusunda görüşmeler yapma  X X X X X  X X X X X 
Aldığı dönütler doğrultusunda gelişim dosyası hakkında karar verme.     X X     X X 

Tabloda her bir sütun 4 ders saatini (1 saat 45 dk.) karşılığıdır. 
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Verilerin Analizi 

Araştırmada odak grup görüşmesiyle elde edilen nitel veriler içerik analizi tekniğiyle 

çözümlenmiştir. Kategori ve alt kategorilerin oluşturulmasında daha güvenilir sonuçlar elde 

etmek için program geliştirme alanından bir, görsel sanatlar eğitimi alanından iki uzmanın 

desteğinden yararlanılmıştır.  

BULGULAR ve YORUM 

AGSL Resim Bölümü öğrencilerinin portfolyo değerlendirme tekniğine dair görüşleri 

araştırmanın amacı doğrultusunda iki ana başlık altında toplanmıştır. 

1. Portfolyo  Değerlendirme Tekniğinin Sağladığı Değişimlere İlişkin Öğrencilerin 

Görüşleri 

Bu çalışmada portfolyo değerlendirmesinin sanat atölye derslerinde uygulanması 

sonucunda; öğrenme sürecinde öğretmen ve öğrencilere sağladığı kazanımlarda değişime 

dönük etkin bir rolü olduğu görülmüştür. Elde edilen verilerin analizi sonucunda Şekil 1’de 

görülen kod ve temalara ulaşılmıştır. 

 
 

Şekil 1: Portfolyo Değerlendirme Tekniğinin Sağladığı Değişimler  

 
1.1. Öğretmene Sağladığı Kazanımlar 

Öğrenci görüşleri incelendiğinde; portfolyoların öğretmenler için öğrenciyi tanıma, 

öğrenileni belgeleme, objektif bir değerlendirme yapma olanağı sunduğu tespit edilmiştir. 

Portfolyolar öğrenciyi daha detaylı tanıma ve onların eğitimsel ihtiyaçlarını belirlemeye 

olanak sağlamıştır.  
“Öğrenciyi daha iyi tanıma açısından daha iyi oldu. Öz değerlendirme açısından, hayal gücümüzü kullanma 
açısından, eleştiri açısından, araştırma açısından” (OGG Kaydı 3,st 277-282). 

 

Portfolyo 
Değerlendirme 

Sürecinin Sağladığı 
Değişimler 

Öğretmen 
Kazanımları 

Öğrenci 
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Öğrenci portfolyonun farklı yönlerini gösterebildiğini ifade etmiştir. Öğrenciler 

portfolyoyu oluştururken olası konuyu araştırma, detaylı incelemede bulunma, kendi 

birikimlerini sunma ve değerlendirme gibi pek çok beceriyi kullanma durumunda 

kalmışlardır. Yapılan bu çalışmalarda öğretmene öğrencinin gelişimi ve hangi alanda daha 

fazla gelişime ihtiyaç duyduğu hakkında bilgi vermede etkili olmuştur. Bu bağlamda 

öğrencinin yeterlilik düzeyinin belirlenmesinin; öğrenciye bireysel öğrenme olanakları 

yaratılmasına ve her öğrencinin yetersiz olduğu alan çerçevesinde yetiştirilmesine imkân 

tanıdığı söylenebilir. Çünkü öğrencinin bir alanda (örneğin; uygulama becerileri) yeterli 

olması diğer alanlarda da yeterli olabileceği (örneğin; eleştirel düşünme) anlamına 

gelmemektedir (Grady 1992).  

Öğrenciler portfolyonun bir diğer işlevini de gelişimi ve öğrenileni belgelendirme olarak 

nitelendirmişlerdir.  
“Portfolyolar yanlışlarımızı ve doğrularımızı çok net bir biçimde görmemizi sağladı” (OGG Kaydı 3,st 153). 
 
“Bende arkadaşlarıma katılıyorum nerede olduğumuzu belgeliyor resmen.” (OGG Kaydı 3, st 155). 

Öğrenciler bu süreci “nerede olduğumuzu belgeliyor” sözleriyle ifade etmişlerdir. Bulgular 

portfolyoların iletişim için somut bir araç vazifesi sunduğunu göstermektedir. Öğrencilerin 

yaptığı çalışmaları portfolyolarında toplaması, öğretmenin öğrencinin yeteneklerini, güçlü 

olduğu yönleri, başarılarını ve süreç içersindeki gelişimleri ile ihtiyaç duyduğu alanları 

belirlenmesine olanak sağlamıştır. Böylelikle ileriki zamanlarda yapılabilecek öğrenmeye 

dönük analizler içinde bir plan teşkil etmiştir. 

Portfolyonun öğretmene sunduğu kazanımlardan bir diğeri de daha kararlı not vermeye 

olanak tanıması olmuştur. Portfolyo için ayrı zamanlarda toplanan pek çok veri ve öğrenci 

değerlendirme yazıları öğretmenin öğrenci hakkında karar vermesini kolaylaştırmıştır. 

Öğrencilerden ikisi, portfolyonun öğretmen için sağladığı kolaylığı şöyle dile getirmiştir. 
“Ya aslında ben öğretmenimle ilgili öğrenciyi daha iyi tanıyabildiğini düşündüm. Portfolyolar sayesinde daha kesin 
ve kolay kararlar verebildiğini .. gözlemledim” (OGG Kaydı 2, st 109-110). 
 
“Sonuçta öğrencinin ne kadar çalıştığını, neler yaptığını nasıl geliştiğini daha rahat görebiliyorlar. Öğrencilerde 
şöyle düşünüyor. Evet, haksız değil öğretmen her şey açık ve net. Öğretmen böyle değerlendirmekte haklı 
diyebiliyoruz. Öğretmenlerde aslında daha rahat not veriyor bize. Çünkü her şey belli, açık ve net. Öğrenciyi 
denetleme açısından da daha rahat oluyor” (OGG Kaydı 2, st 9-12). 

 
Öğrenci, portfolyonun öğretmenin kendisini tanıması ve daha kararlı değerlendirmeler 

yapabilmesi yönünde etkisi olduğunu belirtmiştir. Öğrenci aynı zamanda yapılan ölçümlerin 

açık ve net olması ile öğretmenini anlama yönünde bir tutum sergilediğini ifade etmiştir.  

Araştırmalar portfolyoların oluşturulmasında tek bir yolun olmadığını göstermiştir. 

Portfolyonun içeriğinin esnek ve programın hedefleri çerçevesinde yapılanıp devamlı 

gelişmeye açık olması en önemli özelliklerindendir (Lorie Cook, 2001). Bu çalışmada da 
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portfolyo değerlendirme tekniğinin esnek ve çoklu olması öğrencilerin bütün olarak kapsamlı 

ve derin değerlendirilmesini sağlamıştır. Portfolyo değerlendirme ölçütlerinin ayrıntılı ve 

kapsamlı bir şekilde öğrenciye sunulması ve dosya içeriğinin öğrenci ile birlikte oluşturulması, 

öğretmenin farklı sanatsal öğrenme alanlarını değerlendirmesine olanak sağlamıştır.  

1.2. Öğrenci Kazanımları 

 Elde edilen veriler doğrultusunda portfolyo değerlendirme sürecindeki öğrenci kazanımları 

bilişsel,duyuşsal ve sosyal kazanımlar olmak üzere üç kategori altında sınıflandırılmıştır. 

a) Bilişsel Kazanımlar 

Portfolyo değerlendirmelerinin öğrencide gerçekleşmesine katkıda bulunduğu bilişsel 

düzeydeki kazanımları; derinlemesinme bilgi edinme ihtiyacı, kendi düşünme sürecini tanıma 

ve sorgulama, çok boyutlu düşünme ve estetik deneyimlerin artması olarak belirlenmiştir. 

Öğrenciler portfolyonun derinlemesine bilgi edinme ihtiyacı oluşturduğunu şu sözlerle 

ifade etmişlerdir. 
“Ben mesela guaj boya tekniğini yapamıyordum. Çok uğraştım, öğrenmeyi çok istedim. Özellikle bu tekniği 
araştırdım. Kitaplara baktım. Kendimden büyüklere sordum,  diğer resim öğretmenlerine sordum”(OGGKaydı 2, st 
170-172) 
 
 “Mesela ben hocam yaptığımız çalışmalarla ilgili fotoğraflar çektim. Onları çalışmalarımı geliştirmekte 
kullanmadım.  Yaptığım yazılı araştırmalarda da o kadar farklı şeyler gördüm ki. Mesala derste dokuyu öğrendim.  
Ama ben baktım ki yaşamda doku diye bir şey var mesala müzikte de doku varmış” (OGG Kaydı 3, st 59-62). 
 
 “Merak uyandırıyor tabiî ki. Benim ikinci çalışmamda Türk kilimi kullanmam gerekiyordu. Bu nedenle bir araştırma 
yaptım. Açıkçası çok etkilendim. O kadar güzel motifler vardı ki onları görmek çok hoşuma gitti. Bunları da ilk defa 
bu çalışmayla tanıdım.  Ama portfolyo olmasaydı bunları araştırır mıydım bilmiyorum. Araştırmazdım herhalde” 
(OGGKaydı 2, st 158-162). 
 
“Ben Goya’nın  “3 Mayıs Katliamını” adlı resmini inceledim öğretmenim.  Mesela resimdeki beyaz gömlekli adamı 
sadece dikkat çekmek için koyduğunu düşündüm. Ama araştırınca onun bir simgesel görevide varmış onu öğrendim. 
Orda ki pek çok figürün bir anlamı varmış”(OGG Kaydı 3, st 121-124). 

 
Yukarıdaki bulgulardan hareketle portfolyonun öğrenciyi daha fazla öğrenmeye yönelttiği 

ya da öğrenilen bilgiyi daha da genişletmek için araştırmalara yönlendirdiği söylenebilir. 

Örneğin; öğrencilerden birinin “derste dokuyu öğrendim, ama baktım ki yaşamda doku diye 

bir şey var mesala müzikte doku var” şeklindeki ifadesi derinlemesine bilgi edinmeye yönelik 

bir kanıttır. Öğrencilerin araştırmalar yoluyla elde ettikleri bilgiler ise başka beceri alanları 

için temel oluşturmuştur. Örneğin; öğrenciler portfolyo değerlendirme sürecinin kendi 

düşünme yapılarını tanıma ve sorgulama yönünden etkili olduğunu ifade etmişlerdir. 
 “Aslında bende öğretmenim sanatla ilgili konuşabildiğimi düşüncelerimi açıklayabildiğimi fark ettim” (OGG 
Kaydı 2, st 150-151). 
 
“Mesela bende Anadolu kültüründe halk oyunlarına yönelik araştırmalar yaptım ve açıkçası çok sığ düşündüğümü 
gördüm. Çünkü araştırdıkça çok derinlere indim.  Bilmiyormuşum yani” (OGG Kaydı 2, st 164-166). 
 
“Kendi kapasitemizin de farkına varıyoruz bence. Mesela portfolyomu hazırlarken en büyük eksikliğimin sanatçılar 
hakkında bilgimin olmadığını görmemdi. Bu süreçte pek çok sanatçıyı araştırmış oldum mesela” (OGG Kaydı 2, st 
256-258). 
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“Öğretmenim arkadaşımıza eleştiri yazıyoruz ya, başta “ben ne diyeceğim şimdi” diye düşünüyordum. Yani 
arkadaşıma yardım edemeyeceğim diye düşünüyordum. Ama elime arkadaşımın çalışmasını alınca hani 
görüyorsunuz boyayı nasıl kullanmış, işte renkleri uyumlu kullanmış mı, etkileyicimi işte bir şeyler görüp 
söyleyebildiğimi fark ettim” (OGG Kaydı 3, st 30-34). 
 
“Bende portfolyoyu hazırlamak için bir şeyleri bilmek gerekiyor diye düşündüm. Birde bir şeyleri bildiğimi fark 
ettim” (OGG Kaydı 3, st 225-226). 
 
“Başta eleştiri yeteneğimin olduğunu fark ettim, sabırlı ve titiz çalışmadığımı fark ettim, sanat eserlerini kendimiz 
yorumladığımız için bakış açımın genişlediğini düşündüm. Kendimi eleştirirken de, arkadaşlarımı eleştirirken de 
hatalarımın farkına vardım.” (OGG Kaydı 2, st 146-149). 
 
Yukarıdaki bulgular çerçevesinde portfolyo değerlendirme sürecinin öğrencilerde kendi 

düşünme süreçlerine yönelik bir farkındalık yarattığı söylenebilir. Öğrenciler bu süreçte 

“sanatla ilgili konuşabildiğimi, düşüncelerimi açıklayabildiğimi fark ettim, araştırınca çok sığ 

düşündüğümü gördüm, arkadaşımın çalışmasında bir şeyler görüp söyleyebildiğimi fark ettim, 

bir şeyler bildiğimi fark ettim, eleştiri yeteneğimin olmadığını fark ettim, sanatçılar hakkında 

bilgimin olmadığını gördüm, sabırlı ve titiz çalışmadığımı fark ettim” gibi ifadelerle 

kendilerini tanıma ve kendi düşünme süreçlerine yönelik farkındalıklarını ortaya koymuşlardır. 

Bulgular aşağıda sunulmuştur. 
“Öğretmenim insanlar genelde neyi öğrendiğinin farkında değildir. Ama ancak yazınca anlaşılır, yazınca belirginleşir, 
yazınca benimsenir. Bence bu çok iyi oldu.  Çünkü derste neler öğrendiğimizi bir nebze tartmış olduk”. (OGGKaydı 
3, st 45-47) 
  
“Ben özellikle kendimle yüzleşmekten korktum, sonra hoşuma gitti. Kendimi tartmayı olaylara ve yapıtlara eleştirel 
gözle bakmayı öğrendim. Bu çalışmaları yaptıkça da kendimi sanatçı adayı gibi hissettim.” (OGG Kaydı 3, st 228-
230) 
“…yüzeysel geçmiyoruz. Daha derine inebiliyoruz” (OGG Kaydı 3, st 209). 
 
“ Birde bizde bilgilerin daha kalıcı olmasını sağladı bence. Ben derste geçen her şeyi yazdım portfolyoma” (OGG 
Kaydı 3, st 51). 

 
Öğrenciler portfolyo değerlendirme sürecinin öğrendiklerini sentez edebilme yönünde 

olanaklar sunduğunu ve bilgiyi daha kalıcı ve daha derin öğrenmelerini sağladığını 

belirtmişlerdir. Öğrenciler “ne öğrendik, ne öğrenmedik diye kendimizi tartıyoruz, bilgilerin 

bizde daha kalıcı olmalarını sağladı, daha derine inebiliyoruz” gibi ifadelerle düşüncelerini 

ortaya koymuşlardır. Kingor da  (1998) portfolyonun öğrencilere ürettikleri çalışmaları ve 

düşüncelerindeki karmaşıklığı kavramaya teşvik ettiğini, neyi öğrendiklerini anlamalarına ve 

ifade etmelerine izin verdiğini ileri sürmektedir. Görsel sanatlar eğitiminde portfolyo 

değerlendirmeleri üzerine araştırma yapan Pereira de Eca da (2005) portfolyo değerlendirme 

sürecinde bilgi kazanımının pasif bir biçimden ziyade, aktif bir süreç olarak oluştuğunu 

belirtmiştir. Çünkü öğrenciler portfolyo sürecinde kendilerine verilen konuyu araştırmışlar, 

sanat eserleri üzerine detaylı incelemelerde bulunmuşlar, birikimlerini sunmak için bir düzen 

oluşturmuşlar ve kendileri ile akranları için değerlendirme yazıları yazmışlardır.  
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Portfolyo sürecinde öğrencilerden gerek sanat eseri inceleme için, gerek değerlendirme, 

gerekse yansıtma için pek çok soruyu cevaplandırması istenmiştir. Süreçte sorulan bu 

sorularında bilgiyi genişletme için sorgulamaya ve çok boyutlu düşünmeye yönlendirdiği 

belirlenmiştir. Bulgular aşağıda sunulmuştur. 
“ Elbette, incelediğim sanat eseri bana bir kapı açtı” (OGG Kaydı 3, st 128). 
 
“ Yani farklı pencerelerden bakılmasını sağlıyor” (OGG Kaydı 3, st 161). 
 
“Akran değerlendirmesinde ister istemez kendi çalışmalarını da değerlendiriyor. Aslında bende şu renkleri 
kullansam benim çalışmam içinde etkili olurdu. Şöyle bir kompozisyon kullansam etkili olurdu diyorsunuz. Yani 
burada kopya çekmek olarak düşünmeyin öğretmenim. Söylediklerimi sadece hani ilham ya da farklı fikirler 
uyandırması amacı ile söylüyorum” (OGG Kaydı 3, st 242-246). 

“Ben özellikle sanat eserlerini yorumlamanın büyük katkısı olduğunu düşünüyorum. Çünkü o eserlerden aldığım, 
izlediğim yorumları kendi çalışmama da katmak istiyorum.  Yani bakış açımı değiştirdi. Artık daha farklı 
bakabiliyorum. Yani bir objeye bakarken bile farklı şeyler düşündürebiliyor bana. Artık bir insanın eline bakarken 
bile bir yorum çıkarmaya çalışıyorum” (OGG Kaydı 3, st 97-99). 

Yukarıdaki bulgulardan hareketle portfolyonun öğrenciyi farklı yollar düşünmeye 

yönlendirdiği söylenebilir. Öyle ki öğrencilerden biri, eskiz aşamasında pek çok yol 

düşünmesi gerektiğini belirtmiştir. Fakat elde edilen bulgular çerçevesinde öğrencileri çok 

boyutlu düşünmeye ya da düşünme sürecini gözden geçirmeye yönelten değerlendirme 

etkinliklerinden biri de akran değerlendirme olmuştur. Öğrencilerden biri, arkadaşının 

çalışmasını değerlendirirken kendi çalışmasına yönelik de farklı fikirler oluşturduğunu ifade 

etmiştir.  

Portfolyonun sağladığı önemli bir kazanım da sanatsal düşünme sürecine yönelik olmuştur. 

Portfolyo çalışmalarını oluşturma, öğrencilere, sanatı anlama ve estetik deneyimi yaşama 

yönünde olanaklar sunmuştur. Öğrenciler portfolyo sürecinin sanatta çeşitliliği fark etme 

yönünde kendilerini geliştirdiğini ifade etmişlerdir. 
“…Sanat yapıtlarına artık eskisi gibi bakmıyorum. Artık yapıtın biçimi, teknik, renkler, kompozisyon, fırçanın nasıl 
kullanıldığına kadar dikkat ediyorum ve öyle yorumluyorum” (OGG Kaydı 2, st 146-150). 
 
 “ Mesala incelediğim eserden çok etkilendim öğretmenim.  İlk baktığımda öyle düşünmüyordum. Ama sanat eserini 
inceledikçe buda portfolyo sayesinde soruları cevapladıkça yorumladıkça derinlere indim. Çok etkilendim” (OGG 
Kaydı 3, st 105-107). 
 
Ulaşılan bulgulardan hareketle uygulamalı sanat derslerinde portfolyo 

değerlendirmelerinin, öğrenciyi sanatta çeşitliliği fark etmeye yönlendirdiği söylenebilir. Öyle 

ki bulgular analiz edildiğinde öğrencilerin sanatın üç boyutuna odaklandıkları görülmüştür. 

Bunlar; tekniğin kullanımı, sanat eserinin düzenlenmesi ve sanat çalışmasında anlamı 

kuvvetlendiren anlatımlara yönelik olmuştur. Öğrenciler detaylı inceledikleri sanat 

eserlerinden etkilenmişler ve bu eserler kendilerinde sanat ve güzellik yönünde birikim 

sağlamıştır. Nitekim öğrenciler estetik deneyimlerini arttığına yönelik kazanımları şöyle ifade 

etmişlerdir: 
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“Öğretmenim bende inceleyeceğim sanat eseri konusunda pek çok Türk sanatçısını araştırdım. İster istemez bu 
araştırmanın bile beni geliştirdiğini düşünüyorum. Her sanat eserinde estetik güzellik arar oldum” (OGG Kaydı 2, st 
178-182). 
 
“Öğretmenim bende “Arnolfininlerin Düğünü”nü incelemiştim.  O resimde her şeyin farklı bir anlamı vardı.  Çok 
enterasan geldi bana bir resim gibi gelmiyordu bana ama inceledikçe resmen şaşırdım. Kendimi sanki resmin içinde 
hissettim.” (OGG Kaydı 3, st 130-132). 
 
“ Munch’ın “Çığlık” adlı resmiydi. Baktığımda fırça darbelerinin nasıl gittiğini mesala yılan şeklinde gidiyordu. İlk 
baktığımda çok basit gözüküyordu. Ama renk geçişleri, figürün yüz ifadesi bunlara dikkat ettikçe çok etkilendim. 
Figürün yüz ifadesine dikkat ettim. Artık daha derin bir şeyler hissettiriyor bana” (OGG Kaydı 3, st  116-119). 

 
Victor D Amico “Sanatta Yaratıcı Öğretim” adlı kitabında (Akt: Eisner, 1997) estetik 

değerlerin genel kavramlarla değil, kişisel deneyimlerle öğrenildiğini ve bunların 

prensiplerinin dikte edilerek değil, aktivitelerle keşfedilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. 

Verilerde öğrencilerin inceledikleri sanat yapıtını araştırdıkça anlama ve etkilenmeye dönük 

tutumlar sergiledikleri görülmüştür. Örneğin; öğrencilerden biri “incelediğim resim ilk başta 

çok basit görülüyordu, ama renk geçişleri figürün yüz ifadesi, bunlara dikkat ettikçe 

etkilendim” sözleriyle sanat yapıtına karşı duyarlılığını ortaya koymuştur. Bu çerçevede 

Kırışoğlu (2002) okullarda verilmek istenen estetik eğitimin amacını, öğrencilere estetik 

deneyimi yaşamak ve bu deneyimi düşünsel boyuta taşımalarını sağlayarak güzellik yönünde 

birikim oluşturmalarını sağlamak olarak açıklamaktadır. Öğrencilerin estetik deneyimlerinin 

gelişimine yönelik ifadeleri de oldukça çarpıcıdır. 
“Yani önceden de hani bakıyorduk resimlere ama bu kadar dikkatli incelemediğimiz için sadece ya bu resim güzel 
ya da beğenmedim diyordum çok rahat. Ama şimdi inceliyorum, rengi nasıl kullanmış, sanatçısı bunu yaparken ne 
düşünmüş” (OGG Kaydı 3, st 165-168). 
 
“ Bakış açımız değişti, bir resme baktığımız zaman artık onun hakkında çok şey düşünebiliyoruz. Sadece çok güzel 
diye geçmiyoruz. Bunu böyle, bunu niçin kullanmış bu renkleri içindeki duyguları ifade etmede şöyle kullanabilmiş 
diyebiliyoruz” (OGG Kaydı 3, st 186-188). 
 
“Sanat yapıtlarına artık eskisi gibi bakmıyorum. Artık yapıtın biçimi, teknik, renkler, kompozisyon, fırçanın nasıl 
kullanıldığına kadar dikkat ediyorum ve öyle yorumluyorum” (OGG Kaydı 2, st 150). 

Estetik öğretiminin amacı, çocuğun ve gencin sanat üzerine konuşmasını sağlamaktır 

(Kırışoğlu 2002). Yukarıdaki veriler de, öğrenciler sanat yapıtını anlayabilmeye yönelik 

algılarını ortaya koymuşlardır. Öğrencilerin estetik yargılarının hemen karar vermekten öte, 

anlamaya dönük olduğu söylenebilir. Ayrıca bulgular farklı sanat deneyimleri ile farklı 

davranışların değerlendirilmesine olanak oluştuğunu gösterir niteliktedir. Bu çerçevede 

portfolyo değerlendirme tekniğinin öğrenciyi ve öğretmeni farklı sanat deneyimleri ve 

etkinliklerine yönetebileceği söylenebilir. 

b) Duyuşsal Kazanımlar 

Öğrencilerin portfolyo değerlendirme sürecinde duyuşsal kazanımları; değer verme, değer 

görme, , empati geliştirme, öz denetim/sorumluluk şeklinde sınıflandırılmıştır. 
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Portfolyo değerlendirme sürecinde öğrenciler portfolyoyu kendilerini ifade eden bir araç 

olarak görmüşler ve değer yargılarında değişimler meydana gelmiştir. Bulgular aşağıda 

sunulmuştur. 
“ Ben mesela İki Boyutlu Sanat Atölye dersinde arkadaşlarımı dinlemezdim. Onların çalışmaları hakkında da hiçbir 
yorum yapmazdım. Takmıyordum.  Ama şimdi onları dinliyorum” (OGG Kaydı 2, st 357-358). 
 
“Arkadaşlarıma katkım ve yardımım olduğunu hissettim bende öğretmenim. Bu da hoşuma gitti. Yani eleştiri 
yaparken karşı tarafın öğrenmesini sağlıyorsunuz. Bu güzel bir duyguydu. Hataların da olması öğrenmeyi sağlıyor 
bunu fark ettim” (OGG Kaydı 2, st 151-154). 
 
Öğrencilerin değerlendirme sürecine katılması, düşüncelere değer verme ve saygı duymayı 

bir ön koşul durumuna getirmiştir. Öğrenciler arkadaşlarının sanat çalışmalarına yönelik kendi 

düşüncelerini açıklarken, başkalarının da kendi sanat çalışmalarına karşı düşüncelerini 

öğrenmişlerdir. Bu da karşılıklı düşüncelere değer verme ve saygı duymayı ortaya çıkarmıştır. 

Öğrencilerden birinin “eleştiri yaparken karşı tarafın da öğrenmesini sağlıyorsunuz” ifadesi 

karşılıklı öğrenme sürecini ortaya koyan önemli bir görüştür. Zira karşılıklı öğrenmenin 

öğrencilerin birbirlerine karşı bakış açısını değiştirdiği de söylenebilir. Buna bağlı bir diğer 

bulgu da değer görme olmuştur. Öğrencilerden üçü bu süreçte görüşlerine ve ürettiklerine 

önem verildiğini hissettiklerini, bir anlamda değer gördüklerini ifade etmişlerdir. 
“Ben bizim görüşlerimize, değerlendirmelerimize önem verildiğini hissettim” (OGG Kaydı 2, st 92). 
 
“Bizim fikirlerimize de bu yönden gerçektende değer verildiğini görüyoruz. Bu oldukça etkili diye düşünüyorum” 
(OGG Kaydı 2, st 193-194). 
 
“Birde öğretmenim bu çalışmada çok da özgürüz bence, içindeki çalışmaları biz seçiyoruz. Bizim kararlarımız 
önemli, bence bu çok güzel” (OGG Kaydı 2, st 253-255). 

 
Portfolyo değerlendirme sürecinde öğrenciler seçme ve değerlendirme sürecinin içinde 

etkin bir şekilde yer almışlardır. Bu durumda öğrencilere bireysellik katmış, kendi kararları 

doğrultusunda hareket edebilmişlerdir. Örneğin, öğrenciler “bizim görüşlerimize, 

değerlendirmelerimize önem verildiğini hissettim, burada bizim kararlarımız önemli” gibi 

ifadeler kullanarak değer gördüklerini belirtmişlerdir.  

Öğrencilerin değerlendirme sürecinde aktif olarak yer almaları empati geliştirme için de 

etkili olmuştur. Öğrencilerden biri öğretmen değerlendirmeleri ile ilgili düşüncelerini şöyle 

dile getirmiştir. 
“Öğretmenle sürekli fikir alış- verişi oldu. Bunu yanlış yaptın dediğinde kızabiliyorduk. Ama şimdi 
arkadaşlarımızdan duyuyoruz bazı eleştirileri. Bu yüzden artık çok fazla kızamıyorum. Demek ki burada hatam var 
diye düşünüyorum” (OGG Kaydı 2, st 99-100). 
 
“Burada öz değerlendirme bölümü hatalarımı anlamama ve kendimi tartmama yardımcı oldu. Bu yönden oldukça 
faydalıydı. Öğretmenlerin bizi değerlendirdikleri bölümde çok ilgi çekici idi. Çünkü bu zamana kadar nerden not 
aldığımızı bilmiyordum ve bazen haksızlık yapıldığını bile düşünüyordum. Ama şimdi notumu nasıl aldığımı 
biliyorum ve verilene saygı duyuyorum.” (OGG Kaydı 3, st 286-287) 

 
Değerlendirmenin öğretim bağlamında düşünülmesi ve öğrencilerin değerlendirme 

etkinliklerinde yer alması empati geliştirme de etkili olmuştur. Öğrencilerin süreçte birbirlerini 
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ve sanat eserlerini değerlendirmeleri karşısındakinin ne düşündüğünü anlamayı bir ön koşul 

durumuna getirmiştir. Bu durumda öğrencileri değerlendirme yaparken özgünlük, tekniğin 

kullanımı, çalışma alışkanlığı gibi bazı hedeflere götürmüş ve hedefler çerçevesinde 

değerlendirme yapmasını gerekli kılmıştır. Bir anlamda etkileşim sürecine de hizmet eden bu 

yaklaşım biçimi değerlendirmenin kişilere değil, daha çok hedefe yönelik olduğunun farkına 

varılması açısından önemlidir. 

Değerlendirme sürecine etkin katılımın sağlanması öğrencilerin süreci anlamalarına ve 

öğrenmelerini değerlendirmeyle birlikte ilerletmelerine olumlu katkılar sağlamış ve 

sorumluluk/özdenetim yeterliklerinin gelişimine de olanak tanımıştır. Öğrenciler öğretim 

etkinliklerinin bir parçasıymış gibi birebir değerlendirme etkinliklerinde yer almışlardır. 

Bunun da öğrenciyi değerlendirme etkinliğinden sorumlu olmaya yönelttiği düşünülmektedir. 

Öğrencilerin birbirlerini değerlendirmeleri onlara başkalarına karşı sorumlu olma 

yükümlülüğünü de vermiştir. Öğrencilerin değerlendirme etkinliklerinde yer alması arkadaşına 

öneri için düşünme süreci ile arkadaşına öğretme için öğrenme olgusunu doğurmuştur. 

Değerlendirme sürecinde öğrenciler kendini sorumlu hissetme ve kendini yansıtma 

açısından bir öz denetim duygusuna yönelmiştir. Öğrenciler, portfolyo değerlendirmelerinin 

kendileri üzerinde oluşturduğu öz denetim duygusunu şöyle dile getirmişlerdir.  
“…arkadaşlarımda da gözlemledim ben bunu sırf bir şey öğrenelim, daha farklısını öğrenelim gibi bir duyguya 
kapıldık aslında” (OGG Kaydı 2, st 193-194). 
 
“Ama daha çok sıkı çalışmam gerektiğini düşündüm” (OGG Kaydı 3, st 223-224). 
 
“Hep daha iyisini koyabilir miyim diye düşündüm.  Öğretmen gelişimimizi görsün endişesine girdik.  Yani 
öğretmenin geliştiğimizi görmesini istedik” (OGG Kaydı 2, st 267-268). 
 
“…bir düzen yarattığını da düşünüyorum ben. Portfolyoda ki düzene göre gitmemi sağladı. Çok savruk çalışıyordum. 
Ama şimdi daha bilinçli çalıştığımı düşünüyorum. Çok özen göstermeye başladım” (OGG Kaydı 2, st 173-175). 
 
“Ben  ‘Ben bunu yapmalıyım’ diye düşünmeye başladım. Derse olan ilgimi artırdığını düşünüyorum.” (OGG Kaydı 
2, st 126). 
 
“Sorumluk duygusu veriyor. Çalışmaları saklama alışkanlığı kazandırıyor.  Daha planlı hareket etmemizi sağlıyor.” 
(OGG Kaydı 2, st 241-243). 
 
“Portfolyo hazırlama bence hem eğlenceli, hem de “ben bunu yapmalıyım” dedirtecek kadarda zorlayıcıydı. Bize 
değişik bir şeyler öğrenme fırsatını verdiğini düşünüyorum” (OGG Kaydı 2, st 180). 

 
Öğrenciler kendilerindeki güdülenmeyi “salt bir şey öğrenelim, daha farklısını öğrenelim 

diye bir duyguya kapıldık, çok çalışmam gerektiğini düşündüm, daha iyisini koyabilir miyim 

diye düşündüm, özen göstermeye başladım, ben bunun yapmalıyım diye düşündüm” sözleriyle 

tanımlamışlardır. Öğrencilerdeki bu güdülenmişliği yine öğrencilerden birinin verdiği cevap 

gerekçe itibariyle desteklemektedir. “Öğretmen gelişimimizi görsün endişesine girdik” sözü ile 

portfolyonun öğrenciyi kendine yönelik öğrenmeye teşvik etme yönünde motive ettiği 

söylenebilir. Pereira de Eca (2005)’nın yapmış olduğu araştırmada, portfolyonun öğrencileri 
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derin araştırmalara, aktif ve bağımsız öğrenmeye yönelttiği ve öğrencilerin kendi başarılarıyla 

motive olduklarını ortaya koymuştur. 

c) Sosyal Kazanımlar 

Portfolyo değerlendirme sürecinde ortaya çıkan bu sosyal kazanımlar sınıf ortamında 

oluşan değerlendirme sürecine katılım ve etkileşim temaları altında yorumlanabilir. 

Portfolyoda değerlendirme sürecine etkin katılım önemli bir özelliktir. Yapılan analizler 

öğrencilerin değerlendirme sürecinde etkin olarak katılımda bulunduğunu göstermektedir.  

Öğrencilerden üçü portfolyo değerlendirme sürecinin derse katılımı ve ilgiyi artırdığı 

yönünde fikirlerini şöyle aktarmışlardır. 
“Yani daha aktif olmamızı sağladı. Sürekli bir şeyler araştırma, eskizler yapma ihtiyacı hissettik” (OGG Kaydı 2, st 
84-85). 
 
“Ben kendim açımdan söyleyeyim derse katılımım arttı. Daha severek ve isteyerek katılıyorum derse” (OGG Kaydı 
2, st 89-91). 
 
“Ben “Ben bunu yapmalıyım” diye düşünmeye başladım. Derse olan ilgimi artırdığını düşünüyorum” (OGG Kaydı 2, 
st 126-127). 

Öğrencilerin görüşmeler sırasında dile getirdiği düşünceler portfolyonun öğrenme ve 

öğretme ortamına yansımalarına dair bir bakış açısı sunar niteliktedir. Öğrenciler portfolyonun 

kendileri “bir şey yapma ihtiyacı hissetme” ye güdülediğini belirtmişlerdir. Öğrenme 

gereksinimi ya da daha iyisi nasıl yapabilirim tarzındaki bu tür kaygıların derse katılımda 

etkili olduğu söylenebilir.  

Portfolyo değerlendirme sürecinde, öğretmen-öğrenci etkileşimi ile öğrenci- öğrenci 

etkileşiminin oldukça yoğun olduğu belirlenmiştir. Öğrenciler portfolyonun ayrıntılı 

değerlendirilmesinin sınıf içinde etkileşimi artırdığını ifade etmişlerdir. İki öğrencinin öğrenci-

öğrenci etkileşimine yönelik düşünceleri şöyledir. 
“Mesala öğretmenim kimi zaman bir kompozisyon hakkında beraber düşündük, işte şu renk mi etkili durur, yoksa bu 
mu, işte burada şöyle bir hareket yapsam iyi durur mu gibi tartıştık öneriler aldık birbirimizden” (OGG Kaydı 3, st 
211-213). 
 
 “Zaten eskizleri yaparken de birbirimize danışıyoruz. Acaba şunu yapsam mı, bu rengi mi kullansam gibi”  (OGG 
Kaydı 3, st 324-325). 

 
Görüşlerde görüldüğü gibi öğrenciler arasında fikirlerin paylaşımına ve yardımlaşmaya 

yönelik işbirlikli bir ortam oluştuğu görülmektedir. Bu bağlamda portfolyonun öğrencileri 

arkadaş destekli öğrenmeye teşvik ettiği söylenebilir. Öğrencilerin kimi zaman birbirlerini 

değerlendirmeleri onların öğrenmeye yönelik çabalarında ortak bir gücün oluşmasına katkıda 

bulunmuştur. Öğrenciler birbirlerinin sanat çalışmalarına yönelik fikirlerini sadece kendilerine 

verilen değerlendirme kâğıtlarında dile getirmemişler, süreç içersinde de görüşleriyle 

birbirlerini desteklemeye devam etmişlerdir. Pereira de Eca (2004) bu etkileşim sürecini 
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portfolyo değerlendirmelerinin öğrenme ve öğretme süreciyle yakından ilişkili olmasıyla 

açıklamaktadır. 

Öğrencilerin birbirleriyle ve öğretmenleriyle yoğun bir etkileşim içinde yer alması onların 

öğrenme sürecine dair olumlu duygusal tepkiler göstermesini sağlamıştır. Bunlardan öğrenci- 

öğrenci arasındaki etkileşim biçimi; farklı düşüncelere değer verme, birbirlerine saygı 

gösterme ve yardımlaşma gibi duyuşsal ve sosyal özellikler olurken, öğretmen-öğrenci 

arasındaki etkileşimin ise, öğretmene güven duyma, öğretmeni anlama gibi özellikler 

boyutunda olmuştur. 

 
2) Portfolyo Değerlendirme Tekniği Uygulamasında Yaşanan Güçlüklere İlişkin 

Öğrenci Görüşleri 

Portfolyo değerlendirme sürecinde materyal ve ortam kullanımına yönelik sıkıntılar 

oluşmuştur. Öğrencilere araştırma boyutunda verilen bazı öğrenme görevleri (sanat eseri 

inceleme, estetik sorgulama) dolayısıyla öğrenciler çeşitli kaynak ve materyallere yönelmek 

durumunda kalmışlardır. Yapılan gözlemlerde ve portfolyolara yönelik incelemelerde 

öğrencilerin inceledikleri eserlerle ilgili yeterli literatüre ulaşamadıkları anlaşılmıştır. Ayrıca 

portfolyo değerlendirme sürecinde öğrencilerin zamanın kullanımında ve yeni oluşumları 

benimsemede güçlük yaşadıkları belirlenmiştir. 

Öğrenciler portfolyo değerlendirme sürecini başta benimseyemediklerini belirtmişler, 

portfolyonun kendilerine yararlı olduğunu hissettikten sonra benimseme sürecinin 

gerçekleştiğini ifade etmişledir. Öğrencilerin birbirlerini değerlendirmeleri bu sürecin 

kabullenilmesini zorlaştırdığı düşünülmektedir. Çünkü öğrenciler başta çok fazla eleştiriye 

açık olmadıklarını, daha sonra ise benimsediklerini ifade etmişlerdir. Eleştiriye açık olmama 

beraberinde arkadaş kırma endişesini de getirmiştir. Zira öğrencilerden biri, düşüncelerini 

söylemekte başta bir ikilem yaşadığını aşağıdaki cümleleriyle aktarmıştır.  
“…ilk başta ben Özge’nin özgün baskı çalışmasını seçmiştim. Garip bir duyguya kapıldım. Acaba bunu söylesem mi 
söylemesem mi, acaba bunu söylediğimde bana kırılır mı, benim hakkımda ne düşünür. Fakat ben bu endişelerimi 
arkadaşıma söyledim ikileme düştüğümü. Dedim ki gerçekten fikirlerimi yazayım mı diye. Arkadaşımda yaz dedi. 
Sonrada rahat rahat yazdım ve kırdığımı düşünmüyorum” (OGG Kaydı 3, st 327-331). 

Yine aynı öğrenci bu sorunu kendi aralarında tartışarak aştıklarını belirtmiştir. Öğrencilerin 

süreç içersinde yaşadıkları en önemli güçlüklerden biri de zamanı yönetememeleri olmuştur. 

Zamanı yönetememeye dair öğrenci görüşleri incelendiğinde başlangıçta benimseyememe, 

sonradan özümsemeyle ilgisi olduğu söylenebilir.  
 “Aslında ilgiliydik. Ama zamanlamayı iyi ayarlayamadık, o yüzden son zamana doğru biraz sıkıştık. Ama çok 
eğlenceliydi” (OGG Kaydı 2, st 24-25). 
 
“Aslında zamanın başta iyi kullanamadığımız için biraz son zaman doğru sıkıştık.” (OGG Kaydı 3,st 255). 
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“ Biraz zorlandık, çünkü ilk defa yapıyorduk” (OGG Kaydı 2, st 84). 
 
“Yani baştan daha sıkı alsaydık. Hiçbir sorun yaratmazdı.” (OGG Kaydı 3,st 341-342). 
 
“Bilincine sonradan vardık öğretmenim sonradan kendimize geldik. Yararlı olduğunu sonradan özümsedik” (OGG 
Kaydı 3, st 343-344). 

 
Öğrencilerin portfolyo değerlendirme sürecinde zamanı yönetememelerinin portfolyoyu bir 

değerlendirme tekniği olarak başlangıçta benimseyememekten kaynaklandığı 

düşünülmektedir. Fakat öğrenciler özellikle portfolyoyu öğretmenlerin birinci 

değerlendirmelerinden sonra önemsediklerini belirtmişlerdir. Portfolyonun değerlendirme için 

öğretmenlerde uzun süre kalması ve dönütün geç yapılması, zamanlama sorununa neden 

olduğu söylenebilir. Nitekim öğrencilerden biri, öğretmeninin kendisine portfolyosunu teslim 

etmediğini ve sanat eseri incelemesi için zamanının kalmadığı yönünde endişelerini dile 

getirmiştir. 
 “Portfolyolar toplandı. Ama öğretmenim tarafından daha geri verilemedi, bende sıkıştım hocam sanat eseri 
incelemem var, ama geri iade edilmediği için zamanım gidiyor. Bu nedenle öğretmenlerde uzun süre kalmamalı diye 
düşünüyorum” (OGG Kaydı 2, st 76-77). 
 
Portfolyo değerlendirmesi başlangıçta yeni bir değerlendirme yaklaşımı olmasından dolayı 

bazı problemleri de gündeme getirmiştir. Öğrenciler önceleri akran eleştirilerine sıcak 

bakmamış, zamanı yönetmede problem yaşamış ve süreci benimseyememişlerdir. Fakat zaman 

içersinde portfolyo değerlendirmelerini, kendi seslerini duyabilecekleri bir araç olarak 

görmüşlerdir. Bu uygulamayla çalışmalarını seçmede ve araştırma konularını belirlemede 

karar sürecinin içersinde yer almışlardır. Böylelikle öğrenme ve değerlendirme sürecine dâhil 

olmuşlardır. Ayrıca öğrenciler süreçte araştırmalar yoluyla öğrenme, akran yardımıyla 

öğrenme ve öğretmenle birebir oturumlar şeklinde etkileşimli öğrenme gibi olanaklar 

yakalamışlardır. Portfolyolar öğrencilerin uzun zaman dilimlerinde ölçülmesine olanak 

tanıdığından öğrencinin gelişiminin ne kadar ve ne yönde olduğu belirlenebilmiştir. Özellikle 

öğrencilerin eleştirel düşünme becerileri, bilgi ve kendilerini ifade edebilme yetenekleri 

üzerine bir kanı sunduğu söylenebilir. 
 

2. SONUÇ ve ÖNERİLER 
 

Öğrenci algılarına göre portfolyo hazırlamak ve portfolyo ile değerlendirilmek daha fazla 

öğrenmeye ve de öğrenilen bilgiyi daha da genişletmeye yönelik araştırmalara 

yönlendirmektedir. Öğrenciler portfolyoları kendilerini ve sanatsal kimliklerini 

gösterebilecekleri bir araç olarak değerlendirmişlerdir. Öğretmen ve arkadaşları ile daha fazla 

iletişime girmişler ve kendini değerli görme, empatik duyguların gelişimine dönük duygular 

yaşamışlardır. Öğrenciler portfolyolar sayesinde öğretmenlerinin kendilerini daha iyi 
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tanıyabildiğini ve daha objektif değerlendirme yapabildiklerini belirtmişlerdir. Ancak 

portfolyo sürecinde daha fazla araştırma adına çeşitli kaynaklara ve materyallere ulaşmada ve 

zamanı kullanmada güçlükler yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Yapılan değerlendirme biçimi 

başta benimsenmemiştir. Akran değerlendirmelerinde olumsuz değerlendirmelerle 

arkadaşlarını kırabilecekleri endişesine girmişler ancak sürecinden devamında bu 

duygularında değişme meydana gelmiştir.  

Özetle, portfolyo değerlendirme süreci öğrenciyi değerlendirmede tek bir boyutun göz 

önüne alınmaması ve değerlendirmecinin sadece kendi bakış açısını ortaya koymamasını 

sağlamıştır. Öğrenci sadece uygulamaya dönük davranışlarla değil, eleştirel ve estetik 

sorgulamaya dair davranışlarla da ölçülmüştür. Böylelikle portfolyo ile öğretim programının 

hedefleri çerçevesinde öğrencilerin farklı alanlardaki becerilerini de değerlendirme olanağı 

bulunmuştur. Öyle ki portfolyolar yoluyla öz değerlendirme yapma, hayal gücünü kullanma, 

eleştirel yorum yapma, araştırmalar yapma, kendi kapasitelerini tanıma, farklı bakış açılarına 

yönelme, kendini ifade etme, seçim yapma gibi pek çok beceri ortaya konmuştur. Öğrenciler 

portfolyolarını bitirdiklerinde kendilerine yönelik başarıyı hissetmişler ve kendi ilerlemelerini 

ve hangi alanda gelişme ihtiyacı duyduklarını fark edebilmişlerdir. Genel olarak 

değerlendirme sürecinden zevk almayı sağlayan bu durumun büyük bir kısmının portfolyo 

değerlendirmelerinin yapısından, bir kısmının da geleneksel değerlendirme tekniklerinden 

farklı özellikler içermesinden kaynaklandığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Bu sonuçlar doğrultusunda portfolyo değerlendirmeleri ile ilgili bazı öneriler yapılabilir. 

• Okullarda portfolyo değerlendirmesinin kullanımına yönelik bir plânlama 

yapılması gerekmektedir. Okullarda portfolyo değerlendirme sürecinde yer alacak 

katılımcıların bilgilendirilmesi yanında, okuldaki donanım ve kaynakların yeniden gözden 

geçirilmesi, bu olanaklara öğrencilerin ulaşabilecekleri yeni bir düzenlemenin yapılması 

uygun olabilir. 

• Süreçte öğrenciler kendi portfolyolarını geliştirmeleri konusunda 

özendirilebilir, kendi ilerlemelerini keşfetme sorumluluğu verilebilir ve bunun için süreçte 

öğrenenlere gerekli zaman ayrılabilir. 

• Portfolyo sürecinde sadece uygulama çalışmalarına dönük içerikten ziyade, 

öğrencilerin kendi sanatsal konularını geliştirebilecekleri bilişsel ve biliş ötesi becerilerini 

ortaya koymalarına yönelik sanat müfredatıyla ilişkili genişletilmiş öğrenme görevleri 

verilebilir. 
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ÖZET 
 Bu çalışmanın amacı otantik değerlendirme yaklaşımına dayalı olarak yürütülen ilköğretim dördüncü 
sınıf sosyal bilgiler dersinde yer alan Tarih İlk Yurdumuz ve Tarihte Anadolu ünitesinde otantik değerlendirme 
yaklaşımına ilişkin öğrenci algılarını belirlemektir. 
 Araştırmada 2004-2005 öğretim yılında Adana İli Seyhan ilçesi’ndeki iki resmi ilköğretim okulunda 
12 hafta süresince yürütülen doktora tezi uygulamalarında yer alan 29 deney grubu öğrencisinden elde edilen 
veriler üzerinde çalışılmıştır.  
 Öğrencilerin otantik değerlendirme sürecine yönelik algılarını belirlemek için veri toplama aracı 
olarak Otantik Değerlendirme Sürecini Değerlendirme Formu (ODSDF) kullanılmıştır. Uygulamalardan önce 
ve sonra öğrencilere öykü yazdırılmış ve resim yaptırılmıştır. Değerlendirme formu, yazdırılan öykü ve 
yaptırılan resimler yoluyla nitel veriler elde edilmiştir. Elde edilen verilerin yüzdeleri alınmıştır.  

Otantik değerlendirme yaklaşımına dayalı öğretim uygulanan öğrencilerin süreci değerlendirmeye 
yönelik formlara verdikleri yanıtlar, yazdıkları öykü ve yaptıkları resimlerden elde edilen veriler üzerinde 
yapılan çözümlemeler, otantik değerlendirmeye yönelik uygulamaların öğrencilerin otantik değerlendirme 
sürecini algıları üzerinde etkili olduğunu göstermiştir. Bunun yanı sıra öğrencilerin otantik değerlendirme 
yöntem ve tekniklerini yararlı ve eğlenceli buldukları sonuçları elde edilmiştir. 

 
Anahtar Sözcükler: Otantik Değerlendirme, Öğrenci Algıları 
 
 
ABSTRACT 

The purpose of this study is to identify students’ perceptions of authentic assessment in forth grade 
social studies lesson based on authentic assessment.  

The data were gathered from two state schools located in Seyhan, Adana in the 2004-2005 education 
year. The participants of the study lasting 12 weeks, and the data were gathered from 29 students in the 
experimental group.  

Authentic Assessment Process Evaluation Form (ODSADF) was used as the data collection tool so as 
to find out the students’ perceptions of authentic assessment. The students were asked to write stories and draw 
pictures before and after the implementations.  The qualitative data obtained from the assessments, stories, and 
pictures were analyzed using percent. 

The analysis results of the data obtained from the answers in the assessment forms, pictures, and 
stories which all aimed at exploring students’ perceptions of authentic assessment showed that authentic 
assessment process has effects on students’ perceptions. Moreover, it was detected that students found 
authentic assessment methods and techniques useful and enjoyable.  
 
 
Key Words: Authentic Assessment, Students’ Perceptions 
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Giriş 

 Değerlendirmeyi doğru ve etkili olarak yapmak için biçimlendirici geliştirici ve 

bütünsel değerlendirme yapmaya yönelik eğilimin giderek arttığı görülmektedir. 

Değerlendirme öğrenme öğretme sürecinin önemli bir öğesidir ve buna bağlı olarak, 

sürecin kolaylaşması ile ilgili geri bildirim sağlar. Öğrenme ve değerlendirme birlikte sürer 

ve eş zamanlı işlemlerdir. Değerlendirme yöntemleri öğrenci ve öğretmenlere öğrenme 

amaçlarına yönelik gelişmeyi değerlendirmek için bilgi sağlar. Değerlendirme öğrenme 

öğretme sürecinin önemli bir bileşeni olarak, öğrenme amaçlarıyla doğrudan bağlıdır. 

Değerlendirme test etme ve dereceleme kavramlarının ötesinde daha kapsamlı bir 

kavramdır. Öğrenci merkezli sınıflarda, öğrencileri değerlendirme işlemleri şunları 

kapsamalıdır: 1) Öğrenci hedefleri ve nasıl değerlendirileceğini bilmeli, 2) Öğrenciler başarı 

düzeylerinin ölçütlerini bilmeli, 3) Kişisel değerlendirme öğrenci öğrenme sürecinin araçsal 

bir öğesi olmalıdır. Öğrencilerin bireysel amaçlardaki gelişimi gözlenmelidir (Phifer, 2002). 

Öğrenme sürecinin bir parçası olarak sınıfta yapılan etkili değerlendirme işlemlerinin rolü 

çok önemlidir. Değerlendirme işlemlerini sınıf uygulamalarına uyarlamak gerçekte 

olağanüstü bir çabadır (Grover,1992). Değerlendirme hem biçimlendirici geliştirici hem de 

bütünsel olmalıdır. Biçimlendirici geliştirici değerlendirme sürekli ve sık sık yapılmalıdır. 

Gerçek bir değerlendirme program deneyimleri gibi günlük olarak düzenlenmelidir 

(Tileston, 2000). 

Öğrenme öğretme sürecinin önemli ve sürekli bir bileşeni olarak kabul edilen 

değerlendirmenin etkili olabilmesi için öğrencilere değerlendirmenin özellik ve bileşenleri 

çok iyi öğretilmelidir. Değerlendirme süreç ve işlemleri öğrenciden soyut bir biçimde 

yapılmamalıdır. Öğrenci değerlendirme işleminin önemli bir bileşeni olarak kabul edilmeli 

ve onlara bu süreçte karar verme fırsatı sağlanmalıdır. Ölçme ve değerlendirme hem süreç 

içinde hem de süreç sonunda ve farklı değerlendirme yöntemleri ile yapılmalıdır. 
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Değerlendirme yöntemleri öğrenme öğretme sürecinin doğal bir parçası olarak bu süreçle eş 

zamanlı olarak yürütülmeli ve etkili öğrenmeyi kolaylaştıracak biçimde planlanmalıdır. 

Öğrencilerin gerçek yaşam görevlerinde bilgi, beceri ve tutumlarını kullanmaları ve bu 

deneyimleri sonunda bunların yansımaları değerlendirilmelidir. Sözü edilen bu 

değerlendirme işlemleri otantik değerlendirme yaklaşımı ile gerçekleştirilebilir (Karakuş, 

2006). 

Otantik değerlendirme amaçlar, programın ana hatları ve öğretme yöntemleri göz 

önünde bulundurulmaksızın yapılmaz. Değerlendirme, karar verme becerilerinden bir 

yöntemi bir defa uygulamaktansa çeşitli kaynaklardan kanıt elde etmeyi vurgulamaktadır. 

Testler, görüşmeler, incelemeler ve projeler değerlendirmenin bileşenleridir. Değerlendirme 

adeta büyük bir resimdir. Otantik değerlendirme şu soruları yanıtlar: Öğrenciler 

bildikleriyle ne yaparlar? Onların ne bildiklerini nasıl anlarız? Eğitimciler giderek daha 

fazla süreç değerlendirme bilgisine sahip olmaya başlamışlardır. Otantik değerlendirme 

izole edilmiş bir öğrenci fotoğrafından çok farklı veri toplama tekniklerini bir arada 

kullanmayı içerir. Veri toplama için olasılıklar sınırsızdır ve sadece öğretmenin yaratıcılığı 

ile sınırlanabilir. Performanslar, projeler, öğrenci ürün dosyaları, öğretmen yapımı testler, 

yazma örnekleri ve gözlem kontrol listeleri öğretmenlerin öğrencileri gözlemek için 

kullanabilecekleri seçeneklerdir. Değerlendirmeyi geliştirmek için daha otantik ölçümler 

kullanma eğilimi temel alınmalı ve başarı için gerekli olan bilgi ve beceriye sahip olan her 

çocuğu daha da geliştirmek için diğer çocuklarla karşılaştırmaktan kaçınılmalıdır 

(Schrenko,1994). 

Bütün bu bilgiler ışığında araştırmanın yapıldığı Tarih, İlk Yurdumuz ve Tarihte 

Anadolu ünitesi oluşturmacı öğrenme ve otantik değerlendirme yaklaşımlarına dayalı olarak 

planlanmıştır. Uygulamalardan elde edilen geri bildirimlere dayalı olarak öğrenme öğretme 

ve değerlendirme süreç ve işlemleri yeniden yapılandırılmıştır. Bu araştırma ilköğretim 
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programlarındaki değişiklikten önce 2005-2006 öğretim yılında yapılmıştır. Otantik 

değerlendirme yaklaşımına dayalı olarak derslerin nasıl işlendiği ve sınıf öğretmenleri 

tarafından kullanılabilecek uygulamaya yönelik örnekler içermesi açısından önemlidir. 

Öğrencilerin otantik değerlendirme sürecine yönelik algılarının belirlenmesi, yenilenen 

program ile ilgili uygulamalar hakkında öğrenci görüşlerini belirlemek açısından önemlidir. 

Bu nedenle araştırmanın amacı, otantik değerlendirme yaklaşımına dayalı öğretim 

uygulanan öğrencilerin otantik değerlendirme sürecine ilişkin algılarını belirlemektir. 

Denekler: Araştırma, 2004-2005 Öğretim yılında, Adana ili Seyhan ilçesi’nde ilköğretim 

okulu dördüncü sınıf öğrencileri ile 12 haftalık sürede gerçekleştirilmiştir. Deney 

grubundaki 29 öğrenciye oluşturmacı öğrenme ve otantik değerlendirme yaklaşımına dayalı 

öğretim uygulanmıştır. 

Veri Toplama Aracı ve Verilerin Toplanması: Bu araştırmada öğrencilerin sosyal bilgiler 

dersinde otantik değerlendirme yaklaşımına ilişkin algılarını belirlemek amacıyla, Otantik 

Değerlendirme Sürecini Değerlendirme Formu (ODSDF) kullanılmıştır. ODSDF’nda 

otantik değerlendirme sürecinin boyutları ile ilgili altı açık uçlu soru yer almaktadır. Sorular 

hazırlanırken uygulamalar sürecinde yapılan gözlemler ve konu ile ilgili yapılan önceki 

araştırma sonuçları dikkate alınmıştır. Örencilere uygulamalardan önce ve sonra sosyal 

bilgiler dersindeki uygulamaları ile ilgili resim yaptırılmış ve öykü yazdırılmıştır.  

Verilerin Analiz Edilmesi ve Yorumlanması: ODSDF, öykü ve resimler yoluyla nitel 

veriler elde edilmiştir. Araştırmacı ve iki öğretmen tarafından değerlendirme formları, öykü 

ve resimler isimler kapalı halde, ayrı ayrı okunarak ve incelenerek verilerin dağılımına 

ilişkin sıklıkları yüzdelikler halinde verilmiştir.  
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Bulgular 

Öğrencilerin Otantik Değerlendirme Sürecini Algılarına Yönelik Bulgular 

1. Araştırmanın yapıldığı ünite ile önceki ünitelerdeki değerlendirme biçimlerini 

karşılaştırdığınızda ne gibi farklılıklar gözlediniz? sorusuna verilen yanıtlarda öğrenciler 

öğrenci ürün dosyası ve jüri (%100), grup değerlendirmesi (%93), ön test ve son test (%58), 

sempozyum (%48), değerlendirme formları (%44), kişisel değerlendirme (%41), ünite müze 

ve sergisi (%41), günlük değerlendirme formları (%24), sınavlar (%13), tartışma ve 

eleştirme (%17) etkinliklerini farklı bulmaktadır. Bununla birlikte, öğrenciler değerlendirme 

yöntemleri için zevkli (%17), farklı (%17), zor (%3) ve ilginç (%3) yorumlarını 

yapmaktadır. 

2. Bu ünitede kullanılan değerlendirme yöntemlerinin bilgi ve becerilerinizi daha iyi 

ölçtüğünü düşünüyor musunuz? Neden? sorusuna verilen yanıtlarda öğrencilerin evet, ya da 

düşünüyorum (%97) yanıtını verenlerin bilgi ve beceriyi daha iyi ölçtüğü (%41), etkili 

öğrenme sağladığı (%27), tekrar, çeşitlilik ve etkili ölçmeyi sağladığı (%13), zevkli olduğu 

(%10), araştırma (%6), nedensel düşünme (%6), farklı görüşleri dikkate alma (%6) ve 

merak etmeyi (% 3)  sağladığı için daha iyi ölçtüğünü düşündüklerini belirtmektedir. Hayır 

(%3) yanıtını veren bir öğrenci bu ünitede kullanılan değerlendirme yöntem ve tekniklerinin 

zararlı olduğu ve bu yüzden geri kaldıklarını düşündüğünü belirtmektedir.  

3. Bu ünitede kullanılan değerlendirme formları hakkında ne düşünüyorsunuz? sorusuna 

verilen yanıtlarda öğrenciler iyi (%51), kişisel değerlendirmeyi sağladığı (%17), grup 

değerlendirmeyi sağladığı (%10), etkili ölçme sağladığı (%10), bilgi ve becerileri 

geliştirdiği (%10) değerlendirme formlarının etkili öğrenmeyi sağladığı (%10), zevkli 

olduğu (%6), ayrıntılı olduğu (%6), ilginç olduğu (%6)  ve duygu ve düşüncelerini 

rahatlıkla aktarmayı (%6) sağladığını düşündüklerini belirtmektedir. Bu soruda öğrencilerin 

değerlendirme formları için gerekli (%3), yararlı (%3), eğlenceli (%3), yorucu (%3), 
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çeşitlilik sağlıyor (%3), düşünme becerilerini geliştiriyor (%3), merak etmeyi sağlıyor (%3) 

gibi çeşitli yanıtlar verdikleri görülmektedir.  

4. Bu değerlendirme yöntemlerini diğer derslerde ve ünitelerde kullanmak ister misiniz? 

Neden? sorusuna verilen yanıtlarda, evet (%97) yanıtını veren öğrenciler değerlendirme 

formlarının bilgi ve becerilerini arttırdığı (%17) ve zevkli olduğu (%17) için kullanmak 

istediklerini belirtmektedir. Bunun yanı sıra, öğrenciler değerlendirme yöntemlerinin etkili 

öğrenmeyi sağladığı (%10) ve formları kolay buldukları (%3)  için diğer ders ve ünitelerde 

kullanmak istemektedir. Hayır (%6) yanıtını veren öğrenciler ünitede kullanılan formları 

anlamadıkları (%3)   ve yorucu bulduklarını (%3) belirtmektedir. 

5. Bu değerlendirme yöntemlerinin sizlere ne kazandırdığını düşünüyorsunuz?  sorusuna 

verilen yanıtlarda öğrenciler bilgi ve becerilerini artırdığını (%51), etkili ölçme sağladığı 

(%6), anlama (%3), etkili öğrenme (%3), bilgi (%3), duygu ve düşünceleri açıkça aktarma 

(%3), başarı sağlama (%3) gibi çeşitli yanıtlar vermektedir. 

6. Ünite boyunca uyguladığınız değerlendirme yöntemleri ile ilgili eklemek istediğiniz bir 

düşünceniz var mı? sorusuna öğrenciler eklemek istedikleri bir şey olmadığını (%90), her 

şeyin çok iyi olduğu, hoşlandıkları etkinlikleri tekrar yapmak istediklerini belirtmişlerdir. 

Evet (%10) var yanıtını verenlerin her gün şiir yazalım, toprak kap yapıp sergiye koymak 

isterdim açıklamalarını ekledikleri görülmektedir. 

Otantik Değerlendirme Süreci ile İlgili Resim ve Öykülerden Elde Edilen Bulgular 

Uygulamalardan önce ve sonra öğrencilerin sosyal bilgiler derslerinin nasıl 

işlendiği, ne tür uygulamalar yaptıklarını betimleyen öykü yazmaları ve resim yapmaları 

sağlanmıştır. Araştırmacı ve iki öğretmen tarafından, öykü ve resimler ayrı ayrı okunarak ve 

incelenerek çözümlenmiştir. 

Öğrencilerin yaptıkları resimler incelendiğinde, uygulamadan önce yapılan 

resimlerde öğrencilerin parmak kaldıran öğrenciler (%62), geleneksek oturma düzeni 
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(%48), geleneksel sınıf düzeni (%54), haritada bir yer gösteren öğrenci (%41), tahtada yüzü 

öğrencilere dönük öğretmen (%37), tahtada öğrenci (%31), tahtada yazı yazan öğretmen 

(%13), kürede bir yer gösteren öğrenci (%13), masada oturan öğretmen(%10) gibi 

betimlemelere yer verdikleri görülmektedir. 

Uygulamadan sonra yapılan resimlerde ise, öğrencilerin gruplar halinde çalışan 

öğrencileri (%27) betimledikleri görülmektedir. Grup çalışmalarının betimlendiği üç 

resimde gruplar arasında dolaşan öğretmen betimlenmiştir. Öğrencilerin ünite sonunda 

yapılan ünite müze ve sergisini (%20), müze gezilerini (%11), gezilerde görülen yerleri 

(%17), ünitede işlenen dönemlere ait yaşamı (%16), dönemlere ait araç ve gereçleri (%6), 

duvar resimleri (%3), mağaradaki yaşayış (%3), doğal bir ortam (%3)  ve döneme ait araç 

gereçler (%3), tarihsel gelişme (eski çağlarda kullanılan araç gereçlerdeki gelişim) (%3), 

gezideki öğrenciler (%3), grup tartışması (%3), müze ve sergiyi gülümseyerek gezen veliler 

(%3), öğrencilerin araka arkaya oturduğu bir sınıf (%3),  ve geleneksel sınıf ortamı (%3) 

betimledikleri görülmektedir. 

Uygulamalar öncesinde yazılan öykülerde öğrenciler geleneksel sınıf ortamını 

(%58) betimlerken sıraların arka arkaya dizili olduğu üç sıra, öğrenme öğretme sürecine 

ilişkin betimlemelerde ise, bir öğrencinin konuyu anlatması (%48), okuma, ezberleme, 

yazma, test olma ve çok çalışmaya dayalı ödevler (%44), öğretmenin konuyu anlatmasını 

(%31) belirtmektedir. Bunun yanı sıra uzun boyluların arka sıralara oturması, arka sıralarda 

oturanların görememesi ve işitememesi, söz alamaması (%40), dersi anlamama (%20)  ve 

derste harita kullanma (%20),  önündeki arkadaşından dolayı görememe (%17), parmak 

kaldırma (%13), söz alamama (%13), derslerin zevkli geçmesi (%13)  gibi çeşitli 

betimlemeler yer almaktadır. Öğrencilerin okula çok çalışarak gelmesi (%10), öğrencinin 

öğretmeni görmemesi (%10), dersi dinleme (%10), ön sıralarda oturanların ayağa kalkarak 

söz almak istemesi (%12), ön sıralardaki öğrencilerin daha çok yararlanması (%6), 
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öğretmenin kitabı özetlemesi (%6), haritada bir yeri gösterme (%6), öğretmenin dinlemesi 

(%6), zor bir ders (%6)  gibi betimlemelere yer vermektedir. Öğüt veren öğretmen (%3), 

derslerden zevk almama (%3), arkadaşlarının yüzünü görememe (%3), yazmak (%3), orta 

sıralarda oturmak (%3), öğretmenin kitabı özetlemesi (%3), derslerin sıkıcı geçmesi (%3), 

tahtayı kullanma (%3), bilgisiz öğretmen (%3), okulu ve dersleri sevmeme (%3), 

cesaretlerinin kırılması (%3), çözüm arayışı (%3), arka sıralarda oturmak (%3) gibi çeşitli 

betimlemelere yer verilmektedir. 

Uygulamalar sonrasında yazılan öykülerde öğrencilerin gezi gözlem ve inceleme 

(%27), grup çalışmaları (%24), ünite müze ve sergisi (%24), öğrenci ürünleri (%24), 

öğrenci ürün dosyası ve sempozyum (%20), sınıfı başarıyla geçmek ve değerlendirme 

(%13), farklı ve ilginç ders işleme (%13) gibi betimlemeler vurgulamaktadır. Diğer taraftan, 

öğrencilerin ağırlıklı olarak ünitede yer alan dönem ve konulara ilişkin öyküler yazdıkları 

ve bu öykülerde ünite konuları ile ilgili kavramlara yer verdikleri görülmektedir. Öğrenciler 

Yontma Taş Devri (%20),  ateşi bulmak (%13), Cilalı Taş Devri (%6), evcilleştirme (%6), 

hayal gücü (%3), sürpriz (%3), disiplinli öğretmen (%3), merak etme (%3), ön test-son test 

(%3), mutluluk (%3), emek vermek (%3), ünitedeki kavramlar (%3), sunu (%3), gösteri 

(%3), kaynakça yazma (%3), farklı değerlendirme (%3), öğretmenin gelmesiyle her şeyin 

değişmesi (%3), ödev (%3), yaratıcılık (%3), her şeyin yolunda gitmesi (%3)  gibi 

betimlemelere yer vermektedir. 

Otantik Değerlendirme Sürecini Değerlendirme Formu Verilerine Yönelik Tartışma ve 

Yorum 

Öğrencilerin değerlendirme sürecinin bileşenlerine yönelik farkındalık 

düzeylerinin oldukça iyi olduğu söylenebilir. Öğrencilerin çoğunlukla öğrenci ürün dosyası 

ve jüri, kişisel ve grup değerlendirmeleri, ön test son test, sempozyum, değerlendirme 

formları, ünite müze ve sergisi, günlük kontrol listesi ile günlük değerlendirme, yapılan 
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etkinlik ya da gezi çalışma kağıtları ile değerlendirme, ünite sitesi, tartışma ve eleştirme gibi 

değerlendirme amacıyla yapılan tüm çalışmaları algıladıkları, ilginç ve eğlenceli buldukları 

söylenebilir.  

Morris’e (2001) göre nitelikli değerlendirme yapan öğretmen, öğrencilerin işbirliği 

içinde sınıf arkadaşlarının çalışmalarını gözden geçirmelerini ve bunun sonucunda ölçütler 

geliştirmelerini sağlar. Bu düşünceden hareketle uygulamalarda öğrencilere çok çeşitli 

olanaklar sağlanmıştır. Öğrenciler kişisel değerlendirme, grup arkadaşlarını değerlendirme, 

jüri ve veliler tarafından değerlendirilme gibi çalışmalardan özellikle hoşlandıklarını dile 

getirmişlerdir. Bu değerlendirme yöntemleri ile sosyal bilgiler dersinin kazandırması 

gereken temel becerilerden sosyal katılım ve kişilerarası ilişkilerle ilgili beceriler otantik 

değerlendirme süreci ile öğrencilere kazandırılabilir. Otantik değerlendirme sürecinde 

öğrenciler değerlendirme sürecine doğrudan katılmışlardır. Değerlendirme ölçütleri 

hakkında bilgi sahibi olmuş, çoğu zaman değerlendirme ölçütlerini kendileri 

oluşturmuşlardır.  

Öğrencilerin ortaya koydukları bütün ürünleri paylaşmaktan ve ürünlerinin 

değerlendirilmesinden çok hoşlandıkları gözlemler arasındadır. Çoğu zaman paylaşım ve 

değerlendirme yapmak için ısrarcı oldukları gözlenmiştir. Günlük etkinliklerde yaptıkları 

çalışmaların sınıf tartışması ya da bireysel olarak eleştirilmesini olumlu buldukları öğrenci 

görüşleri arasındadır. Öğrenciler grup çalışmaları, sempozyum sunuları, ünite müze ve 

sergisinde ünite sonunda yaptıkları tüm ürünleri görme, sergileme yoluyla bütünsel olarak 

değerlendirme fırsatı elde etmişlerdir. Ürünler ile ilgili olarak diğer öğrenciler, veliler ve 

eğitimcilerin görüş ve eleştirilerini almak değerlendirme açısından öğretim değeri taşıyan 

çalışmalar olmuştur.  

Öğrenciler bu ünitede kullanılan yöntemlerin bilgi ve becerilerini daha iyi ölçtüğünü 

düşündüklerini belirtmişlerdir. Oluşturmacı öğrenme süreçleri gerçek yaşam deneyimlerine 
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dayanır. Birey bu süreçte öğrenme ürünlerini bireysel olarak yapılandırır. Bu noktada 

değerlendirmenin de ürünü ölçecek nitelikte olması gerekmektedir. Yapılandırma sürecinde 

tek bir doğru olmadığı gibi, değerlendirmenin de tek bir yolu yoktur. Yapılan her çalışma 

için uygun bir değerlendirme araç ve yöntemi tercih edilmelidir. Değerlendirme oluşturmacı 

öğrenme sürecinin doğal bir parçası olarak süreç içinde yapılmalıdır.   

Otantik değerlendirme süreci açısından öğrenci algıları incelendiğinde, bilgi ve 

beceriyi daha iyi ölçtüğü, etkili öğrenme sağladığı, tekrar, çeşitlilik ve etkili ölçmeyi 

sağladığı, araştırma, nedensel düşünme ve farklı görüşleri dikkate alma nedenlerinden dolayı 

diğer ders ve ünitelerde kullanmak istediklerini belirtmişlerdir. Bunun yanı sıra öğrenciler 

daha çok zevk aldıklarını, daha iyi anladıklarını dile getirmişlerdir. Sadece test ya da yazılı 

sınavla bilgi ve becerilerinin iyi ölçülmediğini eklemişlerdir. Glukers (2002), 

değerlendirmeyi algılama ile öğrenmeyi algılama arasında bir etkileşim olduğunu vurgular. 

Öğrenenlerin test edilecekleri yöntemi bilirlerse, düzenlenen ya da sunulan öğretim 

yöntemini önemsemeksizin öğrenmeye daha iyi uyum sağlayacaklarını ekler. Elde edilen 

öğrenci görüşleri Glukers’in görüşleri ile tutarlılık göstermektedir. 

Öğrencilerin değerlendirme formlarını iyi ve yararlı olarak değerlendirdikleri, 

formların kişisel değerlendirme ve grup değerlendirme yapma olanağı buldukları, etkili 

ölçme ve bilgi ve becerileri geliştirmeyi sağladığı belirtilmektedir. Bunun yanı sıra 

öğrenciler değerlendirme formlarının etkili öğrenmeyi sağladığı, zevkli, ayrıntılı, ilginç ve 

duygu ve düşüncelerini rahatlıkla aktarmayı sağladığını eklemektedir.  

Otantik değerlendirme yaklaşımın en önemli bileşenlerinden biri olarak 

değerlendirme formları görülebilir. Oluşturmacı öğrenme süreç ve etkinliklerinin birçoğunu 

değerlendirme formları aracılığı ile değerlendirmek mümkündür. Oluşturmacı öğrenme 

sürecinde yapılandırılan bilgi, beceri ya da ürün ile ilgili olarak belirlenen ölçütler 

değerlendirme formlarında sıralanabilir. Bu ölçütler doğrultusunda öğrencinin kişisel olarak 
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kendisini ya da arkadaşlarını değerlendirmesi sağlanabilir. Yine aynı ölçütler doğrultusunda 

öğretmen öğrencilerini değerlendirebilir. Araştırma süresince çok çeşitli değerlendirme 

formları kullanılmıştır.  Öğrenciler değerlendirme formlarının bilgi ve becerilerini arttırdığı, 

zevkli olduğu, etkili öğrenmeyi sağladığı ve kolay olması nedeni ile diğer ders ve ünitelerde 

kullanmak istediklerini belirtmektedir. Öğrenmelerinde ve konuyu anlamalarında da yararlı 

olduğunu belirtmişlerdir.  

Yukarıda yer verilen öğrenci görüşlerine göre, oluşturmacı öğrenme ve otantik 

değerlendirme yaklaşımlarına dayalı olarak yürütülen ünite ile ilgili olarak öğrencilerin 

otantik değerlendirmenin bileşenlerini iyi düzeyde algıladıkları ve bu yaklaşımın bileşenleri 

ile ilgili olarak olumlu düşüncelere sahip oldukları görülmektedir. Öğrenciler arasında çok 

az düzeyde de olsa olumsuz düşünce bildiren, değerlendirme sürecinin zor, yorucu ve 

yararsız olduğunu açıklayan öğrencilerin olduğu görülmektedir. 

Otantik Değerlendirme Süreci ile İlgili Resim ve Öykülerden Elde Edilen Verilere 

Yönelik Tartışma ve Yorum 

Uygulamalardan önce ve sonra yapılan resimler karşılaştırıldığında temaların çok 

değiştiği görülmektedir. Resimlerde uygulamalar öncesinde geleneksel sınıf ortamı ve 

geleneksel öğrenme öğretme süreci betimlenirken, uygulamalar sonrasında öğrenme 

öğretme süreci ve değerlendirmenin bileşenleri betimlenmiştir.  Uygulamalardan sonra 

yapılan resimlerde geleneksel sınıf ortamından uzak betimlemelerin yer aldığı 

görülmektedir. Öğrencilerin çoğunlukla süreç içinde hoşlandıkları etkinlikler ya da ünite 

konuları ve kendilerine ilginç gelen konuları betimledikleri görülmektedir.  

Uygulamalardan önce yapılan resimlerin birkaç renkle sınırlı ve açık tonlarda, yalın 

ve tek düze olduğu görülmektedir. Uygulamalardan sonra yapılan resimlerde ise canlı ve 

sıcak renkler kullanıldığı, resimlerde ayrıntılara yer verildiği, eylemler ve yaratıcılığın 

belirgin olduğu görülmektedir. 
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Uygulamadan önce yazılan öykülerde resimlerdeki gibi geleneksel bir sınıf 

ortamının niteliklerinin ağırlıklı olduğu görülmektedir. Bunu öğrenme öğretme sürecine 

ilişkin betimlemelerin izlediği burada da geleneksel temaların yer aldığı görülmektedir. 

Uygulamadan sonra yazdırılan öyküler incelendiğinde öğrencilerin öğrenme 

öğretme ve değerlendirme sürecine ilişkin betimlemeleri dikkat çekmektedir. Öğrencilerin 

öğrenme öğretme ve değerlendirme süreçlerinde ilgilerini çeken, zevkli buldukları 

yöntemlere yer verdikleri görülmektedir. Öykülerde yer verilen diğer önemli bir boyut ise, 

öğrencilerin grup ve işbirlikli çalışmalarda yapılanlara bağlı olarak ortak çalışma, 

dayanışma, zevkli iş yapma gibi betimlemelere yer verdikleri görülmektedir.  

Öykülerde öğrencilerin kendi sınıflarından, arkadaşlarından, yapılan iş ve 

eylemlerden, değerlendirme yöntemlerinden yola çıkarak kahramanlar, yer, olay, zaman 

gibi öykünün öğelerinde hayal güçlerini kullandıkları görülmektedir. Öykülerdeki 

bütünlüğün oldukça iyi düzeyde olduğu görülmektedir. Bu noktada uygulamalar boyunca 

yer verilen değerlendirme yöntemlerinde öğrencilerin yaşanan süreçleri bütünsel olarak 

sentezleyebilmeleri düşünme becerilerinin geliştiği şeklinde yorumlanabilir. Öyküler 

çocukların kendi deneyimleri ve arkadaşlarınınkileri anlama ve aktarmak için temel 

araçlardır (Booth, 1984). Öykü çocuklar için oyun kadar doğal bir araçtır ve doğal bir 

öğrenme sağlar (Bereiter, 1985). Öyküler öğretim sürecinde çeşitli amaçlar için 

kullanılabileceği gibi, öğretimi yürütme ve öğretim sürecini değerlendirme için de yararlı 

araçlar olarak kullanılabilir.  

Resim ve öyküler öğrencilerin yaşamları ile ilgili konularda duygu, düşünce ve 

tutumlarını açık ve net olarak aktardıkları çalışmalardır. Okullarda öğretim çalışmalarının 

yanı sıra değerlendirme amaçlı olarak ta kullanılmalıdır. Öğrencilerin öğrenmelerini 

değerlendirmek için her ikisi de oldukça değerli araçlar olarak kullanılabilir. 
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Son yıllarda yapılan araştırmalarda öğrenci algılarını belirlemek üzere resim 

yaptırma ve öykü yazdırma yöntemlerine yaygın olarak başvurulmaktadır. Kaptan, Aslan ve 

Atmaca (2002), araştırmalarında diğer ölçme araçlarının yanı sıra öğrencilere resim 

yaptırmışlardır.  

Yanpar (2001), oluşturmacı yaklaşımla işlenen derslerin öğrenci algıları üzerinde 

etkisinin geleneksel yaklaşıma göre anlamlı derecede farklı olduğunu ileri sürmektedir. 

Uygulamalardan önce ve sonra öğrencilere yaptırılan resimler ve yazdırılan öyküler 

arasındaki farklılıklar otantik değerlendirme yaklaşımı ile yürütülen derslerin öğrenci 

algıları üzerinde oldukça etkili olduğunu göstermektedir. Bu açıdan bakıldığında 

araştırmada elde edilen bulgular literatürdeki bazı çalışmalarla paralellik göstermektedir.  
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Ölçme ve Değerlendirme Dersi Kapsamı ve Gereklilikleri 

Hakkındaki Uzman ve Öğretmen Görüşleri: Pilot Çalışma 
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Özet 

Bu çalışmanın ilk amacı, öğretmenlerin ve ölçme değerlendirme uzmanlarının üniversitelerde verilen 
ölçme ve değerlendirme dersi konularının öğretmenler için gerekliliği konusundaki görüşlerini incelemek 
ve karşılaştırmaktır. İkinci amaç ise konuların ne ölçüde vurgulandığına dair öğretmen görüşlerini 
almaktır. 182 öğretmen yanında 47 ölçme ve değerlendirme uzmanından anketler yoluyla görüş 
alınmıştır. Öğretmenlerin en yüksek oranla gerekli bulduğu konular test hazırlama ve soru türleri ile 
standartlar olmuştur. Öğretmenler güvenirlik hesaplama ve geçerlik türleri ile istatistik ve madde analizi 
konularını diğer konular kadar gerekli bulmamaktadır. Uzmanlar genel olarak bütün konuları gerekli 
görmektedirler. Ayrıca bazı konuları uzmanlar, öğretmenlerden daha yüksek oranda gerekli bulmuşlardır. 
Öğretmenlere göre, ölçme ve değerlendirme derslerinde en çok vurgulanan konular test hazırlama ve soru 
türleri ile ölçmenin temel kavramlarıdır. Buna karşın öğretmenlerin en az vurgulandığını düşündüğü 
konular ise performans değerlendirme, istatistik ve madde analizi, güvenirlik hesaplama yöntemleri ve 
geçerlik türleridir. Uzmanlar tarafından çoğu ölçme ve değerlendirme konuları gerekli görülmesine 
rağmen, öğretmenlerin bu konuların yeterince vurgulanmadığını düşündüğü görülmüştür. Bazı 
iyileştirmeler için önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Öğretmen yetiştirme, ölçme ve değerlendirme eğitimi, performans değerlendirme 

Abstract 

The first aim of this study is to investigate and compare the opinions of the teachers and measurement and 
evaluation specialists, regarding the necessity of the measurement and evaluation course topics for 
teachers. The second aim is to provide the opinions of teachers regarding the degree of the emphasis on 
these topics. 182 teachers and 47 measurement and evaluation specialists provided their opinions via 
surveys. The teachers find test construction, item formats and the standards topics the most necessary. 
Also the teachers consider statistics, item analysis, reliability estimation methods and validity types topics 
less necessary than other topics. Generally specialists consider almost all topics necessary. Also 
specialists find some topics more necessary than the teachers. According to teachers, the most 
emphasized topics are test construction, item formats and the fundamentals of measurement. The teachers 
think that the least emphasized topics are performance assessment, statistics, item analysis, reliability 
estimation methods and validity types. Specialists find almost all topics necessary. Although the 
specialists think that almost all topics are necessary, teachers believe that some of these topics are not 
emphasized enough in their measurement and evaluation courses. Some recommendations are provided 
for improvements.  

Keywords: Teacher training, measurement and evaluation instruction, performance assessment 
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Giriş 

Bu çalışmanın ilk amacı, öğretmenlerin ve ölçme değerlendirme uzmanlarının 

üniversitelerde verilen ölçme ve değerlendirme dersi konularının öğretmenler için 

gerekliliği konusundaki görüşlerini incelemek ve karşılaştırmaktır. İkinci amaç ise 

konuların ne ölçüde vurgulandığına dair öğretmen görüşlerini almaktır.  

Eğitim fakültelerinde verilen ölçme ve değerlendirme dersinin neleri kapsaması 

gerektiği konusunda Amerika Birleşik Devletleri’nde 1960’lardan bu yana çeşitli 

çalışmalar yapılmış ve görüşler sunulmuştur (Gullickson ve Hopkins, 1987). Shepard’a 

(2006) göre yirminci yüzyılın büyük bir kısmında öğretmen adaylarına bilimsel ölçme 

prensiplerine göre kendi testlerini nasıl hazırlayacakları ve standart testleri nasıl 

kullanacakları öğretilmiştir. Ders kitapları ise günümüzde de hala çoğu ders kitabının 

temel kalıbını oluşturan geçerlik, güvenirlik, test geliştirme, değişik madde türleri, 

madde analizi ve test sonuçlarının istatistiksel analizini içermektedir. Yirminci yüzyılın 

sonlarında ise nicel sonuçlar almaya dayalı bu sınıf içi ölçme ve değerlendirme 

yaklaşımı, öğrencilerin neleri anladığını ön plana çıkaran ve de ölçme ve 

değerlendirmeyi öğrenme sürecinin biçimlendirici ve bütünleşik bir parçası olarak gören 

bir yaklaşıma dönüşmeye başlamıştır.  

1980’lerden sonra hesap verebilirlik amacıyla ABD’de yaygın olarak kullanılan 

standart testler, belirli madde türlerini kullanmaktaydı. Bu durum ise eğitimin kalitesini 

düşürmekteydi. Hesap verebilirlik amacıyla kullanılan testlerin böyle istenmedik 

sonuçlar doğurması, bahsi geçen yaklaşım değişimini tetiklemiştir (Black ve William, 

1998; Gipps, 1999; Shepard, 2000; Shepard, 2006). Değişime yol açan diğer sebepler 

ise (1) ölçme ve alan uzmanlarının ders program hedeflerine daha uygun ölçme ve 

değerlendirme yöntemlerini geliştirmeleri ve (2) biliş ve motivasyon alanlarında yapılan 
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araştırmaların değişimin gerekliliği konusunda sunduğu delil ve teorilerdir (U.S. 

Congress, Office of Technology Assessment, 1992; Shepard, 2006; Pellegrino, 

Chudowsky ve Glaser, 2001).  

Yaklaşımdaki bu dönüşüm çerçevesinde, Airasian (1991) eğitimde ölçme 

kitaplarının ve derslerinin çoğunun öğretmenlerin sınıflarındaki uygulamalarına 

yeterince ışık tutmadığını ve bu durumun değişmesi gerektiğini belirtmiştir. Gerekli 

değişimin, ölçmenin temel prensipleri ile öğretmenlerin gereksinimlerinin bir araya 

getirilmesiyle mümkün olacağını ifade etmiştir. Airasian’a (1991) göre, ölçme 

değerlendirme derslerinde ve kitaplarında var olan formal ölçme ve değerlendirme 

yöntemlerinin yanı sıra öğretmenler için gerekli olan informal ölçme ve değerlendirme 

yöntemleri üzerinde de durulmalıdır.  

Bu konudaki öğretmenlerin ve uzmanların görüşlerini Gullickson (1987) 

incelemiştir. Gullickson’un bu çalışmasında öğretmenlere ölçme ve değerlendirme 

derslerinde nelerin öğretilmesi gerektiği sorulmuş ve dersi veren öğretim elemanlarına 

da derslerde hangi konuları vurguladıklarını sorularak karşılaştırma yapılmıştır. Bu iki 

grubun görüşleri, istatistik, test dışı değerlendirme teknikleri, biçimlendirici 

değerlendirme ve düzey belirleme amaçlı değerlendirme konularında istatistiksel olarak 

anlamlı farklılıklar göstermiştir. Çalışma sonucunda, ölçme ve değerlendirme eğitiminin 

öğretmen ihtiyaçları doğrultusunda irdelenmesi gerektiği ortaya konmuştur.  

Bu değişimin yansımaları ölçme ve değerlendirme ders kitaplarında da 

görülmektedir (Stiggins, 2008; Airasian ve Russel, 2008). Yurt dışında yaşanan bu 

gelişmelere paralel olarak, yeni öğretim programlarının da etkisi ile performans 

değerlendirme konusu, “alternatif” veya “otantik” değerlendirme yöntemleri 
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başlıklarıyla ülkemizde de ön plana çıkmaya başlamıştır (Kaptan, 1998; Korkmaz ve 

Kaptan, 2000; Öncü, 2009).  

Ankara’da yapılan bir çalışmada, öğretmenlerin yeni ders programlarıyla daha çok 

vurgulanan ve uygulanması öngörülen değerlendirme yöntemleri konusunda kendilerini 

eksik hissettikleri, bu yöntemleri kullanırken zorluklar yaşadıkları ve bu yöntemleri 

geleneksel olarak adlandırılan yöntemlerden daha seyrek kullandıkları görülmüştür 

(Gelbal ve Kelecioğlu, 2007). Dolayısıyla, öğretmen adaylarına verilen ölçme ve 

değerlendirme derslerinin ne ölçüde öğretmen ihtiyaçlarını karşıladığının sorgulanması 

gerekmektedir. Bu gereklilik doğrultusunda, çalışmamız aşağıdaki araştırma sorularına 

yanıt aramaktadır.  

1. Öğretmenlerin üniversitedeki ölçme ve değerlendirme derslerindeki konuların 

vurgulanma dereceleri hakkındaki görüşleri nelerdir? 

2. Uzman ve öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme konularının öğretmenlerin 

meslek hayatlarındaki gereklilikleri hakkındaki görüşleri nelerdir? 

3. Ölçme ve değerlendirme uzmanları ile öğretmenlerin, ölçme ve değerlendirme 

konularının öğretmenlerin meslek hayatları için gereklilikleri hakkındaki 

görüşleri istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 

4. Ölçme değerlendirme konularının yeterince vurgulandığını ifade eden 

öğretmenlerin oranı nedir? 

Yöntem 

Araştırma, betimsel bir tarama çalışması olarak yürütülmüştür. Anketler ile veri 

toplanmış, frekanslar, yüzdeler ve ki-kare analizleri işe koşulmuştur.  
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Katılımcılar 

Çalışmada ilk ve orta dereceli devlet okulları ve özel okullarda görev yapan 

öğretmenler yanında ölçme değerlendirme alanında en az lisans düzeyinde diploma 

sahibi uzmanlardan görüş alınmıştır. Katılımcılar yansız örnekleme ile belirlenmemiş 

olup, gönüllülük esasında çalışmada yer almışlardır. Çalışmaya katılan 182 öğretmenin 

yarısı internet üzerindeki anketi cevaplamış, diğer yarısı ise kâğıt formatındaki anketi 

cevaplayarak görüş bildirmiştir. Öğretmen katılımcıların %56’sı kadındır. Kâğıt 

formatında veri toplama sürecine katılan öğretmenlerin tümü Ankara’da görev 

yapmaktadır. İnternet üzerinden veri sağlayan gönüllü katılımcılar ise Türkiye’nin 36 

farklı ilinde görev yapmaktadır. Katılımcılar 34 farklı branştan olup, 84’ü devlete bağlı 

bir ilköğretim okulunda, 81’i ise devlete bağlı bir lisede çalışmaktadır. Uzman 

katılımcılar, görüşlerini internet üzerindeki anketi cevaplayarak bildirmiştir. Ayrıca 

Hacettepe Üniversitesi’nde görev yapmakta olan katılımcılar kâğıt formatındaki anketi 

cevaplamışlardır. Uzman katılımcılar 20 erkek ve 27 kadından oluşmaktadır. Uzman 

katılımcıların 16’sı doktora, 19’u yüksek lisans derecesine sahip olup 22’si 

üniversitelerde 13’ü ise ilk ve orta dereceli özel okullarda görev yapmaktadır. Hem 

uzman hem de öğretmen katılımcıların geniş bir evreni temsil edecek biçimde 

seçilmemiş olması çalışmanın bir sınırlılığı olarak görülebilir.  

 

Veri toplama araçları 

Öğretmen ve uzman anketleri, ölçme ve değerlendirme dersinde işlendiğini 

düşündüğümüz ve ders kitaplarında yer alan 55 konu adını içeren bir listeden 

oluşmaktadır. Bu liste yedi gruptan oluşmaktadır. Bu gruplar: ölçmenin temel 

kavramları (14 madde), test hazırlama ve soru türleri (8 madde), güvenirlik hesaplama 
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yöntemleri ve geçerlik türleri (10 madde), istatistik ve madde analizi (9 madde), 

standartlar (7 madde), performans değerlendirme (5 madde), duyuşsal ve psikomotor 

özelliklerin ölçülmesidir (2 madde). Standartlar grubundaki maddeler, Amerikan Ulusal 

Eğitimde Ölçme Kurulu (NCME), Amerikan Öğretmenler Federasyonu ve Amerikan 

Ulusal Eğitim Birliği’nin öğretmenler için belirlediği ölçme ve değerlendirme 

alanındaki öğretmen yeterlik standartlarıdır (AFT, NCME ve NEA, 1990). Anketin 

içeriği Hacettepe Üniversitesi’nde görev yapan üç uzman tarafından gözden 

geçirilmiştir. Öğretmen anketinde, öğretmenlere üniversitede aldıkları ölçme ve 

değerlendirme dersinde konuların ne derece vurgulandığı ve bu konuların meslek 

hayatları için gerekliliği hakkındaki görüşleri sorulmuştur. Uzman anketinde ise, 

uzmanlara konuların öğretmenlerin meslek hayatları için gerekliliği hakkındaki 

görüşleri sorulmuştur. Öğretmenler ve uzmanlar konuların gerekliliği hakkındaki 

görüşlerini “evet”, “hayır” veya “fikrim yok” seçeneklerinden birini seçerek 

bildirmişlerdir. Öğretmenler konuların vurgulanmasına dair görüşlerini “yeterince”, 

“kısmen”, “hiç” veya “hatırlamıyorum” seçeneklerinden birini seçerek bildirmişlerdir. 

Veri toplama araçlarımız‡ bir toplam puan verecek şekilde tasarlanmış ve bir yapıyı 

ölçmek üzere geliştirilmiş bir ölçek olmadığından veri toplama araçlarının geçerliği 

uzman kanılarına dayanarak sağlanmıştır (Gelbal ve Kelecioğlu, 2007).   

 

Bulgular ve yorumlar 

Birinci araştırma sorusuyla ilgili olarak anketteki konuların üniversitedeki ölçme 

ve değerlendirme derslerinde ne derecede vurgulandığı hakkındaki öğretmen görüşleri, 

analiz ve yorumlama kolaylığı sebebiyle, konu grubu bazında ortalama yüzdeler 

                                                            
‡ Çalışmada kullanılan anketler http://yunus.hacettepe.edu.tr/~dcaktan/oanket.pdf ve 
http://yunus.hacettepe.edu.tr/~dcaktan/uzanket.pdf adreslerinden incelenebilir. 
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hesaplanarak incelenmiştir. Şekil 1’de konu gruplarının ortalama yüzdeleri 

görülmektedir. Öğretmenlere göre, ölçme ve değerlendirme derslerinde en çok 

vurgulanan konular test hazırlama ve soru türleri ile ölçmenin temel kavramlarıdır. 

Öğretmenlerin yaklaşık yarısı bu iki konunun derslerde yeterince vurgulandığını ifade 

etmiştir. Buna karşın öğretmenlerin en az vurgulandığını düşündüğü konular ise 

performans değerlendirme, istatistik ve madde analizi, güvenirlik hesaplama yöntemleri 

ve geçerlik türleridir. Ankete katılan öğretmenlerin yaklaşık üçte biri bu üç konunun 

derste bahsi geçtiğini hatırlamadıklarını ifade etmiştir. Performans değerlendirme 

konusu ile ilgili olarak katılımcı öğretmenlerin %20’si konunun hiç vurgulanmadığını, 

% 24’ü ise bu konunun derste işlenip işlenmediğini hatırlamadığını ifade etmiştir. Diğer 

bir deyişle katılımcıların %44’ü ölçme değerlendirme dersinde performans 

değerlendirme konusunda bilgi edinmemiştir.  

 

 
Şekil 1. Öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme konularının derslerde vurgulanma 
dereceleri hakkındaki görüşlerinin ortalama yüzdeleri.  
 

İkinci araştırma sorusu için uzman ve öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme 

konularının öğretmenlerin meslek hayatlarındaki gereklilikleri hakkındaki görüşleri 
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benzer biçimde Şekil 2’ve Şekil3’te özetlenmiştir. Öğretmenlerin en yüksek oranla 

gerekli bulduğu konular test hazırlama ve soru türleri (%88) ile standartlar (%86) 

olmuştur. Öte yandan öğretmenler güvenirlik hesaplama ve geçerlik türleri(%55) ile 

istatistik ve madde analizi (%54) konularını diğer konular kadar gerekli bulmamaktadır. 

Uzmanlar genel olarak bütün konuları gerekli görmektedirler. Öğretmenler gibi 

uzmanlar da sıralamalarında güvenirlik hesaplama ve geçerlik türlerini sona 

yerleştirmişlerdir. Üçüncü araştırma sorusu gereği bu iki meslek grubunun gereklilikler 

hakkındaki görüşleri görsel ve istatistiksel olarak da kıyaslanmıştır. Görsel kıyaslama 

Şekil 4’te sunulmaktadır. Gerekli görme oranlarındaki farkın en büyük olduğu konular; 

performans değerlendirme, duyuşsal ve psikomotor becerilerin ölçülmesi, güvenirlik 

hesaplama ve geçerlik türleri ile istatistik ve madde analizidir. Bu dört konuyu 

uzmanlar, öğretmenlerden daha yüksek oranda gerekli bulmuşlardır. Bu konulardaki 

farklar ki-kare analizlerinde istatistiksel olarak da anlamlı bulunmuştur. Ki-kare analizi 

sonuçları Tablo 1’de verilmiştir.  

 
 

 
Şekil 2. Öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme konularının meslek hayatlarındaki 
gereklilikleri hakkındaki görüşlerinin ortalama yüzdeleri.  
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Şekil 3. Uzmanların ölçme ve değerlendirme konularının öğretmenlerin meslek 
hayatlarındaki gereklilikleri hakkındaki görüşlerinin ortalama yüzdeleri.  
 

 
Şekil 4. Öğretmenlerin ve uzmanların ölçme ve değerlendirme konularının 
öğretmenlerin meslek hayatlarındaki gereklilikleri hakkındaki görüşlerinin 
kıyaslanması. 
 

  Ki-kare (sd=2) p 
Temel Kavramlar 5,294 0,071 
Güvenirlik Hesaplama ve Geçerlik Türleri 12,700 0,002 
Test Hazırlama ve Soru Türleri 2,274 0,321 
İstatistik ve Madde Analizi  19,061 0,000 
Standartlar 4,990 0,082 
Performans Değerlendirme 12,723 0,002 
Psikomotor ve Duyuşsal Becerilerin Ölçülmesi 8,109 0,017 

Tablo 1. Katılımcıların meslekleri ile görüşleri arasındaki ilişkinin sınandığı ki-kare 
analizi istatistikleri 



 
 

431

Dördüncü araştırma sorusuna istinaden ankette yer alan konuları, öğretmenlerin 

ve uzmanların gerekli görme oranlarının yanı sıra bu konuların yeterince vurgulandığını 

ifade eden öğretmenlerin oranları da Şekil 5’te sunulmuştur. Bu konuların derslerde 

yeterince vurgulandığını ifade eden öğretmenlerin oranı %23 ile %59 arasında 

değişmektedir. Bu değerler gerekli görülme oranlarıyla kıyaslandığında düşük 

kalmaktadır.  

 

 
Şekil 5. Konuları öğretmenlerin gerekli görme oranları, uzmanların gerekli görme 
oranları ve bu konuların yeterince vurgulandığını ifade eden öğretmenlerin oranları  
 
 

Sonuç ve öneriler 

Bulgulara göre uzmanlar ve öğretmenler ölçme ve değerlendirme konularının 

bazılarının gereklilikleri hususunda hemfikir olurken bazı konular hakkında da farklılık 

sergilemektedirler. Öğretmenler test hazırlama, soru türleri ve standartlar konularını 

gereksinim bakımından ön plana koyarken güvenirlik hesaplama ve madde analizi 
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konularını aynı derecede gerekli bulmamaktadır. Bu bulgu, Gullickson’ın (1987) 

bulgularıyla örtüşmektedir. Uzmanlar hemen hemen bütün konuları gayet yüksek 

oranda gerekli bulurken, güvenirlik hesaplama ve madde analizi konularını daha az 

oranda gerekli bulmaktadırlar. Öğretmenler ve uzmanlar, performans değerlendirme, 

duyuşsal ve psikomotor becerilerin ölçülmesi, güvenirlik hesaplama ve geçerlik türleri, 

istatistik ve madde analizi konularının gerekliliği hakkında istatistiksel ve pratik olarak 

anlamlı farklar göstermektedir. Uzmanlar tarafından çoğu ölçme ve değerlendirme 

konuları gerekli görülmesine rağmen öğretmenlere göre bu konular yeterince 

vurgulanmamaktadır.  Bu farklılıkların bir nedeni konuların teorik ağırlıklı olarak 

işlenmesi olabilir. Eğer ölçme ve değerlendirme dersleri sınıf içi uygulamalara daha 

uygun hale getirilip uygulama ağırlıklı işlenirse, öğretmenlerin bu konuları öğrenmeleri 

ve mesleklerinde etkin şekilde kullanma olasılıkları artacaktır.  

 Öğretmenlerin performans değerlendirme konusunu gerekli görme oranının 

(%68) test hazırlama ve madde türlerini gerekli görme oranından (%88) daha düşük 

olması Shepard’ın (2006) açıkladığı değişimin ülkemiz öğretmenlerinde de başladığı 

fakat ön plana çıkmadığını göstermektedir. Öğrenci merkezli öğretim programlarının 

ülkemizde benimsenmesi ve bununla birlikte ölçme ve değerlendirmenin öğrenmeye 

destek olacak biçimde derse entegre edilmesi performans değerlendirme ve benzeri 

yöntemlerle mümkün olduğu için, öğretmenlerin bu konuları gerekli görme oranlarının 

yükselmesi öngörülmektedir. Bunun sağlanması için öğretmenlerin bu konudaki 

görüşleri ve ihtiyaçları belirlenmelidir (Gelbal ve Kelecioğlu, 2007). Bu bilgiler 

ışığında, ölçme ve değerlendirme dersleri öğretmenlerin gereksinimlerine cevap verecek 

biçimde düzenlenmelidir.  
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Özet 
Üniversiteler bilimin oluşturulması kadar üretilen bilginin topluma iletilmesi ve yaygınlaştırılması 
kapsamında yapılan eğitim-öğretim etkinliklerini de kapsar. Bu etkinliklerin başında nitelikli 
araştırmacıların yetiştirilmesi gelir. Araştırmacı adayının belli bir olgunluğa ulaştığının, hem bilim yapıp 
hem de bilimi yazabildiğinin en temel göstergesi ise “tez”lerdir. Lisansüstü tez çalışmalarının dilde bir 
örneklik ve terminoloji açısından incelenmesi, bilimsel bilginin üretilmesi, iletilmesi ve birikimliliği 
açısından önemlidir. Bu araştırmanın genel amacı 2000-2008 yılları arasında Türkiye’de devlet 
üniversiteleri bünyesinde yer alan Eğitim Bilimleri Enstitüleri’nde tamamlanmış yüksek lisans tezlerinin 
veriler ve toplanması ile verilerin çözümlenmesi ve yorumlanması alt bölümlerinin dilde bir örneklik ve 
terminolojinin kullanımı açısından değerlendirilmesidir. Bu araştırma kapsamında Türkiye’de toplam beş 
devlet üniversitesinde (Anadolu, Ankara, Dokuz Eylül, Gazi ve Marmara) bulunan Eğitim Bilimleri 
Enstitüleri bünyesindeki bilim dallarında tamamlanmış 310 yüksek lisans tezi incelenmiştir Bu çalışma 
kapsamında veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen bir inceleme formu 
kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesi betimsel ve içerik çözümlemesi ile gerçekleştirilmiştir. 
İncelemeler sonucunda terimlerin kullanılması açısından dilde bir örnekliğin ihlal edildiği; incelenen alt 
bölüm başlıklarının adlandırılması, sırası ve içeriğinin başlık ile tutarlılığı açısından farklılıklar ve 
sorunlar olduğu belirlenmiştir. Terimlerin farklı, yanlış ve yabancı dilde kullanıldığı da gözlenmiştir.  
Anahtar sözcükler: Eğitim bilimleri, lisansüstü eğitim, yüksek lisans, tez, terminoloji, dilde bir örneklik. 

 
Examination of Master’s Theses in Educational Sciences in 

Terms of Standardization of Language and Use of 
Terminology 

Abstract 
Contemporary universities are not only major sources for production of scientific knowledge but also 
training grounds for quality labor needed in today’s societies. Part of this training involves education of 
researchers. Historically, thesis and dissertations have been considered as required products for entry to 
the community of scientists. Investigating theses in terms of standardization of language and terminology 
will have essential contributions to communication and production of scientific information and thus to 
scientific progress. The purpose of this study was to examine data collection and data analysis sections of 
thesis written in educational sciences in Turkey between 2000 and 2008 in terms of standardization of 
language and the use of terminology. Three-hundred-ten theses from five state universities (Anadolu, 
Ankara, Dokuz Eylül, Gazi and Marmara Universities) were examined. A data evaluation form developed 
by the researchers was used for data collection. Content and descriptive analyses were used for data 
analysis. Results showed that standardization of language was frequently violated; significant problems 
and inconsistencies were detected in the naming of subsections; the order of subsections and in terms of 
consistency between subheadings and their contents. In addition, the use of terms was various and 
incorrect and use of foreign terminology was found.  
Key words: Educational sciences, master’s thesis, master’s degree, terminology, standardization of 
language. 
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Giriş 

Dil bir düşünce ve iletişim aracıdır. Dolayısıyla, bilimsel düşüncenin taşıyıcısı 

da dildir. Bilgi iletişimi ancak bilim dili ile sağlanır. Bilim dili en genel anlamda bilimi 

oluşturan veri ve bilgileri, sözlü ve yazılı olarak başkalarına aktarmak için kullanılan, 

bilim dalları ile ilgili özel kavramları taşıyan sözcük ve terimlerden oluşan dil olarak 

tanımlanabilir. Bir bilim alanında bilim dili oluşturmak uzun ve zahmetli bir süreçtir. 

Bilim alanlarına özgü terminoloji oluşturmanın amacı, belirli bir bilimsel alanda kabul 

edilebilir terimlerin ortaya çıkarılması ve bu terimlerin en uygun tanımlarının 

yapılmasıdır (Filipović ve Filipović, 1997). Bir ülkenin dili sosyal, kültürel ve 

ekonomik faktörlerden ayrı olarak düşünülemez. Teknoloji ve bilimi kendi üretemeyen 

toplumların elbette ki bu alanlarda terim üretmeleri de beklenemez (Gökçora, 2004; 

Sarıtosun, 1994; Tosun, 2005).  

Bilimi üreten üniversiteler bilimin oluşturulması kadar üretilen bilginin topluma 

iletilmesi ve yaygınlaştırılması kapsamında yapılan eğitim-öğretim etkinliklerini de 

yerine getirir. Bu etkinliklerin başında nitelikli araştırmacıların yetiştirilmesi gelir. 

Araştırmacı adayının belli bir olgunluğa ulaştığının, hem bilim yapıp hem de bilimi 

yazabildiğinin en temel göstergesi ise “tez”lerdir (Day, 2005). Bilimsel bir tez 

tasarlayan ve tamamlayan bir araştırmacının öncelikle bilim okur-yazarı olduğu kabul 

edilir. Bu kabul, araştırmacının yazı dilini, alana ait terimleri yerinde ve yetkin bir 

biçimde kullanma becerisine sahip olduğu beklentisini doğurur.  

Türk bilim tarihine bakıldığında yüzyıllar boyunca bilimsel ve teknik terimlerin 

Arapça, Farsça, Fransızca, Almanca ve İngilizce gibi çeşitli dillerin etkisi altında kalmış 

olduğu görülmektedir. Bugün ise dünyada ve Türkiye’de de uluslar arası ekonomik, 

bilimsel ve teknolojik etkinliklerde İngilizcenin yaygın biçimde kullanıldığı tartışmasız 

kabul edilen bir gerçektir. Günümüzde denizcilik, havacılık, hukuk, tıp, ekonomi, 

teknoloji ve sanat gibi çok çeşitli alanlarda kullanılan sözcükler yabancı dillerin 

egemenliğindedir (Gökçora, 2004)  Eğitim bilimleri alanında da durum farklı değildir. 

Bilim dilinin temelde Türkçe olamaması beraberinde çeviri olgusunu gündeme 

getirmektedir. Çeviri sürecinde karşılaşılan sorunların başında ise “terminoloji” sorunu 

gelmektedir (T.C Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, 2009). 

Eğitim bilimleri alanındaki çoğu Türkçe kaynakta ister alandaki çeşitli kurum ve 

kuruluşlarca ister akademisyenlerce yapılmış çevirilerde olsun aynı terimlerin farklı 
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kullanıldığı dikkati çekmektedir. Bilim, çevreye ve dünyaya ait anlaşılır ve tutarlı 

bilgiler elde etmeyi amaçladığı için, terminolojinin kendi içinde tutarlı bir mantıksal 

yapı göstermesi beklenir. Eğer bir alana ilişkin terminoloji kavramsal yapıların 

anlaşılmasını zorlaştırıyorsa veya bu konuda kafa karıştırıyorsa, ilgili alana ait 

terminolojiyle yazılan veya söylenenlerin diğer araştırmacılar veya öğrenciler tarafından 

anlaşılması mümkün değildir (Slisko ve Dykstra, 1997). Bunun yanında terimlerin 

yanlış kullanımı ve/veya yabancı dilde kullanımı da başı çeken diğer sorunlar arasında 

sıralanabilir. Alanlara özgü terminolojinin doğru olarak kullanılması, yanlış 

anlaşılmalardan veya kavram yanılgıları oluşturmadan kaçınmak için gereklidir 

(Pushkin, 1996). Ayrıca Türkçede bilim dili terimlerinin orijinal dilindeki kavramları 

anlatacak keskinlik, derinlik ve açıklıkta karşılıklarının bulunamaması başka bir önemli 

sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Bilimin üretildiği ve bilim insanının yetiştirildiği 

kurumlar olan üniversitelerde bir öğretim üyesinin danışmanlığında yüksek lisans tezini 

tamamlamış olan kişiler araştırmacı olarak kabul edilirler. Bu araştırmacılardan, bilim 

dilini ana dilin bütünlüğünü içinde kullanabilmeleri beklenir. Bu bağlamda, tamamlanan 

yüksek lisans tezleri, terminolojinin kullanımı ve bir örnekliği açısından önemli ipuçları 

verir. Bu nedenle bu çalışmanın amacı; Ankara, Anadolu, Marmara, Dokuz Eylül ve 

Gazi Üniversitelerinin Eğitim Bilimleri Enstitüleri bünyesinde 2000-2008 yılları 

arasında tamamlanmış yüksek lisans tezlerinin, “Veriler ve toplanması” ve “Verilerin 

çözümlenmesi ve yorumlanması”na ilişkin alt bölümlerinde, terminolojinin (farklı, 

yanlış ve yabancı dilde) kullanımı ve bir örnekliği açısından incelenmesi olarak 

belirlenmiştir.  

 

Yöntem 

 Bu araştırma, yüksek lisans tezlerindeki ölçme ve değerlendirme alanı ile ilgili 

terimlerin yoğun olarak geçtiği veriler ve toplanması ile verilerin çözümlenmesi ve 

yorumlanmasına ilişkin alt bölümlerin derinlemesine betimlenebilmesi, var olan 

durumun yorumlanabilmesi için doküman incelemesinin yapıldığı nitel bir çalışmadır.  

Araştırmanın evrenini, dört devlet üniversitesinin (Anadolu, Ankara, Dokuz 

Eylül, Marmara) Eğitim Bilimleri Enstitülerinde 2000–2008 yılları arasında yüksek 

lisans düzeyinde tamamlanmış 1865 tez; örneklemini ise üniversiteler, bilim dalları ve 

tezlerin tamamlandığı yıl gözetilerek oluşturulan tabakaların evrendeki oranları dikkate 
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alınarak, tabakalı örnekleme yöntemi ile evrenden yansız olarak seçilen 283 yüksek 

lisans tezi oluşturmaktadır. Buna ek olarak araştırma verilerinin toplandığı sırada veri 

toplama izni alınamadığı için YÖK tez sayfasından indirilebilen Gazi Üniversitesi 

Eğitim Bilimleri Enstitüsünde tamamlanmış 27 yüksek lisans tezi incelemeye dâhil 

edilmiştir. Toplam olarak 310 tez araştırma kapsamında incelenmiştir. 

Eğitim Bilimleri Enstitüleri kapsamındaki lisansüstü programlarda tamamlanmış 

yüksek lisans tezlerinde yer alan ölçme ve değerlendirme ile ilgili terimlerin 

incelenmesini amaçlayan bu çalışmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar 

tarafından geliştirilen  “Tez İnceleme Formu” kullanılmıştır. Betimsel çözümlemeleri de 

içeren bu araştırmada kullanılan inceleme formu hazırlanırken bu form, araştırmacıların 

hem kategorilerin ve alt boyutlarla ilgili ölçütlerin karşılanıp karşılanmadığına ilişkin 

işaretleme yapmalarına, hem de ölçütlerin karşılanmadığı durumları 

örnekleyebilmelerine olanak verecek şekilde oluşturulmasını sağlamak amacıyla üç ayrı 

oturumda her bir araştırmacı tarafından üç tez incelenerek toplam 24 tez üzerinde 

denenmiştir. Uzlaşma sağlanamayan ölçütler yeniden gözden geçirilmiş, öneriler 

doğrultusunda ölçütlerde düzeltme ve yenileme çalışmaları yapılmıştır. Tekrarlı 

oturumlarla gerçekleştirilen deneme çalışmaları sonucunda tez inceleme formuna son 

şekli verilmiştir.  

Araştırmada içerik çözümlemesi türlerinden kategorik çözümleme yapılmıştır., 

İncelenen tezlerin veri toplama aracında yer alan kategori ve alt boyutlara ilişkin frekans 

ve yüzde dağılımı verilmiş ve içeriği bunlara ilişkin çarpıcı olduğu düşünülen örneklerin 

özetlenmesi ya da doğrudan alıntılar biçiminde verilmesi yoluyla açıklanmıştır.  

 

Bulgular 

Yüksek Lisans Tezlerinde Dilde Bir Örneklik 

 Bu çalışmada, her bir tezin veriler ve toplanması ile verilerin çözümlenmesi ve 

yorumlanmasına ilişkin alt bölümlerinde kullanılan bir terimin, sözü edilen bölümler 

içinde tutarlı olarak aynı şekilde yazılıp yazılmadığı, bir başka deyişle bu alt bölümlerde 

dilde bir örnekliğin var olup olmadığı incelenmiştir. 

 Veriler ve toplanması ile verilerin çözümlenmesi ve yorumlanmasına ilişkin alt 

bölümlerin incelendiği 310 yüksek lisans tezinin 139’unda (%44.84) dilde bir örneklik 

ihlaline rastlanmazken, 158’inde (%50.97) terimlere ilişkin dilde bir örneklik ihlalinin 
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yapıldığı gözlenmiştir. Tezlerin 13’ünde (%4.19) ise bu alt bölümlere yer verilmediği 

için dilde bir örneklik açısından inceleme yapılamamıştır. Dilde bir örnekliğe ilişkin 

gözlenen hatalar Çizelge 1’de verilmiştir. 

 
Çizelge 1. Dilde bir örneklik ihlali yapılan terimlerin dağılımı 
 

Dilde Bir Örneklik İhlali Yapılan Terim f % 
Anket/Ölçek/Ölçme Aracı/Test/Form/Ölçü Aracı 82 51.90 
Soru/Madde/Cümle/Önerme 37 23.42 
Geçerlik/Geçerlilik 26 16.46 
Güvenirlik/Güvenirlilik/Güvenilirlik/Güvenilirlilik 24 15.19 
Anlamlılık/Önemlilik/Manidarlık/Önem Denetimi 20 12.66 
Analiz/Çözüm/Çözümleme 19 12.03 
Model/Yöntem/Desen/Metot 18 11.39 
Cronbach Alfa/Alpha/α 15   9.50 
Denekler/Katılımcılar/Araştırma grupları 13   8.23 
Kay kare Testi/Kay kare Bağımsızlık Testi 
Pearson Korelasyonu/Pearson Çarpım Momentler Korelasyon Katsayısı 
t testi/bağımlı örneklemler t testi 

10   6.33 

Ondalık sayıların yazımı (.02/0.02, 0,0321/0,032108, 0,22/0.22) 8   5.06 
Ayırt edicilik/Ayırıcılık indeksi/Gücü/İndisi 6   3.80 
Diğer 21 13.29 

  

 Çizelge 1 incelendiğinde 82 tezde (%51.90) ölçme araçlarının adlandırılmasında 

(anket/ölçek/ölçme aracı/test/form/ölçü aracı), 37 tezde (%23.42) ölçme araçlarının 

birimlerinin (madde/soru/cümle/önerme) adlandırılmasında, 26 tezde (%16.46) geçerlik 

teriminin, 24 tezde (%15.19) ise güvenirlik teriminin tez içindeki yazımında tutarsızlık 

gözlenmiştir. Tezlerin 20’sinde (%12.66) aynı bölüm içinde 

“anlamlılık/önemlilik/manidarlık/önem denetimi” terimlerinin birbiri yerine kullanıldığı 

saptanmıştır. Tezlerin 19’unda (%12.03) “analiz/çözüm/çözümleme”, 18’inde (%11.39) 

“model/yöntem/desen/metot”, 15’inde (%9.50) “Cronbach Alpha/Alfa/α”, 13’ünde 

(%8.23) “denekler/katılımcılar/araştırma grupları” terimlerinin kullanımında, sekizinde 

(%5.06) ondalık sayıların yazımında, 10’unda (%6.33) istatistiksel tekniklerin 

adlandırılmasında, altısında (%3.80) “ayırt edicilik/ayırıcılık indeksi/gücü/indisi” 

ifadesinde bir örnekliğin sağlanmadığı belirlenmiştir. Çizelgede yer alan “diğer” 

kategorisi altında bulunan terimler “frekans/sayı”, “alanyazın/literatür”, 

“içtutarlık/içtutarlılık”, “kat sayı/katsayı”, “yüzde/yüzdelik”, “ölçüt/kriter”, 

“seçenek/şık”, “bilirkişi/uzman”, “uyarlama/adapte etme” vb.dir.  
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Yüksek Lisans Tezlerinde Veriler ve Toplanması 

Başlık 

Ele alınan 310 yüksek lisans tezinde, veriler ve toplanmasına ilişkin başlık, 

adlandırılmadaki farklılıklar açısından incelenmiştir. İnceleme sonucunda 25 tezde 

(%8.06) bu bölüme ilişkin bir başlığın bulunmadığı saptanmıştır. Bununla birlikte 285 

tezde (%91.94) 60 farklı adlandırmanın olduğu gözlenmiş ve dağılım Çizelge 2’de 

verilmiştir.  
Çizelge 2. “Veriler ve Toplanması”ile ilgili alt bölümünün adlandırılmasına ilişkin dağılım 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Çizelge 2 incelendiğinde, en sık kullanılan (83, %29.12) adlandırma şeklinin 

“Verilerin Toplanması” olduğu görülmektedir. Yine Çizelge 2 incelendiğinde, 68 tezde 

(%23.86) “Veri Toplama Aracı/Araçları” başlıklarının; 47 tezde (%16.49) “Veriler ve 

Toplanması” başlığının kullanıldığı gözlenmektedir. Bunlara ek olarak “Ölçme 

Araçları”, “Ön Hazırlıklar”, “Ölçeklerin Dağıtılması ve Toplanması”  vb. başlıkların da 

kullanıldığı saptanmış, bu farklı kullanımlar “diğer” kategorisi (43, %15.08) altında 

verilmiştir. 

Tezlerde veriler ve toplanması ile ilgili alt bölüm başlığının hangi sırada 

verildiği de incelenmiş; tezlerin 271’inde (%87.42) sırasıyla “Araştırma Türü/Modeli” 

ve  “Evren ve Örneklem” başlıklarından sonra; 12’sinde ise (%3.87) “Araştırmanın 

Yöntemi” başlığı altında “Problem”, “Amaç”, “Önem”, “Sınırlılıklar”, “Sayıltılar” ile  

“Evren ve Örneklem” başlıklarından sonra veya “Sınırlılıklar” başlığından sonra vb. 

farklı sırada verildiği saptanmıştır. İki tezde (%0.65) üst başlığın bulunmamasından 

dolayı sıralamada yanlışlık olduğu, 25 tezde (%8.06) ise başlığın bulunmadığı 

gözlenmiştir. 

Veriler ve toplanması ile ilgili alt başlık ile içeriğinin tutarlılığı incelendiğinde 

ise 264 tezin (%85.16) başlığı ile içeriğinin tutarlı; 21 tezin (%6.78) başlığı ile içeriğinin 

Adlandırma f % 
Verilerin Toplanması       83 29.12 
Veri Toplama Aracı/Araçları       68     23.86 
Veriler ve Toplanması       47     16.49 
Veri/Verilerin Toplama Aracı/Araçları 
Verilerin Toplanması       19       6.67 

Veri Toplama Yöntemi/Yöntemleri/Teknikleri         8       2.81 
Veri Toplama Aracının Geliştirilmesi         6       2.11 
Veri Toplama Araçları ve Verilerin Toplanması         6       2.11 
Verilerin Toplanması ve Çözümlenmesi/Değerlendirilmesi         5       1.75 
Diğer       43     15.08 
Toplam     285   100.00 
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tutarsız olduğu belirlenmiştir. 25 tezde (%8.06) ise bu alt başlığın olmadığı 

saptanmıştır. Tutarsızlık saptanan tezlerde başlık ve içeriğin hangi durumlarda tutarsız 

olduğu incelenmiş ve bulgular Çizelge 3’te verilmiştir. 

 
  Çizelge 3. “Veriler ve Toplanması” ile ilgili başlığın içeriğiyle tutarsız olma nedenlerine ilişkin dağılım 

 
Çizelge 3 incelendiğinde veriler ve toplanması ile ilgili alt bölüm başlığı altında, 

beş tezde evren ve örnekleme ilişkin bilginin verildiği; üç tezde verilerin çözümlenmesi 

ve yorumlanmasına ilişkin bilginin verildiği; dört tezde bu başlığa ilişkin içeriğe ek 

olarak evren ve örnekleme ilişkin bilginin, beş tezde verilerin çözümlenmesi ve 

yorumlanmasına ilişkin bilginin, üç tezde araştırma türüne ilişkin bilginin de verildiği 

gözlenmiştir. Bir tezde ise veriler ve toplanmasına ilişkin içeriğe ek olarak evren ve 

örneklem ile araştırma türüne ilişkin bilgilerin verildiği saptanmıştır. 

 

Terimlerin Farklı Kullanımı 

İncelenen tezler arasında veriler ve toplanmasına ilişkin alt bölümde geçen bazı 

terimlerin adlandırılmasında farklılıklar olduğu gözlenmiştir. Bu belirlemelere ilişkin 

örnekler aşağıda altı başlık altında özetlenmiştir. 

1. Ölçme araçlarının psikometrik özellikleri ile ilgili terimlerin farklı kullanımı: 

“Geçerlik/geçerlilik”, “benzer ölçekler geçerliği/hâlihazır geçerlik/ölçüt geçerliği/ölçüt 

bağıntılı geçerlik/uyum geçerliği/eş zamanlı geçerlik”, “içerik geçerliği/kapsam 

geçerliği”, “görünüş geçerliği/yüzeysel geçerlik”, “yordama geçerliği/tahmin geçerliği”, 

“güvenirlik/güvenirlilik/güvenilirlik/güvenilirlilik”, “güvenirlik tahmini/kestirimi”, 

“testin tekrarı/test tekrar test/test yeniden test/testin aralıklı tekrarı yöntemi/testin 

tekrarlanması yöntemi”, “testi yarılama/yarıya bölme yöntemi”, “iki yarı güvenirliği/iki 

yarım güvenirliği/bölünmüş test çözümlemeleri güvenirliği”, “tutarlık/tutarlılık”, “iç 

tutarlık/içsel tutarlık”. 

Başlık ve İçeriğin Tutarsızlık Nedenleri  f 
“Evren ve Örneklem”e ilişkin bilgi verilmiş  5 
“Verilerin Çözümlenmesi ve Yorumlanması”na ilişkin de bilgi verilmiş         5 
“Evren ve Örneklem”e ilişkin de bilgi verilmiş         4 
“Verilerin Çözümlenmesi ve Yorumlanması”na ilişkin bilgi verilmiş         3 
“Araştırma Türü”ne de ilişkin bilgi verilmiş         3 
“Evren ve Örneklem” ile “Araştırma Türü”ne de ilişkin bilgi verilmiş         1 
Toplam       21 
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2. Ölçme araçlarının adlandırılmasında terimlerin farklı kullanımı: 

“Test/ölçek/ölçme aracı”, “tutum ölçeği/tutum testi/tutumları belirleme ölçeği”, 

“ayrıcalıklı yetenekler testi/farklı yetenek testi”, “başarı testi/bilgi testi”. 

3. Ölçme araçlarının birimlerinin adlandırılmasında terimlerin farklı kullanımı: 

“Madde/soru”, “alternatifli cevap şekline göre oluşturulmuş sorular/çoktan seçmeli 

maddeler”, “şık/seçenek”. 

4. Ölçme araçlarının geliştirilme/uyarlanma sürecine ilişkin terimlerin farklı 

kullanımı: “Anlam denkliği/dil tutarlılığı/dilsel eşdeğerlik”, “madde ayırıcılık 

indeksi/madde ayırt etme indeksi/ endeksi”, “maddenin ayırt etme derecesi/ayırt etme 

gücü/ayırt edicilik düzeyi”, “madde ölçek korelasyonu/madde bütün korelasyonu/madde 

toplam korelasyonu/parça bütün korelasyonu”, “madde güçlüğü/madde zorluğu”, “ön 

uygulama/pilot uygulama/deneme uygulaması”. 

5. Veri toplama sürecine ilişkin terimlerin farklı kullanımı: “Denel işlem/deneysel 

işlem/deney”,  “mülakat/görüşme”. 

6. Verilerin toplandığı grubu tanımlayan terimlerin farklı kullanımı: 

“Evren/anakütle”, “örneklem/örnek kütle”, “katılımcı/denek”, “denek kaybı/denek 

yitimi”. 

 

Terimlerin Yanlış Kullanımı 

Bu çalışmada, örnekleme alınan 310 tezde yer alan veriler ve toplanması ile ilgili 

içerik, terimlerin yanlış kullanımı açısından incelenmiştir. Veriler ve toplanmasına 

ilişkin bir başlığa ve içeriğe yer verilen 150 (%48.39) tez ile bu başlığa yer verilmediği 

halde “Araştırmanın Amacı ve Metodu”, “Metot”, “Yöntem”, “Amaç ve Yöntem”, 

“Giriş” başlıkları altında içeriğine değinilen altı (%1.94) tezde herhangi bir terimin 

yanlış kullanımına rastlanmamıştır. Veriler ve toplanmasına ilişkin bir başlığa ve içeriğe 

yer verilmeyen 19 (%6.13) tez, terimlerin yanlış kullanımı açısından 

değerlendirilememiş, incelenen 310 tezin 135’inde (%43.55) bazı terimlerin yanlış 

kullanıldığı gözlenmiştir. Gözlenen yanlış terim kullanımları altı başlık altında 

toplanarak aşağıda örneklendirilmiştir. 

1. Ölçme araçlarının psikometrik özellikleri ile ilgili terimlerin yanlış kullanımı: 

Terimlerin yanlış kullanımının gözlendiği 135 tezin 37’sinde (%27.41) güvenirlik 
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teriminin kullanımında çeşitli hatalar yapıldığı belirlenmiş, gözlenen hatalara ilişkin 

örnekler aşağıda sunulmuştur. 

• Cronbach alfa katsayısı, “Craonbach”, “Crombach”, “Coranbach”, 

“Croanbach” veya “Cranbach”  alfa katsayısı şeklinde adlandırılmaktadır. 

• Güvenirlik katsayısının bir yüzde/yüzdelik olarak yorumlandığı gözlenmiştir:  

• ''Cronbach alfa katsayısı .78 olarak bulunmuştur. Bu ifade başarı 

testinin %78 oranında güvenilir olduğunu göstermektedir.” 

• “Güvenirlik yüzdelikleri…” 

• “Oturumların güvenirlik çalışmaları işitme engelli öğrencilerle çalışan uzman 

görüşüne dayanılarak yürütülmüştür." 

• "Testte bulunan, çözüm ve açıklama gerektiren soruların altında 'Çözümünüz:’ 

ya da 'Çünkü:’ denilerek boşluk bırakılmış, böylece testin güvenirliği 

artırılmıştır."  

• Güvenirliği kestirmede kullanılan test-tekrar test yöntemi "ön test son test 

kontrol gruplu model” olarak adlandırılmıştır. 

• KR-20 katsayısı ve paralel formlar güvenirliğinin kullanılmasıyla elde edilen 

değerler “alfa katsayısı” olarak belirtilmiştir. 

Terimlerin yanlış kullanımının gözlendiği 135 tezin 19’unda (%14.07) geçerlik 

teriminin kullanımında çeşitli hatalar gözlenmiş, bu hatalara ilişkin örnekler aşağıda 

sunulmuştur. 

• "Araştırmada kullanılacak olan öntest ve sontest cevaplarının içerik 

geçerliliğini saptamak amacıyla hazırlanan cevap anahtarı uzmanlar tarafından 

incelenmiştir.” 

• "Bilgi toplama aracı uzman görüşüne dayalı olarak mantıksal geçerliliğe sahip 

bir soru kağıdı biçiminde oluşturulmuştur.” 

• KR-20 güvenirlik katsayısı değeri bir tabloda verilmiş ve şu açıklama 

sunulmuştur: "Tabloda, müzik bilgisi testinin geçerlik ve güvenirlik çalışması 

sonuçları gösterilmektedir. Sonuçlar testin oldukça geçerli ve güvenilir 

olduğunu göstermektedir.” 

• “Anket taslağı, ankette olası kapsam, ölçüm, cevaplama ve örnekleme 

hatalarının önüne geçebilmek amacıyla uzmanlara inceletilmiştir.” 
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• “Ölçeğin madde geçerliğinin tek boyutlu olup olmadığını belirlemek amacıyla 

faktör analizi yapılmıştır.” 

• “Konuşma becerisini ölçmek amacıyla geliştirilen ölçeğin iç geçerliliği 

.002’dir.” (Burada verilen değer manidarlık düzeyidir.) 

2.  Ölçme araçlarının adlandırılmasında terimlerin yanlış kullanımı: Terimlerin 

yanlış kullanımının gözlendiği 135 tezin 72’sinde (%53.33), yapısı ve puanlanma 

yöntemi açısından farklı özelliklere sahip olan anket, dereceli ölçek, başarı testi ve 

envanter gibi ölçme araçlarının adlandırılmasında çeşitli hatalar yapıldığı belirlenmiş, 

buna ilişkin örnekler aşağıda sunulmuştur. 

• Ölçme aracı yerine “ölçü/ölçüm aracı” adlandırması bulunmaktadır. 

• Başarıyı ölçmeyi amaçlayan, açık uçlu veya çoktan seçmeli sorulardan oluşan 

testler, envanterler, tutum ölçekleri, faktör analizi kullanılarak yapı geçerliği 

belirlenen ve toplam puan elde edilebilen dereceli ölçekler “anket”,  anketler ise 

“ifadeler listesi”, “form” veya “ölçek”  olarak adlandırılmıştır. 

• "… tarafından geliştirilmiş olan ‘Bilimsel Bilginin Doğasının Ölçüsü’ adlı 

anketin 6 aşaması vardır. Bu aşamalar bilginin ölçeklenmesi ile 

oluşturulmuştur."  

• “Likert tipinde beş basamaklı olarak geliştirilen tutum testi...” 

• “Test tekniği ile hazırlanmış yazılı yoklama uygulanacak, elde edilen verilerin 

sonuçları araştırmanın değerlendirmesini oluşturacaktır.” 

• “Çoktan seçmeli yazılı cevap gerektiren sorulardan oluşan araç…” 

• “Öğrencilerin klasik ölçme araçlarına gösterdiği başarıyı incelemek için 

geleneksel şekilde ölçme araçları geliştirilip uygulanmıştır.” 

3. Ölçme araçlarının birimlerinin adlandırılmasında terimlerin yanlış kullanımı: 

Terimlerin yanlış kullanımının gözlendiği 135 tezin 32’sinde (%23.70), ölçme 

araçlarında puanlanabilen en küçük birim olan maddeler ile test maddelerinin 

seçeneklerinin veya dereceli ölçeklerdeki tepki kategorilerinin adlandırılmasında çeşitli 

hatalar yapıldığı gözlenmiş, buna ilişkin örnekler aşağıda sunulmuştur. 

• Maddeler, “soru maddesi”, “önerme” veya “cümle” şeklinde adlandırılmıştır: 

“Anket soru maddeleri”, “açık uçlu soru maddeleri”, “tutum testi soruları”, 

“cümlelerin güçlük derecesi”, “anketteki önermeler”. 
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• "Ölçek 4'lü likert tipinde olup; maddeler ‘1.hiç bir zaman, 2…’ şeklinde 

numaralandırılmıştır."  

• "Tutum testindeki maddelerin beş cevap seçeneği vardır." 

• “Her madde için, ‘tamamen katılıyorum, …’ şıklarından birinin seçilmesi ve 

işaretlenmesi istenmektedir.'' 

4. Ölçme araçlarının geliştirilmesi sürecine ilişkin istatistiksel terimlerin yanlış 

kullanımı: Terimlerin yanlış kullanımının gözlendiği 135 tezin 23’ünde (%17.04) ölçme 

araçlarının geliştirilmesi sürecine ilişkin yer verilen istatistiksel terimlerin kullanımında 

ve istatistiksel çözümlemelerin yorumlanmasında çeşitli hatalar gözlenmiş, bu hatalara 

ilişkin  bazı örnekler aşağıda sunulmuştur. 

• "…sözel alt testlerin tümü için .01 seviyesinde anlamlı madde-toplam ve madde-

kalan sonuçları elde edilmiştir. Elde edilen korelasyonlar .96 ve .99 arasında 

değişmektedir. Bu çok yüksek ve uyumlu bir sonuçtur.” 

• "Uzmanlardan en yüksek oranları alan sorular uygulama için seçilmiştir; ‘…’ 

sorusu ile ‘…’ sorusu aynı orandadır.” 

• ''Puanlar arası fark, istatistiksel olarak p<0.001 düzeyinde anlamlı 

bulunmuştur.” 

5. Veri toplama sürecine ilişkin terimlerin yanlış kullanımı: Terimlerin yanlış 

kullanımının gözlendiği 135 tezin 13’ünde (%9.63) katılımcıların uygulanan ölçme 

araçlarında yer alan maddeleri yanıtlaması “anketlerin/ölçeklerin/kişisel bilgi 

formlarının doldurulması” şeklinde ifade edilmiştir. 

6. Verilerin toplandığı grubu tanımlayan terimlerin yanlış kullanımı: Terimlerin 

yanlış kullanımının gözlendiği 135 tezin dokuzunda (%6.67) verilerin toplandığı grubu 

tanımlamada çeşitli hatalar gözlenmiş, bu hatalara ilişkin bazı örnekler aşağıda 

sunulmuştur. 

• Örneklemde yer alan öğretmenler için "denek öğretmenler”, seçilen okullar için 

ise "denek okullar” adlandırması kullanılmıştır.  

• "Geniş popülasyonlu ve temsili bir örneklem amaca uygun olarak seçilmiştir.” 

Yukarıda sunulanlara ek olarak; ölçme araçlarından elde edilen puanlara dayalı 

olarak öğrencilere “geri dönüt” verildiğinin belirtilmesi, Bloom tarafından geliştirilen 

bilişsel davranış basamaklarının “Bloom’un taksonometresi” olarak adlandırılması ve 
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ölçme araçlarının standardizasyonunun “standartasyon” olarak tanımlanması da 

terimlerin yanlış kullanılmasına ilişkin gözlenenler arasındadır. 

 

Terimlerin Yabancı Dilde Kullanımı 

Çalışmada, örnekleme alınan 310 yüksek lisans tezinde yer alan veriler ve 

toplanması ile ilgili içerik, terimlerin yabancı dilde kullanımı açısından incelenmiştir. 

Veriler ve toplanmasına ilişkin bir başlığa ve içeriğe yer verilen 235 (%75.81) tez ile bu 

başlığa yer verilmediği halde “Araştırmanın Amacı ve Metodu”, “Metot”, “Yöntem”, 

“Amaç ve Yöntem”, “Giriş” başlıkları altında içeriğine değinilen altı (%1.94) tezde 

herhangi bir terimin yabancı dilde kullanımına rastlanmamıştır. Veriler ve toplanmasına 

ilişkin bir başlığa ve içeriğe yer verilmeyen 19 (%6.13) tez, terimlerin yabancı dilde 

kullanımı açısından değerlendirilememiş, incelenen 310 yüksek lisans tezinin 50’sinde 

(%16.13) bazı terimlerin yabancı dilde kullanıldığı gözlenmiştir. Tezlerde terimlerin 

yabancı dilde kullanımına ilişkin gözlenenlerden bazıları aşağıda örneklenmiştir. 

• Ölçme araçlarından elde edilen puanların güvenirliği “reliability”, güvenirliğin 

kestirilmesi ““reliability analysis”, güvenirliği kestirmede kullanılan katsayılar 

ise “Cronbach alpha” ve “Guttman split half” katsayıları olarak 

adlandırılmıştır. 

• Madde puanları ile toplam test puanı arasındaki korelasyon “item total 

correlation/item total endeksi”, madde-kalan değerleri “item remainder/item 

remainder endeksi”, ölçme araçlarından elde edilen toplam puanlar “toplam 

skor/ölçek skorları”, kullanılan çeşitli istatistiksel tekniklerin adları “Bartlett's 

Test of Sphericity”, “Principal Component Analysis”, “Varimax with Kaiser 

Normalization”, faktör analizi sonucunda elde edilen öz değerler ise “eigen 

değeri” şeklinde belirtilmiştir. 

 

Yüksek Lisans Tezlerinde Verilerin Çözümlenmesi ve Yorumlanması 

Başlık 

Ele alınan 310 yüksek lisans tezinde, verilerin çözümlenmesi ve 

yorumlanmasına ilişkin başlık, adlandırılmadaki farklılıklar açısından incelenmiştir. 

İnceleme sonucunda 34 tezde (%10.96) bu alt bölüme ilişkin bir başlığın bulunmadığı 

saptanmıştır. Bu alt bölüm başlığının bulunduğu 276 tezde (%89.04) farklı 
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adlandırmaların olduğu gözlenmiş ve bu adlandırmalara ilişkin dağılım Çizelge 4’te 

verilmiştir. 

 
Çizelge 4. “Verilerin Çözümlenmesi ve Yorumlanması” ile ilgili alt bölümünün adlandırılmasına ilişkin 
dağılım 
 

Adlandırma f % 
Verilerin Çözümlenmesi  63 22.83 
Verilerin Analizi 60 21.74 
Verilerin Çözümlenmesi ve Yorumlanması 52 18.84 
Veri Çözümleme Teknikleri  31 12.23 
Verilerin Çözümü ve Yorumlanması 26    9.42 
Verilerin Çözümü  9    3.26 
Verilerin Analizi ve Yorumlanması  7    2.54 
Verilerin Analiz Edilmesi  4    1.45 
Diğer  24    8.68 
Toplam   276 100.00 

 
Çizelge 4 incelendiğinde, verilerin çözümlenmesi ve yorumlanmasına ilişkin 

başlığın farklı adlandırıldığı 276 tezde, en sık rastlanan başlıkların sırasıyla; “Verilerin 

Çözümlenmesi” (63, %22.83), “Verilerin Analizi” (60, %21.74), “Verilerin 

Çözümlenmesi ve Yorumlanması” (52, %18.84) olduğu gözlenmiştir. Bununla birlikte 

incelenen tezlerin “diğer” kategorisine giren başlıklar içerisinde “Verilerin 

Değerlendirilmesi”, “Kullanılan İstatistiksel İşlemler”, “İşlem Yolu”, “Test 

Sonuçlarının Analizi”, “Verilerin Çözümlenmesi ve Değerlendirmesi”  gibi birbirinden 

farklı başlık adlandırmalarının olduğu belirlenmiştir. 

Tezlerde verilerin çözümlenmesi ve yorumlanması ile ilgili alt bölüm başlığının 

hangi sırada verildiği de incelenmiş ve tezlerin 243’ünde (%78.38) verilerin 

çözümlenmesi ve yorumlanmasına ilişkin başlığın veriler ve toplanmasına ait başlıktan 

sonra, sekizinde (%2.58) ise giriş kısmında veya veriler ve toplanması başlığının bir alt 

başlığı olarak verildiği saptanmıştır. İncelenen tezlerin 25’inde (%8.10) üst başlığın 

bulunmamasından dolayı sıralamada yanlışlık olduğu, 34 tezde (%10,94) ise başlığın 

bulunmadığı gözlenmiştir. 

Verilerin çözümlenmesi ve yorumlanması ile ilgili alt başlık ile içeriğinin 

tutarlılığı incelendiğinde 229 tezin (%73.87) başlığı ile içeriğinin tutarlı; 47 tezin 

(%15.16) başlığı ile içeriğinin tutarsız olduğu belirlenmiştir. Bu alt bölüme ait başlık ve 

bu başlık altında yer alan içeriğin tutarsız olduğu tezlerde, bu tutarsızlığın nedenleri 

incelenmiş buna ilişkin dağılım Çizelge 5’te verilmiştir. 
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Çizelge 5. “Verilerin çözümlenmesi ve yorumlanması ” ile ilgili başlığın içeriğiyle tutarsız olma 
nedenlerine ilişkin dağılım 

 

Çizelge 5 incelendiğinde, başlık ile içerik arasında tutarsızlık gözlenen tezlerin 

23’ünde verilerin çözümlenmesi ve yorumlanmasına ait içeriğin eksik olduğu 

belirlenmiştir. Bu 23 tezde, kullanılan veri çözümleme teknikleri ve elde edilen 

istatistiklerin nasıl yorumlandığına ilişkin bilgilerin olmadığı ya da yetersiz olduğu 

görülmüştür. Tezlerin 20’sinde ise ilgili başlık altında verilerin çözümlenmesi ve 

yorumlanması içeriğine ek olarak başka başlıklara ait içerik bilgisinin de verildiği 

belirlenmiştir. Bu tezlerin 18’inde verilerin çözümlenmesi ve yorumlanmasına ait 

içeriğe ek olarak verilerin toplanması ve veri toplama araçlarına ait bilgiler yer almakta, 

bir tezde araştırma modeli bilgisi bulunmakta ve bir tezde ise araştırma bulgularına da 

yer verilmektedir. Tutarsızlık gözlenen dört tezde ise ilgili başlık altında yer alan içerik 

bilgisinin eksik veya yetersiz olmasına ek olarak bu başlık altında sunulmaması gereken 

başka bölümlere ait içerik bilgisinin de bulunduğu gözlenmiştir.  

 

Terimlerin Farklı Kullanımı 

İncelenen tezler arasında verilerin çözümlenmesi ve yorumlanmasına ilişkin alt 

bölümde geçen bazı terimlerin adlandırılmasının farklı olduğu belirlenmiştir. Bu 

belirlemelere ilişkin örnekler aşağıda üç başlık altında özetlenmiştir. 

 1.  Verilerin çözümlenmesi sürecine ilişkin terimlerin farklı kullanımı: “Veri 

analizi/veri çözümleme/veri işleme”,“test etmek/sınamak”. 

2. İstatistiksel tekniklerin adlandırılmasına ilişkin terimlerin farklı kullanımı: 

“Bağımlı gruplar t-testi/ ilişkili örneklemler t-testi/t istatistiği/t- testi”, “eşlenik gruplar 

t-testi/eşlenik çift t-testi/eş gruplarda t-testi/ eşleşmiş gruplar t-testi/”, “bağımsız gruplar 

t-test/bağımsız örneklemler t-testi/ ilişkisiz t- testi/ilişkisiz örneklemler t-testi/t-

istatistiği/t-testi/iki ortalama arası farkın önemliliği testi”, “tek faktörlü varyans 

analizi/tek değişkenli varyans analizi/tek boyutlu varyans analizi/bir boyutlu varyans 

analizi/varyans çözümlemesi/tek yönlü varyans analizi”, “kay kare testi /kay kare 

Başlık ve İçeriğin Tutarsızlık Nedenleri  f 
İlgili başlık altında eksik bilgi verilmiş.  23 
“Veriler ve Toplanması”na ilişkin de bilgi verilmiş. 
“Bulgular”a ilişkin bilgiler de verilmiş. 
“Araştırma Modeli”ne de ilişkin bilgi verilmiş. 

       18 
         1 
         1 

İlgili başlık altında eksik ve başka başlık altında olması gereken bilgi verilmiş.          4 
Toplam        47 
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anlamlılık testi/ki-kare testi/Pearson ki kare analizi/kay kare tekniği”, “faktör 

analizi/faktör çözümlemesi”, “Pearson korelasyon katsayısı/Pearson momentler çarpımı 

korelasyon katsayısı”, “araştırıcı faktör analizi/açımlayıcı faktör analizi”, “Wilcoxon 

eşleştirilmiş çiftler işaretlenmiş sıra sayıları testi/Wilcoxon işaret sıralar testi/ Wilcoxon 

işaret sıra testi”. 

3.  İstatistiksel tekniklerin yorumlanmasına ilişkin terimlerin farklı kullanımı: 

“Anlamlılık düzeyi/anlamlılık seviyesi/anlamlılık derecesi/manidarlık 

düzeyi/manidarlık seviyesi/önem düzeyi/ önem seviyesi/önem kontrolü/önem 

denetimi/önemlilik düzeyi/hoşgörü düzeyi/tolerans düzeyi/hata payı”, “frekans/sayı”, 

“birikimli frekans/yığılmalı/yığmalı frekans”, “birikimli yüzdelik değer/birikimli 

frekans yüzde değeri”, “yüzde/yüzdelik”, “nitelik/ niteliksel”, “nicelik/niceliksel”. 

 

Terimlerin Yanlış Kullanımı 

Bu çalışmada, örnekleme alınan 310 tezde yer alan verilerin çözümlenmesi ve 

yorumlanması ile ilgili içerik, terimlerin yanlış kullanımı açısından incelenmiştir. 

Verilerin çözümlenmesi ve yorumlanmasına ilişkin bir başlığa ve içeriğine yer verilen 

198 (%.63.87) tez ile bu başlığa yer verilmediği halde tezin farklı başlıkları altında 

içeriğine değinilen üç (%0.97) tezde herhangi bir terimin yanlış kullanımına 

rastlanmamıştır. Verilerin çözümlenmesi ve yorumlanmasına ilişkin bir başlığa ve 

içeriğine yer verilmeyen 27 (%8.71) tez, terimlerin yanlış kullanımı açısından 

değerlendirilememiş, incelenen 310 tezde ilgili başlık ve içeriğinin bulunduğu 78 

(%25.16) tezde ve ilgili başlık bulunmadığı halde verilerin çözümlenmesi ve 

yorumlanmasına ilişkin içeriği bulunan dört (%1.29) tezde bazı terimlerin yanlış 

kullanıldığı gözlenmiştir. Gözlenen yanlış terim kullanımları iki başlık altında 

toplanarak aşağıda örneklenmiştir. 

1. İstatistiksel tekniklerin adlandırılmasına ilişkin yanlış kullanım:  

• Cronbach alfa katsayısı, “Cronbach Alfa modeli“ ve “Alfa güvenirlik 

çözümleme tekniği“  olarak adlandırılmıştır. 

• Pearson momentler çarpımı korelasyon katsayısı, “Pearson Korelasyon Analizi” 

ve “Pearson Korelasyon tekniği” olarak adlandırılmıştır. 

• Kruskal Wallis Testi, “Kruskal Wallis yöntemi” olarak adlandırılmıştır. 

2. İstatistiksel tekniklerin yorumlanmasına ilişkin yanlış kullanım: 
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• “Ön test puanları ilişkisiz gruplar t testi ile hesaplanmıştır.” 

• “İkiden fazla değişken arasındaki ilişkilerin önemliliğini test etmek için varyans 

analizi kullanılmıştır.” 

• “Araştırmanın güvenirlik ortalaması %99.76 olarak bulunmuştur.” 

• “Sınavlar arasındaki korelasyonun istatistiksel anlamlılığını ölçmek amacıyla  

SPSS 10 yazılımı kullanılmıştır.” 

• “Demografik değişkenleri, rekabet ve benlik saygısıyla karşılaştırmak için 

ANOVA kullanılmıştır.” 

• “Nicel veriler arasında anlamlı bir fark olup olmadığına t testi, iki veri 

arasındaki ilişkiye Pearson momentler çarpımı korelasyonu ile bakılmıştır.” 

• “Araştırmanın verileri SPSS 11.5 paket programında yapılmıştır.” 

• “Başarıyı ölçmek için t-testi ölçme aracı olarak seçilmiştir.” 

• “Çalışmanın başında tüm prosedürler için anlamlılık seviyesi p ≤ 0.05 olarak 

belirlenmiştir.” 

 

Terimlerin Yabancı Dilde Kullanımı 

Çalışmada, örnekleme alınan 310 yüksek lisans tezinde yer alan verilerin 

çözümlenmesi ve yorumlanmasına ile ilgili içerik, terimlerin yabancı dilde kullanımı 

açısından incelenmiştir. Verilerin çözümlenmesi ve yorumlanmasına ilişkin bir başlığa 

ve içeriğe yer verilen 251 (%80.97) tez ile bu başlığa yer verilmediği halde tezin farklı 

başlıkları altında içeriğine değinilen altı (%1.94) tezde herhangi bir terimin yabancı 

dilde kullanımına rastlanmamıştır. Verilerin çözümlenmesi ve yorumlanmasına ilişkin 

bir başlığa ve içeriğe yer verilmeyen 27 (%8.71) tez, terimlerin yabancı dilde kullanımı 

açısından değerlendirilememiş, incelenen 310 tezde ilgili başlık ve içeriğin bulunduğu 

25 (%8.06) tez, ilgili başlık bulunmadığı halde verilerin çözümlenmesi ve 

yorumlanmasına ilişkin içerik bulunan bir (%0.32) tezde terimlerin yabancı dilde 

kullanıldığı gözlenmiştir. Tezlerde terimlerin yabancı dilde kullanımına ilişkin 

gözlenenlerden bazıları aşağıda örneklenmiştir. 

• Kullanılan çeşitli istatistiksel tekniklerin adları; “Tukey’s Honestly Significant 

Difference Test”, “Multiple Comparasions Scheffe”, “Independent Sampels t 

test”, “Paired  Sampel  t test”, ”Varimax rotaded yöntemi”, ”Post Hoc testler” 

olarak belirtilmiştir.  
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• Parametrik olmayan testler için ”nonparametrik testler”, çapraz tablo için 

“crosstab dağılım”, yüzde için ”persantil”, yansız için “random” biçiminde 

yabancı dilde terimlerin kullanımına rastlanmıştır. 

 

Tartışma ve Yorum 

Bir alana ait terminolojinin üzerinde fikir birliğinin sağlanmış olması, söz 

konusu alanın ne denli köklü ve güçlü olduğunu gösterir. Terminoloji birliği ortak bir 

düşünce sisteminin oluşmasını böylece bilimsel bilgiyi anlama, algılama ve kavrama 

yeteneğini ve bunun gelişmesini güçlendirir. Bilimsel bir araştırmanın gücü kullandığı 

yöntemden gelir. Verilerin nasıl toplandığı, ne şekilde çözümlendiği ve yorumların 

ortaya çıkan bulgularla tutarlılık derecesi bilimsel bilginin oluşmasında etkin bir işleve 

sahiptir. Bu bağlamda, yapılan araştırmaların bu bölümlerinde kullanılan terminolojide 

belli bir standardın korunmuş olması bilimsel çalışmaların ve bu çalışmalar sonucunda 

ortaya çıkan bilginin takip edilmesini kolaylaştırır. Bu özelliği ile bilimsel bilginin 

doğru bir biçimde algılanması ve izlenebilmesi mümkün olur. Ancak böylece bilimsel 

bilgi üretilebilir ve bilimin birikimliliğine katkı sağlanabilir (Barzun ve Graff, 2004; 

Bekiroğlu, 1998; Ekmekçi ve Konaç, 2009; Orhunbilge, Ersoy, Çatalça ve Nişel, 1997).    

Bu araştırma kapsamında incelenen yüksek lisans tezlerinin veriler ve 

toplanması ile verilerin çözümlenmesi ve yorumlanmasına ilişkin alt bölümlerinde 

anket/ölçek, soru/madde, geçerlik, güvenirlik ve anlamlılık/önemlilik/manidarlık 

terimlerine ilişkin sıklıkla dilde bir örneklik ihlalinin yapıldığı gözlenmiştir. Ayrıca 

geçerlik ve güvenirlik türleri, madde ve test istatistikleri ile verilerin çözümlenmesinde 

kullanılan istatistiksel tekniklere ilişkin terimlerde farklı, yanlış ve yabancı dilde 

kullanıma rastlanmıştır. Bu bulgu, en temel terimler üzerinde bile hala uzlaşmanın 

sağlanamadığını, terminoloji birliğinin oluşmadığı ve bu yönde belli bir standardın 

gelişmemiş olduğunu gösterir niteliktedir.  

Veriler ve toplanması ile verilerin çözümlenmesi ve yorumlanmasına ilişkin alt 

başlık ile içeriklerinin tutarlılığı incelenmiş, bu inceleme sonucunda bu bölümlerde yer 

almaması gereken ve farklı bölümlerde belirtilmesi gereken bilgilerin verildiği 

gözlenmiştir. Bu bulgu, araştırmaların yeterli özen gösterilmeden yapıldığının çarpıcı 

bir örneğini sunmaktadır. Yüksek lisans tezlerinin belirtilen alt bölümlere ilişkin başlık 

adlandırmalarında ve sırasında farklılıklar olduğu da belirlenenler arasındadır. Bu 
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durum eğitim bilimleri alanında ortak bir tez yazım kılavuzu oluşturulması gereğini 

göstermektedir. 

Sonuç olarak; eğitim bilimleri alanında tamamlanan yüksek lisans tezlerinde 

dilde bir örnekliğin sağlanmasında ve terimlerin kullanılmasında temel hataların 

yapıldığı ve farklı kullanımların olduğu ortadadır. Bu ise, ölçme ve değerlendirme 

alanına özgü ortak bir terminolojinin oluşması gerektiğini göstermektedir.  
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Türkiye’de 2005–2006 Yılları Arasında Yayımlanan Eğitim 

Bilimleri Dergilerindeki Makalelerin Bazı Özellikler Açısından 

İncelenmesi: Betimsel Bir Analiz 
Devrim ERDEM* 

Özet 

Akademik disiplinlerin gelişimi sahip oldukları literatür ile yakından ilişkilidir. Son yıllarda bütün 

akademik alanlara ilişkin olarak literatür incelemelerinin arttığı görülmektedir. Literatür incelemelerinde 

bir alana ait gelişmeleri ortaya koymada kesitsel çalışmaların yapılması yaygındır. Belirli dönemlerde Türk 

eğitim literatürünün genel bir değerlendirmesinin yapılması o döneme ilişkin ortaya konan araştırmaların 

niteliğine dair bilgi vermekle kalmaz aynı zamanda daha sonraki araştırmalara da ışık tutar. Bu doğrultuda, 

bu araştırmanın Türkiye’de eğitim bilimleri alanında yayımlanan süreli yayınlardaki makalelerde ne tür 

araştırmaların yapıldığını, hangi araştırma modelinin kullanıldığını, tercih edilen örneklem alma teknikleri, 

veri toplama araçları ve veri çözümlemede kullanılan istatistiksel tekniklerin neler olduğunu ortaya 

koymaktır. Türkiye’de eğitim alanında 2005–2006 yılları arasında yayımlanmış olan ve Ulakbim Ulusal 

indeks tarafından dizinlenen bütün hakemli dergiler araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. Bu dergilerin 

bir listesi yapıldıktan sonra bu listeden tesadüfî olarak seçilen dergilerle araştırmanın örneklemi 

belirlenmiştir. Örneklem dâhilindeki toplam 314 makale araştırmanın amaçları doğrultusunda incelenmiştir. 

Betimsel analiz ile veriler çözümlenmiştir. Çalışma kapsamında incelenen makalelerin çoğunluğunun 

(%56) betimsel araştırma türünde olduğu ve olasılığa dayalı olmayan örnekleme tekniklerinin %55 

düzeyinde kullanıldığı saptanmıştır. Ayrıca, veri çözümleme tekniği olarak betimsel analizlerin, t-testi ve 

ANOVA’nın  %58 düzeyinde kullanıldığı ortaya çıkmıştır.  

Anahtar sözcükler: Betimsel analiz, eğitim bilimleri, süreli yayınlar, makale.  

 

Abstract  

Growth of contemporary academic disciplines relies on quality literatures they acquire. One common way 

of improving quality of published work is the peer review processes. In addition, recent decades have also 

witnessed a growing body of studies investigating literatures. Research on literatures of academic 

disciplines is often conducted through cross-sectional studies. Investigating educational research will not 

only shed light on the features of the studies conducted during a given period of time but will also 

contribute guiding future research. The purpose of this study was to examine Turkish periodicals in the area 

of educational sciences in order to determine the kinds of; studies, research designs, sampling methods, 

data collection instruments, data analysis methods and statistical techniques utilized. Population of the 

study consisted of all peer-reviewed  journals in education that were published during 2005-2006 and listed 

in Ulakbilim National Index. After creating a list of these journals, a random sample was selected. 

                                                 
* Araş. Gör., Ankara Üniversitesi, Ölçme ve Değerlendirme A.B.D., erdem_devrim@yahoo.com 
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Descriptive analysis was conducted on the three-hundred-fourteen articles published in these journals. The 

results revealed that 56% of articles were descriptive research and non-probability sampling techniques 

were used in the majority (55%) of articles. In addition to these, descriptive analysis, t-test and ANOVA 

were conducted as a data analysis techiniques in the 58% of articles. 
Key Words: Descriptive analysis, educational sciences, periodicals, article.  

 

Giriş 

Her ne kadar internetle birlikte bilim ile ilgili son gelişmelere ve bilgilere büyük 

bir hızla ulaşılabilse de, araştırmacılar kendi alanlarındaki gelişmeleri bilimsel 

makalelerden izlemeyi tercih etmektedir (Edyburn, 2000). Bilimsel yayınlarla sunulan 

bilginin en iyi şekilde kullanılabilmesi için de kayıt ve dökümantasyon işleminin nitelikli 

bir biçimde yapılması kaçınılmazdır. Bilginin sistematik arşivlenmesinin yanısıra etkili 

bir şekilde kullanılabilecek ve bilimsel gelişmeleri yansıtabilecek biçimde sürekli 

güncellenmiş olması da önemlidir.  

Edyburn (2000), (a) dünya çapında her gün yaklaşık 1000 kitabın yayımlandığını, 

(b) son 30 yılda, önceki 5000 yıla göre çok daha fazla bilginin üretilmiş olduğunu ve (c) 

basılı bilginin her sekiz yılda ikiye katlandığını belirtmektedir. Bu durum doğal olarak, 

her alandaki araştırmacıların kendi disiplinlerindeki gelişmeleri takip edebilmelerini ve 

güncele ilişkin farkındalık düzeylerini korumalarını güçleştirmektedir. Belirli bir bilgiye 

ve sayısız kaynağa ulaşmada, internet arama motorlarını kullanmak en alt düzeyde bir 

beceri gerektirse de, dökümanların taşıması gereken ölçütlerin belirlenmesi ve 

seçilmesinde insan faktörünü önemli bir rol oynamaktadır. 

Nitelikli bir araştırmacının ayırt edici özelliklerinden biri alanıyla ilgili basılı 

literatürü anlayabilecek, takip edebilecek bilgiye sahip olmasıdır. Geleneksel olarak bu 

yetkinlik, bilimsel makalelerin tek tek okunması ve incelenmesi yoluyla kazanılır. Ancak, 

Cooper ve Hedges (1994), geniş bir bilgi tabanından etkili bir biçimde yararlanabilmek 

ve bu bilgi yükünü düzenlemede bir araç olarak literatür incelemesinin stratejik bir işleve 

sahip olduğunu belirtmişlerdir. Böyle bir stratejiyi, eğitim alanında yapılmış olan birçok 

araştırmadan faydalanmada da işe koşmak gerekir.  

Literatür incelemelerinde bir alana ilişkin gelişmeleri ortaya koymada kesitsel 

çalışmaların yapılması yaygındır. Belirli dönemlerde Türk eğitim literatürünün genel bir 

değerlendirmesinin yapılması o döneme ilişkin ortaya konan araştırmaların niteliğine dair 
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bilgi vermekle kalmaz aynı zamanda daha sonraki araştırmalara da ışık tutar. Bu 

doğrultuda, bu araştırmanın amacı 2005–2006 yıllarında Türkiye’de eğitim bilimleri 

alanında yayımlanan süreli yayınlardaki makalelerde ne tür araştırmaların yapıldığını, 

hangi araştırma modelinin kullanıldığını, tercih edilen örneklem alma teknikleri, veri 

toplama araçları ve veri çözümlemede kullanılan istatistiksel tekniklerin neler olduğunu 

ortaya koymaktır. Bu araştırma; Türk eğitim literatüründeki 2005–2006 yılları arasındaki 

çalışmaların betimlenmesi, belirlenen dönem ve alana ait literatür inceleme 

araştırmalarının olmaması açısından önemli görülmektedir.  

 

Yöntem 

Araştırma Modeli 

Araştırma nitel bir yaklaşımla yapılandırılmıştır. Bu çalışma kapsamında nitel 

araştırma türlerinden betimsel analiz kullanılmıştır.  

 

Evren ve Örneklem 

Türkiye’de eğitim alanında 2005–2006 yılları arasında yayımlanmakta olan ve 

Ulakbim Ulusal indeks tarafından dizinlenen bütün hakemli dergiler araştırmanın 

evrenini oluşturmaktadır. Bu dergilerin bir listesi yapıldıktan sonra bu listeden tesadüfî 

olarak seçilen dergilerle araştırmanın örneklemi belirlenmiştir. Örnekleme alınan hakemli 

dergilerin 2005–2006 yıllarında yayımlanan bütün sayılarındaki makaleler araştırma 

kapsamında incelenmiştir.  

 

Araştırma evreni listesi: 

1. Abant İzzet Baysal Eğitim Fakültesi Dergisi 

2. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi 

3. Atatürk Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi 

4. Çağdaş Eğitim Dergisi 

5. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 

6. Eğitim Araştırmaları 

7. Eğitim, Bilim, Toplum 

8. Eğitim ve Bilim 
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9. Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi 

10. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 

11. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 

12. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi 

13. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 

14. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 

15. Ondokuz Mayız Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 

16. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 

17. Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi 

18. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 

Örneklem listesi: 

1. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi 

2. Eğitim Araştırmaları 

3. Eğitim, Bilim, Toplum 

4. Eğitim ve Bilim 

5. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 

6. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi 

7. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 

8. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 

 

Verilerin Toplanması ve Çözümlenmesi  

Araştırmanın verilerini örnekleme dâhil olan hakemli dergilerdeki makaleler 

oluşturmaktadır. Örneklem kapsamındaki bütün makaleler tek tek incelenerek veriler 

toplanmış ve çözümlemesi yapılmıştır. Çözümleme sürecinde kategoriler oluşturulurken 

literatürden yararlanılmıştır. İncelenen belgelerdeki sözel birimler araştırma kapsamında 

ortaya konan sorular bağlamında ele alınarak kodlama yapılmıştır. Ortaya çıkan kodlar, 

kategoriler altında toplanmıştır. Daha sonra kategorelere ait frekans ve yüzde değerleri 

bulunmuştur.  

Araştırma verilerin çözümlemesi her ne kadar betimsel analiz sürecine dayalı olsa 

da araştırmalarda belirtilen bazı kavramlarla araştırmanın içeriğinin çeliştiği durumlarda 

derinlemesine incelemenin yapılması gerekmiştir. Örneğin, araştırmacı basit tesadüfî 
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örneklem alma tekniği ile örneklem aldığını belirttiği halde araştırma süreci dikkatli 

olarak incelendiğinde aslında gelişigüzel (uygun) örnekleme yapılmış olduğu tespit 

edilebilmektedir. Bu tür durumlarda araştırmacının betimlemeleri değil, araştırma 

sürecini doğru ifade eden kavram ve süreçler kullanılmıştır. Araştırmada izlenen işlem 

basamakları Şekil 1’de özetlenmiştir. 

Örneklem Seçme: 
İncelenecek hakemli dergilerin belirlenmesi 

 
 
 

Analiz Biriminin Belirlenmesi: 
Tüm materyal; araştırma yöntemli makaleler (247) 

 
 
 

Kategorelerin Belirlenmesi: 
Literatür ve kodlayıcı tarafından 

 
 
 

Son Kategorilerin Oluşturulması 
 
 
 

Güvenirliğin Değerlendirilmesi: 
Uyum yüzdesi (intra-rater) 

 
 
 

Verilerin Analizi ve Yorumlanması 
 

Şekil 1. İçerik analizi işlem basamakları 
 

Analiz Biriminin Belirlenmesi 

Araştırmacının amacına bağlı olarak değişik analiz birmleri kullanılabilir. Bu tür 

çalışmalarda, literatürde en yaygın olarak kullanılan birimlerin kelime, cümle, paragraf, 

tema, karakter, parçalar ve tüm materyal olduğu görülmektedir. Bu araştırmanın amacı 

bir makalenin tümüyle incelenmesini gerektiğinden analiz brimi olarak tüm materyal 

seçilmiştir. 
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Kategorilerin Oluşturulması  

Seçilen dergilerdeki makaleler öncelikle; (i) Araştırma, (ii) Düşünce, tartışma, 

(iii) Derleme, (iv) Kitap inceleme türü olup olmadığına göre kategorilere ayrılmıştır. Bu 

çalışmanın amacı doğrultusunda sadece yöntemli makaleler incelenmiştir. Kitap 

inceleme, düşünce, tartışma ve derleme çalışmaları inceleme kapsamına alınmamıştır. 

Kullanılan araştırma türüne göre kategoriler genel olarak “Deneysel”, “Tarama” ve 

“Nitel” modeller olarak belirlenmiştir. İncelenen makalelerde deneysel modellerden 

deney öncesi modelin, tarama modelleriden ise karşılaştırmalı tarama modelinin 

kullanılmadığı tespit edildiği için kategorilerde bu modellere yer verilmemiştir. 

Örneklem alma tekniğine göre kategoriler genel olarak “olasılığa dayalı olan” ve 

“olasılığa dayalı olmayan” teknikler başlığı altında ele alınmıştır. İncelenen makalelerde 

sistematik örneklemenin ve kota örneklemenin kullanılmadığı tespit edildiği için 

kategorilerde bu tekniklere yer verilmemiştir.  

Kullanılan veri toplama araçlarına göre kategoriler anket, kontrol listeleri, tutum 

ölçeği, kişlik envanteri, başarı testi, yetenek testi, dereceleme ölçekleri, görüşme, çoklu 

zeka testi ve dökümanlar olarak belirlenmiştir.  

Veri çözümlemede kullanılan istatistiksel tekniklere göre kategoriler betimsel 

analizler, t-testi, ANOVA, ANCOVA, MANOVA, MANCOVA, faktör analizi, madde 

analizleri, regresyon, korelasyon, kümeleme, ayırma, Mann-Whitney U, Kruskal-Wallis, 

Wilcoxon’s, ki-kare ve içerik analizi olarak belirlenmiştir. Betimsel analizler, verilerin 

organize edilmesi, özetlenmesi ve verilerin tümünü temsil edecek frekans, yüzde, 

ortalama, standart sapma gibi değerlerin bulunmasını içeren tekniklerdir. Madde analizi, 

test maddelerinin güçlük derecelerinin, madde ayırıcılık güçlerinin ve şeçeneklerin 

işlerliğinin incelendiği analizlerdir. İçerik analizi ise, toplanan verilerin daha 

derinlemesine incelenmesini sağlayan, önceden belirgin olmayan konuların ve boyutların 

ortaya çıkarılmasında kullanılan bir tekniktir.  

 

Güvenirlik 

Nitel araştırmalarda betimsel ve içerik analizinin güvenirliği özellikle kodlama 

işlemine bağlıdır. Kategorilerin taşıması gereken en önemli özelliklerden biri aynı 

dökümanı, aynı amaç doğrultusunda kullanan başka bir araştırmacının da büyük ölçüde 
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benzer sonuçlara ulaşabileceği açıklıkta olmasıdır (Tavşancıl ve Aslan, 2001). Bu 

nedenle, kategorilerin yorumlanmasının araştırmacıdan araştırmacıya ya da iki farklı 

zamanda değişmemesi gerekir. Bu bağlamda, bu çalışma kapsamında araştırmacının 

(kodlayıcının) kategorilere ne kadar tutarlı kodlama yaptığını belirlemek için kodlama 

güvenirliğine bakılmıştır. Bu amaçla araştırma kapsamında incelenen tüm makaleler üç 

hafta arayla kodlayıcı tarafından iki kez kodlanarak, araştırmacının kendi içindeki 

tutarlılığına bakmak suretiyle gerçekleştirilmiştir. Kodlama güvenirliği, uyum yüzdesi 

(percent of agreement) indeksi kullanılarak hesaplanmıştır. Uyum yüzesi, aynı 

kodlamanın yapıldığı durumların, mevcut tüm durumlara (üzerinde uzlaşmaya varılan ve 

varılamayan kodlama durumları) oranı hesaplanarak bulunan bir indekstir. Bu şekilde 

uyum yüzdesi kullanılarak kodlama güvenirliği 0.92 bulunmuştur. Puanlayıcılar arası 

veya puanlayıcılar içi güvenirliği tespit etmek için kullanılan uyum yüzdesinin %70’den 

daha yüksek olması beklenir (Tavşancıl ve Aslan, 2001: 81). Sonuç olarak, kodlama 

güvenirliğinin kabul edilebilir düzeyde sağlandığı söylenebilir. 

 

Bulgular ve Sonuçlar 

2005–2006 yıllarında Türkiye’de eğitim alanında yayımlanan ve araştırma 

kapsamında incelenen hakemli dergilerdeki makaleler araştırma soruları çerçevesinde 

değerlendirilmiştir. “Makale yazım alanı”na ilişkin oluşturulan kategorilere ait frekans ve 

yüzde değerleri Tablo 1’de yer almaktadır. Tablo 1’de görüldüğü gibi, çalışma 

kapsamında incelenen makalelerin %79’u herhangi bir “araştırma yöntemli” makaleler, 

%17’i “düşünce ya da tartışma” yazıları, %4’i ise “derleme” türü yazılardır. “Kitap 

inceleme” türüne ise hiç yer verilmediği belirlenmiştir.  

 

Tablo 1. Makale Yazım Alanı 

Kategori f % 
Araştırma 247 79 
Düşünce/Tartışma 52 17 
Derleme 15 4 
Kitap İnceleme - - 
Toplam 314 100 
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Analiz sonuçlarına göre, yöntemli araştırmalarda kullanılan araştırma türleri beş 

kategoride toplanmıştır. Bu kategorilere ait frekans ve yüzde değerleri Tablo 2’de yer 

almaktadır. Tablo 2’de görüldüğü gibi, araştırmaların %3’si “gerçek deneysel”, %17’si 

“yarı deneysel”, %56’sı “betimsel”, %6’sı “ilişkisel” modeller kullanılarak yapılmıştır. 

Daha genel bir kategorilendirmede, araştırmaların %20’inin “deneysel” model, %62’sinin 

“tarama” modeli ve %18’inin “nitel” araştırma olduğu belirlenmiştir. Bu durum, 

Türkiye’de eğitim alanında yapılan bilimsel araştırmaların büyük oranda nicel araştırma 

yöntemleri (%82) kullanılarak yapıldığını ortaya koymaktadır. 

 

Tablo 2. Araştırma Türü 

Kategori f % 
Gerçek Deneysel 6 3 
Yarı Deneysel 42 17 
Betimsel 139 56 
İlişkisel 16 6 
Nitel 44 18 
Toplam 247 100 

 

İçerik analizi sonuçlarına göre, kullanılan örneklem alma tekniğine ait kategoriler, 

ayrıca bu kategorelere ait frekans ve yüzde değerleri Tablo 3’de görülmektedir. Buna 

göre, araştırmaların %11’inde “basit tesadüfî”, %15’inde “tabakalı”, %19’unda “küme”, 

%51’inde “gelişigüzel (uygun)” ve %4’ünde ise “maksatlı” örneklem alma tekniğinin 

kullanıldığı saptanmıştır. Genel anlamda, araştırmaların %45’inin “olasılığa dayalı olan”, 

%55’inin ise “olasılığa dayalı olmayan” örnekleme tekniklerine göre yapıldığı 

görülmektedir. Bu durum, bir “çalışma grubu” üzerinde yapıldığı belirtilen araştırmaların, 

örnekleme tekniği bakımından “uygun” örnekleme kategorisinde kodlanmış olmasıyla 

kısmen açıklanabilir. 

Tablo 3. Örneklem Alma Tekniği 

Kategori f % 
Basit Tesadüfi 27 11 
Tabakalı 36 15 
Küme 48 19 
Gelişigüzel (Uygun) 127 51 
Maksatlı 9 4 
Toplam 247 100 
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İncelenen makalelerde kullanılan veri toplama araçlarına ilişkin kategorilere, bu 

kategorilere ait frekans ve yüzde değerlerine Tablo 4’te yer verilmiştir.  

 

Tablo 4. Veri Toplama Araçları  

Kategori f % 
Anket 81 24 
Kontrol Listesi 10 3 
Tutum Ölçeği 29 9 
Kişilik Envanteri 6 2 
Başarı Testi 46 14 
Yetenek Testi 6 2 
Dereceleme Ölçekleri 91 27 
Görüşme 49 15 
Çoklu Zeka Testi 3 1 
Döküman 9 3 
Toplam 330 100 

 

Tablo 4’de görüldüğü gibi, bu çalışma kapsamında ele alınan yöntemli makaleler 

toplam 247 tane olmasına rağmen, toplam veri toplama aracı 330 dur. Bunun sebebi, bazı 

araştırmalarda birden çok veri toplama aracının kullanılmış olmasıdır. “Dereceleme 

ölçekleri” kategorisine, diğer kategorilere girmeyen; bir başka deyişle tutuma, kişiliğe, 

yeteneğe, zekaya, bilişsel süreçlere ilişkin bir psikolojik yapının dışında bir özelliği 

ölçmek üzere geliştirilen veya halihazırda olan Likert tipi ölçekler dâhil edilmiştir. 

Örneğin, “özyeterlilik ölçeği”, “iş doyumu ölçeği”, “tükenmişlik ölçeği”, “sosyal destek 

ölçeği”, “iyilik hali ölçeği”, “öğrenme tercihleri ölçeği” gibi birçok araç söz konusu 

kategori altında kodlanmıştır. Bu durum göz önünde bulunduruldurularak, incelenen 

makallerde veri toplama aracı olarak büyük oranda “dereceleme ölçekleri”nin kullanıldığı 

söylenebilir. Tablo 4’e bakıldığında, araştırmalarda en çok kullanılan araçlardan 

“anket”lerin (%24) ikinci sırada yer aldığı görülmektedir. Anketlerin çoğunlukla, temel 

araştırma problemi için kullanılan esas veri toplama araçlarının yanında, bireylere ait 

kişisel bilgilerin alındığı bir form olarak uygulanmış olduğu tespit edilmiştir. Bu amaç 

doğrultusunda anketlerin kullanılması, bu araçların tercih edilme nedenini açıklar 

gözükmektedir.    

Bir araştırma yöntemi içeren makalelerde kullanılan istatistiksel tekniklere ait 

oluşturulan kategoriler ve bu kategorelere ilişkin değerler Tablo 5’de yer almaktadır.  
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Tablo 5. Kullanılan İstatistiksel Teknikler 

Kategori f % 
Betimsel Analizler 47 14 
t-testi 85 26 
ANOVA 60 18 
ANCOVA 8 2 
MANOVA 5 2 
MANCOVA 3 1 
Faktör Analizi 23 7 
Madde Analizleri 6 2 
Regresyon 8 2 
Korelasyon 17 5 
Kümeleme 2 1 
Ayırma Analizi 1 1 
İçerik Analizi 38 11 
MWU 8 2 
Kuruskal Wallis 7 2 
Ki-kare 11 3 
Wilcoxon 4 1 
Toplam 333 100 

 

Tablo 5’de de görüldüğü gibi, çoğu araştırmada birden fazla veri çözümleme 

tekniği uygulandığı için toplam frekans 333 tür. Tablo 5 incelendiğinde, istatistiksel 

teknikler içerisinde %26 gibi bir oranla en çok “t-testi”nin kullanıldığı ortaya 

çıkmaktadır. Özellikle deneysel modellerin kullanıldığı araştırmaların çoğunluğu, öntest-

sontest kontrol gruplu araştırmalardır. Öntest-sontest kontrol gruplu desende, öntest 

puanlarının “ortak değişken” (covariate) olarak alınıp, sontest puanlarıyla birlikte 

değişkenlik çözümlemesi yapılması, diğer bir deyişle ANCOVA nın kullanılması daha 

uygun iken, önce öntest daha sonra sontest puanlarının karşılaştırmasını gerektiren t-

testinin tercih edilmesi çarpıcı bir bulgudur. Çok değişkenli analizlerin de nadir olarak 

kullanılması, bir araştırma problemine ilişkin uygun tekniğin şeçilmesinden çok, ancak 

araştırmacı tarafından bilinen istatistiksel tekniklere göre araştırma probleminin 

oluşturulduğunu düşündürmektedir. Tablo 5 incelendiğinde ise parametrik-olmayan 

testlerin %8 düzeyinde kullanıldığı görülmektedir. Bilindiği gibi parametrik-olmayan 

tekniklerin gücü, parametrik tekniklere kıyasla çok daha zayıftır. Bu yüzden, incelenen 

araştırmalarada parametrik-olmayan testlerin, bununla bağlantılı olarak da bu tür 

tekniklerin uygulanmasını gerektirecek araştırmaların oldukça az olması olumlu bir 
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durum olarak ortaya konabilir. Parametrik teknikler kullanarak yapılan araştırmaların 

%7’sinin “ilişkinin derecesi”ni, %49’unun “gruplar arası farkın manidarlığı”nı, %9’unun 

ise ilgili bir “psikolojik yapı”yı test etme amacıyla yapıldığı belirlenmiştir.      

 

Tartışma ve Yorum 

Çalışma kapsamında incelenen makalelerin çoğunluğunun (%56) betimsel 

araştırma türünde olduğu belirlenmiştir. Betimsel araştırmalarda sadece varolon durumun 

ortaya konması amaçlanır. Gerçek deneysel modellerin kullanılarak yürütülen 

araştırmaların sadece %3 düzeyinde olması ise eğitim bilimleri alanında yapılan 

araştırmaların değişkenler arasındaki neden-sonuç ilişkilerini keşfetmek üzere 

gerçekleştirilmediği ortaya koyar niteliktedir. Bilindiği gibi, bilimsel değeri en yüksek, 

diğer bir ifade ile yöntem açısından daha güçlü olduğu kabul edilen gerçek deneysel 

modellerin bu derece az kullanılması -bu çalışma kapsamında ele alınan dönem de 

dikkate alındığında- Türkiye’de eğitim bilimleri alanının kendi literatürünü oluşturmada 

henüz gelişme aşamasında olduğunu gösterir niteliktedir. Ayrıca, eğitim bilimleri 

alanında yapılan çalışmaların kuram geliştirmeye yönelik araştırmaların oldukça 

uzağında olduğu da çarpıcı bir biçimde ortaya çıkmıştır. Bununla beraber, incelenen 

makalelerde veri çözümleme tekniği olarak çoğunlukla betimsel analizlerin, t-testi ve 

ANOVA’nın kullanılması (%58) bu sonuçlarla tutarlı olarak ortaya çıkması beklenen bir 

bulgudur. 

 İncelenen makalelerde olasılığa dayalı olmayan örnekleme tekniklerinin %55 

düzeyinde kullanıldığı saptanmıştır. Gelişigüzel (uygun) örnekleme tekniğinin ise %51 

düzeyinde olması araştırmacıların çarpıcı bir biçimde çalışma grubu kullanmayı tercih 

ettiklerini, diğer bir ifade ile araştırmaların ulaşabilen en kolay ve maddi olanaklar 

yönünden nispeten daha ekonomik olan kitleler üzerinde yürütüldüğünü gösterir 

niteliktedir. Bilindiği üzere, ancak olasılığa dayalı örneklem alma tekniğinin kullanıldığı 

araştırmaların bulgularının genellenebilirliği mümkün olabilir ve dış geçerliğinin 

sağlandığından söz edilebilir. Bu bağlamda değerlendirildiğinde, söz konusu çalışma 

kapsamında Türkiye’de eğitim bilimleri alanında yapılan pek çok araştırmanın 

tekrarlanabilirlik özelliğinin olmadığı, bu nedenle tekil bulguların ötesinde bir nitelik 

taşımadığı söylenebilir. 
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PSİKOMETRİK TERİMLERİN TÜRKÇE KARŞILIKLARININ ANLAMLARI İLE 

YAPILAN İŞLEMLERİN UYUŞMAZLIĞI 

Adnan ERKUŞ 

Mersin Üniversitesi 

 
Özet 

Bilimsel üretimin başka ülkelerden alındığı bizim gibi ülkelerde yabancı terimlerin uygun olmayan karşılıkları ciddi 

anlam ve işlem farklılıklarına yol açabilmektedir. Bu tür örnekler ülkemizde oldukça yaygındır. Bu çalışmada, 23 

temel terim, terimin altında yatan anlam ile uygun olmayan Türkçe karşılıkları rasyonel ve işlemsel hatalar temelinde 

ele alınmış, uygun olabilecek karşılıklar gerekçeleriyle birlikte sunulmuştur. 

 

Anahtar sözcükler: Psikometrik terimler, Türkçe karşılıkları, terimlerin anlam ve işlem uyuşmazlığı 

 

Abstract 

In as our countries, the scientific terms are transfered form the countries which product those terms. But, this case can 

be caused the semantics and operation differences of  the scientific terms. In this study, Turkish translations of 23 

basic terms are logicaly and operationaly reviewed. 

 

Key words: Psychometrics terms, Turkish translations, disagreement of semantics and operation 

 

Giriş 

 Bilimin en temel ölçütlerinden biri, üretilen bilimsel bilginin doğruluğu veya yanlışlığının 

test edilebilirliği için gerekli olan iletilebilirliktir ve bu da ancak standart bir dille 

gerçekleştirilebilir. Bu standart dil kuşkusuz, öncelikle matematik ve istatistiktir; ancak bunun 

yanında, kullanılan sözcüklerin terim karşılıklarıdır. Bu bağlamda, özellikle yabancı bir dile 

bağımlı olan eğitimde ölçme ve değerlendirme ile psikometri alanında ülkemizde üretilen Türkçe 

dil karşılıkları çoğu zaman terimin anlamını karşılamaktan uzak olabilmekte, bu durum da, 

yapılan işlemlerin hatalı olmasına yol açabilmektedir.  

 Sözcük, bir dilde bir kavrama veya olaya karşılık gelen bir etiket, bir kodlamadır. Her 

sözcüğün bilişte uyandırdığı bir kavram veya bir olay söz konusudur. Sözcükler, bu bakımdan 

Chomsky’ye (2001) göre yüzeysel yapı (sintax), uyandırdığı anlam ise derin yapıdır (semantics). 

Sözcük ile anlam uyuşması olmadığında hedefteki kod açan kişi ile kaynak kişi arasında anlaşma 

da güçleşir. Herhangi bir sözcük, belirli bir alanda (bilim veya sanat gibi) başka bir anlamsal ve 

işlemsel derin yapıya sahip olduğunda o sözcük artık “terim” olur (Özdemir, 1973; Zülfikar, 

1991). Bu bakımdan, bir sözcüğün günlük kullanımı ile bir alanda terim olarak kullanılması 
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arasında anlam farklılıkları olabilmektedir. Bu durum, bir başka ülkede ve dilde üretilen temel 

bilgiye karşılık gelen bir yabancı terime kendi dilinde karşılıklar bulmaya çalışan özellikle bizim 

gibi ülkelerde çok ciddi sorunlara yol açabilmektedir. En fazla sorun yaşanan alanlardan biri de 

eğitimde ölçme ve değerlendirme ile psikometridir. Çünkü, ölçme, ölçülen bir kavramın, bir 

değişkenin işevuruklaştırılmasından (operationalism) başka bir şey değildir. Bu nedenle, eğer, 

psikometrik bir terime karşılık gelen Türkçe karşılık uygun değilse, yapılan işlemler de hatalı 

olabilmektedir. Yabancı bir terime karşılık olarak bulunan Türkçe terimin önemi burada 

yatmaktadır. Aksi halde, yabancı bir terime karşılık olarak bulunan bir Türkçe terim, anlamı 

bozmadığı ve yapılan işlemleri değiştirmediği sürece (örneğin, “güvenirlik” “güvenirlilik”; “ölçüt-

bağıntılı geçerlik”, “ölçütle ilişkili geçerlik” gibi) bir sorun olarak görünmemektedir; bu bakımdan 

biçimsel olarak farklı karşılıklar kullanmanın bir sakıncasının olduğu pek söylenemez. 

 Ülkemizde bu konuda yapılmış bazı sözlük çalışmaları  olmasına rağmen (Ayvaşık, Er, 

Kışlak ve Erkuş, 2000; Erkuş, 1994), doğrudan terim-anlam uyuşmazlığını ele alan bir tek 

çalışmaya rastlanmıştır (Erkuş, 2000). 

 Bu çalışmanın amacı, psikometrik terimlere karşılık olarak kullanılan ve terimin anlamı ile 

yapılan işlemlerin farklılaşmasına yol açan bazı Türkçe terimleri, yol açtıkları işlem ve dolayısıyla 

anlam farklılaşması açısından ele almaktır. 

 

Yöntem 

 Bu çalışma görgül bir çalışma değildir. Eğitimde ve psikolojide ölçme ve değerlendirme 

alanında çalışan herkes bu alanda bir terimler karmaşası yaşandığına tanık olduğundan, kaynak 

göstererek bunları sıralamak her şeyden önce etik değildir. Öte yandan, buradaki açıklamaları 

çürütmek için ister ulusal ister uluslar arası olsun kaynak göstermek de gerekli değildir; çünkü bu 

terim karmaşası her düzeyden kaynakta büyük oranda mevcuttur. Geriye bir tek, terimin 

uyandırdığı anlam ile o terimin somutlaşması için yapılan işlemlerin çelişmesini mantıksal olarak 

aktarmak kalmaktadır ki, bu çalışmada bu yöntem yeğlenecektir. İşlemler konusunda ise, sadece 

işlemlerin ele alındığı temel kaynaklara başvurulabilir. Örneğin, “random” için temel araştırma 

teknikleri ve örnekleme teknikleri kaynakları, gibi. Tüm terimlere ilişkin bir açıklama bu çalışma 

bağlamında hem olanaklı, hem de gerekli değildir; bu bakımdan en çok tartışma yaşanan bazı 

terimler üzerinde durulacaktır. 

 

En Çok Sorun Yaşanan Bazı Terimler ve Sorunun İşlemsel Temeli 
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Tipik davranış ≠ tipik “performans”: Performans bir bireyin öğrendiğinin sergilendiği 

kısmıdır. Bu bakımdan, “performans” terimi ancak sınır yeterlik (maksimum performans) için söz 

konusudur. Tipik davranış ise, bireyin bir zorlama olmaksızın yaptığı ve bireyi diğerlerinden 

ayıran özelliklerdir. Başarı, zeka, 100m koşma, bir sunum yapma vb bir performans iken; tutum, 

kişilik vb tipik davranıştır. Bir tutum ölçeğinin katılım derecelerine tepki veren bir birey, “ne 

kadar iyi işaret yapacağım” diye çaba sarfetmez, kendini olduğu gibi ortaya koyar ve ölçmeci de 

onun “işaretleme performansı” ile değil, tutumunun düzeyi ile ilgilenir. Bu bakımdan “tipik 

performans” sözcüğü doğru görünmemektedir. 

 

Test ≠ ölçek ≠ envanter ≠ anket: Test sözcüğü, sınama anlamı içerdiğinden hem bir ölçme 

aracı, hem bir ölçme işlemi, hem de istatistiksel analiz karşılığı kullanılmaktadır. İstatistiksel 

analiz karşılığı olarak kullanıldığında, “t-testi” gibi bir niteleyicisi bulunduğundan kolaylıkla ayırt 

edilebilmekte ve herhangi bir sorun yaşanmamaktadır. Ancak, bir ölçme işlemi aracı anlamında 

kullanıldığında sorunlar yaşanmaya başlamaktadır. Bu iki anlam, ancak ve ancak, bireyin bir 

problem veya bir görev karşısında sergileyeceği sınır yeterlik (maksimum performans) için 

geçerlidir. Birey böyle bir durumda, yapabileceğinin en fazlasını ve en iyisini birim zamanda 

yapmak, kendisiyle ve/veya başkalarıyla yarış halinde olmak durumundadır. Sınama anlamında 

ölçme, matematik başarı testi, 100m koşma testi anlamında doğrudur. Ancak, sınır yeterlikler 

dışında, bireylerin herhangi bir zorlama olmaksızın yapmakta oldukları tipik davranışların 

ölçülmesi de söz konusudur. Tipik davranışların “test edilmesi” değil, ancak saptanması söz 

konusudur; bu anlamda, tipik davranışların ölçülmesi işlemi ve onları ölçmek için geliştirilmiş 

ölçme araçları için “test” sözcüğünü kullanmak doğru görünmemektedir. Örneğin kişilik, tutum 

gibi tipik davranışların “test edilmesi” söz konusu olamaz; “kişilik testi”, “tutum testi” vb de 

anlamlı değildir. Bazı psikolojik özellikler ise, birbiriyle toplanamayan (her alt özellik için 

tekboyutluluk dışta tutulduğunda) alt özelliklerden oluşur. Bir bakkalın nasıl ki “dükkanımda 

toplam 3456 tane mal var” demesi anlamlı değilse, bir psikoloğun bir bireye “senin kişiliğin 456 

puan” denmesi de anlamlı değildir. Nasıl ki, bakkalın her malı ayrı özelliğe ve birime sahipse ve 

toplanamazsa, kişilik, ilgi, dinleme stratejileri gibi özellikler de toplanamaz, ancak envanteri 

çıkarılabilir. Bu bakımdan, bu tür değişkenleri ölçen ölçme araçlarına “test” veya “ölçek” demek 

yerine “envanter” (dökmeç) demek daha doğru olacaktır. “Anket” (sormaca) ise, bir anda bir 

bireyin birden çok özelliği hakkında bilgi toplama aracıdır; toplam puan hiç mi hiç anlamlı 
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değildir. Bazı ölçme araçlarına “anket” denmesi, eğer ölçek ya da alt ölçeklerde belirli bir 

psikolojik özelliğe ilişkin toplam puan elde ediliyorsa, doğru değildir. Bu bakımdan, “anketlerin 

güvenirliği-geçerliği” gibi bir terminoloji teknik anlamda asla uygun değildir. 

 

Test veya ölçek maddesi (item) ≠ soru (question): Sınır yeterliği ölçen bir ölçme aracının 

en küçük parçası (birimi) için bile olsa, “soru” terimini kullanmak doğru görünmemektedir. Bir 

başarı testinin bir maddesinin soru kipinde yazılması gerekmez; örneğin, “… ile … arasındaki 

farkı irdeleyiniz” gibi. Bu bakımdan, teknik terim olan “madde” (item) kullanılması daha uygun 

görünmektedir. 

 

Sınav ≠ test: Bir sınır yeterlik ölçümünde kullanılan ölçme aracına “test” denir. “Sınav” 

ise, bu test etme eyleminin ve sürecinin adıdır, aracın değil. Bir sınavda, birden çok test de (test 

bataryası) kullanılabilir. Bu bakımdan, sınır yeterlik için bile olsa, teknik anlamda “sınav” demek 

doğru görünmemektedir. 

 

“Kullanışlılık (usability)”: Psikolojik ölçme araçlarının psikometrik özelliklerinden biri 

olarak, “kullanışlılık” terimine çok sık rastlanmaktadır. Oysa, kullanışlılık, ölçme aracının değil, o 

ölçme aracını kullananın (test user) bir “sorunu”dur; ölçme aracının teknik bir niteliği değildir. Bir 

ölçme aracı güvenilir ve geçerli olur; ancak, bir kullanıcı için uygun olan bir ölçme aracı, bir 

diğeri için (zaman, uygulama standartı vb açısından) uygun olmayabilir; bunun ölçme aracının 

nitelikleriyle bir ilişkisi yoktur. 

 

“Görünüş (face) geçerliği”: Birkaç “uzmanın” ölçme aracının dış görünüşüne göre, 

“uygun-uygun değil” kararı vermesi çoktan gerilerde kalmıştır (American Psychological 

Association, 1974). “Görünüş geçerliği” teknik anlamda bir geçerlik türü değildir. 

 

“Ölçüt” geçerliği: “Ölçüt” geçerliği, ölçüt-bağıntılı geçerlik (criterion-related validity) 

için kullanılan ölçütün (güvenirliğinin yanında) geçerli olmasını ifade eder. Ölçmeci, ölçüt-

bağıntılı geçerlik kanıtı ararken, uygun bir ölçüte bağlı olarak kendi geliştirdiği ölçme aracının 

geçerliğine kanıt arar. Bunun için de ölçütün “geçerli” olması zaten gereklidir; “ölçüt geçerliği” 

işte bu ölçütün geçerliğini ifade eder; geçerlik işleminin kendisini değil. 
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“Ölçek” ≠ ölçme düzeyi (measurement scale): “Ölçek” sözcüğü dilimizde “birim” ve 

“ölçme aracı” anlamında kullanılmaktadır. Gerçekte, ölçme düzeyi anlamı içeren “measurement 

scale” karşılığı olarak kullanılması ise uygun görünmemektedir. “Sınıflama ölçeği”, “sıralama 

ölçeği” gibi herhangi bir ölçme aracı mevcut değildir. 

 

“Aralıklı ölçek”, “oran ölçeği”?: Sıralama, eşit aralıklı ve oranlı düzeyde ölçmeler de 

“aralıklı”dır; bu nedenle, “eşit aralıklı düzeyde ölçme” demek daha uygun görünmektedir. “Oran 

ölçeği” ise, oranlar asla eşit aralıklı olmadığı için doğru değildir; “oranlı düzeyde ölçme” terimi 

daha doğru görünmektedir. 

 

“Değer yargısı” ≠ yargı, karar: “Değer yargısı” öznellik içerir. Oysa, bir değerleme 

(assessment) işleminde, bir gözlem sonucu hakkında bir yargıya varmak için bir ölçüt ya da ölçüt 

takımına dayanarak o gözlem sonucu (veya onu elde eden birey) hakkında bir değerleme yapma 

işlemi, öznel değil, oldukça nesnel bir işlemdir. 

 

Assessment ≠ evaluation: Bu iki terim için de ülkemizde “değerlendirme” karşılığı 

kullanılmaktadır; oysa iki terim birbirinden farklıdır ve bu da karmaşaya yol açmaktadır. 

“Assessment”, herhangi bir gözlem sonucu (veya ona sahip olan birey) hakkında, bir ölçüt veya 

ölçüt takımına dayanarak yargıda bulunma (karar verme) işlemidir ve ölçütün ne olduğuna bağlı 

olarak çeşitli “assessment” işlemleri mevcuttur. “Evaluation” ise, (sürecin başında tanı, süreçte 

biçimlendirme ve sürecin sonunda bitim amaçlı), birçok ölçme sonucunu karşılaştırmaya veya 

ölçme sonucunun ilişkisine dayanan ve pek çok istatistiksel analizi içeren bir süreçtir. Bu nedenle, 

“assessment” karşılığı olarak “değerleme”, “evaluation” karşılığı olarak da “değerlendirme”yi 

kullanmak daha doğru görünmektedir.  

 

“Mutlak/bağıl”, “ölçüt-dayanaklı/norm-dayanaklı” “değerlendirme” (assessment)?: 

“Assessment” (değerleme), zaten ölçüte dayanır; o nedenle uluslar arası sınıflama karşılığı olarak 

“norm-referenced ve criterion referenced”ı kullanmak doğru görünmemektedir. Ölçütün ne 

olduğuna bağlı olarak, “maksimum puana dayalı”, “kesme puanına dayalı”, “sıralamaya dayalı” 

ve “grup değerlerine (normlarına) dayalı” olarak dört tür değerleme işlemi mevcuttur. İlk iki 

değerleme türü, ölçme sonucunun başka bir şeye gerek olmadan değerlendirilmesini içerdiğinden 

“mutlak”, diğer ikisi ise diğer bireylerin puanlarını gerektirdiğinden “bağıl” olarak 
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adlandırılmaktadır. Ancak, bu ayırım da, değerleme (assessment) işlemlerini ayırt etmeye 

yetmemektedir. 

 

Criterion/norm-referenced “testing”?: “Criterion-referenced”, “norm-referenced” 

değerleme (assessment) zaten bir ölçme sonucunun, dolayısıyla bir ölçme işleminin varlığını 

gerektirir. Ölçme boyutu ve bu ölçme işlemi sonucunun bir ölçüte dayanarak değerlenmesi ise 

başka bir boyuttur; yan yana olmaları çok tuhaftır, anlamsızdır. 

 

Hipotez ≠ varsayım ≠ sayıtlı: “Varsayım” sözcüğü dilimizde, gerçekte olmayan bir şeyin 

imgelenmesini içeren “düşsel” bir karşılık anlamında kullanılmaktadır ve çok geniş bir kavramı 

uyandırmaktadır. Bilimsel bir terim olarak hipotez (hypothesis) ise, denenmek/sınanmak için 

ortaya atılan bir önermedir; olsa olsa ‘test edilmek amacıyla ortaya atılan bir varsayım’dır; bilimci 

‘düşsel şeyleri’ test etmek için yola çıkmaz. Öte yandan, bilim ve bilimsel araştırma, bazı 

‘birşeyler yapabilmek için doğru olduğu kabul edilen varsayımlara’ (assumption) dayanmak 

zorundadır; bunlar ise “hypothesis”ten çok farklıdır ve başka bir terimle ifade edilmek 

durumundadır; bunlara (yenisi bulununcaya kadar) “sayıltı”, hipoteze de “denence” demek daha 

doğru görünmektedir. 

 

Nedensellik ≠ “nedensel” analiz: Nedensellik, değişimleme (manipulation) ve kontrol 

gibi yöntemsel işlemleri gerektiren önemli bir ilişki biçimidir. Bu nedenle, nedensellik herhangi 

bir istatistiksel analiz ile ilgili değildir. Bir deneyde, basit bir oran testi, t-testi bile nedenselliği 

test etmek için kullanılabilir. Regresyon, yol (path), yapısal eşitlik modellemesi (structural 

equation modelling) gibi hiçbir istatistiksel analiz nedensellik hakkında bir bilgi vermez; 

yordayıcı ve yordanan değişkenlerin yerleri değiştirildiğinde başka bir “neden-sonuç ilişkisi” elde 

edilebilir. 

 

“Random” ≠ tesadüfi, rasgele: “Random” sözcüğü, günlük dilde “rasgele”, “tesadüfi” 

karşılığı olarak kullanılabilir; ancak bu sözcük bilimsel bir terim olduğunda, bu karşılıklar tam 

tersi bir anlam ve işlem içermektedir. “Random” seçim veya atamada, seçilecek birimlerin “eşit 

olasılığa sahip olmaları-eşitlik” ve “birinin seçilmesinin diğerinin seçilip seçilmemesini 

etkilememesi -bağımsızlık” gerekir. Bu da ancak, tanımlı ve sınırlı bir evrenin tüm birimlerinin 

bir torbaya doldurulup içinden tek tek çekilmesiyle veya “random” sayılar tablosuyla 
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mümkündür: Her bir birimin çekilme olasılığı eşit ve biri diğerinin çekilmesinden bağımsız 

koşulu bu şekilde sağlanabilir. Bu iki koşuldan birisi gerçekleşmediğinde “random” seçimden söz 

edilemez. “Önüne kim çıkarsa ve gönüllü!” onlardan veri toplamak “random” değil, “nonrandom” 

(accidental) örneklemedir. Çünkü, “o gün o saatte o kişi orada bulunduğu (bir başkası olmadığı-

bağımlı!) için” o kişiden veri toplanmış olur. Bağımlı ve bağımsız olayların olasılığı ise çok 

radikal bir şekilde farklılaşır.  Bu bakımdan, böylesi bir seçim gerçekten rasgeledir, tesadüfidir; 

“random” değildir. “Random” sözcüğü günlük dilde rasgele veya tesadüfi anlamında 

kullanılabilir; ancak örnekleme tekniği anlamında bir terim olduğunda, bu Türkçe karşılık tam 

tersine “nonrandom” işleme karşılık gelmektedir. Bu nedenle, “ne var ‘random’a rasgele dense” 

denilemez; her iki terimin karşılığı olan anlam farklı işlemsel yollarla elde edilebilir. Bu 

bakımdan, yukarıdaki anlamı karşılayabilmek için başka bir karşılık bulmak-üretmek 

gerekmektedir; ki, psikologların uzun yıllardır üzerinde anlaşmaya vardığı “seçkisiz” sözcüğünü 

kullanmak daha uygun görünmektedir. 

 

Korelasyonel çalışma≠korelasyon analizi: Korelasyonel çalışma, nedensel olmayan 

ilişkileri irdeleyen çalışmalar için kullanılır. Ancak, buradaki “korelasyonel” sözcüğünden dolayı, 

“bu tür çalışmalarda ancak korelasyon analizi yapılır” anlamı çıkarılmamalıdır. Bu konuda 

yabancı yayınlarda da bir sorun yaşanmaktadır (Robinson, 1981). Nasıl ki, denenceleri test etmek 

için kullanılan istatistiksel analizler ile yöntemsel teknikler arasında herhangi bir bağlantı yoksa, 

korelasyonel çalışmalar için de mutlaka korelasyon tekniğini kullanmak gerekli değildir; basit bir 

t-testi de korelasyonel çalışmada denence test etmede kullanılan istatistiksel bir analiz tekniği 

olabilir. 

 

Interaction≠etkileşim: “Interaction” karşılığı olarak “etkileşim” sözcüğü günlük dilde 

veya başka alanlarda kullanılabilir; ancak, özellikle araştırma tekniği ve buna karşılık gelen 

istatistiksel analiz söz konusuysa, bu karşılık doğru olmayacaktır. Çünkü “etkileşim”, iki ya da 

daha çok ‘şeyin’ birbirini karşılıklı olarak etkilemesi anlamında kullanılmaktadır. Oysa ki, 

yöntembilimsel ve istatistiksel olarak etkileşim, iki şeyin birbiriyle etkileştikten sonra başka bir 

şey üzerinde tek başlarına yapabileceklerinden daha farklı bir etki yapmaları anlamında 

kullanılır. Bu bakımdan, bu tür bir durumda, “etkileşim” sözcüğü anlamı karşılamamaktadır; 

bunun yerine “ortaketki” karşılığı daha uygun olmaktadır. 
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“Alternatif” ölçme?: “Alternatif” bir şeyin karşısına başka bir şeyi koyabilme anlamında 

kullanılır. Nasıl ki, “kocakarı ilaçları”nı tıbbın alternatifi olarak ele almak olanaklı değilse, farklı 

bir değişkenin ölçülmesini de “alternatif ölçme” olarak adlandırmak o denli olanaklı değildir. 

Psikolojik özelliklerin çoğu dolaylı olarak ölçülür ve geliştirilmiş bir ölçeğin maddelerine birey 

doğrudan kendini yansıtıcı tepkilerde bulunur (self-report); oysa ki, bireyin bir ürün aracılığıyla 

performansını ortaya çıkardığı durumlarda ise ürünün puanlanması, ister istemez üçüncü kişilerin 

(değerlendirici) varlığını gerektirir. Bunlardan hangisinin kullanılacağı, ölçülecek özelliğin örtük 

(latent) bir özellik mi, yoksa sergilenen bir performans mı olduğuna bağlı olarak şekillenir; 

bunlardan biri diğerinin yerine konulamaz. Yapılandırmacı yaklaşım gereği performans 

değerlendirmesinin gündeme gelmesi “alternatif bir ölçme” şeklinde sunulamaz. Bu tür yöntemler 

ve araçlar ise çok uzun yıllardır, endüstride ve endüstri psikolojisinde kullanılagelmektedir; 

endüstri meslek liselerimizde öğrencilerimiz zaten hep performans sergileyegelmektedir; 

“bazılarının” bunlardan habersiz olması, ölçmenin bir “suçu” olarak görülemez. Ölçmenin 

“alternatifi” olsa olsa, “söylenti”dir. 

 

Duygusal zeka?: Zeka, bilişsel ve özellikle de bir sınır yeterlik (maksimum performans) 

tir; bu da üst beyin kabuğunun bir işlevidir. Duygular ise, bilişin uyandırdığı hormonların ürünü 

olan tipik davranışlardır ve beynin limbik sisteminin bir ürünüdürler. Uyarıcı aynı olmasına karşın 

(örn. köpek), bir kişinin korkması ve kaçması, diğerinin sevmesi ve yaklaşması; bu iki bireyin de 

köpeğe ilişkin farklı yaşantılarının olduğunu ve farklı bilgi işleme süreçlerine dayandığını 

göstermektedir; yani öncelik, baskın olan süreç ve duyguları yönlendiren bilişin ta kendisidir. 

Duyguları kontrol etmek başka, duyguların zeka olması başka bir şeydir. Öte yandan hiçbir 

psikometrist, yaşamdaki başarının tek belirleyicisinin zeka olduğunu öne sürmüş de değildir. 

“Duygusal zeka” diye sunulan “şeyin” zaten yıllardır ayrı ayrı incelenen ve ölçülen özellikler ve 

çoğunun kişilik özelliği olması ve hele hele bu “zekanın” da ölçülemeyecek olmasını öne sürmek, 

başka amaçlara hizmet ediyor olsa gerek. 

 

Çoklu zekalar?: Zekanın çok faktörlü olduğunun öne sürülmesi yeni bir şey değildir; 

Thorndike, Thurstone, Guilford bunun yıllar öncesi öncülleridir. Ancak, öğrencileri kendi özel 

yetenek ve ilgilerine göre yönlendirmek ve ona uygun eğitim vermek ayrı, ne kadar “özel” 

yetenek varsa, o kadar zeka vardır demek  ayrı şeydir. Bugün ne yazık ki, bireye özgü eğitim 

vermek ayrı bir zeka paradigması gibi sunulmaktadır. Önce, çoklu zekalar ölçülemez derken, 
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bunu ölçmek için geliştirilen ölçme araçlarının tek faktörlü bir yapı ortaya çıkarması ise epey 

düşündürücüdür. 

 

Anlamacı yaklaşım?: Son yıllarda, nedense, doğrudan bilimin felsefi temellerine ve 

yöntemine hemen hemen bir saldırı niteliğinde gelişmeler olmaktadır ki, bunun devamı bir 

sonraki terimde kendini somutlaştırmaktadır. “’Nicel araştırmalar’, ‘pozitivistler’ insanları 

‘ölçeklerle bir kefeye koyarak’ anlayamazlar; ‘derinlemesine’ anlamak için başka yöntemler 

(örneğin, odak grup görüşmesi) kullanmak gerekir” anlayışı gittikçe egemen olmaya başlamıştır. 

Öncelikle “anlamaya çalışan” ile “anlatan”ın birer fizyolojik ve psikolojik birey olduğunu 

vurgulayalım. “Anlatan”, gerçekten kendisini (sosyal beğenirliği bir yana bıraksak da) olduğu gibi 

aktarabilir mi, peki aktarılan “şeylerin” çeşitliliği “anlamaya çalışan”ı zora sokmaz mı; “anlamaya 

çalışan” da bir insan olduğuna göre, “anlatan”ı gerçekten anlayabilir mi? Her iki birey de öznel 

davranmaz mı? İki en yakın arkadaşın bile “sana bunu demek istememiştim ki…” diye devam 

eden iletişim çatışmaları, bu “anlatamama ve anlayamama”nın bir göstergesi değil mi? “Bunu, 

görüşülen bireylerin sınırlı sayıda olmasıyla da ele alırsak, anlatılanların başka bireylere 

genellenmesi uygun olur mu, genellenemezse ‘üretilen bilgi’ geçerli olur mu? Oysa ki ölçme 

“anlamaya çalışan”ın öznelliğini bertaraf eden bir nesnellik ortaya çıkarır, “anlatan”ın da 

tepkilerini standartlaştırarak nesnelleştirir; bireyler arası ve bir bireyin değişik zamanlardaki 

davranış değişikliklerini-farklılıklarını çok daha dakik ve güvenilir bir şekilde ortaya çıkarır. İddia 

edildiğinin tam tersine, ölçme, bireyi anlamanın yegane nesnel yoludur. Ölçülemeyen bir “şey” 

iletilebilir ve test edilebilir mi? Hangi felsefe ve yöntem daha anlamacı? 

 

“Nitel” araştırma?: Bilim ancak ölçmeyle, sayıları kullanmasıyla bilim olmuştur ve bilimi 

diğer bilgi kaynaklarından ayıran en önemli yanı ise ölçmeyi doğuran yöntem ve teknikleridir. 

Dünyamızı kuşatan değişkenlerin bir kısmı sürekli, bir kısmı ise süreksiz (yani ‘nitel’) veri 

üretmeye uygundur. Bir çalışmayı bilimsel yapan, o çalışmaya konu olan verilerin sürekli veya 

süreksiz olması değildir. Çalışma alanına ve problemine göre her türlü değişken önplana çıkabilir. 

Değişken nitel veriye uygun da olsa, gözlemler sonunda sayılara dönüştürülür ve denence 

(hipotez) test edilir. Nitel veriler için de genellikle parametrik olmayan analiz teknikleri kullanılır. 

Öte yandan, bilimsel çalışma, 19. yüzyıl sonundan kalma bir anlayışla “laboratuvar deneyi”ne 

indirgenemez. Kaldı ki, bir laboratuvar deneyinde de nitel veri olabilir ve parametrik olmayan 

analiz teknikleri kullanılabilir. Yapılandırılmamış gözlem ve görüşme gibi veri toplama yöntem 
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ve tekniklerinin “yeni bir paradigma”, “nitel araştırma” diye sunulması, ne bilimle ne onun 

değişkenleri ile ne de kullandığı yöntemlerle ilişkilidir. Yapılandırılmamış veri toplama ve üretme 

yöntemleri, ilgili bilim alanına ve probleme göre kaçınılmazdır. Bir dilbilimciye “söylem 

çözümlemesi”, bir sosyoloğa “odak grup görüşmesi” yapamazsın demek anlamlı değildir; ancak 

yapılandırılmamış verilerin sayısallaştırılmamasına karşı çıkmak çok anlamlıdır. Bu tür 

çalışmalarda elbette ki çoğunlukla “nitel veri” üretilir, ancak asıl olan bu verilere dayanarak 

hipotez test etmektir; bunu yapmadan “üç-beş bireyden” elde edilen “söylencelere” dayanarak 

çıkarımlarda bulunmanın hiçbir bilimsel yanı yoktur. Öte yandan, veri toplanan birey sayısına 

göre de bilimsel çalışmalar “nitel-nicel” diye ayrılamaz; bunun için psikolojide uzun yıllardır 

yapılagelen tek denekli deneyler örnek olarak gösterilebilir. Yapılandırılmamış veri toplama veya 

üretme yolları yeni bir bilimsel paradigma olarak sunulabilir mi? Genellenme ve geçerli olma, 

tekrarlanma ve test edilme sorunu olmayan çalışmaların bilimsel olduğu ileri sürülebilir mi? 

 

Sonuç ve Öneriler 

Psikometri ve eğitimde ölçme ve değerlendirme alanları söz konusu olduğunda, yabancı 

terimlerin Türkçe karşılıkları çok önemli hale gelmektedir. Tekrar etmek gerekirse bu önem, farklı 

karşılıkların farklı işlemlere yol açmasında yatmaktadır. Ülkemizde, alanımızda gün geçtikçe 

Türkçe yayınlar artmaktadır; ancak, terim karmaşasının henüz çözümlenememiş olması çok 

üzücüdür. Bu bakımdan, eğitimde ve psikolojide ölçme ve değerlendirme alanı için, çok geniş 

katılımlı bir sözlük çalışması yaparak terimler üzerinde bir standart oluşturmak çok yararlı 

olacaktır. 
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Cumhuriyetin Kuruluşundan Günümüze Türkiye’de 

Uygulanmış Olan İlkokul, Ortaokul ve İlköğretim Okulları 

Öğretim Programlarında Ölçme ve Değerlendirme  
Seher ULUTAŞ* Mehtap ERMAN** 

 Özet: Bu çalışmada Türkiye’de Cumhuriyetin ilanından günümüze kadar yapılmış olan ilkokul, 

ortaokul ve ilköğretim okulları öğretim programlarında ölçme ve değerlendirmeye nasıl yer verildiği 

doküman incelemesi yoluyla belirlenmeye çalışılmıştır.  

 Çalışma için 1926’dan günümüze kadar Türkiye’de uygulanmış olan ilkokul, ortaokul ve 

ilköğretim okulları öğretim programları Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ve MEB Yayımlar 

Dairesinden elde edilmiştir. Çalışmanın bulgularına göre; 1926 ve 1936 ilkokul programlarında ölçme ve 

değerlendirmeye ilişkin bir açıklamaya yer verilmemiş olup; 1948, 1954 ve 1968 yıllarında hazırlanmış 

olan ilkokul programlarında ölçme ve değerlendirmeye yönelik açıklamalara sadece aritmetik dersinde ve 

oldukça sınırlı yer verilmiştir. 1948 ortaokul programları ve 1968 programlarında ölçme ve 

değerlendirmenin amacı ile ölçme ve değerlendirme araçlarından açıkça söz edilmektedir. 1948’den 

günümüze kadar yapılmış olan programlarda ölçme ve değerlendirmeye ilişkin yeterince örneklerin 

olmadığı belirlenmiştir. 

Anahtar sözcükler: ölçme, değerlendirme, öğretim programı 
 

APPLIED IN ELEMENTARY, SECONDARY AND PRIMARY SCHOOLS 

CURRICULUMS MEASUREMENT AND EVALUATION FROM THE PROCLAMATION OF 

THE REPUBLIC TO THE PRESENT DAY IN TURKEY 

Abstract: In this study, through document rewiev has been determined in elementary, secondary 

and primary schools curriculums measurement and evaluation how to given a place from the 

proclamation of the Republic to the present day in Turkey. 

 To study applied in Turkey from 1926 to the present day the elementary, secondary and primary 

schools curriculums have been obtained from the Board of Education and the Ministry of National 

Education Publications Department. According to the findings of the study, in 1926 and 1936 in 

elementary school curriculum hasn’t been given a place related to an explanation measurement and 

evaluation; in 1948, 1954 and 1968 have been prepared in elementary school curriculum has been given a 

place directed measurement and evaluation explanations only in the arithmetic lesson and very limited 

space. In 1948 secondary school curriculum and in 1968 curriculums have been talked about 

measurement and evaluation purpose  and  measurement  tools clearly. From 1948 until today have been 

made to the overall curriculums including behaviors’ aren’t enough samples how to measure and 

evaluate.   Key words: measurement, evaluation, curriculum 

---------------------------------------------------------------------------- 

*Ölçme ve değerlendirme uzmanı, TTKB, seherulutas@yahoo.com.tr 

** Ölçme ve değerlendirme uzmanı, TTKB, mehtaperman@hotmail.com. 
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Giriş 

 
Çağımızın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donanmış insanların yetiştirilmesi 

eğitim ve öğretim yaşantıları yoluyla gerçekleşmektedir. Eğitim ve öğretim sürecinde 

ise programlar belirleyici rol oynamaktadır. Genel olarak eğitim programı, öğrencilerin  

yaşantılarını düzenleme olarak alınabilir. Eğitim programları içinde yer alan ve öğrenme 

öğretme süreçleri ile ilgili tüm etkinlikleri kapsayan programlar ise öğretim 

programıdır. Öğretim programı, belli bilgi kategorilerinden oluşan, bir kısım okullarda 

beceriye ve uygulamaya ağırlık tanıyan, bilgi ve becerinin eğitim programının amaçları 

doğrultusunda ve planlı bir biçimde kazandırılmasına dönük bir programdır (Varış,  

1988). Eğitim programı kavramı ve program geliştirme çabaları özellikle 20. yüzyılda 

dikkati çeken bir uğraş haline gelmiştir. Türkiye’de program geliştirme çalışmalarının 

ise Cumhuriyetin ilânıyla başladığı görülmektedir (Demirel, 2009).  

Türkiye’de program geliştirme ile ilgili ilk çalışmaların 1924 yılından itibaren 

daha çok ilköğretim alanında başlatıldığı görülmektedir. 1926 yılında ilk mektep 

müfredat programı hazırlanmıştır. On yıl uygulamada kalmış olan bu programdan sonra 

1936 programları hazırlanmıştır. Bu program da 1948 programları hazırlanıncaya kadar 

uygulamada kalmıştır. 1948 programının günün değişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek 

şekilde yeniden geliştirilmesi üzerine hazırlanan program 1954 öğretim yılında 

uygulamaya konulmuştur. 1962 yılında yenilenen programlar beş yıl denendikten sonra 

1968 yılında uygulamaya konulmuştur. 1980’li yıllarda program geliştirme 

çalışmalarının tekrar ağırlık kazandığı görülmektedir (Varış, 1988; Gözütok, 2003; 

Demirel, 2009). 1982 yılında çok sayıda dersin ilkokul ve ortaokul programları 

değiştirilmiştir. 1997 yılında zorunlu eğitimin sekiz yıla çıkarılması ile 2000 yılında 

bazı derslerin programları yeni bir yaklaşımla değiştirilmekle birlikte bu çalışmalar tüm 

dersleri içermemiştir. Son olarak 2004 yılında başlayan program geliştirme çalışmaları 

ile ilköğretim ve ortaöğretimde hemen hemen tüm derslerin öğretim programları yeni 

bir yaklaşıma göre geliştirilmiştir.  

Bir eğitim programının dört temel ögesi vardır. Bu ögeler hedef, içerik, 

öğrenme-öğretme süreci ile değerlendirmedir. Hedef kavramı içinde öğrenene 

kazandırılacak istendik davranışlar yer almaktadır. İçerik ögesi ile eğitim programında 

hedeflere uygun düşecek konular bütünü düşünülmektedir. Öğrenme-öğretme sürecinde 

ise hedeflere ulaşmak için hangi öğrenme-öğretme modelleri, stratejileri, yöntemleri ve 
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tekniklerin seçileceği belirtilmektedir. Ölçme-değerlendirme ögesinde hedef-

davranışların ayrı ayrı test edilip, istendik davranışların ne kadarının kazandırıldığı ve 

yapılan eğitimin kalite kontrolü vurgulanmaktadır (Demirel, 2009; MEB, 1972). Bütün 

bu ögeler arasındaki ilişkilerin dinamik olması ve bu yolla ögelerin birbirini 

etkilediğinden hareketle eğitim programının bir ögesinde yapılacak değişimin 

programın tümünü etkileyeceği varsayımı temele alınmıştır. Örneğin, eğitim 

programının ölçme- değerlendirme ögesinde yapılacak bir değişikliğin programın hedef, 

içerik ve öğrenme-öğretme sürecini de etkileyeceği söylenebilir. Türkiye’de, eğitim 

sistemimizde öğrenci başarısını ölçmede çoktan seçmeli testlere fazlasıyla yer verilmesi 

eğitim programlarının içerik boyutunu da etkilemektedir (Demirel, 2000). Henson da 

(2006), 1980’lerin sonu ve 1990’lı yıllarda, eğitim eleştirmenlerinin, değerlendirmenin 

etkisiyle programların test güdümlü olduğu ya da öğretmenlerin test çözmeyi 

öğrettiğinden şikâyet ettiklerini ifade etmiştir. Görülüyor ki değerlendirme eğitim 

programlarını ve okulda verilen eğitimi oldukça etkilemektedir. Dolayısıyla eğitim 

programlarında, programlar geliştirilirken değerlendirme ögesinin de öğretmenler 

tarafından nasıl uygulanacağı açık bir şekilde ifade edilmelidir. Değerlendirmenin 

programlardaki öneminden dolayı bu çalışmada Türkiye’de Cumhuriyetin ilanından 

itibaren yapılmış olan öğretim programlarında,  programların değerlendirme ögesine 

nasıl yer verildiği incelenerek günümüze kadarki durum ortaya konulmaya çalışılmıştır.  

Programların ölçme ve değerlendirme ögesinin öğretmenlerin eğitim öğretim 

sürecinde en fazla sorun yaşadıkları alan olduğunu araştırmalar göstermektedir (Eğitimi 

Araştırma ve Geliştirme Dairesi [EARGED], 2005a) ; (EARGED, 2005b). Yine 

öğretmen yeterlikleri ile ilgili yapılan araştırmalarda da öğretmenlerin en az yeterli 

oldukları ya da kendilerini en az yeterli gördükleri alanın ölçme ve değerlendirme 

olduğu belirlenmiştir (Anıl ve Acar, 2008; Çakan, 2004; EARGED, 1999; Gökçe, 2003; 

Kaptan ve Korkmaz, 2000; Ulutaş, 2003). Bu nedenlerle öğretmenleri bu konuda 

bilgilendirmek amacıyla diğer kaynakların yanında öğretim programları ile de 

öğretmenlere uygulamaya ilişkin bilgi ve örnekler verilmesi çok önemlidir. Bu çalışma 

ile cumhuriyetin kuruluşundan günümüze kadar Türkiye’de uygulanmış olan ilkokul, 

ortaokul ve ilköğretim ders programlarında ölçme ve değerlendirme ile ilgili 

öğretmenlere ne tür bilgiler verildiği, uygulama örnekleri verilip verilmediği ve bu 
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örneklerin niteliğinin nasıl olduğu ortaya konularak programların bu konudaki niteliği 

belirlenmeye çalışılmıştır.   

Çalışmanın temel amacı, Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze kadar 

Türkiye’de uygulanmış olan ilkokul, ortaokul ve ilköğretim okulları öğretim 

programlarında ölçme ve değerlendirmeye nasıl yer verildiğini belirlemektir. Bu amaçla 

çalışmada aşağıdaki sorulara cevap aranacaktır. 

1. İlkokul, ortaokul ve ilköğretim okulları öğretim programlarında ölçme ve 

değerlendirme yaklaşımına (felsefesi) yer verilmiş midir? 

2. İlkokul, ortaokul ve ilköğretim okulları öğretim programlarında ölçme ve 

değerlendirme araç ve yöntemleri belirtilmiş midir? 

3. İlkokul, ortaokul ve ilköğretim okulları öğretim programlarında 

davranışlara/kazanımlara ilişkin örnek sorular verilmiş midir? 

4. İlkokul, ortaokul ve ilköğretim okulları öğretim programlarındaki soruların 

Bloom’un bilişsel taksonomisine göre düzeyi nasıldır? 

Yöntem 

 

 Çalışmada 1924’ten günümüze kadar Türkiye’de uygulanmış olan ilkokul, ortaokul 

ve ilköğretim okulları öğretim programlarında ölçme ve değerlendirmeye nasıl yer 

verildiğini belirlemek hedeflendiğinden, çalışma doküman incelemesi yaklaşımı ile 

yapılmıştır. Doküman incelemesi, araştırılması hedeflenen olgu veya olgular hakkında 

bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsar (Yıldırım ve Şimşek, 2005).  

 

Çalışma Materyali 

 
 Çalışmanın evreni 1924’yılından beri Türkiye’de uygulanmış olan tüm ilkokul, 

ortaokul ve ilköğretim okulları öğretim programlarından oluşmaktadır. Çalışmada 

evrenin tümüne ulaşılmıştır. 

 

Veri Toplama Yöntemi  

 
 Çalışmanın yürütülmesi için Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze kadar 

Türkiye’de uygulanmış olan ilkokul, ortaokul ve ilköğretim okulları öğretim 
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programları Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ve MEB Yayımlar Dairesi 

Başkanlığından elde edilmiştir.  

 

Verilerin Analizi 

 
 Çalışmanın amacı doğrultusunda doküman incelemesi yaklaşımı ile ilkokul, 

ortaokul ve ilköğretim okulları öğretim programlarında yer alan ölçme ve 

değerlendirmeye ilişkin metinler ve sorular analiz edilerek çalışma gerçekleştirilmiştir. 

Çalışmanın yürütülmesinde önce genel kategoriler belirlenmiştir. Kategoriler 

oluşturulurken ölçme ve değerlendirme literatürü, program geliştirme literatürü ve 

1924’ten beri hazırlanmış olan ilkokul, ortaokul ve ilköğretim okulları programları 

içeriği taranmıştır. Çalışmada yıllara göre programların ölçme ve değerlendirme 

açısından içeriği analiz edildiğinden genel kategoriler olarak içerik ve programların 

yapılış tarihleri alınmıştır. İçerik açısından “ölçme ve değerlendirme yaklaşımı”, “ölçme 

ve değerlendirme araç ve yöntemlerine yer verme”, “davranışlara/kazanımlara ilişkin 

ölçme yöntemlerine örnekler verme” ve “öğretim programlarındaki değerlendirme 

sorularının niteliği” genel kategoriler olarak alınmıştır. Bu genel kategoriler altında da 

alt kategorilere yer verilmiştir. Tarihlere göre ise Cumhuriyetten günümüze 

programlarda önemli değişikliklerin yapıldığı tarihler belirlenerek 1926, 1936, 1948, 

1954, 1968, 1982, 1990 ve 2004 tarihleri kategori olarak belirlenmiştir.    

Oluşturulan kategorilerin işlevsel olup olmadıklarını belirlemek için önce rastgele 

seçilen üç dönem programlarına içerik analizi uygulanmıştır. Bu uygulama sonunda 

kategoriler ve kodlama yeniden gözden geçirilip tamamlandıktan sonra programların 

içeriği araştırma sorularına göre analiz edilmiştir. 1924 yılından sonra Türkiye’de 

yapılan ilkokul, ortaokul ve ilköğretim okulları öğretim programlarında önce ölçme ve 

değerlendirme ile ilgili bir bölüm olup olmadığı belirlenmiştir. Bundan sonra verilen 

bilgilerin niteliği analiz edilmiştir.   

 Analiz sürecinde programlarda yer alan ölçme değerlendirme metinleri 

incelenmiş ve her bir kategori ile alt kategorilere göre kodlar yazılmıştır. Araştırma 

soruları ve kategorilere göre tüm kodlar yazıldıktan sonra kodlama tamamlanmıştır. 

Çalışmanın güvenirliğini belirlemek için araştırmacıların ikisi ayrı ayrı üç dönemin 

programlarının kodlama işlemini yapmışlar ve iki araştırmacının yaptığı 

değerlendirmeler sonucunda kodlamalar arasındaki tutarlığa bakılarak güvenirlik 
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düzeyinin .86 olduğu belirlendikten sonra programlardaki içeriğin tümünün 

kodlanmasına devam edilmiştir. 

 

Bulgular  

 
Bu bölümde araştırma soruları çerçevesinde araştırma sonucunda elde edilen 

bulgulara yer verilmiştir.  

1. İlkokul,  ortaokul  ve  ilköğretim  okulları  öğretim  programlarında  ölçme  ve 

değerlendirme yaklaşımına (felsefesi) yer verilmiş midir? 

1926 ilkokul programında ölçme değerlendirmenin nasıl yapılacağı ve 

değerlendirmede dikkat edilecek hususlar konusunda herhangi bir bilgiye 

ulaşılamamıştır. Sadece genel olarak kaç sınav yapılacağı ve bunların sınıf geçmeye 

nasıl etki edeceği açıklanmıştır. 1931-1932 öğretim yılı ortaokul coğrafya programında 

ise sadece coğrafya defterlerinden söz edilmektedir. 1936 ilkokul programında da 

ölçme değerlendirmenin nasıl yapılacağı ve değerlendirmede dikkat edilecek hususlar 

konusunda her hangi bir bilgi verilmeyip sadece bitirme imtihanları ve sınıf geçme 

şartlarına yer verilmiştir.  

1948 ilkokul programlarında yine ölçme değerlendirmenin nasıl yapılacağı ve 

değerlendirmede dikkat edilecek hususlar konusunda her hangi bir bilgi olmayıp sadece 

aritmetik dersi programında bu hususlarda bilgiler verilmiştir. 1948 ortaokul 

programında ise eğitim öğretim ilkeleri bölümde “değerlendirmede gözetilecek 

hususlar” maddesinde ölçme ve değerlendirmeye yer verilmiş. Burada değerlendirmenin 

amacı açıklanmış ve sınıf içi değerlendirmelerinin nasıl yapılacağı konusunda bilgi 

verilmiştir. Ayrıca öğrencilerin değerlendirilmesinde bireysel farklılıkların, sosyo 

ekonomik düzeylerin ve öğrenme eksikliklerinin dikkate alınması gerektiği 

belirtilmiştir. 

1954 ile 1968 yılları arasında yapılan ilkokul programlarında da 

değerlendirmenin nasıl yapılacağı, hangi amaçlarla yapılacağı ve nelere dikkat edileceği 

sadece aritmetik dersi programında verilmiştir. Bu dersin programında 

değerlendirmenin eğitimin bir parçası olduğu, öğrencilerin gelişme ve ilerlemesi 

amacıyla kullanılması gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca öğretmenin sınıf içi çalışmaları 
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nasıl değerlendireceği ve değerlendirmenin amacından da söz edilmiştir. 1954 yılı ile 

1968 yılları arasında yapılan ortaokul programlarında da ölçme ve değerlendirmenin 

amacı açıklanmış ve sınıf içi değerlendirmenin nasıl yapılacağına değinilmiştir. Ayrıca 

1948 programında olduğu gibi öğrencilerin bireysel farklılıkları, sosyo ekonomik 

düzeyleri ve öğrenme eksikliklerinin dikkate alınması gerektiği belirtilerek, öğrencilerin 

kendilerini değerlendirmesinden de söz edilmektedir.    

1968 hem ilkokul hem de ortaokul programlarında değerlendirmenin nasıl 

yapılacağı, hangi amaçlarla yapılacağı ve nelere dikkat edileceği ayrıntılı bir şekilde 

açıklanmıştır. Burada “değerlendirmenin eğitim ve öğretimin ayrılmaz bir parçası” 

olduğu, sürecin değerlendirilmesi ifadesi kullanılmış, değerlendirmenin öğrencilerin 

gelişme ve ilerleme durumunu tanımaya yardım eden bir nitelik taşıması gerektiği 

vurgulanmıştır. Bu programın genel esaslar bölümünde ara değerlendirme ve genel 

değerlendirmeye ilişkin açıklamalar yapılmıştır. Bazı derslerin günlük plan örneklerinde 

değerlendirmenin nasıl yapılacağına ilişkin açıklamalara da yer verilmiştir. 

1982’den 1990’a kadar yapılmış olan ilkokul programlarında ölçme ve 

değerlendirme başlığı altında bir bölüm yer almakta ve burada değerlendirmenin 

felsefesi ve ne amaçla yapılacağı açıkça belirtilmiştir. İlkokul programlarında da 

değerlendirmenin eğitim ve öğretimin bir parçası olduğu ve sürecin 

değerlendirilmesinden söz edilmiştir. Günlük değerlendirmelerin yanında ara 

değerlendirmeler, ünite sonu değerlendirmeler dönem ve yılsonu değerlendirmeler 

hakkında bilgiler verilmiştir. 1989 programlarında eğitim öğretim sürecinde yapılacak 

olan tüm sınavların özellikleri ve nasıl yapılacağı açıkça anlatılmıştır. Bu programlarda 

değerlendirmenin öğrencilerin gelişimi için nasıl kullanılacağı da açıkça ifade 

edilmiştir. 1982’den sonra yapılan ortaokul programlarında da eğitim öğretim 

ilkelerinde öğrencilerin türlü alanlarda ilerlemelerini değerlendirmede gözetilecek 

hususlara 1968 programındaki gibi ayrıntılı bir şekilde yer verilmiştir.  

1990 yılından sonra ölçme ve değerlendirmeye yönelik açıklamalar derslere göre 

farklı şekillerde verilmiştir. Örneğin, matematik programında ölçme ve değerlendirme 

bölümü ayrı olarak ele alınmış ve bu bölümde soruların hazırlanmasında dikkat edilecek 

hususlar ayrıntılı olarak anlatılmışken diğer derslerde ayrıntı verilmemiştir.  Yine 2000 

yılında ilköğretim 6, 7 ve 8. sınıf matematik ve Türkçe programlarında da ölçme ve 

değerlendirme bölümü diğer derslere göre daha açık verilmiştir. 
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2004 ilköğretim programlarında ölçme ve değerlendirme çalışmalarının felsefesi, 

amaçları ve nasıl yapılacağı her ders için bir bölüm olarak verilmiştir.  

2. İlkokul,  ortaokul  ve  ilköğretim  okulları  öğretim  programlarında  ölçme  ve 

değerlendirme araç ve yöntemleri belirtilmiş midir? 

1926 ve 1936 ilkokul programlarında ölçme ve değerlendirme sürecinde 

kullanılacak araç ve yöntemlerle ilgili herhangi bir bilgiye ulaşılmamış olup 1936 

programında sadece ev ödevlerine yönelik açıklamalara yer verilmiştir. 1936 ortaokul 

programında da yazılı ve sözlü yoklamalar, çoktan seçmeli sorular gibi soru 

örneklerinden söz edilmemişken coğrafya dersi programında coğrafya defterlerinden 

söz edilmektedir. Bu defterler programda kısaca,  “Her öğrenci derste bir çalışma 

dosyası tutacaktır. Bu dosyada öğrenci, her ders sonunda dershanede öğrendiklerini, 

öğretmenin vereceği şemaya göre yaptığı özet ile bu özeti destekleyen gazetelerden, 

kitaplardan, mecmualardan elde ettiği resimleri bulunduracak ve dosyalar aynı 

büyüklükte muntazam kartonlar içinde ve gayet temiz ve tertipli tutulacaktır. 

İmtihanlarda ve yoklamalarda not takdir edilirken dosyaların tutuluşu da dikkate alınır.” 

şeklinde yer almıştır. 

1948 ilkokul programında da ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerine 

ilişkin herhangi bir bilgi verilmemiş olup sadece coğrafya defterine yer verilmiştir. 1948 

ortaokul programında yazılı, sözlü yoklamalar ve ödevlerle öğrencinin ne dereceye 

kadar ilerlediğinin belirleneceği belirtilmiştir. Ortaokul programlarında ayrıca 

gözlemden ve öğrencilerin kendilerini değerlendirmesinden de söz edilmektedir.   Bu 

programlarda da coğrafya dersinde coğrafya defteri tutulması önerisine yer verilmiştir. 

Ayrıca matematik dersinin programında yapılan çalışmalara ait raporlardan ve proje 

çalışmalarından da söz edilmektedir.  

1954 ilkokul ve ortaokul programlarında yazılı, sözlü yoklamalar, ödevler, 

gözlemler ve proje çalışmalarından söz edilmektedir. Ayrıca coğrafya dersinde 

öğrencilere ait coğrafya defterleri oluşturulması burada da önerilmektedir.  

1968 ilkokul ve ortaokul programlarında yazılı ve sözlü yoklamalar ve gözlem 

yoluyla değerlendirme yapılacağına yer verilmiş olup bunların yanında öz 

değerlendirme yapılması da önerilmiştir.  
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1982’den 1990’a kadar hazırlanan ilkokul ve ortaokul programlarının önemli bir 

kısmında öğrencilerin ne dereceye kadar ilerlediklerini belirlemek için sözlü, yazılı 

yoklamalar, kısa cevaplı çok sorulu sınavlar (testler) ve ödevler kullanılabileceği 

belirtilmiştir. Bu programlarda değerlendirme etkinliklerinde kendi kendine 

değerlendirmeden de söz edilmiştir. Dersler açısından bakıldığında sosyal bilgiler 

dersinde birkaç cümle ile değerlendirmeden söz edilirken Türkçe dersinde yazılı, sözlü, 

testler, ödevler, gözlem ve “ölçme ve değerlendirme fişi “  kullanılabileceğinden de söz 

edilmektedir. Matematik programında davranışlara yönelik soruların nasıl 

hazırlanacağına ilişkin öğretmenlere bilgi verilmiş ve çoktan seçmeli sorularla ilgili 

açıklamalar yapılmıştır. Beden eğitimi dersi programında da örnek değerlendirme 

soruları ve öğrenci gözlem fişleri bulunmaktadır. 

1990 ilköğretim programında çoktan seçmeli sorulara ilişkin açıklamalar yapılmış 

olup her üniteye ait ders işleniş örneklerinin sonunda ölçme ve değerlendirme 

bölümünde soru örneklerine yer verilmiştir. 1992 yılında ilköğretim fen bilgisi 

programında da işleniş örneklerinde davranışlara yönelik hazırlanmış açık uçlu soru 

örnekleri ve değerlendirme bölümü yer almaktadır.  

2004’den sonra hazırlanan programların tamamında sözlü yoklamalar yerine 

performans değerlendirme, yazılı yoklamalar, gözlem, proje, çoktan seçmeli, 

eşleştirmeli, kısa yanıtlı sorular, ürün dosyası (portfolio), öz değerlendirme ve akran 

değerlendirme gibi çeşitli yöntemlere ilişkin bilgilerle bunlara örnekler verilmiştir.  

3. İlkokul,  ortaokul  ve  ilköğretim  okulları  öğretim  programlarında 

davranışlara/kazanımlara ilişkin örnek sorular verilmiş midir? 

1926, 1936, 1948, 1954, 1968 ilkokul programlarında ve 1938, 1949, 1954, 1968 

ortaokul programlarında davranışlara/kazanımlara ilişkin örnek sorulara yer 

verilmemiştir.  

1982’den 1990’a kadar farklı yıllarda ve farklı derslerin ilkokul ve ortaokul 

programlarında sınıf düzeylerine göre işleniş örnekleri ile birlikte davranışlara yönelik 

örnek sorulara yer verilmiştir. Bu sorular genellikle açık uçlu ya da çoktan seçmeli soru 

tipindedir. 

1990 yılında ve sonrasında 2004’e kadar yapılan öğretim programlarının 

bazılarında işleniş örnekleri ile birlikte davranışlara yönelik çoktan seçmeli veya açık 
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uçlu değerlendirme soruları yer almaktadır. Örneğin,  2000 ilköğretim 6, 7 ve 8. sınıf 

matematik, Türkçe ve fen bilgisi dersi programlarında davranışlara yönelik örnek 

sorulara yer verilmiş olup bunlar, matematik ve Türkçe programlarında çoktan seçmeli 

ve fen bilgisi dersinde ise açık uçlu sorulardan oluşmaktadır. 

2004 ilköğretim programlarında tüm derslerde işleniş örneklerinden sonra veya 

ölçme ve değerlendirme bölümlerinde kazanımlara yönelik çeşitli değerlendirme 

yöntemlerine yer verilmiştir. Ancak bazı değerlendirme yöntemlerinde kazanımlar 

belirtilmemiştir.  

4. İlkokul, ortaokul ve ilköğretim okulları öğretim programlarındaki soruların 
düzeyi nasıldır?  

 
1926, 1936, 1948, 1954,1968 ilkokul programlarında da 1938, 1949, 1954,1968 

ortaokul programlarında da soru örnekleri olmadığı için niteliklerine yönelik analiz 

yapılamamıştır. 1982’den 1990’a kadar farklı yıllarda ve farklı derslerin ilkokul ve 

ortaokul programlarında özellikle matematik ve fen bilgisi derslerinde genellikle bilgi 

basamağında çoktan seçmeli ve açık uçlu sorular ile problem çözmeye yönelik soru 

örneklerine yer verilmiştir.  

1990 yılında yapılan programlarda da genelde bilgi düzeyinde çoktan seçmeli 

sorulara yer verilmiştir. 1992 yılında hazırlanmış olan fen bilgisi programında verilmiş 

olan açık uçlu sorular genelde kavrama ve daha üstü düzeyde sorulardan oluşmaktadır. 

2000 yılında hazırlanan İngilizce, fen bilgisi ve matematik programlarında ise bilgi, 

kavrama ve uygulama basamağında örnek sorulara yer verilmiştir.  

2004 ilköğretim programlarında bilgi basamağından üst düzey düşünme 

becerilerine kadar farklı düzeylerde soru örneklerine yer verilmiştir.  

Tartışma ve Yorum 

 
1926’dan 1948 yılına kadar yapılmış olan ilkokul programlarında ölçme ve 

değerlendirmenin ne amaçla yapılacağı, nasıl yapılacağına ilişkin öğretmenlere herhangi 

bir bilgi verilmeyip sadece geçti kaldı kararları için kaç sınav yapılacağına ilişkin 

bilgiler verilmiştir. 1948 yılından 1968 yılı programlarına kadar yapılmış olan ilkokul 

programlarında ise sadece aritmetik dersinin programında ölçme ve değerlendirmenin 

amaçları ve nasıl yapılacağından söz edilmiş olup diğer ders programlarında bu 

konulardan söz edilmemiştir. 1948 ortaokul programlarında ilk kez bütün derslerde 
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ölçme ve değerlendirmenin amacından, sınıf içi değerlendirmelerin nasıl yapılacağından 

söz edilmekte olup değerlendirmede günümüz yaklaşımlarıyla benzer özelliklere yer 

verilmiştir. 1954 ile 1968 yılları arasında yapılan ortaokul programlarında da ölçme ve 

değerlendirmenin amacı açıklanmış ve sınıf içi değerlendirmenin nasıl yapılacağına 

değinilmiştir. 1968’den sonra yapılan hem ilkokul hem de ortaokul programlarında 

değerlendirmenin nasıl ve hangi amaçlarla yapılacağı genellikle ifade edilmiş olmakla 

birlikte bu sistematik olarak her programda yer almamıştır. Özellikle 1990’dan sonra 

yapılan bazı programlarda bu bölüm çok yüzeysel geçmişken 2004 programlarında her 

ders için ayrıntılı olarak verilmiştir. 

1948 yılına kadar yapılan öğretim programlarında ölçme ve değerlendirme 

araçları olarak sadece coğrafya defterlerinden söz edilmiştir. 1948 ve 1968 yılı öğretim 

programlarında ise genellikle yazılı ve sözlü yoklamalara yer verilmiş olup örneklere 

pek yer verilmemiştir. 1982 yılından sonra yapılan programlarda çeşitli soru örneklerine 

yer verilmekle birlikte sistematik değildir. Örneğin fen bilgisi ve matematik öğretim 

programlarında soru örnekleri varken diğer derslerde yoktur. Bunların yanında 

programlarda verilmiş olan soruların tamamının açık uçlu ya da çoktan seçmeli olduğu 

görülmüştür. Bu sorular da genelde bilgi, kavrama ve az bir kısmı da uygulama 

basamağındadır.   

Ayrıca 1926’dan günümüze kadarki programlarda genelde davranışların ya da 

kazanımların nasıl değerlendirileceğine ilişkin yeterince örneklerin olmadığı da 

belirlenmiştir.  

Çalışmada dikkati çeken bir nokta 2000’li yıllara kadar öğretmenlerin fazla 

kullanmadıkları (Çakan, 2004) öz değerlendirme ve ürün dosyası benzeri -coğrafya 

defterleri- yöntemlerin, 1930’lardan 1980’lere kadar var olan programlarda 

öğretmenlere önerilmesidir. Ancak bu yöntemlerin kullanımının 2004 programlarının 

uygulanmasından sonra Türkiye’de yaygınlaşmış olduğu söylenebilir (EARGED, 

2005c). 

Sonuç olarak eğitim fakültelerinde öğretmenlere verilen eğitimi desteklemek için 

öğretim programlarında da ölçme ve değerlendirme konusunda gerekli bilgileri vermek 

uygulamada yaşanan sorunların giderilmesinde katkı sağlayacaktır. Bu yönüyle 

bakıldığında cumhuriyetin ilk yıllarından günümüze öğretim programlarının ölçme ve 

değerlendirme konusunda öğretmenlere yeterli desteği verdiğini söylemek zordur. 1948, 
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1968 ve özellikle 2004 programlarında daha kapsamlı bilgiler verilmekle birlikte 

davranışlara/kazanımlara ilişkin yeterince örnek verilmemiştir. Bundan sonra yapılacak 

programlarda öğretmenlere ölçme ve değerlendirme konusunda daha fazla bilgi vermek 

ve özellikle uygulamaya yönelik açıklamalarda bulunmak faydalı olacaktır.  
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ÖZET  

Bu araştırmada Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda yapılan sınavlar incelenmiştir. Araştırma, Selçuk 
Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda 
yapılmıştır. İncelenen dokümanlar 2009-2010 öğretim yılı güz yarıyılı ara sınavlarında uygulanan ölçme 
araçlarından oluşmaktadır. Araştırma verileri doküman inceleme ve görüşme yöntemleri ile toplanmıştır. 
Sınavı yapılmayan derslerle ilgili bilgiler görüşme yolu ile elde edilmiştir. Toplam 24 sınav evrakı 
incelenmiştir. Araştırma sonucunda: Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda yapılan sınavlarda “uygulama, 
sınav ve uygulama+sınav” şeklinde 3 tür ölçme yapıldığı, “yazılı yoklama, çoktan seçmeli test ve karma” 
şeklinde hazırlanan ölçme araçlarının kullanıldığı, bunlar içinde en çok “yazılı” yoklama türünün tercih 
edildiği, ölçme araçlarının soru sayılarının genelde az olduğu, sınavlarda verilen cevaplama sürelerinin 
tamamına yakınının 40 dakikanın altında olduğu, sınavlarda en az 20 dakikanın en çok ise 60 dakikanın 
verildiği, ölçme araçlarının genel olarak bilgisayarla yazılarak hazırlandığı, bazı ölçme araçlarında 
yönerge ve cevap anahtarının olmadığı tespit edilmiştir. 
 Anahtar sözcükler: Sınıf öğretmenliği, ölçme ve değerlendirme, ölçme araçları, sınav.  
 

 

AN INVESTIGATION ON ASSESSMENT METHOD 

APPLIED IN MAIN SCIENTIFIC BRANCH PRIMARY 

SCHOOL'S TEACHING     
ABSTRACT  

In this study,  the examinations conducted in  main scientific branch “Primary School's Teaching”,  were  
studied.  The  study was  carried out in main scientific branch “Primary School's Teaching” of Ahmet 
Kelesoglu Educational Faculty, Selcuk University. The documents analyzed were consisted of assessment 
(measuring) instruments applied during the sub-examinations of fall semester in the educational year 
2009 -2010.   Data of study were collected via reviewing document and interview. The data related to the 
courses, on which the examination was not conducted, were collected via interview. Totally, 24 of 
examination documents were investigated.  In the examination conducted  in main scientific branch 
“Primary School's Teaching”, it  was determined that 3 sorts of assessment was conducted as “exercise”, 
“examination”,  and  “exercise + examination”;  that  assessment instruments prepared as  “written 
examination”, “multiple choice test”, and “mixed examination”  were  used;  that the most preferable one 
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among then was written examinations; that  the numbers of the questions in the assessment instruments 
were generally lees; that answering time given during exams were below 40 minutes; that minimum 20 
minutes, maximum  60 minutes were given during the exams; assessment instruments were prepared by 
writing on computer media; and there was no answer key in some assessment instruments.    
Key words: Primary School's teaching, assessment and evaluation, assessment instruments, examination.   
 

Giriş 

Eğitim sisteminin başlıca sorumluluğu, eğitimin tanımına uygun olarak bireylerde 

istenilen yönde davranış değişikliği meydana getirmektir. Bu amaca ulaşılıp 

ulaşılmadığının, davranış değişikliğinin meydana gelip gelmediğinin ve ne ölçüde 

gerçekleştiğinin belirlenmesi, öğretim sürecinin önemli bir aşaması olan ölçme 

değerlendirmenin konusudur. Bu bakımdan öğretmenlerin ölçme değerlendirme 

konusunda gerekli yeterliklere sahip olmaları beklenir. 

Öğretim programlarında belirtilen alanlarla ilgili kavram, beceri ve değerlere ilişkin 

davranışların dersler aracılığıyla kazandırılması amaçlanır. Bir dersin sonunda 

öğrenciler o dersin hedeflerini oluşturan davranışları yeterli düzeyde kazanmışlarsa ya 

da ders sona erdiğinde öğrencilerde beklenilen davranış değişiklikleri gerçekleşmiş ise, 

ders amacına ulaşmış demektir. Bu nedenle ders sonunda öğrencilerin işlenen konularla 

ilişkili davranışları kazandıklarının kanıtı sayılabilecek davranışları gösterebilmeleri 

beklenir. Bu da ölçme ve değerlendirme işlemleriyle belirlenir. 

Eğitimde ölçme ve değerlendirme denildiğinde çoğumuz öğrenci başarısının 

değerlendirilmesini yani öğrencilere başarı düzeylerinin göstergeleri olarak kabul 

edilecek olan notların takdir edilmesini düşünürüz. Öğrencilerin başarı düzeylerini 

ölçerek yapılan değerlendirmeler sonunda öğrenciler hakkında geçti-kaldı gibi kararlar 

oluşturmak, okul öğrenmeleriyle ilgili ölçme-değerlendirme etkinliklerinin önemli bir 

bölümünü oluşturmakla birlikte, ölçme ve değerlendirmenin sadece bu amaçla sınırlı bir 

konu olmadığını belirtmek gerekir. 
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Okulda öğrencilere not verme amacı dışında başka amaçlarla da ölçme ve 

değerlendirmeden yararlanılması gerekir. Bu bağlamda öğrencilerin eğitim 

gereksinimlerinin saptanması, belli bir dersle ilgili davranışları kazanabilmeleri için 

gerekli olan davranışlara önceden sahip olup olmadıklarının belirlenmesi ve öğretme-

öğrenme sürecinin gidişatının belirlenmesi amacı ile ölçme ve değerlendirmeden 

yararlanılabilir. 

Ölçme ve değerlendirmenin eğitimdeki yeri ve önemi aşağıdaki gibi sıralanabilir:  

1. Öğrenciye davranışını nasıl değiştireceği, nasıl geliştireceği hakkında bilgi verir. 

2. Yeterince başarılı olan öğrenciyi motive eder. 

3. Öğrenci hakkında verilecek kararlara dayanak oluşturur. 

4. Öğretmenin kendi öğretiminin ne derece etkili olduğunu anlamasına yardımcı olur. 

5. Uygulanan bir eğitimin başarılı olup olmadığı hakkında yöneticilere ve diğer ilgililere 

bilgi verir (Turgut, 1997). 

Ölçme, en geniş anlamı ile; "belli bir nesnenin ya da nesnelerin belli bir özelliğe sahip 

olup olmadığının gözlenerek sonuçlarının sayılarla ya da başka sembollerle 

gösterilmesidir" (Tekin, 1996). Ölçme, ölçümü yapılan nitelik ya da niteliklerin 

aralarındaki bağı (büyüklük küçüklük gibi) koruyacak şekilde bu niteliklere sayı veya 

sembollerin atanması biçiminde de tanımlanabilir (Tan, 2006). Başka bir değişle; 

bireylerin ya da nesnelerin belirli özelliklere sahip olup olmadığının, sahipse sahip oluş 

derecesinin belirlenerek sonuçların sembollerle ve özellikle sayı sembolleriyle ifade 

edilmesidir. Değerlendirme ise, ölçme sonuçlarını bir ölçütle kıyaslayarak ölçülen 

nitelik hakkında bir karara varma sürecidir. Ölçme, bir betimleme işlemidir. 

Değerlendirme ise, bir yargılama işlemidir ve ölçme sonucunun bir ölçütle 

karsılaştırılmasına dayanır (Tekin, 1996; Turgut, 1997). Ölçme sonuçlarının anlam 
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kazanması için değerlendirme yapmak, yani bir ölçümü bir ölçütle karşılaştırarak bir 

değer yargısına ulaşmak gerekir. Değerlendirme sürecinde hangi ölçütten 

yararlanılacağı da değerlendirmenin amacına göre değişir (Demirtaş ve Barth, 1997). 

Ölçme işlemi yapıldıktan sonra elde edilen sayı veya sembole ise ölçüm denir (Tan, 

2006).  

Ölçme ve değerlendirmenin yan yana anılması birbirini tamamlayan iki süreç 

olmalarından kaynaklanır. Bir öğretim programının hedeflerine ulaşıp ulaşmadığının 

tespiti ancak ölçme-değerlendirme işleminin sonucunda açığa çıkar. Bu da ölçme ve 

değerlendirmenin eğitim ve öğretimdeki yerinin ne denli önemli olduğunun kanıtıdır.  

Eğitimde kullanılan ölçme araçlarını bilişsel alan, duyuşsal alan ve devinişsel alandaki 

davranışların ölçülmesinde kullanılan ölçme araçları olarak 3 grupta ele alabilir.  

 Bilişsel alandaki davranışların ölçülmesinde kullanılan araçlar: Doğru-yanlış 

testleri (sınıflama gerektiren testler), çoktan seçmeli testler, kısa cevaplı (yanıtlı) testler, 

eşleştirmeli testler, yazılı yoklamalar (uzun cevaplı, kompozisyon tipi ya da essey tipi 

sınavlar), sözlü sınavlar, ödev ve projeler, portfolyo (bireysel gelişim dosyaları-öğrenci 

etkinlik dosyaları), performans görevi. 

 Duyuşsal alandaki davranışların ölçülmesi: İlgi ölçekleri (envanteri), tutum 

ölçekleri, gözlem tekniği. 

 Devinişsel (psikomotor) alandaki davranışların ölçülmesi: Derecelendirme ölçekleri 

kontrol listesi, çeteleme aracı, iş–performans testleri, dereceli puanlama ölçeği / 

puanlama anahtarı (rubrik) (Atılgan ve diğ., 2006).  

Ölçme ve değerlendirmenin bir amacı da öğrencinin öğrenmesini geliştirmek ve 

desteklemektir. Duyarlı, doğru, uygun, destekleyici ölçme ve değerlendirme, öğrenme 

için bir gerekliliktir (Tekin, 1996). 
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Kubiszyn ve Borich (1996) öğretmenlerin bilgi ve beceri sahibi olması gereken ölçme 

ve değerlendirme konularını şu şekilde sıralamıştır: “Amaca göre test türlerinin uygun 

olduğu, yoklanması gereken hedeflerinin neler olduğunu doğru tespit edebilme, yazılı 

yoklama türü testlerin nasıl geliştirilmesi gerektiği bilgi ve becerisi, testlerin güvenirlik 

ve geçerliğinin nasıl sağlanacağı, temel test istatistikleri, test puanlarının nasıl 

kullanılması gerektiği ve öğrenci başarılarının ya da notlarının etkili bir iletişim tekniği 

kullanarak ailelere etkili ve yararlı olacak şekilde nasıl iletilmesi gerektiği” (aktaran, 

Çakan, 2004). 

Klasik değerlendirme yaklaşımlarında sınav sonuçlarından alınan nota dayalı 

değerlendirmeler yaygındı. Fakat 2005 yılında uygulamaya koyulan öğretim 

programları ile birlikte yapılandırmacı yaklaşımın ölçme-değerlendirme anlayışındaki 

köklü değişiklikler meydana getirmiştir. Burada temel dayanak sonuçtan ziyade sürecin 

değerlendirilmesine yöneliktir. Alışılagelmiş sınav türlerinin yanında (yazılı sınav, 

çoktan seçmeli, boşluk doldurma, doğru-yanlış vb.) tamamlayıcı değerlendirme 

yöntemlerinin kullanılması yeni programda öne çıkarılmıştır (Meydan ve Öztürk, 2008). 

Sınavlar amaca uygun yapılmadığında ölçmede ve dolayısıyla değerlendirmede hatalara 

neden olacaktır. Ayrıca yapılacak sınavların türü, soru sayısı, sınav salonu, hatta yazı 

biçimi sınavdan alınacak notu çeşitli derecelerde etkileyebilir. Bundan dolayı ölçme 

araçları hazırlanırken başta sınavın amacı göz önüne alınmalı ve ölçme aracının 

geçerliği ve güvenirliği en üst seviyede olmasına özen gösterilmelidir. 

Sınavlar, eğitim öğretim hayatımızın bütün evrelerinde karşımıza çıkmaktadır. Bu 

nedenle sınavların özellikleri farklı yönlerden ele alınarak incelenmelidir. Bu 

araştırmada sınıf öğretmenliği ana bilim dalında yapılmakta olan sınavlar çeşitli 

açılardan incelenmiştir.  
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YÖNTEM 

Bu araştırma durum çalışması türündedir. Araştırmada sınavlarda kullanılan ölçme 

yöntemlerinin neler olduğunun ve nasıl uygulandığının ortaya koyulması 

amaçlandığından doküman analizi ve görüşme yöntemleri ile yürütülmüştür. Craswell 

(2003) ve Yıldırım ve Şimşek’e (2005) göre doküman analizi tek başına 

kullanılabileceği gibi diğer yöntemlerle birlikte de kullanılabilir. Bu araştırmada, 

verilerin toplanmasında doküman analizinin yanı sıra, görüşme yönteminden de 

yararlanılmıştır.  

Araştırma, Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi İlköğretim Sınıf 

Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda yapılmıştır. Araştırmada 2009-2010 öğretim yılı güz 

yarıyılında yapılan ara sınavlar incelenmiştir. İncelenen yarıyılda Sınıf Öğretmenliği 

Anabilim Dalı’nda, 1-4. sınıflarda,  toplam 31 ders yer almaktadır. İnceleme bütün 

derslerin sınavlarını kapsamaktadır. 

Verilerin Toplanması ve Analizi 

Araştırma verileri, doküman analizi ve görüşme yöntemlerinin birlikte kullanılması ile 

toplanmıştır. Veriler sınavlara ait soru formlarının analizinden ve sınava ek olarak 

uygulama (ödev, performans ödevi, sunu) veya sadece uygulama yapılan sınavlara 

ilişkin bilgiler ise sınav programından ve ilgili ders öğretim elemanı ile yapılan 

görüşmelerden elde edilmiştir. Veriler tablolarda yüzde (%) ve frekans (f) şeklinde 

verilmiştir. 

BULGULAR VE YORUMLAR 

Sınavlarda Kullanılan Ölçme İşlemi Türleri 

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda yapılan sınavlarda kullanılan ölçme işlemi türleri 

Tablo 1’de verilmiştir.  
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Tablo 1. Kullanılan Ölçme İşlemi Türleri 
Ölçme Türü f % 
Uygulama 7 22.6 
Sınav 21 67.7 
Uygulama+sınav 3 9.7 
TOPLAM 31 100.0 

Tablo 1 incelendiğinde, yapılan sınavlarda “uygulama”, “sınav” ve uygulama+sınav” 

olmak üzere 3 tür ölçme işlemi yapıldığı görülmektedir. Araştırma yapılan sınav 

yarıyılında toplam 24 sınavın 21 tanesinde ölçme işlemi sadece sınav iken 3’ünde 

sınava ek olarak öğrencilerin sınıf içinde yapacakları uygulama etkinlikleri ve 

performans ödevlerinin de dikkate alındığı tespit edilmiştir. Diğer 7 dersin ara sınav 

notu ise sadece sınıf içi etkinlikler ve performans ödevleri ile verildiği tespit edilmiştir.  

Ölçmede Kullanılan Yöntemler 

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda yapılan sınavlarda kullanılan ölçme araçları, 

Tablo 2’de verilmiştir.  

Tablo 2. Ölçme Araçları 
Ölçme Araçları f % 
Yazılı Yoklama 11 45.9 
Çoktan Seçmeli Test  8 33.3 
Karma  5 20.8 
TOPLAM 24 100.0 

Tablo 2’ye göre yapılan sınavlarda kullanılan ölçme araçları incelendiğinde 3 farklı 

ölçme aracının; “Yazılı yoklama, çoktan seçmeli test ve karma” şeklinde hazırlanılarak 

kullanıldığı görülmüştür. Bunlardan en çok 11 (% 45.9) sınavda yazılı türü sınav 

kullanılmaktadır. İncelenen sınavlardan 8’inde (% 33.3) ise çoktan seçmeli testin tercih 

edildiği görülmektedir. Sınavlarda kullanılan diğer bir ölçme aracı da karma soru 

türlerinin yer aldığı ölçme aracı olmuştur. Ancak karma soruların yer aldığı ölçme aracı 

bu sınavlarda en az tercih edilen türdür. Karma türde (yazılı yoklama, çoktan seçmeli 

test ve doğru yanlış testleri) hazırlanan ölçme araçları toplam 5 sınavda (% 20.8) 

uygulanmıştır.  
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Kullanılan Sınavların Süreleri 

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda yapılan sınavların süreleri, Tablo 3’de 

verilmiştir.  

Tablo 3. Sınavların Süreleri 
Süre  (dk.) f % 

20 2 8,2 
25 4 16,7 
30 5 20,8 
35 4 16,7 
40 4 16,7 
45 4 16,7 
60 1 4,2 

TOPLAM 24 100 

Tablo 3’de yer alan değerlere göre yapılan sınavlar için farklı sürelerin verildiği 

görülmektedir. Sınavlarda en az 20 dakikanın 2 (% 8.2) sınavda, en çok ise 60 

dakikanın 1 (%  4.2) sınavda verildiği tespit edilmiştir. Diğer sürelerin dağılımında ise 

genel olarak birbirine yakın oranlar (% 16.7-% 20.8) görülmektedir.  

Ölçme Araçlarının Yazı Biçimi 

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda yapılan sınavlarda kullanılan ölçme araçlarının 

yazı biçimi, Tablo 4’de verilmiştir.  

Tablo 4. Ölçme Araçlarının Yazı Biçimi 
Yazı Türü f % 
Bilgisayar yazısı 21 88,5 
El yazısı 3 12,5 
TOPLAM 24 100.0 

Tablo 4’te,  yapılan sınavlarda kullanılan ölçme araçlarının toplam 21 tanesinde (% 

88.5) bilgisayarla yazılarak hazırlandığı görülmektedir. Ancak 3 (% 12.5) ölçme 

aracının el yazısı ile yazıldığı görülmüştür.   

Kullanılan Ölçme Araçlarının Soru Sayısı 

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda yapılan sınavlarda kullanılan ölçme araçlarının 

soru sayıları Tablo 5’de verilmiştir.  
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Tablo 5. Ölçme Araçlarının Soru Sayısı 

Soru sayısı f % 
1-5 6 25.0 
6-10 4 16.6 
11-15 1 4.2 
16-20 4 16.6 
21-25 6 25.0 
26-30 1 4.2 
31-35 1 4.2 
36-40 1 4.2 
TOPLAM 24 100.0 

Tablo 5’de yapılan sınavlarda kullanılan ölçme araçlarının soru sayılarının dağılımında 

çeşitlilik olduğu görülmektedir. Buna göre en çok yığılma “1-5”  ve “21-25” soru sayısı 

ile 6’şar ölçme aracında (% 25) tespit edilmiştir. Daha sonra ise “6-10” ve “16-20” soru 

sayıları 4’er kez (% 16.6) gelmektedir. 26 ile 40 soru sayısına kadar olan aralıkta ise 

sadece 3 ölçme aracında rastlanmıştır. 

Kullanılan Ölçme Aracının Yönerge Durumu 

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda yapılan sınavlarda kullanılan çoktan seçmeli 

testlerin seçenek sayıları Tablo 6’da verilmiştir.  

Tablo 6.  Ölçme Aracının Yönerge Durumu 
Yönerge Durumu f % 
Var 17 70.8 
Yok  7 29.2 
TOPLAM 24 100.0 

Tablo 6 incelendiğinde yönergenin 7 ölçme aracında (% 29.2) olmadığı görülmüştür. 17 

(% 70.8) ölçme aracında ise yönergenin bulunduğu tespit edilmiştir. 

Çoktan Seçmeli Testlerin Seçenek Sayısı 

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda yapılan sınavlarda kullanılan çoktan seçmeli 

testlerin seçenek sayıları Tablo 7’de verilmiştir.  

Tablo 7. Çoktan Seçmeli Testlerin Seçenek Sayısı 
Seçenek sayısı f % 

4 1 11.1 
5 8 88.9 

TOPLAM 9 100.0 
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Tablo 7’de görüldüğü üzere sınavlarda kullanılan çoktan seçmeli testlerin seçenek 

sayıları genel olarak (% 88.9) 5 seçeneklidir. Sadece 1 (% 11.1) ölçme aracında seçenek 

sayısının 4 olduğu tespit edilmiştir.  

Çoktan Seçmeli Testlerin Cevap Kağıdı Durumu  

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda yapılan sınavlarda kullanılan çoktan seçmeli 

testlerin cevap kağıdı durumları Tablo 8’da verilmiştir.  

Tablo 8. Çoktan Seçmeli Testlerin Cevap Kağıdı Durumu 
Cevap anahtarı  f % 
Var 7 77.7 
Yok  2 22.3 
TOPLAM 9 100.0 

Tablo 8’da görüldüğü üzere çoktan seçmeli testlerin 7’sinde (% 77.7) soruların 

cevaplanması için hazırlanmış bir cevap kağıdı bulunmaktadır. Sadece 2 testte (% 22.3) 

cevaplar test maddeleri altında yer alan seçeneklerin üzerine işaretlenecek şekilde 

düzenlenmiştir.  

TARTIŞMA VE SONUÇ  

Bu araştırmada Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda yapılan sınavların değişik 

açılardan incelenmesi amaçlanmıştır. Öğrenimleri sırasında girdikleri sınavlar, 

öğretmen adaylarının öğretmenlik yapacakları dönem içinde örnek oluşturması 

bakımından önemlidir. Birgin ve Gürbüz (2008) de, sınıf öğretmeni adaylarının bildiği 

ölçme değerlendirme yöntemlerinin girdiği sınavlarla ilgisi olduğunu belirtmişlerdir. Bu 

nedenle, öğretmen adayı yetiştiren kurumlarda yapılacak ölçme değerlendirme 

işlemlerinin öğretmen adaylarınca örnek olacağı düşünülerek hazırlanmasında yarar 

vardır. 

Kopya ilköğretimden itibaren bütün eğitim öğretim basamaklarında sıklıkla 

görülmektedir. Kopya çekmenin birçok nedeni vardır. Bunlardan biri de sınavın türüdür. 

İncelenen sınavlarda “uygulama”, “sınav” ve uygulama ve sınav” şeklinde ölçme 
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yöntemleri kullanıldığı tespit edilmiştir. Bozdoğan ve Öztürk (2008) tarafından yapılan 

araştırmada öğretmen adayları sınav türünün kopya çekme nedenlerinin başında yer 

aldığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu nedenle kopya çekimini önleyecek sınav türleri tercih 

edilmelidir. Bu açıdan sınıf içi uygulamaların sınavlarda tek olarak ya da diğer türlerle 

birlikte kullanılması daha yararlı görülmektedir. 

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda yapılan sınavlarda kullanılan ölçme araçlarının 

ise “yazılı yoklama, çoktan seçmeli test ve karma” sınav şeklinde hazırlandığı tespit 

edilmiştir. Bunlar içinde en çok “yazılı yoklama” türü ölçme araçları tercih 

edilmektedir. Turgut (1997) yazılı yoklamanın birçok sınırlılığı olduğunu belirtmiştir. 

Murat ve Uygun (2004) tarafından yapılan bir araştırmada yazılı yoklama türü ölçme 

yönteminin öğrenci başarısını olumsuz yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.  

Ölçme aracının geçerliği soru sayısı ile yakından ilgilidir. Soru sayısı ne kadar artarsa 

ölçme aracının güvenirliği de o ölçüde yüksek olacaktır (Turgut, 1997). Sınavlarda 

kullanılan ölçme araçlarının soru sayılarının dağılımında çeşitlilik vardır. Ancak ölçme 

araçlarında yer alan soru sayılarının az olduğu söylenebilir. Hatta bu araştırmada 36-40 

soru kategorisinde sadece bir ölçme aracına rastlanmıştır.  

Sınav süresi verilecek cevapları etkileyecek kadar önemlidir. Ancak bu araştırmada 

sınavlarda farklı sürelerin verilmesine rağmen genel olarak sürenin 40 dakikanın altında 

olduğu görülmüştür. Sınavlarda en az 20 dakikanın en çok ise 60 dakika sürenin 

verildiği tespit edilmiştir.  

Ölçme aracının okunması ve anlaşılması ölçmenin doğru yapılabilmesinde önemli 

etkenlerden biridir. Bu araştırmada incelenen sınavlarda az sayıda da olsa el yazısı ile 

hazırlanan ölçme araçları kullanıldığı tespit edilmiştir.  
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Yönerge, ölçme aracının amacının bilinmesinde ve soruların anlaşılmasında önemlidir. 

Bu nedenle bütün ölçme araçlarında bulunması gerekir (Turgut, 1997). Ancak bu 

araştırmada incelenen bazı ölçme araçlarında yönergenin olmadığı görülmüştür.  

Seçenek sayısı sınavın hedef kitlesine ve amacına göre değişebilmektedir. Turgut 

(1997) genel olarak testlerde seçenek sayısının en az 4 ya da 5 olması gerektiğini 

belirtmiştir. Çünkü seçenek sayısın artması şans etkisini azaltacaktır. Bu araştırmada da 

test türü ölçme araçlarında 5 ya da 4 seçenek olduğu tespit edilmiştir. Bütün testlerin 4 

ya da 5 seçenekli olması, yapılan ölçmenin güvenirliğini artırıcı çaba olarak 

değerlendirilmiştir. 

Çoktan seçmeli testlerin büyük çoğunluğunda hazırlanmış bir cevap kağıdı 

bulunmaktadır. Ancak az da olsa bazı ölçme araçlarında cevaplar test maddeleri altında 

yer alan seçeneklerin üzerine işaretlenecek şekilde düzenlenmiştir. Çoktan seçmeli test 

türü ölçme araçlarının cevaplarının hazırlanan cevap anahtarına işaretlenmesi okunması 

açısından büyük kolaylık sağlamaktadır. 
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Özet  

 Bu çalışmada, ilköğretim ikinci kademede okumakta olan öğrencilerin sınav sırasında hangi duygu 

düzenleme stratejilerini kullandıkları araştırılmış, öğrencilerin bulunduğu sınıf seviyesine (6,7 ve 8. sınıf) 

göre bu stratejilerin kullanımıda farklılık olup olmadığı incelenmiştir. Duygu düzenleme stratejilerini 

belirlemek için Schutz, DiStefano, Benson ve Davis’in 2004 yılında geliştirmiş, Çapa Aydın ve 

Emmioğlu’nun 2008 yılında Türkçe’ye adapte etmiş olduğu Sınav Sırasında Duyuşsal Düzenleme Ölçeği 

kullanılmıştır. Ölçeğin orijinali ve adapte edilmiş formunda belirlenen sekiz faktörlü yapı Doğrulayıcı Faktör 

Analizi ile test edilmiştir. Ölçek faktörlerinin güvenirlik katsayıları .45 ie .60 arasında bulunmuştur. 

Betimleyici istatistik sonuçları, öğrencilerin en çok probleme odaklanma stratejisini kullandıklarını, 

kendilerini suçlamayı ise en az düzeyde kullanmayı tercih ettiklerini göstermiştir. Çok Değişkenli Varyans 

Analizi ise sadece gerilimi azaltma ve ümit etme stratejilerinde sınıf seviyesine göre anlamlı bir farklılık 

olduğunu göstermiştir.  

 
 Anahtar sözcükler: Sınav, Sınav Sırasındaki Duygu Düzenleme Stratejileri 
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Abstract 

 This study was aimed to examine emotion regulation strategies used by upper elementary school 

students and whether use of these strategies changes according to different grade levels. For this purpose, 

Emotion Regulation during Test Taking Scale which was developed by Schutz, DiStefano, Benson, and Davis 

in 2004 and adapted by Çapa Aydın ve Emmioğlu in 2008 was used. Cronbach Alpha coefficients for each 

factor ranged from .45 to .60. Descriptive Statistics indicated that task focusing strategy was reported to be 

the most frequently used strategy among others. Findings of MANOVA indicated significant difference 

among grade levels only for tension reduction and wishful thinking strategies. 

 Key Words: Test, Emotion regulation strategies during test taking  

 

Giriş 

 Test, öğrencilerin okul yaşamının büyük bir parçasını oluşturmaktadır. Öğrenciler, 

ilköğretimden itibaren hem sınıf içi sınavlara girip, hem de ortaöğretime geçiş sınavlarına 

(OKS, SBS) hazırlanmaktadırlar. Yapılan sınavların çoğunun çoktan seçmeli sınavlar 

olduğu ve bu sınavların öğrencilerin bireysel farklılıklarını belirlemek, okul ve ulusal çapta 

derecelendirme ve değerlendirme yapmak amacı ile kullanıldığı düşünülerek, sınavların 

öğrenciler üzerinde kızgınlık, kaygı ve hayal kırıklığı gibi istenmeyen duygular açığa 

çıkardığı saptanmıştır (Schutz, Davis ve Schwanenflugel, 2002).  Duygular, hayatın her 

alanında olduğu gibi, okul hayatının da büyük ve önemli bir parçasını oluşturmaktadır. 

Duygular, geçmişte neler yaptığımız, şuan neler yapıyor olduğumuz ve gelecekte neler 

yapacağımıza dair düşüncelerimizi etkiler. Bu nedenle Lazarus (1991),  duygu sürecine 

önemle dikkati çekmiştir.   
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 Eğitimde duygunun yeri tartışıldığında, amaç, standart ve inançların rolü büyüktür. 

Çünkü tüm bunlar, özellikle de amaçlar, öğrencilerin düşüncelerine, hareket ve 

girişimlerine yön vermektedirler (Schutz ve Davis, 2000; Schutz ve diğerleri, 2002). Şu ana 

kadar yapılan çalışmalar daha çok sınav kaygısını incelemeye yönelik olsa da, sınav 

kaygısının okul performansı ve başarı güdüsüyle ilişkisini inceleyen ve sınav kaygısının 

üstesinden gelmek için kullanılan stratejilerin etkisine bakan araştırmalar da yapılmıştır 

(Çapa Aydın ve Emmioğlu, 2008; Ergene, 2003; Spielberger ve Vagg, 1995; Zeidner, 

1998). 

 Sınav sırasında kullanılan duygu düzenleme stratejileri problem odaklı ve duygu 

odaklı olarak ikiye ayrılmaktadır.  

Problem Odaklı Stratejiler 

 Test sırasında ortaya çıkan duygu düzenleme startejilerinden biri problem odaklı 

duygu düzenleme stratejisidir (Carver, Scheier ve Weintraub, 1989; Lazarus, 1991; Lazarus 

ve Folkman, 1984). Duygu düzenleme stratejilerinin bu boyutu, test sırasında probleme 

odaklanmak ve bu durum üzerinde ilerlemeye çalışmak olarak açıklanır. Başka bir deyişle, 

probleme odaklanmanın asıl amacı öğrencinin problem durumuna odaklanıp, içsel konuşma 

gerçekleştirmesidir. Araştırmalar problem odaklı duygu düzenleme stratejisinin üç boyutu 

olduğunu ileri sürmüştür (Schutz, DiStefano, Benson ve Davis, 2004). Bunlardan ilki olan 

problem odaklı duygu düzenleme stratejileri, öğrencinin sınav sırasında zamanını kontrol 

etmesi, soru kökündeki ana düşünceyi bulması gibi stratejiler içermektedir. Bu stratejiler 

öğrencinin soruya konsantre olmasına yardımcı olmaktadır. İkinci strateji olan, gerilim 

azaltma, öğrencinin test sırasında nefes alışverişini düzenlemesini ve daha sakin bir şekilde 

nefes alışını kontrol etmesini ya da bir dakika gibi kısa bir süre için durup zihnini tekrar 
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odaklanmak için boşaltmasını ya da bedenini esnetme hareketleriyle tekrar problem 

durumuna odaklamasını sağlamaktadır. Diğer bir strateji olarak adlandırılan amaçla 

uyumluluk, testin öğrenci için öneminin düşünülmesi ve testin öğrenciye sağlayacağı 

olumlu yanlarının düşünülmesi sürecini içerir. Tüm bu duygu düzenleme stratejileri, 

öğrencinin test sırasında konsantrasyonunu sağlaması ya da kaybetti ise tekrar problem 

duruma odaklanmasına yardımcı olan stratejilerdir. 

Duygu Odaklı Stratejiler 

 Duygu odaklı stratejiler ise iki boyuttan oluşmaktadır (Carver, Scheier ve 

Weintraub, 1989; Endler ve Parker, 1990; Lazarus, 1991; Lazarus ve Folkman, 1984). 

Bunlardan ilki, ümit etme, öğrencinin sınav sırasında, olumsuz ve istenmeyen durumdan 

kurtulması için dileklerde bulunması olarak açıklanmaktadır. Örneğin, öğretmenin testi 

iptal etmesini dilemesi ya da teste not verilmemesi gibi düşünceleri içermektedir. 

 Bir diğer duygu odaklı strateji ise, kendini suçlama olarak adlandırılmaktadır. Bu 

stratejiye göre öğrenci teste hazırlanırken ya da test sırasında, kendi öz kritiğini yapmakta, 

eğer testle başedemiyor ve kendini yeterli görmüyorsa kendini suçlamaktadır. Bu da 

öğrencinin sınav kaygısını yükseltmektedir. Bu durumda öğrenci kendisi ile iç konuşma 

yapmakta, test için nasıl daha çok çalışması gerektiği ya da hazırlanırken daha değişik 

materyaller kullanması konusunda düşünmekte ve bu da sınav kaygısını yükseltmektedir. 

Örneğin, öğrenci kendine şunları söyleyebilmektedir  “Çok üzgünüm, bu sınav için daha 

çok çalışmalıydım.” Buna karşılık, “Elimden gelenin en iyisini yapacağım” şeklinde 

düşünmesi tekrar teste odaklanmasını sağlamaktadır. Ancak öğrenci test sırasında kendini 

suçlamaya devam ederse, bu durumda sınav kaygı artmakta ve testten kötü sonuçlar 

almaktadır (Schutz ve diğerleri, 2002). 
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 Sınavlar, öğrencilerin okul hayatlarının ilk gününden itibaren günlük hayatlarının 

bir parçası olur. Günümüzün rekabetçi ortamı öğrencilerden yüksek akademik başarı 

beklentisini doğurmaktadır. Bu yüksek beklentiler öğrenciler üzerinde baskı oluşturmakta, 

bunlar da öğrencilerin herhangi bir değerlendirme ortamında korku ve kaygı gibi olumsuz 

duygular taşımasına sebep olmaktadır. 

Yakın bir zamanda ortaöğretimde eğitimine devam edecek öğrencilerin sınav 

sürecinde yaşadıkları duygu düzenlemesinin incelenmesinin hem uygulamaya yönelik 

öneriler getireceği, hem de bu alanda yapılacak başka araştırmalara da yol göstereceği 

düşünülmüştür. Bu bağlamda çalışmanın amacı, 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin sınav 

sırasında hangi duygu durum stratejilerini kullandıklarını belirlemek, strateji kullanımının 

sınıfa bağlı olarak değişkenlik gösterip göstermediğini incelemektir.  

 

Yöntem 

Örneklem 

 Bu çalışmada, Çankaya ve Yenimahalle ilçelerindeki okulların ilköğretim ikinci 

kademedesinde okumakta olan 2601 öğrenciden veri toplanmıştır. Çankaya ilçesinden 1787 

(% 68.7) öğrenci, Yenimalle ilçesinden de 814 (% 31.3) öğrenci çalışmaya katılmıştır ve bu 

örneklem1282 kız ve 1317 erkek öğrenciden oluşmuştur. Örneklemin sınıf seviyesine göre 

dağılımı şu şekildedir: 6. sınıf öğrencileri tüm katılımcıların % 37’sini (963), 7. sınıf 

öğrencileri % 33’ünü (858) ve 8. sınıf öğrencileri de % 29.9’unu (778) oluşturmaktadır. Bu 

öğrencilerin babalarının eğitim seviyelerine bakıldığında, çoğunun lise (812 kişi) ya da 

üniversite (883 kişi) mezunu olduğu görülmüştür. Öte yandan, 775 (% 29.9) öğrencinin 

annesi ilköğretim ve 726 (% 27.9) öğrencinin annesi ise lise mezunudur. 
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Veri Toplama Aracı 

 Araştırmada veri toplama aracı olarak Sınav Sırasında Duyuşsal Düzenleme Ölçeği 

(Schutz, DiStefano, Benson ve Davis, 2004) kullanılmıştır. Çapa Aydın ve Emmioğlu’nun 

2008 yılında Türkçe’ye adapte ettiği bu ölçek, 5 dereceli (hiçbir zaman, nadiren, bazen, 

çoğu zaman, her zaman) 33 sorudan oluşmaktadır. Ölçeğin problem, duygu ve bilişsel 

odaklı süreçlere yönelik olarak 8 altboyutu bulunmaktadır. Bu çalışmada sadece problem ve 

duygu odaklı altboyular kullanılacaktır. Problem odaklı altboyutları gerilim azaltma, sınava 

değer verme ve probleme odaklanma; duygu odaklı altboyutları ise ümit etme ve kendini 

suçlama stratejileri olarak belirlenmiştir. Çapa Aydın ve Emmioğlu’nun (2008) adaptasyon 

çalışmasında bu altboyutlar için bulunan Cronbach Alfa güvenirlik katsayıları .52 ile .75 

arasında değişmiştir.  

Bulgular 

 Çalışmada toplanan veriler ile öncelikle Sınav Sırasında Duyuşsal Düzenleme 

Ölçeği’nin (Schutz, DiStefano, Benson ve Davis, 2004) varolan yapısını incelemek 

amacıyla Doğrulayıcı Faktör Analizi uygulanmış, ardından varolan faktörlerin Cronbach 

Alfa katsayıları hesaplanmış, sonra da betimleyici istatistik sonuçlarından yola çıkılarak 

Çok Değişkenli Varyans Analizi yapılmıştır.   

Doğrulayıcı Faktör Analizi 

 Doğrulayıcı Faktör Analizi, problem odaklı ve duygu odaklı stratejiler için iki ayrı 

model üzerinden AMOS 4.0 programı kullanılarak yapılmıştır.  

 Üç boyutlu modelin (gerilim azaltma, sınava değer verme, probleme odaklanma) 

test edildiği (Şekil 1) doğrulayıcı faktör analizi sonucunda, Ki-Kare değeri 489.38 (p=.00, 

df=62), RMSEA (yaklaşım hatasının kök ortalama karesi) değeri .05, NNFI (normlaşmamış 
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uyum iyiliği indeksi) ve CFI (karşılaştırmalı uyum indeksi) değerleri .99 olarak 

bulunmuştur. Uyum indeks değerleri, modelin veriyle yüksek uyumuna işaret etmektedir 

(Byrne, 2001). 

 

Şekil 1. Problem Odaklı Stratejiler Boyutuna Yüklenen Maddeler  

 

 İki boyutlu modelin (kendini suçlama ve ümit etme) test edilmesiyle (Şekil 2) 

124.55’lik (p=.00, df=19) Ki-Kare, .05’lik RMSEA, .99’luk NNFI ve CFI değerleri elde 

edilmiştir. Bu değerler de modelin veriye uygunluğunun bir göstergesi olarak 

yorumlanmıştır. 
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Şekil 2. Duygu Odaklı Stratejiler Boyutuna Yüklenen Maddeler  

Güvenirlik 

 Veri toplama aracı olarak kullanılan Sınav Sırasında Duyuşsal Düzenleme 

Ölçeği’nin güvenirliğini saptamak amacıyla Cronbach Alfa katsayısı hesaplanmıştır. 

Altboyutların güvenirlik katsayıları .45 ile .60 arasında değişmektedir. 

Betimleyici İstatistik Sonuçları 

 Betimleyici istatistik sonuçları, bu çalışmaya katılan ilköğretim ikinci kademe 

öğrencilerinin en çok (Ort = 3.53, SS = 0.77) probleme odaklanma stratejisini 

kullandıklarını, buna karşılık kendilerini suçlamayı diğer stratejilere oranla en az (Ort = 

3.01, SS = .88) düzeyde kullanmayı tercih ettiklerini göstermiştir. Sınıf seviyelerine göre 

duygu düzenleme stratejilerinin kullanım ortalamalarına bakıldığında, her üç seviye için de 

probleme odaklanma stratejisinin kullanımı diğer stratejilere göre daha fazladır (Tablo 1). 

Bu sonuç, probleme odaklanma stratejisinin kullanımına yönelik gruplararası manidar bir 

farklılık olmayacağı yönünde bir beklenti yaratmaktadır. 
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Tablo 1. Sınıf Seviyelerine göre Duygu Düzenleme Stratejilerinin Kullanımı 

 Duygu Düzenleme Stratejisi Ort SS 
6. sınıf Probleme odaklanma 3.51 0.81 
 Gerilimi azaltma 3.20 0.91 
 Sınava değer verme 3.05 0.85 
 Ümit etme 3.02 0.93 
 Kendini suçlama 2.97 0.89 
7. sınıf Probleme odaklanma 3.57 0.72 
 Gerilimi azaltma 3.34 0.87 
 Sınava değer verme 3.06 0.85 
 Ümit etme 3.14 0.91 
 Kendini suçlama 3.02 .89 
8. sınıf Probleme odaklanma 3.51 .78 
 Gerilimi azaltma 3.30 .89 
 Sınava değer verme 3.04 .82 
 Ümit etme 3.14 .92 
 Kendini suçlama 3.07 .87 

Çok Değişkenli Varyans Analizi Sonuçları 

 Çalışmada incelenen beş duyuşsal düzenleme stratejisinin sınıf seviyesine göre 

farklılığını incelemek amacıyla SPSS 15 programı kullanılarak Çok Değişkenli Varyans 

Analizi yapılmıştır.  

 Çok Değişkenli Varyans Analizi (MANOVA) gerilimi azaltma ve ümit etme 

stratejilerinin sınıf seviyelerine göre değiştiğini göstermiştir, Wilks’ Λ = 0.989, F(10, 5184) 

= 2.84, p<.05, η2 = .01. Hangi bağımlı değişkende gruplar arasında anlamlı farklılık 

olduğunu bulabilmek için ANOVA sonuçlarına bakılmış ve sonuçlarının yorumlanması için 

Bonferronni düzeltmesi yapılarak (α = .05/5 = .01) Tip I hata yapma olasılığı azaltılmıştır 

(Field, 2007). Analiz sonuçları gerilimi azaltma (F(2, 2596)=5.73, p=.00, η2=.004) ve ümit 

etme stratejilerinin (F(2, 2596)=4.84, p=.00, η2=.008) sınıf seviyesine göre anlamlı olarak 

değiştiğini göstermiştir. Ardından yapılan post-hoc analizi (Scheffe) ile, gerilimi azaltma 

stratejisinin sadece 6. ve 7. sınıflara göre farklılık gösterirken, ümit etme stratejisinin hem 

6. ve 7. hem de 6. ve 8. sınıflar arasında farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. 
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Tartışma ve Yorum 

 Bu çalışmada, Çankaya ve Yenimahalle ilçelerinde ilköğretim ikinci kademede (6, 7 

ve 8. sınıf) okumakta olan öğrencilerin sınav sırasında hangi duygu düzenleme stratejilerini 

kullandıkları incelenmiş, bu stratejilerin sınıf seviyesine göre anlamlı bir şekilde değişip 

değişmediği araştırılmıştır. Betimleyici istatistik sonuçlarına bakıldığında, öğrencilerin 

sınav sırasında duygu düzenlemek için en çok probleme odaklanma stratejisini 

kullandıklarını, ancak kendilerini suçlamayı diğer stratejilere oranla en az düzeyde tercih 

ettikleri görülmüştür. Sınıflar arasındaki farkın anlamlı olup olmadığını incelemek amacıyla 

MANOVA yapılmıştır. Analiz sonuçları, probleme odaklanma, sınava değer verme ve 

kendini suçlama stratejilerinin kullanımının farklı sınıflarda okuyan öğrenciler arasında 

anlamlı bir değişime uğramadığını göstermiştir. Buna karşılık, gerilim azaltma stratejisinin 

kullanımının 6. ve 7. sınıflar arasında, ümit etme stratejisinin kullanımının da hem 6. ve 7. 

hem de 6. ve 8. sınıflar arasında anlamlı olarak değiştiği sonucuna da ulaşılmıştır.  

 Elde edilen bu bilgiler, hem ilköğretim ikinci kademede çalışan öğretmenler hem de 

bu kademede çocuğu olan veliler için değerlidir. Bir anlamda, öğrencilerin duygu 

düzenleme stratejilerini tercih etme konusunda farkındalık yaratmak amaçlanmıştır.  

 Daha sonraki çalışmalarda, öğrencilerin başarısı, sınava ilişkin aldığı derse karşı 

tutumu, öğretmenin öğrencilere karşı yaklaşımı gibi değişkenler de araştırılarak 

öğrencilerin sınav sırasında kullandıkları duygu düzenleme stratejilerinin bu gibi farklı 

değişkenlerden etkilenip etkilenmediği araştırılabilir. Bunun yanında, bu çalışmayı farklı 

öğretim kademelerinde de (ortaöğretim ve üniversite) tekrarlamak her seviyede öğrencilerin 

hangi duygu düzenleme stratejilerini kullandığını ve bunun başarıyı nasıl etkilediğini 

anlamak açısından faydalı olacaktır. Yalnız, kullanılan ölçeğin altboyutlarına ait Cronbach 



 510

alfa katsayıları .45 ile .60 arasında değişmektedir. Değerler Sınav Sırasında Duyuşsal 

Düzenleme Ölçeği’ni geliştiren Schutz, DiStefano, Benson ve Davis (2004)’ün bulgularıyla 

benzerlik göstermesine rağmen, ölçekten elde edilen sonuçların güvenirliğini arttırmaya 

yönelik çalışmalar yapılması gerekli görünmektedir.  
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ÖSYS Sisteminin Yapılandırmacılığa Dayalı Olarak 
Geliştirilmesi: Taslak YÖSYS Sistemi Önerisi 

Doç.Dr. Çetin SEMERCİ* 
 

Özet 

Araştırmanın amacı, ÖSYS (Öğrenci seçme ve yerleştirme sınavı) sisteminin yapılandırmacılığa dayalı 
olarak geliştirilerek YÖSYS (Yapılandırmacılığa dayalı öğrenci seçme ve yerleştirme sınavı) sistemini 
önermektir. Bu çalışma nitel bir araştırma niteliğinde olup örneklem bilgilerinin evrene genellenmesi 
amacı güdülmemiştir. Bir model oluşturulmuş ve bu modelle ilgili, yapılandırmacı yaklaşımı ve ÖSYS 
sistemini yeterince bilen 433 öğrenciden görüş alınmıştır. YÖSYS sistemi, ÖSYS sisteminin geliştirilmiş 
halidir. YÖSYS Sistemi içersinde bir T7310 Modeli bulunmaktadır. Çoktan seçmeli test maddelerinde T: 
İşaretlemelerin tek olduğunu, 7: Seçenek sayısının 7 olduğunu, 3: Bu seçeneklerden üçüne 
ağırlıklandırma puanı uygulandığını ve 10: 10 adet yaratıcı soru öngörülmektedir. Bu sistem, öğrencilerin 
%71 tarafından kabul edilmiştir. Bu nedenle, bu konuda deneysel çalışmalar yapılmalıdır. 
 
Anahtar kelimeler: ÖSYS, yapılandırmacılık, taslak YÖSYS sistemi. 

 

The Development of ESSP Related to Constructivism:  

The Outline ESSPC System Suggestion 
Abstract 

The aim of this study is to develop ESSP (The exam of student selection and placement) related to 
constructivism and then offer it as a outline system of ESSPC (The exam of student selection and 
placement related to constructivisim). This study is considered as a qualitative research, so it is not 
needed to generalize the information of sample in the case of population. A kind of model is made and 
some answers were taken on the topic of constructivist approach and the system of ESSP related to this 
model and the total number  of students is nearly 433. The system of ESSPC is the well-developed form 
of ESSP. In the  the system of ESSPC, there is a model called U7310. Through the multiple choice 
questions, U means: Marking is unique, 7: the number of choice is 7, 3: among these choices, only three 
of them have nominal scores and 10: 10 creative questions are proposed. This outline ESSPC system has 
been accepted by 71% of students. Therefore, experiment studies should done about that. 

Keywords: : ESSP, constructivism, a outline system of ESSPC 

 

Giriş 

Bilim ve teknolojinin gelişmesi karşısında hiçbir dogmatik fikir, model ve yapının 

barınması ve korunması mümkün değildir. Bu nedenle, ülkeler tüm yatırımlarını ve 

stratejik planlarını ileriye doğru, esnek ve B, C yönelimlerini de göz önüne alarak 

yapmalıdır. Söz konusu olan eğitimde ise, sürekli yenileşme ve düzeltmelere hazır 

olmak gerekir. Günümüz Türkiye’sinde, ilköğretim ve ortaöğretim programların 

yapılandırmacı öğrenme kuramına göre geliştirme çabaları ve bunun sonucunda ÖSYS 

sistemiyle olan çelişkileri göze çarpmaktadır.  

* Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi, csemerci@firat.edu.tr 
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Yapılandırmacı paradigma nihai gerçekliğin varlığını reddeder ve öznelci 

epistemolojiyi işe koşar. Bu nedenle değerlendirmeci kesin doğru sonuçların 

alamayacağını varsayar. Daha bilgilendirici ve aydınlatıcı sonuçlar için açıklığı ve 

sürekli araştırmayı benimser. Kesin doğru cevapları bulmanın imkansız olduğu 

düşünülür (Stufflebeam, 1999, 56). Buna karşılık, Jonassen’in (1992, 137-147) 

yapılandırmacılıkta değerlendirme ölçütlerinden çoklu bakış açıları ve çoklu tarzlarla 

ilgili düşünceleri vardır. 

Yapılandırmacılık bilgi ve öğrenme ile ilgili bir kuramdır (Semerci, 2001). Bu 

kuramda, tek doğru cevaplı, tek yönlü, tek tip, tek boyutlu ve tek bakış açılı öğrenme 

kuramlarının aksine, çok yönlü tarzların, bakış açılarının ve bir sorunun birden çok 

cevabı olabileceği düşüncesi hakimdir (Fer ve Cırık, 2007, 33; Maypole and Davies, 

2001, 55-60; Alesandrini and Larson, 2002, 120-121; Doolittle and Camp, 1999, 30-41). 

Her bir öğrencideki yaşantı farklı olduğundan yapılandırmacılıkta tek doğru yerine, 

farklı bireylerin aynı kavrama yüklediği farklı anlamlar vardır. Buradan hareketle, 

yapılandırmacı anlayışta hedefler, kesin olarak belirlenmemelidir. Sadece genel hedefler 

veya öğrencilerle birlikte belirlenen öğrenme hedefleri sınırlı düzeyde ortaya 

konulabilir. Zaten Fosnot’un (1996 akt. Fer ve Cırık, 2007, 276) belirttiği üzere, 

yapılandırmacı anlayış, öğretimin önceden belirlenmiş kazanım veya hedef-

davranışlarının yerine, öğrenenlerde temel kavramların geliştirilmesi ve anlamın 

derinleştirilmesi üzerine kurulur. Yapılandırmacı anlayışla düzenlenen programlarla 

öğrenim gören bir öğrencinin çoktan seçmeli testlerle bilgi ve becerisini ölçme 

sorgulamasında öznelci epistemolojiye ters düştüğü görülmektedir.  

Testlerin ortaya çıkmasındaki temel sebep, insanlar arasındaki bireysel 

farklılıklardır (Binbaşıoğlu, 1983, 21). Ölçülmek istenilenin ölçülmesi testin 

sağlamlığını gösterir (Weitzman ve Namara, 1953, 5). Bir nitelik ölçülüyorsa, tam ve 

doğru ölçülmelidir (Semerci, 2007, 9). Bu nedenle testler yeterli olmamaktadır. Öğrenci 

başarılarının ölçülmesi dolaylı bir ölçmedir. Bu sınavların hazırlanması da uzmanlık 

ister (Turgut, 1984, 5).  

Çoktan seçmeli testler, sadece bir tek doğru cevap verilmesi üzerine kurulur 

(Berberoğlu, 2006, 31). Doğru cevap için tam puan verilirken yanlış cevap için puan 

verilmemektedir. Bu anlamda, ölçme ve değerlendirme standartları (Semerci, 2002) bile 
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kullanılsa, kısmi bilgiyi değerlendirme imkanı yoktur. Sonuçta, doğru cevaba göre 

toplam puanlar bulunur. Bahar’ın (2001, 24-29) da belirttiği gibi, aynı puanı alan iki 

öğrencinin aynı bilgi seviyesine veya aynı kabiliyete sahip olduğu söylenemez. Çünkü, 

aynı puanı almanın çok farklı yolları vardır. 

Mevcut sistemde, 100 maddeden oluşan bir çoktan seçmeli testte 100 üzerinden 

50 almanın 100891x1029 yolu varken, 20 maddeden oluşan bir çoktan seçmeli testte 20 

üzerinden 10 almanın 184756 yolu vardır. Bu durum daha basit hale indirgenirse 10 

maddeden oluşan bir çoktan seçmeli testte 10 üzerinden 5 almanın 252 yolu vardır. 

Örneğin, bu puanı almanın 252 yolunun eşit olduğunu hepsinin de kullanılabileceğini 

söylemek doğru değildir. Burada, 5 puan, en kolay 5 soru veya en zor 5 sorudan veya 

diğer 252 çeşit yoldan alınmış olabilir. En kolay sorulardan 5 alan öğrencinin en zor 

sorulardan 5 alan öğrencinin eğitimi-öğretim süreçlerinde aynı düzeyde çaba harcadığı 

söylenemez. Bu anlamda, zor soruları öğrenci lehine ölçmede sabit hata yapılmış 

olmaktadır. Diğer taraftan, örneğin, bir sorunun doğru cevabı A olsun. Bu soru için 

sorunun çözümünde probleme bakış açısı ve gidiş yoluna puan verme alternatifi 

bulunmamaktadır. 

Yapılandırmacı öğrenme kuramında, değerlendirmenin amacını öğrencilerin 

kendisi belirler. Süreç değerlendirme esas olup ürün değerlendirmenin çok fazla önemi 

yoktur. Çoklu değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanılması öngörülür. Bu anlamda, 

öğrencilerin belli yorumları yapıp yapmadığına bakılmayıp yorumları ne denli iyi 

formüle ettikleri ve tartışmaları değerlendirilir. Sınavlarda, bilginin yapılandırılmasını 

ve çoklu bakış tarzlarını yansıtan özgün maddeler kullanılır  (Kaptan ve Korkmaz, 2000, 

23). Gerçekte, yapılandırmacı anlayışla gerçek anlamda tam bir ölçme ve değerlendirme 

yapmak ve hazırlanan modelleri bu anlayışa uydurmak yüzde yüz mümkün 

görünmemektedir.  

Yapılan çalışmalarda (Akkuş ve Baykul, 2001, 14-15; Özdemir, 2004, 121-123), 4 

seçenekli 20 madde kullanılarak seçenekleri 1,0 puanlama ile ağırlıklandırmalı puanlar 

karşılaştırılmış ve istatistiksel olarak bir farklılık bulunmamıştır. Ancak, Akkuş ve 

Baykul (2001, 14-15) çoktan seçmeli testlerde seçeneklere, doğru cevaba yakınlıklarına 

göre puan vererek puanlamanın öğrenciler hakkında daha fazla bilgi verdiğini ve 

öğretmenlerin uygun madde yazabilmeleri halinde, ağırlıklandırmayla yapılan 
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puanlamaya dayalı çoktan seçmeli testleri öğrencileri tanımak için kullanılabileceğini 

önermişlerdir. 

“Önsel ağırlıklandırmada, her bir maddenin seçeneklerinin ağırlıklandırılmasında 

uzman görüşlerine başvurulur ve uzmanların seçeneklere verdikleri ağırlıklara göre 

puanlama cetveli geliştirilir” (Echternacht, 1976, akt. Özdemir, 2004, 118). “Ağırlıklı 

seçenekler için IRT (Item response theory, madde tepki kuramı) modelleri ilk kez 1969 

yılında Samejima tarafından geliştirilmiştir. Samejima’nın geliştirdiği bu modeller, 

derecelendirilmiş cevap modelleri olarak adlandırılır ve sadece doğruluk derecesine 

göre sıralanabilen seçenekler için kullanılabilmektedir (Frary, 1989 akt. Özdemir, 2004, 

118). 

(1, 0) yöntemiyle elde edilen puanların bireyin bulundukları grup içindeki 

sıralanışlarıyla ilgili bilgi verdiği ancak bireyler arası farklılıkları ortaya çıkarmada 

karşılaştırmaların grup dışında geçersiz kaldığı (Anastasia, 1957 akt. Akkuş ve Baykul, 

2002, 9) ve bu puanlama yönteminin test maddeleri hakkında fazla bilgi vermediği için, 

madde geçerliliğini yükseltmediği (Merwin, 1959 akt. Akkuş ve Baykul, 2001, 9) 

vurgulanmıştır. Bunlara ilave olarak, 1,0 ile puanlama yönteminin yanlış, kısmi bilgi ya 

da hiç bilmeme gibi durumların dikkate alınmamasından dolayı puanlamanın yetersiz 

olduğu ve birey hakkında yapılan değerlendirmenin duyarlı olarak yapıldığı hakkında 

kuşku oluşturduğu belirtilmektedir (Akkuş ve Baykul, 2001, 10). 

Yapılandırmacılığa göre ölçme ve değerlendirme yapılırken, yöntem, ölçüt ve 

sınav türlerini belirlemede öğrencinin söz hakkı olduğu savunulur (Semerci, 2001, 436-

439). Yapılandırmacı anlayışta, doğru cevapları bulmak için mutlakçı arayışları 

reddeder. Değerlerden bağımsız değerlendirme anlayışına ve insanları eğilimlerini yok 

sayma çabalarına karşı çıkar. Değerlendirmeciler, süreçte fiilen yer alarak veya süreçten 

etkilenerek mağdur olanların sıkıntılarını gidermek için değerlendirmeyi 

şekillendirmeye yetkilidirler hatta onlardan bu yönde davranmaları beklenir 

(Stufflebeam, 1999, 56-57). Gerçekte bakıldığı zaman yapılandırmacı değerlendirmeyi 

tam olarak uygulamak mümkün değildir.  

Durum ve şartlar göz önüne alındığında, eğitim-öğretim programlarında 

yapılandırmacı bir yaklaşım uygulanıyorsa, bunun sonucunda yapılandırmacılığa dayalı 

bir ölçme ve değerlendirme yapılmak zorundadır. Diğer taraftan Semerci (2004b), 
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çoktan seçmeli testlerin, Türkiye’nin vazgeçilemez bir gerçeği olarak vurgulamaktadır. 

Çünkü bu sınavlar objektif sınavlarıdır. Öğleyse, çoktan seçmeli testlerin içinde bir 

düzenleme ve dışında bazı eklemeler yapılması zorunludur. 

Araştırmanın amacı, ÖSYS sisteminin yapılandırmacılığa dayalı olarak geliştirilerek 

taslak bir YÖSYS sistemi önermektir. Bu amaç doğrultusunda, teorik bilgiler 

çerçevesinde YÖSYS sistemi geliştirilmiş ve bu model bir paket olarak öğrencilerin 

görüşlerine sunulmuş ve onların görüşleri doğrultusunda modelde düzenlemeler 

yapılmıştır. 

Yöntem 

Araştırmada, nitel bir yöntem kullanılmış olup betimsel analizden yararlanılmıştır.  

Bu nedenle, örneklem bilgilerinin evrene genellenmesi amacı güdülmemiştir. Bir model 

oluşturulmuş ve bu modelle ilgili düşünceler sorulmuştur. Araştırmada, örneklem 

çeşitlemesi yapılmış olup çalışma grubunu, Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf 

Öğretmenliği programında ölçme ve değerlendirme dersini alan 43 öğrenci, yine aynı 

fakültede ÖSYS’ye girmiş ve yeni gelen birinci sınıflardan Sınıf Öğretmenliği 

Bölümü’nde okuyan 54 öğrenci, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği’nde okuyan 53 öğrenci, 

ortaöğretim (genel lise) öğretmen adayı olan tezsiz yüksek lisans ikinci dönem 

öğrencilerinden (Tarih, Felsefe grubu, Coğrafya, Matematik) 311 öğrenci olmak üzere 

toplam 461 kişiye uygulama yapılmıştır. Ancak, 433 öğrenci bu öneriye yorum 

yapmıştır. Uygulama yapılan öğrenci gruplarına derslerde, yapılandırmacı yaklaşım ve 

ÖSYS sistemine ilişkin bilgi verilmiştir. 

Geliştirilen YÖSYS Sistemi ve Bilgi Toplama Aracı  

Bilgi toplama aracı, YÖSYS (Yapılandırmacılığa dayalı öğrenci seçme ve 

yerleştirme sınavı) sistemi kısaca anlatılarak sistemle ilgili görüşler alınmıştır. YÖSYS 

Sistemi şu şekildedir: 
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Tablo 1. YÖSYS Sistemi 
 

T7310 Modeli 
İlkeler Kurallar 

1. Maddelerde işaretleme tek yapılacaktır. 
2. Maddelerde seçenek sayısı 7’dir. 
3. Ağırlıklandırma puanlama sadece 3 seçeneğe 

yapılır.  
4. Ağırlıklandırma puanları tüm sorular için 

aynıdır. 
5. Çeldiricilerin doğru cevaba yakınlığını 

uzmanlar belirler. 
6. Yaratıcı sorular sorulur (10 kısa cevaplı 

soru). 
7. Yaratıcı soruların cevaplanması için 50 

dakikalık ikinci bir oturum yapılır. 
8. Diğer tüm kurallar ÖSYS kuralları ile 

aynıdır. 

1. Çoktan seçmeli sınavlar, objektif 
sınavlardır. Türkiye şartlarında 
vazgeçilmezdir. 

2. Bu modelde, ÖSYS sistemi 
reddedilmemektedir, 
geliştirilmektedir. 

3. Öğrencinin kısmi bilgisinin ölçülmese 
amaçlanmaktadır. 

 

T: tek seçenek işaretlenmesi,  
7: Seçenek sayısı yedidir, 

3:Üç seçeneğe ağırlıklandırma puanı verilmesi, 
10:On yaratıcı soru sorulması. 

 
YÖSYS sistemi, ÖSYS sisteminin geliştirilmiş halidir. YÖSYS Sistemi 

içersinde bir T7310 Modeli bulunmaktadır. Çoktan seçmeli test maddelerinde, 

işaretleme mevcut durumda olduğu gibi tek olacaktır. Seçenek sayısı 7’ye çıkarılmıştır. 

Bu seçeneklerden üçüne ağırlıklandırma puanı uygulanmaktadır. Bu puanlar tüm 

maddeler için aynıdır. Tam doğru cevaba 1 puan, en yakın çeldiriciye 0.6 puan ve ikinci 

en yakın çeldiriciye 0.4 puan verilmiştir. Çeldiricilerin doğru cevaba yakınlığını 

uzmanlar belirler. Sayısal sorularda cevap net olsa bile en yakın cevap ve öğrencinin 

işlem yaparken yapabileceği muhtemel hatalarla ulaşabileceği sonuçlar seçeneklerde yer 

alacaktır ve bunları da uzmanlar belirleyecektir. Ayrıca, ikinci bir oturumda 50 

dakikada cevaplanması gereken yaratıcı sorular öngörülmektedir. Soru sayısı 10’dur ve 

kısa cevaplı sorular şeklindedir. Burada tek bir doğru cevap aranmaz. Öğrenci cevabını 

ve gerekçelerini sunar. Bu sınav için BİLSEM’e (Bilim ve Sanat Merkezleri) giriş 

sınavları örnek alınmalıdır. 

Öğrencilere Tablo 1 ve açıklaması olduğu gibi verilmiş ve aşağıdaki sorulara 

cevap istenmiştir: 

1. Bu YÖSYS sistemi uygun mudur?  01( ) Evet   02( ) Hayır 

                Gerekçesini yazınız. 

2. Bu modele eklemek istedikleriniz var ise lütfen yazınız. 
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3. Kafanızda başka bir model var ise onu da yazınız. 

4. ÖSYS sistemiyle ilgili her türlü düşüncenizi yazabilirsiniz. 

Aşağıda, bir çoktan seçmeli soru incelenmiştir: 

Madde 1.  
A ve B pozitif doğal sayılardır. A2=4B2+29 olduğuna göre, A-B farkı kaçtır? 
 
A. 5        B. 6        C. 7         D. 8       E. 9 
 
Madde 1’in cevabı: 
A2=4B2+29 
A2-4B2=29 
(A-2B)(A+2B)=29                 29 Asal sayıdır. Çarpanları 1 ile 29’dur. 
 
A-2B=1 
A+2B=29 
Bunları alt alta toplarsak, 
2A=30         A=15 
A+2B=29    15+2B=25       B=7 
 
A-B=15-7= 8   Doğru cevap D seçeneğidir. 

 
Madde 1 ile ilgili olarak, “D” seçeneği tam puan almaktadır. Öğrenci işlem 

aşamalarında B=7 dedikten sonra sınav heyecanıyla seçeneklerden “C”yi 

işaretleyebilmektedir. Bu nedenle en yakın çeldirici olarak “C” seçeneğine 0.6 puan ve 

15-7 farkını alırken 9 bulabildiği için “E” seçeneğine de 0.4 puan verilmektedir. Bu 

anlamda, öğrencilerin kısmi puanlamaları da yapılmış olmaktadır. 

Bulgular 

YÖSYS sistemi, bir paket olarak öğrencilerin fikirlerine sunulmuş ve elde edilen 

bulgular, sınıflandırılmış ve görüşler doğrultusunda modelde düzenlemeler yapılmıştır. 

Çalışma grubuna, sistem sunulmuş ve yazılı olarak yeni modelin uygun olup olmadığı, 

gerekçeleri, eklemek istedikleri, kafalarında başka bir model varsa yazmaları ve ÖSYS 

sistemiyle ilgili olumlu ve olumsuz eleştirileri istenmiştir. 

 Öğrenci gruplarının yeni sistemdeki T7310 modeliyle ilgili sonuçlar şunlardır: 
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Tablo 2. YÖSYS Sitemindeki T7310 Modeline ilişkin Bulgular 
Çalışma grubu Uygulanan(f) Geri 

Dönen(f) 
Modele 
EVET(f) 

Modele 
HAYIR(f) 

Tezsiz yüksek lisans 
öğrencileri 
 
Eğitim Fakültesi 
   3.Sınıf Sınıf Ö. 
   1.Sınıf Sınıf Ö. 
   1.Sınıf Sos.Bil. Ö. 
 

   
Toplam 

 
311 

 
 

43 
54 
53 

 
 

461 

 
293 

 
 

40 
49 
51 

 
 

433 

 
198 

 
 

32 
37 
41 

 
 

308 (%71.13) 

 
95 

 
 

 8 
12 
10 

 
 

125 (%28.87) 
 

YÖSYS sistemi, bir paket olarak 461 öğrenciye verilmiş ve bunların 28’i cevap 

vermemişlerdir. Pakete cevap verip kafa yoran 433 öğrencinin verdiği cevaplara göre 

125 öğrenci (%28.87) modeli tamamen reddetmişlerdir. Diğer 308 öğrenci (%71.13) 

modeli kabul etmişler ve düzeltme ile ilgili önerilerde bulunmuşlardır.  

Paket içersinde yaratıcı sorular bulunmasına ilişkin sözel öğrenciler ile sayısal 

öğrencilerin yaratıcı sorularının farklı olması gerektiği vurgulanmıştır. Ayrıca, aşağıdaki 

soruda da görüldüğü gibi, ağırlıklandırma yapılacak doğru cevap haricindeki ikinci ve 

üçüncü seçeneklerin eşit düzeyde doğruluk payları bulunmaktadır. 

 
Madde 2.  

I. Saltanatın kaldırılarak Cumhuriyet’in ilan edilmesi 
II. Toplumsal ve sosyal hayatta cinsiyet farkının kaldırılması 
III. Gelen çağrı üzerine Türkiye’nin Milletler Meclisi’ne üye olması. 

 
Yukarıdakilerden hangisinin/hangilerinin amacı demokrasinin sağlanmasıdır? 
 
A. Yalnız I       B. Yalnız II        C. I ve II         D. I ve III       E. I, II ve III 

 
Madde 2’de doğru cevap “C” seçeneğidir. Çünkü, “III. Gelen çağrı üzerine 

Türkiye’nin Milletler Meclisi’ne üye olması”, dünya barışına katkı getirmek amacını 

taşımaktadır. Bu maddede, A ve B seçeneği eşit ağırlıktadır. Test ve ağırlıklandırma 

uzmanları gerektiğinde bu tür maddelerin ağırlıklarını eşit olarak belirleyip 0.6 puan 

yapma yetkisine sahiptirler. 5003 No’lu öğrenci, “Bu model uygundur. Çünkü, sınav 

süresince öğrencinin yapacağı hatalara göre seçeneklerin düzenlenmesi ve buna göre 

ağırlıklı puan verilmesi çok güzel” şeklinde belirtmiştir. 

Yeni modelle ilgili öğrencilerin verdiği cevaplar üzerinden bir çeteleme yapılmış 

ve şu sonuçlara ulaşılmıştır. 
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Tablo 3. Öğrencilerin YÖSYS modeliyle ilgili açık uçlu cevaplarının frekans sonuçları. 
Konular f 
Öğrenciler birçok açıdan değerlendirilebiliyor 
 
ÖSYS yaratıcılığı engelliyor 
 
Yaratıcı sorular sormak iyi bir yoldur. 
 
Seçenek sayısının fazla olması olumludur 
 
Seçenek sayısının fazla olması olumsuzdur 
 
Heyecandan ve dikkatsizlikten yanlış cevap verilebiliyor. Bu sistem  
bu durumu hafifletiyor. 
 
Yeni sistemin hazırlanması zor ve uzun zaman alır. 
 
Yeni sistem önce ÖSYS’de uygulansın sonra SBS’lere kadar yayılsın. 
 
Yaratıcı soruların puanlanması sorun olur. Objektif olmaz. 
 
Yaratıcı soru sayısı artırılsın 
 
Yeni sistem geçerliği ve güvenilirliği yüksektir. 
 
Ölçümler açık ve net değil. 
 
Karmaşık bir model, pilot uygulaması olmalıdır. 

14 
 

18 
 

36 
 

22 
 

20 
 
 

8 
 

14 
 

6 
 

8 
 

14 
 

26 
 

4 
 

5 

 
 
 Tablo 3’te görülüyor ki, bu YÖSYS sisteminin uygulanmasının kolay olmadığını 

öğrenciler de görmektedir. Bunun yanında ÖSYS sisteminin de yetersizliği örtük olarak 

vurgulanmaktadır. Göze çarpan noktalardan bazıları şunlardır: 14 kişi,  bu yeni sınavın 

öğrencileri birçok açıdan değerlendirebildiğini, 36 kişi, yaratıcı sorular sormanın iyi bir 

yol olduğunu, 14 kişi yeni sistemin hazırlanmasının zor ve uzun zaman alacağını 

vurgulamışlardır. 

Sonuç ve Tartışma 

ÖSYS sisteminin yapılandırmacılığa dayalı olarak geliştirilerek YÖSYS sistemini 

önermek amaçlı yapılan bu çalışmada, 433 öğrenciden görüş alınmış ve bu görüşler 

doğrultusunda öneriye yön verilmiştir. 22 öğrenci, seçenek sayısının fazla olmasını 

olumlu bulmaktadır. Bu düşünce literatür tarafından da desteklenmektedir. Maddelerde, 

seçenek sayısı arttıkça geçerlik ve güvenirlik artmaktadır (Semerci, 2004a). Baykul 

(2000, 312), maddelerin seçenek sayılarıyla ilgili kesin bir kural bulunmadığını ancak 

üniversite düzeyinde beş seçeneğin tavsiye edilebileceğini vurgulamaktadır. Turgut 

(1971, 18-29), bir madde için optimum seçenek sayısının yedi olduğunu ve yedi 
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seçenekli maddelerin güvenirliğinin en yüksek maddeler olduğunu vurgulamakta ancak 

bu maddeleri yazacak uzmanların olmaması yüzünden tavsiye etmemektedir. Diğer 

taraftan, seçenek sayısı arttıkça maddenin şansla doğru cevaplandırılma olasılığı azalır, 

seçenek sayısı azaldıkça artar (Baykul, 2000, 353). Burada, Baykul ve Turgut, gerçekte 

7 seçeneğin, çoktan seçmeli maddelerde geçerlik ve güvenirliği artırdığını ancak toplum 

olarak bunları hazırlayacak uzman olmadığı vb. gerekçelerle 5 seçenekte diretmeye 

çalışmaktadırlar. Bunlarla ilgili net ve geniş çaplı bir çalışmaya ulaşılamamıştır. 

YÖSYS sisteminde, yedi olan seçeneklerden üçüne ağırlıklandırma puanı 

uygulanmaktadır. Sistemde, “Bu puanlar tüm maddeler için aynıdır” denilmişti. Öğrenci 

görüşlerine göre, eşit düzeyde ağırlıklandırma puan olabileceği kabul edilmiştir. 

Yaratıcı soruların sözel ve sayısal olarak ikiye ayrılabileceği fikri uygun görülmektedir. 

Sonuçta, bir eğitim-öğretim sürecinde yapılandırmacı yaklaşım kullanılıyorsa ve 

ülke gerçeği olarak çoktan seçmeli sınavlardan vazgeçilemiyorsa, YÖSYS sistemi veya 

bu sisteme yakın bir sistem kullanılması gereklidir. 

Öneriler 
Araştırmaya ilişkin veya araştırmacılara yönelik öneriler aşağıda verilmiştir: 
 

1. YÖSYS sisteminin önerilmesinin bir sebebi de, yapılandırmacı öğrenmenin 
uygulandığı bir eğitim-öğretim sisteminde halen ÖSYS sisteminin uygulanıp 
uygulanamayacağı konusunda bilim insanlarının dikkatini çekmek ve çözüm 
önerilerinin artmasını sağlamaktır. 

2. YÖSYS sisteminin pilot uygulamalarla deneysel çalışmalara ihtiyaç vardır. Bu, 
deneysel amaçlı büyük bir kitleye uygulanmak üzere bir uzman ekip 
gerekmektedir. YÖSYS bir proje olarak uygulanabilir. 

3. YÖSYS sistemi, ileriki aşamalarda, SBS gibi sınavlara uyarlanmalıdır. SBS gibi 
ilk ve ortaöğretim düzeylerinde kullanılan maddelerde 4-5 seçenek kullanılmasını 
önermektedir (Baykul, 2000, 312). Bu düşünceyle ağırlıklandırma 5 seçenek 
üzerinden 2 ağırlıklandırma olabilir. Ancak, KPSS, ALES, KPDS, ÜDS vb. 
sınavlara uyarlamada 7 seçenek kullanılmalıdır. 

4. Öğretmenler, sınıf içi testlerde ve özel dersanelerde cevap kesinliği indeksi 
kullanarak öğrenciler YÖSYS’e hazırlanmalıdır. 

5. ÖSYM merkezi ile işbirliğine girilmesi gerekmektedir. 
6. Yeni YÖSYS sistemine göre madde analizi çalışmalarına yön verilmelidir. Fazi 

mantık kuramına göre madde analizleri (Semerci, 2004; Semerci, 2005) 
yapılmalıdır. 
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