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Fizik Laboratuvarı Dersine Yönelik Tutum Ölçeği 
 
 

D. Bahar ŞAHİN 
H. Deniz GÜLLEROĞLU 

 
 
 

Özet: Bu çalışmada, öğrencilerin fizik laboratuarı dersine yönelik tutumlarının 

belirlenmesinde kullanılabilecek bir ölçme aracı geliştirilmiştir. Ölçeğin ön deneme formu 

olarak hazırlanan 37 madde, 360 öğrenciye uygulanmış ve elde edilen verilere faktör analizi 

yapılmıştır. Faktör analizi sonucunda, 31maddeden oluşan ve toplam varyansın % 44.35’ini 

açıklayan iki faktör elde edilmiştir. Elde edilen 31 maddelik ölçeğin iç tutarlılık katsayısı 

(Cronbach Alfa) .927 olarak hesaplanmıştır. Madde yazımı sürecinde izlenen yol (yazılan 

kompozisyonlar içinden maddeler seçilmesi, yazılan maddelerin uzman görüşüne sunulması 

vb.) kapsam geçerliğinin sağlanmasında önemli bir etken olmuştur. Bunun yanında % 27’lik 

alt-üst grup ortalamaları farkına dayalı madde analizi sonuçları yapı geçerliğinin kanıtı olarak 

sunulmuştur. Fizik laboratuarı dersine yönelik tutum ölçeği olarak adlandırılan ölçeğin eğitim 

alanında kullanılabilecek, güvenilir ve geçerli bir araç olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

 

Anahtar kelimeler: fizik laboratuvarı dersine yönelik tutum, güvenirlik, geçerlik 
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Öğretmenlerin Özyeterlik İnançlarını Etkileyen Faktörlerin Yapısal Eşitlik 
Modeli ile Belirlenmesi 

 

Gülşen TAŞDELEN TEKER 
Gülden KAYA 

 

 

Özet: Bu araştırma ile ilk ve ortaöğretim kademesinde görev yapmakta olan öğretmenlerin 

özyeterlik inançlarının, geleneksel ve alternatif ölçme ve değerlendirme araçlarını kullanım 

sıklıkları ve mesleki deneyimleri değişkenleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Araştırmada kullanılan anket araştırmanın çalışma grubunu oluşturan Sakarya ilinde ilk ve 

ortaöğretim kademelerinde görev yapan 143 öğretmene uygulanmıştır. Yürütülen yapısal 

eşitlik modeli analizi sonucunda öğretmenlerin özyeterlik inançları ile mesleki deneyimleri ve 

geleneksel ölçme ve değerlendirme araçlarını kullanım sıklıkları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Öğretmenlerin özyeterlik inançlarıyla alternatif ölçme ve 

değerlendirme araçlarını kullanım sıklıkları arasında ortaya yakın düzeyde ilişki bulunmuştur.  

 

Anahtar Sözcükler: ölçme ve değerlendirme, özyeterlik, yapısal eşitlik modeli (YEM) 
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2009–6. Sınıf, 2010–7. Sınıf ve 2011–8. Sınıf Seviye Belirleme Sınavları 
Alt Testlerinin Çeşitli Yöntemlere Göre Madde Yanlılığının 

İncelenmesi 
 

Adnan KAN 
Önder SÜNBÜL 

Seçil ÖMÜR 
 

Özet:Bu çalışmanın amacı, değişen madde fonksiyonunu (DMF) belirleme yöntemlerinden 

Dönüştürülmüş Madde Güçlüğü, Mantel–Haenszel, Lojistik Regresyon, Lord’un ߯ଶ  ve 

Raju’nun alan ölçüleri yöntemlerini kullanarak çeşitli yıllarda uygulanan Seviye Belirleme 

Sınavı’nın (SBS) alt testlerinde madde yanlılığını belirlemektir. Çalışma, 2009-6.sınıf, 2010-

7.sınıf ve 2011-8.sınıf düzeyinde uygulanan SBS’ye giren ve A kitapçığını alan aynı 121.137 

öğrenci üzerinden yürütülmüştür. Değişen madde fonksiyonu analizi sadece cinsiyet grupları 

üzerinde yürütülmüştür. Araştırmanın sonuçları incelendiğinde, Klasik Test Kuramı’na dayalı 

kullanılan yöntemlerin kendi içerisinde ve Madde Tepki Kuramı’na dayalı yöntemlerin kendi 

içerinde benzerlik gösterdiği görülmüştür. 

 

Anahtar Sözcükler: Geçerlik, Değişen Madde Fonksiyonu, SBS 
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Eşitleme Fonksiyonlarının Gruptan Bağımsızlığının İncelenmesi: ÖBBS 
Sosyal Bilgiler Testi 

 
Neşe ÖZTÜRK 

Hülya KELECİOĞLU 
 
 
 

Özet: Bu araştırmada, 2009 yılında yapılan 9. Sınıf Öğrenci Başarılarının Belirlenmesi Sınavı 

(ÖBBS)’nın Sosyal Bilgiler alt testi C kitapçığından elde edilen puanlar A kitapçığından elde 

edilen puanlara MTK gözlenen puanlara dayalı eşitleme ve MTK gerçek puanlara dayalı 

eşitleme yöntemleriyle eşitlenmiş ve elde edilen eşitleme fonksiyonlarının gruptan 

bağımsızlık varsayımını sağlayıp sağlayamadığı incelenmiştir. Eşitleme çalışması, eşdeğer 

gruplar deseni kullanılarak yürütülmüştür. Eşitleme fonksiyonlarının değişmezliği cinsiyet ve 

coğrafya dersinde kendini başarılı bulma değişkenlerine göre incelenmiştir. Araştırma 

sonucunda, cinsiyete göre gruptan bağımsızlık varsayımı sağlanırken coğrafya dersinde 

kendini başarılı bulma değişkenine göre gruptan bağımsızlık varsayımının sağlanamadığı 

görülmüştür. Coğrafya dersinde kendini başarılı bulma ile sosyal bilgiler başarısı arasındaki 

ilişkinin eşitleme fonksiyonlarının değişmezliğini bozabileceği sonucuna varılmıştır. 

 

Anahtar sözcükler: Test eşitleme, gruptan bağımsızlık, madde tepki kuramı 
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Performans Görevi Değerlendirme Kriterleri Ölçeği Geliştirilmesi ve 
Uygulanması 

 
 

Begüm ÖZTEMUR 
Z. Gözde GEDİK 

Muammer YÜKSEL 
 
 
 

Özet: Bu çalışmanın amacı,  mevcut eğitim programında önemli bir yer edinen ‘Performans 

Görevi’nin yönergelerinin incelenmesidir. Araştırma, 2011-2012 eğitim-öğretim yılında 

Ankara’daki çeşitli ilköğretim okullarında öğrencilere verilen 100 adet performans 

yönergesinin üzerinde gerçekleştirilmiştir. Uzman kanısına dayanılarak kriterler belirlenmiş 

ve bu kriterlerinin belirlenmesinde kullanılabilecek bir ölçme aracı geliştirilmiştir. Ölçeğin ön 

deneme formu olarak hazırlanan 14 madde, 100 performans yönergesi üzerine uygulanmış ve 

elde edilen verilere faktör analizi yapılmıştır. Faktör analizi sonucunda,  8 maddeden oluşan 

ve toplam varyansın % 38,86’ini açıklayan tek faktör elde edilmiştir. Elde edilen 8 maddelik 

ölçeğin iç tutarlılık katsayısı (Cronbach Alfa) .75 olarak hesaplanmıştır. Madde yazımı 

sürecinde izlenen yol (yazılan maddelerin uzman görüşüne sunulması vb.) kapsam 

geçerliğinin sağlanmasında önemli bir etken olmuştur. Bunun yanında % 27’lik alt-üst grup 

ortalamaları farkına dayalı madde analizi sonuçları yapı geçerliğinin kanıtı olarak 

sunulmuştur. Performans görevi kriterleri ölçeği olarak adlandırılan ölçeğin eğitim alanında 

kullanılabilecek, güvenilir ve geçerli bir araç olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  Verilerin 

analizinde SPSS 15.0 paket programı kullanılmıştır. Araştırmada istatistiksel olarak frekans 

analizi, Mann Whitney-U ve Kruskal Wallis analizi uygulanmıştır. Analizlerin sonuçlarına 

göre, ilköğretim öğretmenlerinin cinsiyet ve branşlarına (sayısal, sözel ve dil) göre 

performans yönergesi kriterlerinin değişimlerinde anlamlı farklılık bulunmamış fakat kıdem 

yılına göre anlamlı farklılık bulunmuştur. 

 



14 
 

TIMSS 2007 Bilişsel Alan Testlerinde Öğrenci Başarılarının Çeşitli 
Değişkenlere Göre İncelenmesi 

 

 

 Seher YALÇIN 
 
 

Özet: Bu araştırmada, TIMSS 2007 uygulamalarındaki sekizinci sınıf fen ve matematik 

maddelerinin madde türlerine, bilişsel düzeylerine ve cinsiyete göre uluslararası boyutta 

uygulamaya katılan tüm öğrencilerin ve Türk öğrencilerin doğru yanıtlama oranlarını 

belirlemek amaçlanmıştır. Tarama modelinde olan araştırmanın evrenini, 2007 yılı TIMSS 

uygulamasına, tüm ülkelerden katılan öğrenciler oluşturmaktadır. Bu araştırmada veri toplama 

aracı olarak TIMSS 2007 uygulamalarındaki bilişsel alan testleri kullanılmıştır. “Item 

Almanac”lardan elde edilen verilerle her bir madde için madde türlerine, bilişsel düzeylerine 

ve cinsiyete göre ortalamalar hesaplanmıştır. Araştırmanın sonuçları, Türkiye’de fen alanında 

açık uçlu maddelerde, öğrencilerin doğru yanıtlama oranlarının bilişsel düzey yükseldikçe 

arttığını, uluslararası ortalamaya göre öğrencilerin doğru yanıtlama oranlarının ise bilişsel 

düzey yükseldikçe düştüğünü, matematik alanında çoktan seçmeli maddelerde,  bilişsel düzey 

yükseldikçe öğrenci başarılarının düştüğünü göstermektedir. Çoktan seçmeli matematik 

maddelerinin Türkiye ve uluslararası ortalamaya göre en yüksek tam doğru yanıtlanma oranı 

bilgi düzeyindeki maddelerde iken, en düşük doğru yanıtlama oranı akıl yürütme düzeyindeki 

maddelerdedir.  

 

Anahtar sözcükler: TIMSS, öğrenci başarısı, madde türü, bilişsel düzey, cinsiyet. 
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Madde Tipi ile Cinsiyete Dayalı DMF arasındaki İlişkinin Açımlayıcı 
Madde Yanıt Modeli (EIRM) ile Değerlendirilmesi 

 

Adnan KAN 
Okan Bulut 

 

   

Özet: Bu çalışma ile, EIRM (Açımlayıcı Madde Yanıt Modeli) çerçevesinde matematik 

testlerine ait  cinsiyet temelli DMF’nin kaynaklarını tanımlamak amaçlanmıştır. DMF 

bağlamında, gruplar arasında oluşacak farkların ne dereceye kadar madde tipleriyle 

açıklanabileceği incelenmiştir. EIRM madde özellikleri ile bireyin özelliklerinin testin 

psikometrik özelliklerini nasıl etkileyeceğini belirlemek için esnek bir yaklaşımdır. Ayrıca bu 

yaklaşım içerisinde kullanılan DYF (Değişen Yüzey Fonksiyonu) DMF’nin etkisini 

açıklamaya yardımcı olan bir başka modeldir.  Bu çalışma EIRM’nin cinsiyetin Matematik 

performansı üzerindeki etkisi, DMF ve DYF’yi belirlemek üzere nasıl kullanılacağını 

açıklamaktadır. Çalışmanın sonuçları madde tipi ile cinsiyet arasındaki etkileşimin kız ve 

erkek öğrencilerin performansı üzerinde etkili olabileceğini göstermiştir. Bununla birlikte, bu 

etkinin kesin bir şekilde DMF’ye sebep olabileceği söylenemez.  Daha önce kız öğrencilerin 

sözel formda yazılan maddelere ilişkin test ve değerlemelerde erkek öğrencilere nazaran daha 

başarılı oldukları bulunmasına rağmen, bu çalışmada madde tipi ile cinsiyet arasında anlamlı 

bir etkileşim bulunamamıştır. Sadece iki maddenin istatistiksel olarak anlamlı DMF içerdiği 

belirlenmiştir. 19 no’lu sözel formda yazılmış madde kız öğrenciler lehine, 49 no’lu 

matematiksel formda verilen madde ise erkek öğrenciler lehine DMF göstermiştir. Bu 

maddelerden 19. maddenin matematiksel formunu temsil eden 44. maddede ve 49. maddenin 

sözel formunu temsil eden 24. maddede DMF bulgusuna rastlanmamıştır. DYF analizi 

sonuçları ise, erkek öğrencilerin çok azda olsa sözel formdaki maddelerden oluşan testlerdeki 

performansının kızlardan daha iyi olduğunu göstermiştir. 

 

Anahtar Sözcükler: Geçerlik, Değişen Madde Fonksiyonu, Açımlayıcı Madde-Yanıt Teorisi, 

Madde Tipi 
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Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı (TDE) Ders Kitaplarının Çok-Yüzeyli 
Rasch Ölçme Modeliyle Analizi 

 
 

Çetin SEMERCİ 
 
 
 

Özet: Araştırmanın amacı, Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı (TDE) ders kitaplarının çok-

yüzeyli Rasch ölçme modeliyle analizinin yapılmasıdır. Araştırmada tarama yöntemi 

kullanılmıştır. 2011- 2012 Bahar yarıyılında mezun gruplardan TDE Bölümü öğrencilerinden 

sekiz grup oluşturulmuştur. Bu gruplar, puanlamayı yapan jürilerdir. Bu çalışma, 8 grubun 

jüri olarak belli başlı ölçütleri dikkate alarak toplam dört TDE kitabını değerlendirmesine 

dayanmaktadır. Ölçütler için “Ders kitaplarını Değerlendirme Formu” oluşturulmuştur. 

Bulgulardan bazıları şunlardır: Belirlenen ölçütler çerçevesinde 9.sınıf ve 10.sınıf TDE ders 

kitaplarının yeterli ve 11.sınıf ile 12.sınıf TDE ders kitaplarının yetersiz olduğu 

görülmektedir. GP6’nın en cömert ve GP2’nin en katı değerlendirmeyi yaptıkları söylenebilir. 

Diğer taraftan en zor gerçekleşen “Süreç 11” kodlu “Sınıf içi ve sınıf dışı etkinlikler 

yeterlidir” maddesi iken en kolay gerçekleşen “Kazanım 3” kodlu “Kazanımlar içerikle 

ilişkilendirilmiştir” maddesidir. Özellikle 11. ve 12.sınıf TDE ders kitaplarının gözden 

geçirilmesi gerekir. 

 
Anahtar kelimeler: Ders kitapları, Türk Dili ve Edebiyatı,  çok-yüzeyli Rasch ölçme modeli 
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Öğrenenlerin İnternet Destekli Hazırladıkları Performans Ödevleri ve Yeni 
Bir Geçerlik Türü: Bilgi Geçerliği 

 

Fatma BAYRAK 
Halil YURDUGÜL 

 
Özet: Öğrenme görevi olarak proje ya da performans ödevleri ile öğrencilere üst düzey 

beceriler kazandırılması amaçlanırken; bir değerlendirme görevi olarak da performans 

değerlendirme kapsamında öğrencilerin öğrenme düzeyleri belirlenebilmektedir. Performans 

değerlendirmede amaç öğrencinin bilgi ve becerilerinin belirlenmesi olduğu için proje ya da 

performans görevlerinin öğrenciler tarafından oluşturulmuş olması ve özgün olması 

beklenmektedir. Ancak eğitimde bilişim teknolojilerinin kullanımının artması ile birlikte 

öğrencilerin erişebilecekleri bilgi kaynaklarının da çeşitlilik kazanması proje ya da 

performans ödevlerindeki özgünlüğü riskli duruma getirmiştir. Özellikle ödev siteleri vb. gibi 

web siteleri bu konudaki tereddüdü artırmaktadır. Bu süreçte geleneksel güvenirlik ve 

geçerlilik kavramlarına ek olarak yeni bir geçerlik kavramı ön plana çıkmaktadır: “bilgi 

geçerliği” (knowledge validity). Bu çalışmada; öğrencilerin çevrim içi ortamlarda 

yapılandırdıkları projelerin ya da performans görevlerinin ne kadarının kendi bilgi ve 

becerilerine dayalı olduğu ve gerçek performanslarını yansıtıp yansıtmadığına ilişkin olan 

bilgi geçerliği kavramı ele alınacaktır. Bu amaca yönelik olarak yeni bir kavram olan bilgi 

geçerliği kavramı tartışılmış; yükseköğretimde performans değerlendirme yöntemini kullanan 

öğretim elemanlarının bilgi geçerliği incelemesine ilişkin yaklaşımları çalışmanın uygulama 

bölümünde araştırılmıştır. Elde edilen bulgular araştırma makalesinde tartışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: performans değerlendirme, bilgi geçerliği, aşırmacılık 
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Akran Değerlendirmede Genellenebilirlik Kuramı Uygulamaları 
 
 
 

Gülşen TAŞDELEN TEKER 
   Melek Gülşah EROĞLU 

   Kemal BAYTEMİR 
 

 

Özet: Bu araştırmada ölçme ve değerlendirmede önemli bir yere sahip olan akran 

değerlendirmenin etkililiği belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla alternatif durum belirleme 

yöntemlerinden biri olan performans görevi araştırmacılar tarafından hazırlanan bütünsel 

rubrik yardımıyla değerlendirilmiştir. Araştırma temel bir araştırma olup,  çalışma grubunu 

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Anabilim dalı 

ikinci sınıfta öğrenim gören 41 öğrenci ve dersin öğretim elemanı oluşturmaktadır. Verilerin 

analizinde iki değişken kaynaklı tümüyle çarprazlanmış desen (bxgxp) kullanılarak G ve K 

çalışmaları yürütülmüştür. Çalışmanın bulgularına göre akranların puanlamaları arasında 

değişkenliğin çok fazla olmadığı ve güvenirlik katsayısının oldukça yüksek olduğu (0.86) 

gözlenmiş olup,  akran-öğretim elemanı değerlendirmeleri arasında da yine değişkenliğin çok 

fazla olmadığı ve elde edilen puanların güvenirliğinin yüksek olduğu (0.82) bulunmuştur. K 

çalışması ile iki akranının arkadaşlarını puanlaması sonucu yeterli güvenirlik katsayısı elde 

edilmiştir. Elde edilen bilgiler ışığında öğrencilerin öğrenme ve karar verme süreçlerinde 

etkili olan akran değerlendirme yöntemine eğitim sisteminde daha çok yer verilmesi 

önerilmiştir. 

 

Anahtar Sözcükler: Akran Değerlendirme, Genellenebilirlik Kuramı  
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Öğrencilerin Akademik Erteleme Eğilimlerinin Ordinal Lojistik 
Regresyon ile İncelenmesi 

 
 

Murat KAYRİ 
Ömay ÇOKLUK 
Hikmet ŞEVGİN 
Fuat ELKONCA 

Görkem CEYHAN 
 
 
 

Özet: Bu çalışmada, Ordinal Lojistik Regresyon tanıtılmıştır. Çalışmaya ait veri seti 

“Akademik Erteleme Ölçeği”nden elde edilmiştir. Örneklem, Ankara Üniversitesi Eğitim 

Bilimleri Fakültesi’ndeki yedi bölümden oluşturulmuştur. Örneklemde yer alan öğrenci sayısı 

1280’dir. Eksik gözlemler dikkate alındıktan sonra, analizler 960 birey üzerinden 

yürütülmüştür. Yapılan analizde; cinsiyet, devam durumu, çalışma zamanı, zamanı etkili 

kullanma, planlama yapma, ders çalışmayı erteleme, ders çalışma alışkanlığı, yaşamdaki işleri 

erteleme, işleri son dakikaya bırakma, planlı kişilik ve akademik başarı değişkenleri modelde 

0.05 düzeyinde anlamlı bulunmuştur. 

 

Anahtar Sözcükler: Akademik erteleme, ordinal lojistik regresyon, regresyon 
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Farklı Yaklaşımlarla Hesaplanan Puanlayıcılar Arası Güvenirliğin 
Karşılaştırılması 

 

 

Neşe GÜLER 
Gülşen TAŞDELEN TEKER 

 

 

Özet: Bu araştırmada puanlayıcılar arası güvenirliğin belirlenmesinde ele alınabilecek dört 

yöntem üzerinde durulmuştur: korelasyon, ortalamaların karşılaştırılması, uyuşma yüzdesi ve 

genellenebilirlik kuramı. 34 öğrencinin 10 açık uçlu maddeye verdikleri cevapların 2 

puanlayıcı tarafından puanlanmasıyla oluşturulan veri setine uygulanan yöntemler ile elde 

edilen güvenirlik değerleri farklılaşmıştır.  En yüksek değer 0.90 olarak G kuramı ile 

kestirilirken en düşük değer ise puanlayıcılar arası uyum yüzdesinin ile belirlenmiştir (tam 

uyum % 58,9). Araştırma kapsamında ele alınan yöntemler içerisinde en karmaşık görüneni G 

kuramı olmasına rağmen, bu yöntem pek çok hata kaynağını aynı anda ele alabilme özelliği 

ile diğer yöntemlerden daha fazla bilgi sağlamaktadır. Bu sebeple de puanlayıcı güvenirliğinin 

belirlenmesinde kullanılması önerilmektedir.  

 

Anahtar Sözcükler: puanlaycılar arası güvenirlik, genellenebilirlik kuramı 
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Seviye Belirleme Sınavı Sosyal Bilimler Testinin Çoktan Seçmeli 
Maddelerde Bulunması Gereken Teknik Özellikler Açısından İncelenmesi 

 
 

Sakine GÖÇER ŞAHİN 
Selahattin GELBAL 

 

 

Özet: Bu çalışmada, SBS Sosyal Bilimler testi çoktan seçmeli maddelerde bulunması gereken 

teknik özellikler açısından incelenmiştir. Bu amaçla SBS 2009, 2010 ve 2011 Sosyal Bilgiler 

soruları ele alınmıştır. Toplamda 60 soru ölçme ve değerlendirme alanında üç uzmanın 

görüşlerine sunulmuştur. Uzmanların görüşlerine göre 2009 yılına ait soruların 7 tanesinin 

“seçeneklerinde veya madde kökünde ipucu niteliğinde ifadelerin / sözcüklerin bulunduğu” 

tespit edilmiştir. 2010 yılına ait soruların % 25’inin “seçeneklerin eşit çekme gücüne sahip 

olmadığı” görülmektedir.  2011 yılına ait soruların % 20’sinin “şekil veya sembolün anlaşılır 

olmadığı/gereksiz olduğu” ve “olabildiğince yalın, anlaşılır, doğrudan ve uygun bir anlatıma 

sahip olmadığı şeklinde uzmanların fikir belirttikleri görülmektedir. SBS sosyal bilgiler alt 

testinde genel itibariyle “hangisi veya hangileri” ifadesinin kullanımında özenli 

davranılmadığı, çeldiricilerin eşit çekme düzeyine sahip olacak şekilde tasarlanmadığı, bazı 

soru köklerinde sözcüklerde ekonomiklik sağlandığı ancak bu ekonomikliğin sorunun mantık 

çerçevesinde kurgulanmasına engel olduğu görülmüştür. Yine seçeneklerin ifade tarzı 

bakımından doğru cevaba ipucu teşkil edecek şekilde oluşturulduğu gözlenmiştir. Bazı 

soruların da teknik olarak çoktan seçmeli madde değil de bir eşleştirme sorusu olduğu 

düşünülmektedir. 

 

Anahtar Sözcükler: Çoktan seçmeli test, Seviye Belirleme Sınavı Sosyal Bilgiler testi,  
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Öğrenciye İlişkin Faktörler ve Okuma Başarısı Arasındaki İlişkiler: PISA 
2009 Sonuçları 

 
 

Nagihan BOZTUNÇ 
Emine ÖNEN 

GülşahEROĞLU 
 
 
 

Özet: Bu çalışmada öğrenciye ilişkin faktörler (cinsiyet, anne-baba eğitim düzeyi, evdeki 

kitap sayısı, zevk için okumaya ayrılan zaman, okunan kitap çeşitliliği ve okumaya karşı 

tutum)  ile okuma başarısı arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Çalışma 

grubunu, PISA 2009 çalışmasına katılmış olan 15 yaş grubu Türk öğrencileri (N=4301) 

oluşturmuştur. Çalışmadaele alınan değişkenler arası ilişkiler, yapısal eşitlik modelleme 

tekniklerinden Yol Analizi Tekniği ile incelenmiştir. Araştırma sonucunda; okuma 

başarısındaki bireyler arası farklılıkları açıklamada en fazla katkıyı, öğrencinin evindeki kitap 

sayısı değişkeninin (β=0.37) sağladığı ve okuma başarısındaki değişkenliği açıklamada 

anlamlı düzeyde katkı sağlayan bir diğer değişkenin ise okumaya yönelik olumsuz tutumların 

(β=-0.21) olduğu bulunmuştur.  

 

Anahtar Kelimeler: PISA 2009, okuma başarısı, yol analizi tekniği, öğrenciye ilişkin 

faktörler 
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Türkçe Öğretmenlerinin Ölçme ve Değerlendirme Uygulamalarına 
Yönelik Görüşleri (Düzce İli Örneği) 

 

 
Serdar BEYHAN 
Sevilay KİLMEN 

 
 

Özet: Bu araştırmanın genel amacı Türkçe öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme uygulamalarına 

ilişkin görüşlerini belirlemektir. Bu uygulamalara ilişkin görüşlerin öğretmenlerin demografik 

özelliklerine göre değişip değişmediği araştırılmıştır. Düzce il merkezi sınırları içerisinde bulunan 

okullarda çalışan 89 Türkçe öğretmeni, araştırma grubunu oluşturmuştur. Bu araştırmada kullanılan 

veri toplama aracı olarak Yıldız (2011) tarafından geliştirilen anket kullanılmıştır. Öğretmenlerin 

ölçme ve değerlendirme uygulamalarına ilişkin görüşleri yüzde ve frekanslarla ifade edilmiş, 

demografik değişkenler (cinsiyet, mezun olunan okul, kıdem, seminer alıp almama, öğrenim durumu) 

bakımından öğretmen görüşleri arasında değişiklik bulunup bulunmadığını belirlemek için Kay-kare 

testi kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, katılımcıların çoğunluğu öğrenci merkezli ölçme ve 

değerlendirme yaklaşımlarının gerekli olduğunu, öğrencilerin öğrenmelerine katkıda bulunduğunu 

ancak çok fazla zamanlarını aldığını ifade etmişlerdir. Öğretmenler ölçme ve değerlendirme 

sonuçlarının öğretim süreci hakkında öğrenciyi bilgilendirmede kullanılması ve sadece öğretimin 

sonunda yapılmaması gerektiğini gerektiğini savunmaktadırlar. Bazı uygulamaların dışında, Türkçe 

öğretmenlerinin, ölçme ve değerlendirme uygulamalarının, cinsiyet, mezun olunan okul, kıdem, 

seminer alıp almama, öğrenim durumu değişkenlerine değişmediği belirlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Ölçme, değerlendirme, Türkçe öğretmenleri, öğretmen yeterlikleri. 
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Üniversite Öğretim Elemanlarının Öğrenci Başarısını Belirleme 
Sürecindeki Tercihleri 

 
 

Esin Bağcan Büyükturan 
 

 

Özet: Bireye sistematik ve amaçlı öğrenme ortamı sağlayan okullarda öğretim etkinlikleri 

uzman kişilerce yürütülür. Bu uzmanların, karşılaştıkları en zor süreçlerden biri “not verme” 

dir. Öğrenci başarısını belirleyecek kişilerin “ölçme ve değerlendirme” konusunda yeterli 

bilgi birikimine sahip olması, onların bu süreçte geçerli ve güvenilir kararlar vermelerini 

sağlayacaktır. Üniversitelerde öğretim etkinlikleri öğretim elemanlarınca yürütülür. Öğretim 

elemanlarının eğitimin diğer alanlarında olduğu gibi ölçme ve değerlendirme alanında da 

donanımlı olmalarını sağlayacak formasyon niteliğinde standart bir eğitim alma zorunlulukları 

yoktur. Bu sebeple öğrenci başarısını belirleme sürecinde izledikleri yol ve yöntemler kendi 

tercihlerinden ibarettir. Bu çalışmada öğretim elemanlarının öğrenci başarısını belirleme 

sürecindeki tercihlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın bulguları, öğretim 

elemanlarının hazır bulunuşluğu belirleme dışında süreci izlemeye yönelik bir uygulama 

yapmadıklarını, başarıyı belirlerken en çok kağıt-kalem türü araçları, bu araçlarda da en fazla 

açık uçlu maddeleri kullandıklarını göstermektedir. Sınavlarında maddelerin genelde orta 

güçlükte ve bilen ile bilmeyeni ayırt edecek türden maddelere yer verdikleri; ödevleri ya da 

açık uçlu soruları puanlarken sistematik bir anahtar kullanmadıkları, puanlama ölçütlerini 

öğrencilerle paylaştıkları belirlenmiştir. Sınavlarında hem bilgi hem de kavrama ve üstü 

bilişsel basamaktaki maddelere yer verdikleri, sınavın kapsamını “kendileri için önemli olan 

konulardan daha fazla soru sormak” biçiminde belirledikleri görülmüştür. Öğretim elemanları 

dönem sonunda kimi zaman mutlak kimi zaman da bağıl değerlendirmeyi tercih 

etmektedirler.  

 

Anahtar sözcükler: Öğretim elemanı, ölçme ve değerlendirme, başarı belirleme 
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Tekrarlanabilir Nöropsikolojik Durum Değerlendirme Bataryası 
(RBANS)Alt Testlerinin Değişen Madde Fonksiyonlarının İncelenmesi 

 
 
 

Murat KURT 
İsmail KARAKAYA 

İsmail SAFAZ 
Gönül Çakır ATEŞ 

 

 
Özet: Bu çalışmanın temel amacı, Tekrarlanabilir Nöropsikolojik Durum Değerlendirme 

Bataryasındaki (RBANS) “Kelime Öğrenme” ve “Resim Adlandırma” alttestlerindeki sözel 

maddelerinin cinsiyet ve eğitim düzeyine göre değişen madde fonksiyonlarını incelemektir. 

Çalışma, Ankara’da ikamet eden 20-79 yaş aralığında yer alan, üç farklı eğitim düzeyinden 

(107 ilköğretim, 102 ortaöğretim ve 106 üniversite) 157 kadın ve 158 erkek olmak üzere 315 

gönüllü katılımcı üzerinde yürütülmüştür. DMF içeren maddeleri belirlemek amacıyla 

Mantel-Haenszel (MH) yöntemi kullanılmıştır. Resim Adlandırma alttestinde, cinsiyete göre 

B ve C düzeyinde olmak üzere iki maddede; eğitim düzeyine göre ise üç maddede B 

düzeyinde, bir maddede ise C düzeyinde DMF tespit edilmiştir. Diğer taraftan “Kelime 

Öğrenme” alttestinde hiçbir madde cinsiyete göre DMF içermemiştir. Buna karşılık, “Kelime 

Öğrenme” alttestinin dört maddesinde B düzeyinde DMF tespit edilmiştir. 

 

Anahtar Sözcükler: Değişen Madde Fonksiyonu (DMF), RBANS, Test Standardizasyonu, 

Mantel- Haenszel. 
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Öğretmenlerin Eğitimde Ölçme ve Değerlendirmeye Yönelik Özyeterlik 
Algılarının Farklı Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi 

 
 
 

Gökhan BAŞ 
Ömer BEYHAN 

 
 

Özet: Bu çalışmanın amacı, ilköğretim okulu ve liselerde görev yapan öğretmenlerin eğitimde 

ölçme ve değerlendirmeye yönelik özyeterlik algılarını cinsiyet, mesleki kıdem, eğitim 

durumu ve görev yapılan öğretim kademesi değişkenlerine göre incelemektir. Çalışma, 2011-

2012 eğitim-öğretim yılında Niğde il merkezinde bulunan toplam 6 ilköğretim okulunda ve 4 

lisede gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya, random olarak seçilen, toplam 211 öğretmen katılmış 

olup, araştırmada “genel tarama modeli” kullanılmıştır. Araştırmanın amacına dayalı olarak, 

yüzde, standart sapma, bağımsız gruplar t-testi, varyans (ANOVA) analizi, Kruskal Wallis-H, 

Tukey-HSD ve Mann Whitney-U testleri gibi istatistik test teknikleri kullanılmıştır. 

Çalışmada veri toplamak için “eğitimde ölçme ve değerlendirmeye yönelik özyeterlik algı 

ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmadaki istatistik analizler SPSS 17.0 ile yapılmıştır. Çalışmada 

elde edilen sonuçlara göre, öğretmenlerin eğitimde ölçme ve değerlendirmeye yönelik 

özyeterlik algılarının gerek bilgi gerekse de beceri boyutunda düşük düzeyde olduğu 

saptanmıştır. Bununla birlikte, öğretmenlerin eğitimde ölçme ve değerlendirmeye yönelik 

özyeterlik algılarının cinsiyete, mesleki kıdeme, eğitim durumuna ve görev yapılan öğretim 

kademsi değişkenlerine göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı saptanmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Eğitimde ölçme ve değerlendirme, özyeterlik algısı, ilköğretim, lise, 

öğretmenler. 
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Genellenebilirlik Kuramıyla Dikiş Atma ve Alma Becerileri İstasyonu 
Güvenirliğinin Değerlendirilmesi 

 
 
 

Funda NALBANTOĞLU YILMAZ 
Bilge UZUN BAŞUSTA 

 
 

Özet: Çalışmanın amacı tıp öğrencilerinin dikiş atma ve alma becerilerine ait performans 

puanlarının güvenirliğini belirlemek ve puanlama güvenirliğini öğrenci, puanlayıcı, beceri ve 

görev etkileşimlerini de dikkate alarak dengelenmemiş verilerde genellenebilirlik kuramıyla 

incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu Hacettepe Üniversitesi 2010-2011 eğitim öğretim 

yılı Yapılandırılmış Objektif Klinik Sınavına katılan öğrencilerden 309 öğrenci 

oluşturmaktadır. Öğrencilerin performans durumlarının değerlendirilmesinde tıp alanından 11 

puanlayıcı kullanılmıştır. Sınav kapsamında puanlayıcıların her biri dönüşümlü olarak ve 

birbirlerinden farklı sayıda öğrenciyi puanlamaktadır. Bu nedenle araştırma kapsamında, 

öğrencilerin puanlayıcılarla, görevlerin ise becerilerle yuvalandığı ve bu becerilerin tüm 

öğrenciler için ortak olduğu dengelenmemiş (ö:p)x(g:b) deseni (ö: öğrenci, p:puanlayıcı, g: 

görev ve b:beceri olmak üzere) kullanılmıştır. Sonuç olarak, puanlayıcı değişkenliği puanlama 

farklılığına neden olmamaktadır. Her iki beceri bakımından puanlayıcı etkisinden kaynaklı 

farklılıkların olmadığı, beceri ve ilgili beceriye ait görevlerin puanlayıcıdan puanlayıcıya 

farklılık göstermediği tespit edilmiştir. Öğrencilerin dikiş atma ve alma becerilerine ait 

performanslarının değerlendirilmesi sürecine yönelik genellenebilirlik kuramı ile elde edilen 

G ve Phi katsayıları ise kabul edilebilir düzeydedir. 

 

Anahtar Sözcükler: Klinik Beceriler, Performans Değerlendirme, Güvenirlik, 

Genellenebilirlik Kuramı 
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2009 Yılı Uluslararası Öğrenci Başarılarını Değerlendirme Programında 
Türk Öğrencilerin Başarılarını Etkileyen Faktörler 

 
 
 

Tülin ACAR 
 

 

Özet: Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de yaşayan öğrencilerin PISA–2009 Fen, Matematik 

ve Okuma yeterliliği alanlarındaki performanslarını etkileyen değişkenleri belirlemektir. 

Araştırmada ele alınan değişkenler, öğrenci ve okul özellikleri olmak üzere iki düzeyde 

değerlendirilmiştir. Sonuçlara göre öğrencilerin PISA–2009 Fen, Matematik ve Okuma 

yeterliliği performansları, öğrenim gördükleri okullara göre farklılaşmaktadır(p<0.05). Okul 

düzeyindeki kestirici değişkenler dikkate alındığında öğrencilerin PISA–2009 Fen, Matematik 

ve Okuma yeterliliği performansları, okuldaki öğrenci-öğretmen oranına ve okulun ders dışı 

etkinliklerine göre farklılaşmaktadır (p<0.05). Okuldaki internete bağlı bilgisayar oranı, 

nitelikli öğretmen oranı, okuldaki eğitim kaynaklarının kalitesi ve öğretmen sıkıntısı 

değişkenleri, öğrencilerin PISA–2009 Fen, Matematik ve Okuma yeterliliği performanslarını 

etkilememektedir(p>0.05). Bilgisayar ve okul büyüklüğü oranı, Fen ve okuma yeterliliği 

performansları üzerinde önemli etkisi olurken Matematik alanında anlamlı bir etkisi 

bulunmamıştır. Öğrenci düzeyindeki kestirici değişkenler değerlendirildiğinde öğrencilerin 

evdeki eğitim kaynakları, bilgiyi özetleme, bilgiyi anlama ve hatırlama, ezberleme 

stratejilerinin kullanımı ve bilgisayar teknolojilerinin kullanımı değişkenlerinin PISA–2009 

Fen, Matematik ve Okuma yeterliliği performansları üzerinde anlamlı etkileri olduğu 

bulunmuştur (p<0.05).  

 

Anahtar sözcükler: PISA–2009, fen becerileri, matematik becerileri, okuma yeterliği 
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Genellenebilirlik Kuramında Dört Facetli Karışık Desen Kullanılarak 
Güvenirliğinin İncelenmesi 

 

 
Duygu ANIL 

Serap BÜYÜKKIDIK 
 
 
 

Özet: Bu araştırmada, performansa dayalı durum belirlemeden elde edilen ölçümlere 

Genellenebilirlik Kuramı’nda dört facetli karışık desen uygulanmış ve güvenirlik sınaması 

için Genellenebilirlik ve Karar çalışmaları yürütülmüştür. Araştırma verileri 2011- 2012 bahar 

döneminde Kütahya ilinde bir ilköğretim okulunda 6-7-8. sınıf 132 öğrenciyle gerçekleştirilen 

performansa dayalı durum belirleme uygulamasından rastgele seçilen 90 öğrencinin 

sergiledikleri performansların dört puanlayıcı tarafından yanıt tanıma kodları ve göreve özgü 

analitik dereceli puanlama anahtarı kullanarak puanlanmasından elde edilmiştir. Araştırma 

sonucunda, ölçmenin nesnesi olan bireyin en fazla toplam varyansı açıklama yüzdesine sahip 

olduğu, sınıf düzeyinin önemsenmeyecek düzeyde değişkenlik kaynağı olduğu, bunun 

yanında farklı sınıflardaki bireylerin puanlarının puanlayıcıdan puanlayıcıya kısmen 

değişebileceği görülmüştür. Yapılan Karar çalışması sonucunda ise G katsayısının 0.911, phi 

katsayısının ise 0.898 olduğu ve puanlayıcı sayısını arttırıp azaltmanın; görev sayısını arttırıp 

azaltmaya oranla daha fazla ölçümün güvenirliğine etkisi olduğu bulunmuştur. 

Anahtar kelimeler: Genellenebilirlik Kuramı, karışık desen, dereceli puanlama anahtarı  
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İlköğretim 7. Sınıf SBS Başarısını Yordayan Değişkenlerin Belirlenmesi 
 
 

Şule ÖTKEN 
Duygu ANIL 

 
 
 

Özet: Bu araştırmanın amacı, ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin Seviye Belirleme Sınavı 

(SBS) 2011 başarısına etki eden bazı değişkenleri ve bunların başarıyı yordama derecelerini 

incelemektir. Bu çalışma, ilişkisel araştırma türünde ve betimsel bir çalışmadır. Çalışma 

kapsamında araştırmacı tarafından okul özellikleri, güçlü aile desteği, olumlu öğretmen 

tutumu, akran ilişkileri ve etkili sınıf ortamı değişkenleriyle birlikte kişisel bilgiler bölümünü 

içeren ‘İlköğretimde Yaşam Niteliği Ölçeği’ geliştirilmiştir. Söz konusu bu ölçeğin nihai 

formu Ankara ilinde öğrenim gören 132 öğrenciye uygulanmıştır. Verilerin istatistiksel 

çözümlemesinden elde edilen bulgular, literatürden elde edilen bulgularla karşılaştırma 

yapılarak yorumlanmıştır. İlköğretim yedinci sınıf öğrencilerinin SBS başarılarında; cinsiyete, 

anne-baba eğitim durumuna ve sınıf mevcuduna göre farklılığı incelenmiş ve yapılan analizler 

sonucunda SBS başarı puanları, cinsiyet ve sınıf mevcuduna göre anlamlı olarak 

değişmezken; anne ve baba eğitim durumuna göre farklılık gösterdiği bulunmuştur.  

İlköğretimde Yaşam Niteliği Ölçeğinde yer alan okul özellikleri, güçlü aile desteği, olumlu 

öğretmen tutumu, akran ilişkileri ve etkili sınıf ortamı değişkenleri; SBS başarısını, ayrı ayrı 

yapılan regresyon analizi sonucunda manidar olarak yordadığı, birlikte ele alındığında ise 

güçlü aile desteği ve olumlu öğretmen tutumu değişkenlerinin manidar olarak yordadığı ancak 

etkili sınıf ortamı, okul özellikleri ve akran ilişkileri manidar bir yordayıcı olmadığı 

bulunmuştur. 

 

Anahtar Sözcükler: Regresyon analizi, Seviye Belirleme Sınavı, İlköğretimde Yaşam 

Niteliği Ölçeği 
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Kovaryans Analizine Alternatif Olarak Yapısal Modellemenin Kullanımı 
 

 

Şeref TAN 
 

 

Özet: Kovaryans analizi, deneysel çalışmalarda bağımlı değişkene kodeğişkenlerin etkisinin 

bertaraf edilmesinde kullanılan bir istatistiksel tekniktir. Kovaryans analizinde 

kodeğişkenlerin mükemmel güvenirlikte ölçüldüğü varsayılır. Mükemmel güvenilir 

kodeğişkenler sayıtlısının sağlanması nerdeyse imkansızdır. Gerçektende hatasız kodeğişken 

ölçümleri elde etmek pek mümkün değildir. Bu çalışmada Bentler ve Woodward(1979) 

tarafından önerilen yapısal modelleme uyarlanarak hem sadece gözlenen hem de gizil ve 

gözlenen değişkenler kullanılarak oluşturulan modeller gerçek bir veri seti için kullanılmıştır. 

Bu yapısal modeller mükemmel güvenirliğe sahip kodeğişken sayıltısını gerektirmemektedir. 

Bu önerilen modellerde, kodeğişkenlerdeki hata miktarları modelin doğruluğunu ve yapılan 

işlemin etkisinin manidarlığını test etmede kullanılmaktadır.  

 

Anahtar Kelimeler: Kovaryans analizi, Yapısal modelleme, Kodeğişken, Yol analizi 
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İlköğretim 8. Sınıf Geometri Sorularında Şekillerin Gerçek Değerlerine 
Uygun Çizilmesiyle, Farklı Çizilmesinin Testin Psikometrik Özelliklerine 

Etkisi 
 

 

Bayram ÇETİN 
Azmi TÜRKAN 

 
 

Özet: Bu çalışma geometri dersinde uygulanan çoktan seçmeli ölçme-değerlendirme 

araçlarının mevcut bazı dezavantajlarını ortadan kaldırmak için sorulardaki şekillerin gerçek 

değerlerinden faklı verilmesinin, testin psikometrik özellikleri ne derecede ve hangi yönde 

etkilediğini incelemeyi amaçlamıştır. Çalışmanın örneklemini Gaziantep ili sınırları 

içerisinde8.sınıfta okuyan 145 öğrenci oluşturmuştur. Verilerin analizinde ITEMAN 3.50 

paket programı kullanılmıştır. Şekillerin gerçek değerlerinden farklı oluşturulması genel 

olarak sorunun daha zor ve madde ayırt edicilik değerlerinin de daha yüksek gözlenmesine 

yol açmıştır. Testin iç tutarlılık katsayısı şekillerin gerçek değerinden farklı olduğu testte daha 

yüksek bulunmuştur. 

 

Anahtar kelimeler: geometri testi, şekillerin gerçek değerden farklı çizilmesi, psikometrik 

özellikler
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Angoff,  Yes/No ve Ebel Standart Belirleme Yöntemlerinin 
Karşılaştırılması 

 
 
 

Ceylan GÜNDEĞER 
Nuri DOĞAN 

 
 
 

Özet: Bu araştırmada Angoff, Yes/No ve Ebel standart belirleme yöntemleri ile elde edilen 

uzman kararları ve kesme puanları karşılaştırılmıştır. Araştırmanın verilerini, 20 maddelik bir 

başarı testinden alınan 489 öğrenci puanı ve 17 uzmanın bu başarı testindeki maddeler için üç 

farklı standart belirleme yöntemine göre vermiş oldukları kararlar oluşturmaktadır. Verilerin 

analizi uzmanlar arası uyum Angoff ve Ebel yöntemleri için Kendall’ın uyuşum katsayısı (W) 

ve Yes/No yöntemi için Cohen’in Kappa istatistiği ile; üç farklı standart belirleme yöntemine 

göre başarılı sayılan öğrenci yüzdeleri arasındaki farklılıklar bağımlı iki oran arasındaki farkın 

testi ile; üç yöntemden elde edilen kesme puanlarına göre öğrenci puanları başarılı-başarısız 

olmak üzere yapay ikili hâle getirilip aralarındaki uyuma Cohen’in Kappa istatistiği ile; üç 

yönteme ait kesme puanları arasındaki uyum ise Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon 

Katsayısı ve bağımlı gruplar t testi ile test edilmiştir. Bu araştırma sonunda yöntemlerde 

uzmanlar arasında makul bir uyumun yakalanabildiği; üç farklı standart belirleme yöntemine 

göre başarılı sayılan öğrenci yüzdeleri arasında 0,01 hata düzeyinde manidar farklılık olduğu 

ve öğrencilerin başarılı-başarısız sayılma durumları bakımından uyum olduğu görülmüştür. 

Kesme puanları arasında Angoff-Yes/No yöntemleri arasında yüksek düzeyde, Angoff-Ebel 

yöntemleri arasında orta düzeyde bir ilişki olduğu ve Yes/No-Ebel yöntemleri arasında 

anlamlı bir ilişki olmadığı görülmüştür. 

 

Anahtar Sözcükler: standart belirleme yöntemleri, angoff yöntemi, yes/no yöntemi, ebel 

yöntemi, kesme puanı 
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Bilimsel Araştırmalarda Kullanılan Ölçme Araçlarının Doldurulmasına 
Yönelik Öğretmen Görüşleri 

 
 

Selma KAYA 
Meriç TUNCEL 

 
 

Özet: Bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere ilköğretim okullarında uygulanan ölçme 

araçlarına yönelik öğretmen görüşlerinin belirlenmesini amaçlayan bu çalışmada, nitel 

araştırma yöntemi benimsenmiştir. Çalışma grubunu 10 ilköğretim okulunda görev yapan 13 

farklı branştan 104 öğretmen oluşturmaktadır. Yarı yapılandırılmış görüşme formu ile 

toplanan verilerin çözümlenmesinde içerik ve betimsel analizden yararlanılmıştır. Araştırma 

sonuçlarından bazıları şöyledir: Çalışmaya katılan öğretmenlerin büyük bir çoğunluğu ölçme 

araçlarının doldurulmasına istekli olarak katılmadıklarını belirtmiştir. İstekle ölçme araçlarını 

doldurmanın başlıca nedenleri; “bilimsel araştırmalara katkıda bulunma, empati ve eğitim-

öğretime katkı sağlama” iken istekle ölçme araçlarını doldurmamanın nedenleri ise“yararına 

inanmama, ölçme aracından kaynaklı, uygulamada izlenen yol ve zaman” faktörüdür. Elde 

edilen bir diğer sonuç okullarda uygulanan bilimsel araştırma sürecine yönelikmevcut ve 

olması önerilen durumdur. Bilimsel araştırmaların mevcut ve olması önerilen sürecine yönelik 

“araştırmacı davranışları, zaman ve araştırmacının kişilik özellikleri” olmak üzere üç tema 

belirlenmiştir. Öğretmenlerin mevcut süreçte en fazla eleştirdikleri araştırmacı davranışı; 

ölçme araçlarının okul idaresine teslim edilerek okul idaresinin dağıtım ve toplama işlemini 

yaptığı oysa bu durumun araştırmacı-katılımcı iletişimi şeklinde olması, araştırma 

sonuçlarının kendilerine bildirilmesi ve ölçme araçlarının uygulanma zamanıdır. 

 

Anahtar Sözcükler: bilimsel araştırma süreci, ölçme aracı, ölçme araçlarının doldurulması 
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Sınıf Öğretmeni Adaylarının “Ölçme ve Değerlendirme” Dersine Yönelik 
Tutumları ile Akademik Başarı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

 

F. Gökçen AYVA 
Melike ÖZER 

 
 

Özet: Bu çalışmanın amacı, sınıf öğretmeni adaylarının eğitimde ölçme ve değerlendirme 

dersine yönelik tutumları ile akademik başarı düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. 

Araştırma evrenini 2011-2012 eğitim-öğretim yılında Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim 

Fakültesi sınıf öğretmenliği bölümünde okuyan öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırma 

örneklemini ise 2011-2012 eğitim öğretim akademik yılında Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim 

Fakültesi sınıf öğretmenliği bölümünde 3. ve 4. sınıfta öğrenim gören toplam 144 öğrenci 

oluşturmuştur. Araştırmada tarama modeli uygulanmıştır. Sınıf öğretmeni adaylarının 

eğitimde ölçme ve değerlendirme dersine yönelik tutumlarını belirlemek için geçerlik ve 

güvenirlik çalışması Tekindal (1997) tarafından yapılmış “Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin 

Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Geçerlik ve güvenirlik çalışması için Cronbach Alpha 

güvenirlik katsayısı da 0.92 olarak hesaplanmıştır (Tekindal, 1997). Araştırmada elde edilen 

veriler SPSS paket programı kullanılarak çözümlenmiştir. Verilerin analizinde bağımsız 

örneklem t-testi, ANOVA uygulanmıştır. Öğretmen adaylarının ölçme ve değerlendirme 

dersine yönelik tutumları ile akademik başarıları arasındaki ilişkinin yönü ve düzeyinin tespiti 

için ise korelasyon ve regresyon analizi uygulanmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen 

bulgulara göre, öğretmen adaylarının ölçme değerlendirmeye yönelik tutumlarının cinsiyet 

değişkenine göre anlamlı farklılık gösterdiği ortaya çıkmıştır. Fakat öğretmen adaylarının 

akademik başarılarında cinsiyet açısından anlamlı farklılığa rastlanmamıştır. Ayrıca öğretmen 

adaylarının ölçme değerlendirmeye yönelik tutumları ve akademik başarıları mezun olunan 

lise türüne göre anlamlı farklılık göstermemektedir. Öğretmen adaylarının ölçme 

değerlendirmeye yönelik tutumları ve akademik başarıları arasında pozitif yönde zayıf bir 

ilişki olduğu (.283) ortaya çıkmıştır. Öğretmen adaylarının ölçme değerlendirmeye yönelik 

tutumlarının akademik başarısını yordama gücünü belirlemek için basit doğrusal regresyon 

analizi uygulanmıştır. Öğrencilerin akademik başarısının %8’inin ölçme ve değerlendirmeye 

yönelik tutumlara bağlı olduğu anlaşılmaktadır. 

 
Anahtar Sözcükler: Ölçme ve Değerlendirme; Tutum; Akademik Başarı 
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Bütünleyici Umut Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik Ve Güvenirlik 
Çalışması 

 
 
 

Ahmet AKIN 
Ümran AKIN 

Emel GEDIKSIZ 
Hakan SARIÇAM 
Serhat ARSLAN 

 
 
Özet: Bu araştırmanın amacı Schrank, Woppmann, Sibitz ve Lauber (2011) tarafından 

geliştirilen Bütünleyici Umut Ölçeği’ni Türkçeye uyarlamak ve ölçeğin geçerlik ve güvenirlik 

analizlerini yapmaktır. Araştırmaya Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören 

435 üniversite öğrencisi katılmıştır. Ölçeğin yapı geçerliği için uygulanan doğrulayıcı faktör 

analizinde orijinal formla tutarlı olarak 23 maddeden oluştuğu ve dört boyutta (güven/inanç, 

perspektif yoksunluğu, olumlu gelecek oryantasyonu ve sosyal ilişkiler/bireysel değer) uyum 

verdiği görülmüştür (x²=610.67, sd=222, RMSEA=.062, CFI=.94, IFI=.94, NFI=.90 ve 

SRMR=.063). Ölçeğin faktör yükleri .25 ile .67 arasında sıralanmaktadır. İç tutarlılık 

güvenirlik katsayıları ölçeğin bütünü için .76, dört alt ölçek için ise sırasıyla .80, .71, .68 ve 

.45 olarak bulunmuştur. Ayrıca ölçeğin düzeltilmiş madde-toplam korelasyonlarının .24 ile 

.57 arasında sıralandığı görülmüştür. Bu sonuçlara göre ölçeğin geçerli ve güvenilir bir ölçme 

aracı olduğu söylenebilir. 

 

Anahtar Sözcükler: Bütünleyici umut, geçerlik, güvenirlik, doğrulayıcı faktör analizi 
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Ankara Üniversitesinde “Öğrencinin Öğretimi Değerlendirmesi” 
Uygulamalarının Etkililiğine İlişkin Bir Araştırma 

 
 

Nizamettin Koç 
Deha Doğan 

Ela Furat 
Tuğçe Özmen 

 
 

Özet: Eğitimde öğrencilere sunulan eğitim-öğretim hizmetlerinin niteliğini arttırmada 

yararlanılan çeşitli yöntemler vardır. Bu yöntemlerden birisi de bu sürece katılan öğrencilerin 

görüşüne başvurmaktır. Öğrenci görüşlerinin alınmasında yaygın olarak kullanılan araçlardan 

birisi, öğrencilere izledikleri derslerin dönem sonlarında, derslerdeki yaşantılarını ve 

gözlemlerini değerlendirmelerine olanak veren bir aracın (anket) uygulanmasıdır. Bu 

bildiride, 2002 yılından beri Ankara Üniversitesi’ne bağlı tüm fakülte ve yüksekokullarda 

kullanılan “Öğretimi Değerlendirme: Öğrenci Formu”nun yararlılığını, öğrencilerin ve 

öğretim üyelerinin görüşlerine dayalı olarak saptamayı amaçlayan bir araştırmanın bulguları 

sunulmaktadır. Bu araştırma, Ankara Üniversitesinin fakülte ve yüksek yüksekokullarının son 

sınıflarında okuyan 1834 öğrenci ile bu fakülte ve yüksekokullarda görev yapan 416 öğretim 

elemanı üzerinde yürütülmüştür. Araştırmanın sonucunda öğrencilerin ve öğretim üyelerinin; 

a) “Öğretimi Değerlendirme: Öğrenci Formu” uygulanarak görüşlerinin alınmasını yararlı 

bulduklarına; b) öğrencilere uygulanan formdaki soruları cevaplandırırken derslere ve öğretim 

üyelerine yönelik görüşlerini büyük ölçüde yansıttıklarına; d) Öğretim üyelerinin bu 

uygulamalara ilişkin analiz sonuçlarından yeterince yararlanmadıklarına ilişkin görüşleri ile d) 

kullanılan “Öğretimi Değerlendirme: Öğrenci Formu”nun içerdiği soruları, öğretimin 

etkililiğini değerlendirmede, genel olarak yeterli bulmalarına karşın bu formu geliştirmeye 

yönelik görüş ve önerilere sahip olduklarına ilişkin bulgulara ulaşılmıştır. 

 

Anahtar Sözcükler: Öğretimin etkililiği, Öğrencinin öğretimi değerlendirmesi 



38 
 

Yüksek Lisans Eğitimine Girişte Öğrencilerin Sınıflandırılma 
Doğruluğunun İncelenmesi 

 
 

Hakan KOĞAR 
Ayfer SAYIN 

 

 

Özet: Bu araştırmanın amacı, öğrencilerin yüksek lisansa yerleştirme sonuçlarının geçerlik ve 

güvenirliğini ortaya koymak; yüksek lisansa öğrenci seçiminde YÖK ve üniversiteler 

tarafından belirlenen puan ağırlıklarının gerçekleşip gerçekleşmediğini, gerçekleşti ise ne 

ölçüde gerçekleştiğini belirlemektir. Bu doğrultuda2011-2012 Güz Döneminde Gazi 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Eğitim Bilimleri 

Enstitüsü bölümlerindeki yüksek lisans programlarına yerleştirilen ve yerleştirilemeyen 2577 

öğrencinin doğru yerleştirme oranı ve yerleştirme puanına kaynaklık eden puanlara dayalı 

yapılan sınıflamanın geçerliği incelenmiştir. Araştırmanın sonucunda öğrencilerin yüksek 

lisansa yerleşmelerinde hesaplanan yerleşme puanına etki eden ALES, lisans mezuniyet 

puanı, yabancı dil puanı ve mülakat puanı arasında anlamlı bulunan ilişkilerin düşük düzeyde 

olduğu ve yerleştirme puanına kaynaklık eden alt puanlar arasında öğrencilerin yüksek lisansa 

yerleştirilmesine en çok etki eden puanın ALES puanı olması beklenirken mülakat puanı 

olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, öğrencilerin yüksek lisansa yerleşmelerine ilişkin sınıflama 

kararları incelendiğinde yüksek lisansa başvuran öğrencilerin %82’sinin doğru 

sınıflandırıldığı belirlenmiştir. 

 

Anahtar kelimeler: ayırma analizi, lisansüstü eğitim, yüksek lisans 
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Türkiye’deki Üniversitelerde 2010-2012 Yılları Arasında 

Yayımlanan Tezlerdeki Başarı Testlerin İncelenmesi 
 
 
 

Ceren MUTLUER 
Alperen YANDI 

 
 
 
Özet: Bu çalışmada, 2010-2012 yılları arasında Türkiye’deki üniversitelerde yüksek lisans ve 

doktora programlarında öğrenim süresi sonunda yayımlanan tezlerdeki başarı testlerinde test 

geliştirme aşamalarına ne düzeyde uyulduğunun belirlenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca 

aşamalara uygun olarak geliştirilen testlerin, diğer testlerden güvenirlik ve geçerlilik 

yönünden farkları tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırma, belirlenen üniversitelerden 

toplanan 50 tez üzerinden yürütülmüştür. Test geliştirme basamaklarının hepsi 

uygulandığında testlerin güvenirlik katsayısı, bu aşamalara dikkat etmeden hazırlanan 

testlerin güvenirlik katsayısından daha yüksek olduğu dikkat çekmektedir. Araştırmacı 

tarafından hazırlanan başarı testleri Gazi Üniversitesi’nde, 2010 yılında, yüksek lisans 

programlarının tezlerinde daha çok kullanılmaktadır. Araştırmada 50 başarı testin sadece 16 

tanesinde tüm aşamalar izlenerek test hazırlanmıştır. İncelenen başarı testlerinde güvenirlik 

katsayısı en çok Cronbach Alpha ve KR 20-21 yöntemleri kullanılmıştır. Test geliştirmedeki 

tüm aşamalar izlenerek hesaplanan güvenirlik katsayısı, bu aşamalar izlenmeden hazırlanan 

başarı testlerinin güvenirlik katsayısından daha yüksektir. Tez değerlendirme jürisinde ölçme 

ve değerlendirme uzmanlarının bulunduğu tezlerdeki ortalama güvenirlik katsayıları, jüride 

ölçme ve değerlendirme uzmanlarının bulunmadan hesaplanan ortalama güvenirlik 

katsayısından daha yüksektir.  

 

Anahtar Kelimeler: test, başarı testleri, test geliştirme, test geliştirme aşamaları
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Yetenek Derslerinin Değerlendirilmesine Yönelik Öğretmen Görüşleri 
 

 
Türkan ARGON 
Arzu YÜKSEL 

 
 

Özet: Bu çalışmanın amacı ilköğretim birinci kademe öğretmenlerinin beden eğitimi, müzik 

ve resim derslerinin değerlendirilmesine yönelik görüşlerini belirlemektir. Nitel araştırma 

yöntemi kullanılan araştırmanın çalışma grubunu 54 öğretmenoluşturmaktadır. Veriler 8 adet 

açık uçlu sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formuyla toplanmıştır. Verilerin 

çözümlenmesinde içerik analiz tekniği ve nitel verilerin sayısallaştırılması yöntemi 

kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarından bazıları şöyledir: Öğretmenlerin çoğu yetenek ve 

ilgigözetmediği, kazanımların uygulanabilir olmadığı, öğrencilerden aynı performansı 

beklemenin doğru olmadığı, gerçek yeteneğe bakılıp değerlendirme yapılmadığından mevcut 

değerlendirme sistemini doğru bulmamaktadır. Bu derslerde notlar çoğu zaman azim, çaba, 

ilgi, ağırlıklı yılsonu notu, arkadaş ve öğretmene karşı davranışlara bakılarak verilmektedir. 

Yetenek derslerinde başarısız olan öğrencilere temel derslerde başarılı olduğundan, veli-idare 

baskısı yüzünden yüksek not verilmektedir. Öğretmenlerin çoğu yetenek derslerinden yüksek 

not alan öğrencilerin gerçekten yetenekli olduğuna inanmamaktadır. Yetenekli olanların 

doğru alana yönlendirilmesi, sanata olumlu bakış açısının geliştirilmesi vb. nedenlerden 

dolayı farklı bir değerlendirme sistemi önerilmiştir.  

 

Anahtar Sözcükler: Birinci kademe öğretmeni,  yetenek dersleri, değerlendirme.  
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PISA 2009 Öğrenci Anketinde Yer Alan Tutum Maddelerinin Kültüre 
Göre Değişen Madde Fonksiyonu Açısından İncelenmesi 

 
 
 

Bilge GÖK 
Kübra ATALAY 

Hülya KELECİOĞLU 
 
 

Özet: Bu çalışmada, PISA 2009 öğrenci anketinde yer alan okumaya karşı tutum maddelerin 

kültüre göre değişen madde fonksiyonu gösterip göstermediği Türkiye-Finlandiya, Türkiye-

Rusya, Singapur-Yeni Zelanda ve Avustralya-Yeni Zelanda örneklemleri kullanılarak 

incelenmiştir. Araştırmaya bu ülkelerin dâhil edilmesinde ülkelerin başarı sıralaması, dil ve 

kültür özellikleri dikkate alınmıştır. Analizler poly-SIBTEST, ordinal lojistik regresyon ve 

madde tepki kuramı olabilirlik oranı ile gerçekleştirilmiştir. Analizler sonucunda, kültürel ve 

dilsel farklılıklar arttıkça değişen madde fonksiyonu gösteren maddelerin sayısının da arttığı 

görülmüştür. 

 

Anahtar kelimeler: Değişen madde fonksiyonu, PISA, ordinal lojistik regresyon, poly-

SIBTEST, olabilirlik oranı.   



42 
 

Bilişsel ve Duyuşsal Özelliklerin Yükseköğretimdeki Akademik Başarıyı 
Yordama Gücü 

 
 
 

Ahmet Salih ŞİMŞEK 
 Nükhet DEMİRTAŞLI 

 
 
 

Özet: Bu araştırmanın temel amacı üniversiteye giriş puanı, genel yetenek, akademik benlik 

algısı ve matematik kaygısı değişkenlerinin yükseköğretimdeki akademik başarıyı yordama 

güçlerinin incelenmesidir. Araştırmanın örneklemini Matematik lisans programına devam 

eden 215 üniversite öğrencisi oluşturmuştur. Araştırma grubunun seçilmesinde tabakalı 

tesadüfi örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırma grubunda dört farklı üniversite yer 

almıştır. Araştırma, ilişkisel tarama modelinde nicel bir araştırmadır. Araştırmanın amacı 

doğrultusunda yordayıcı değişkenlerin yordanan değişkenler ile ilişkisi korelasyon ve 

regresyon analiz teknikleri kullanılarak incelenmiştir. Araştırma sonucunda, akademik benlik 

algısı ve üniversiteye giriş puanının akademik başarının manidar yordayıcıları olduğu 

görülmüştür. Bu iki değişken akademik başarıdaki varyansın %44’ünü açıklamaktadır. Genel 

yetenek ve matematik kaygısı değişkenlerinin ise akademik başarının manidar yordayıcıları 

olmadığı görülmüştür. Araştırma sonuçları genel olarak literatür ile uyumludur. Genel 

yetenek ve matematik kaygısı ile akademik başarı arasında ilişki bulunmaması literatür ile 

karşılaştırılarak sonuç bölümünde tartışılmıştır.  

 

Anahtar Sözcükler: Bilişsel Özellikler, Duyuşsal Özellikler, Yükseköğretim, Akademik 

Başarı, Yordama 
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Türkiye’de Eğitim Araştırmalarında Kayıp Veri Sorunu 
 
 
 

Ergül DEMİR 
Burcu PARLAK 

 
 

Özet: Bu çalışmanın amacı; Türkiye’de eğitim araştırmalarında kayıp veri sorunun ne 

düzeyde dikkate alındığının ve kayıp veri sorununa yönelik olarak hangi yöntemlerin daha 

yaygın bir şekilde kullanıldığının belirlenmesidir. Nitel bir araştırma olarak tasarlanan bu 

araştırmada, belgesel tarama yöntemi kullanılmıştır. Türkiye’de, araştırma kapsamında 

belirlenen ölçütleri karşılayan dört eğitim dergisinde, 2009-2011 yılları arasında yayımlanan 

toplam 708 makale, üç araştırmacı tarafından eş zamanlı olarak incelenmiştir. Ulaşılan 

bulgular, özellikle kayıp veri sürecinin raporlanmasında ciddi eksiklikler bulunduğunu 

göstermektedir. İncelenen araştırmaların 405’i, istatistiksel analiz süreçleri içermekle birlikte 

bu araştırmaların ancak 31’inde kayıp veri sorunu bulunduğu açıkça belirlenebilmiştir. Söz 

konusu 31 araştırmadan sadece 7 tanesinde kayıp veri yöntemi kullanıldığı, fakat bu 

kullanımın çok da bilinçli olarak yapılmadığı görülmüştür. Anlaşılan odur ki; Türkiye’de 

eğitim araştırmalarında kayıp veri sorununa nerdeyse tamamen ilgisiz kalınmaktadır. 

 

Anahtar sözcükler: Kayıp veri, liste yoluyla silme, en çok olabilirlik, çoklu veri atama 
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Öğrenci Gözüyle “Nasıl Bir Öğretim Yöntemi?”: Bir Ölçekleme Çalışması 
 
 
 

Yeşim ÖZER 
 Meltem ACAR 

 
 

Özet: Bu araştırmanın amacı eğitim fakültesi dördüncü sınıf öğrencilerinin ölçme ve 

değerlendirme dersinde öğretim elemanının ağırlıklı olarak hangi öğretim yöntemini 

kullanmasını tercih ettiklerini belirleyebilmektir. Çalışma lisans düzeyinde ölçme ve 

değerlendirme dersi veren öğretim elemanları için öğrenci beklentileri hakkında bilgi sahibi 

olmaları açısından önemlidir. Araştırmanın çalışma grubunu, Trakya Üniversitesi ve Kilis 7 

Aralık Üniversitesi Eğitim Fakültelerinde öğrenim görmekte olan 395 dördüncü sınıf 

öğrencisi oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak “Öğretim Yöntemleri Değerlendirme 

Formu” hazırlanmıştır. Verilerin analizinde öğretim yöntemleri değerlendirme formu sıralama 

yargılarına dayalı ölçekleme işlemleri uygulanmıştır. Ölçekleme sonucuna göre öğrenciler 

açısından ölçme ve değerlendirme dersinin ağırlıklı olarak yürütülmesi gerekli gördükleri 

öğretim yöntemi “Örnek Olay Yöntemi” olarak belirlenirken, bunu sırasıyla “Gösterip 

Yaptırma”, “Tartışma”, “Problem Çözme” ve “Anlatma” ve son sırada “Bireysel Çalışma 

Yöntemi” izlemiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Sıralama yargılarıyla ölçekleme, öğretim yöntemleri, ölçme ve 

değerlendirme. 
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Sınıf Öğretmenlerinin Ölçme Değerlendirmeye Yönelik Görüşleri 
 
 
 

Türkan ARGON 
Mümin Ali AYDIN 

 
 

Özet: Bu çalışmanın amacı sınıf öğretmenlerinin ölçme değerlendirme ve sürecine yönelik 

görüşlerini saptamaktır. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın 

çalışma grubunu 60 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Veriler9 adet açık uçlu sorudan oluşan 

yarı yapılandırılmış görüşme formuyla toplanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde içerik analiz 

tekniği ve nitel verilerin sayısallaştırılması yöntemi kullanılmıştır. Araştırmasonuçlarından 

bazıları şu şekildedir: Öğretmenlerin çoğulisans eğitiminde ölçme ve değerlendirmeye yönelik 

tek ders almış vehizmet içi eğitime katılmamıştır. Ölçme ve değerlendirme sürecinin görevi 

eksikleri ortaya çıkarıcı, tamamlayıcı, dönüt verici ve geliştirici etkinliklerdir. Sınıfta ölçme 

ve değerlendirme sürecinde öğrenci merkezli bir yaklaşım izlenmekte, bireysel farklılıklar, 

öğrenci sayısı, zamanı etkili kullanma, öğrenciyi sürece etkin katma, objektif değerlendirme 

yapma, öğrenme eksiklerini belirleme konusunda sıkıntılar yaşanmaktadır. Öğretmenlerin 

bildiği ölçme değerlendirme yöntemleri yazılı sınav, performans görevi, proje, sözlü sınav, 

çoktan seçmeli- doğru yanlış-boşluk doldurma testleri vb.dir. Öğretmenler ders kitaplarını 

yeterli bulunmamakta, en çok internetten yararlanmaktadırlar. Sürecinin daha etkili biçimde 

uygulanması içinuygun araç-gereç temini, hizmet içi eğitim etkinlik, kılavuz kitaplarda daha 

fazla bilgive lisans eğitiminde ağırlık verilmesini önerilmiştir.  

 

Anahtar Sözcükler: sınıf öğretmeni,  ölçme ve değerlendirme. 
 



46 
 

Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri ve Ölçme ve 
Değerlendirme Dersi Başarısı Arasındaki İlişki 

 
 
 

Nuri DOĞAN 
Hatice İNAL 

 
 

Özet: Bu çalışmanın amacı Hacettepe Eğitim Fakültesi öğrencilerinin baskın öğrenme 

stillerini ve Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme dersindeki akademik başarı durumlarını ve 

bunların aralarındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmaya Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 

136 öğrenci katılmıştır. Veri toplama aracı olarak “Kolb Öğrenme Stili Envanteri” ve 

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme dersi başarı testi kullanılmıştır. Verilerin analizi için de 

betimleyici istatistiklerin yanı sıra tek yönlü ANOVA kullanılmıştır. Bulgulara göre, Eğitim 

Fakültesi öğrencilerinin baskın öğrenme stillerinin daha çok ayrıştıran olduğu ve baskın 

öğrenme stiline göre Ölçme ve Değerlendirme dersi başarı durumlarının anlamlı farklılık 

gösterdiği elde edilmiştir. 

 

Anahtar sözcükler: Öğrenme stilleri, eğitimde ölçme ve değerlendirme dersi 
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Öğrenci Başarısının Öğretmen Yapımı Bir Testle Klasik Test Kuramı ve 
Madde Tepki Kuramı Yöntemleriyle Elde Edilen Puanlara Göre 

Karşılaştırılması 
 
 
 

Ümit ÇELEN 
Eren Can AYBEK 

 

Özet: Bu çalışmanın amacı, sınıf içi ders başarısını ölçmeyi amaçlayan bir ölçme aracından, 

KTK ve MTK’ya dayalı olarak elde edilen öğrenci başarıları arasındaki ilişkiyi ve her iki 

kurama göre ölçme aracını oluşturan maddeleri incelemektir. Amaç doğrultusunda betimsel 

türde bir araştırma yöntemi tercih edilmiştir. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde öğrenim 

gören ve ölçme ve değerlendirme dersini alan 231 öğrenci, araştırma grubunu oluşturmuştur. 

Araştırma kapsamında 40 çoktan seçmeli maddeden oluşan, ölçme ve değerlendirme 

dersindeki başarıyı ölçmeyi amaçlayan bir test geliştirilmiş ve uygulanmıştır. Test, klasik test 

kuramı ve madde tepki kuramı yöntemleriyle puanlanmış ve elde edilen puanların 

karşılaştırılması yapılmıştır.  Analiz sonuçlarına göre, testteki tüm maddeler her iki kurama 

göre puanlandığında, elde edilen puanlar arasındaki ilişki pozitif, oldukça yüksek ve manidar 

bulunmuştur. Madde analizleri yapıldığında, klasik test kuramına göre 5, madde tepki 

kuramına göre ise 14 maddenin testten çıkarılması gerektiği görülmüş ve madde atılarak 

puanlama yeniden yapıldığında, elde edilen puanlar arasındaki ilişki pozitif, oldukça yüksek 

ve manidar bulunmuştur. Test puanları ile geçme ve kalma kararı verildiği düşünüldüğünde 

ise iki kuram 231 öğrencinin sadece %12.6’sında kalma kararında farklılaşmış, %87.4’ünde 

ise aynı kararı vermiştir. 

 

Anahtar Sözcükler: madde tepki kuramı, klasik test kuramı, öğretmen yapımı test 
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Varolan Ölçek Geliştirme Yöntemleri ve Ölçme Kuramları Psikolojik 
Ölçek Geliştirmede Ne Kadar İşlevsel: Yeni Bir Öneri 

 
 
 

Adnan ERKUŞ 
 

 

Özet: Bugüne kadar geliştirilmiş olan ölçek geliştirme yöntem ve teknikleri ile ölçme 

kuramları, ölçülecek psikolojik özelliğin ne ve nasıl olduğu konusunda herhangi bir fikir 

vermemektedirler. Bunun yanında, ölçek maddeleri ister ikili ister çoklu olsun eşit 

aralıklıymış gibi işlemlere tabi tutulmakta, özellikle ulusal çaptaki testlerde yapay alt testler 

sanki tek boyutluymuş gibi ele alınmakta ve ağırlıklandırılmaktadırlar. Bu çalışmada, 

psikolojik ölçek geliştirmede olmazsa olmaz yöntemin faktör analitik teknikler olduğu ileri 

sürülmekte ve bunun gerekçeleri ele alınmaktadır. Ayrıca, çokbileşenli yapılarda, her alt 

bileşenin önce ayrı ayrı tek boyutlu hale getirilmesi, başlangıçta yer alan 1-0 matrisi yerine 

faktör puanlarının konulması ve sonra hepsinin faktör analizine sokularak bileşenli yapının 

oluşturulması önerilmektedir. Bileşenli yapı oluşturulduktan sonra, bireysel puanların 

bulunmasında da, geleneksel alttest toplamlarının bulunup çarpılıp toplanmasından farklı 

olarak, bir maddenin tüm bileşenlere katkısının dikkate alındığı bir yöntem önerilmektedir. 

 

Anahtar Sözcükler: çok bileşenli psikolojik yapılar, faktör analizi, faktör puanı 
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Yansıtıcı Düşünme Düzeyini Belirleme Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik 
Çalışması 

 
 
 

Gülşah BAŞOL 
İlke EVİN GENCEL 

 
 
 

Özet: Bu çalışmanın amacı Yansıtıcı Düşünme Düzeyini Belirleme Ölçeğini (Kember, 

Leung, Jones, Loke, McKay, Sinclair, 2000) Türkçe’ye uyarlamak ve ölçeğin Türk üniversite 

öğrencileri örnekleminde geçerlik ve güvenirliğini ortaya koymaktır. Yansıtıcı Düşünme 

Düzeyini Belirleme Ölçeği (YDDBÖ) öğrencilerin bir dersin sonunda yansıtıcı düşünme 

düzeylerini 5’li Likert derecelemesi (1-Tamamen Katılıyorum, 2-Katılmıyorum, 3-

Kararsızım..5-Tamamen Katılmıyorum) kullanarak Alışkanlık, Anlama, Yansıtma ve Kritik 

Yansıtma olmak üzere dört alt boyutta ölçmek üzere tasarlanmış bir ölçektir. Alan ve dil 

uzmanlarının katkısıyla ölçeğin Türkçe’ye adaptasyonu tamamlandıktan sonra, veriler 2011-

2012 eğitim-öğretim yılında Çanakkale Onsekizmart ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim 

Fakültelerinin çeşitli bölümlerinde öğrenim gören 1413 lisans öğrencisinden bir aylık bir 

süreçte toplanmıştır. Madde analizleri yapılan ölçeğin içtutarlılığına Cronbach Alpha katsayısı 

ve Spearman Brown iki yarı güvenirlik katsayısı ile bakılmış ve yeterli düzeyde olduğu 

görülmüştür.  Ayrıca ölçeğin iki hafta ve iki ay aralıklarla uygulanması sonucunda elde edilen 

test-tekrar test korelasyonları da ölçeğe verilen cevapların kararlılık gösterdiğini ortaya 

koymuştur. YDDBÖ’nün yapı geçerliğini ortaya koymak üzere veri random olarak ikiye 

bölündükten sonra bir yarıya Açıklayıcı ve diğer yarıya Doğrulayıcı Faktör Analizi yapılmış 

ve orijinal çalışmada ortaya konan kuramsal yapının doğrulandığı bulunmuştur. Ölçeğin 

benzer ölçekler dayanaklı geçerliğini sınamak üzere California Eleştirel Düşünme Ölçeği 

(Kökdemir, 2003) ile korelasyonuna bakılmış ve yeterli düzeyde olduğu görülmüştür.  

 

Anahtar Kelimeler: Yansıtıcı Düşünme Düzeyini Belirleme Ölçeği, geçerlik, güvenirlik 
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Sınıf Öğretmenliği Programındaki Aşamalı Dersler Arasındaki 
İlişkilerin Kanonik Korelasyon Tekniğiyle İncelenmesi 

 
 
 

Ayfer SAYIN 
Hakan KOĞAR 
Mehtap ÇAKAN 

 

 

Özet: Bu araştırmanın amacı, üniversite birinci sınıf öğrencilerinin birinci dönem ile ikinci 

dönemde aşamalılıkgösteren dersleri arasındaki ilişkilerin veaşamalılık gösteren bu derslerin 

gerçekte ne derece birbirinin devamı olduğunun çok değişkenli analiz tekniği olan kanonik 

korelasyon analizi yoluyla irdelenmesidir. Bu araştırma, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim 

Fakültesi Sınıf Öğretmenliği’ne 2010-2011 eğitim-öğretim yılında kayıt yaptıran ve halen 

öğrenim gören toplam 230 birinci sınıf öğrencisi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Analizler  

öğrencilerin birinci ve ikinci dönemde aşamalılık arz eden derslerden almış oldukları puanları 

üzerinde yürütülmüştür. Verilerin Çözümlenmesinde kanonik korelasyon analizi 

kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, öğrencilerin birinci dönemde aldıkları derslerin ikinci 

dönemde aldıkları derslerdeki varyansın %29’unu açıkladığı tespit edilmiştir.Özellikle 

Yabancı Dil-İngilizce dersinin aşamalılık özelliği gösterdiği; bu nedenle birinci dönemde 

başarısız olan öğrencinin ikinci dönemde bu dersten başarısız olma eğilimi gösterdiği için 

ikinci dönemdeki dersi almaması gerektiği önerilmektedir. Diğer derslerin ise aşamalılık 

göstermediği belirlenmiştir.  

 

Anahtar kelimeler: kanonik korelasyon, aşamalı dersler, sınıf öğretmenliği 
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Ergenlerde Arkadaş Seçimine Yönelik Bir Ölçekleme Çalışması 
 
 
 

Esra EMİNOĞLU ÖZMERCAN 
Hatice KUMANDAŞ 

 
 
 

Özet: Bu araştırmada arkadaş seçiminde dikkat edilen özelliklerin ortaöğretim düzeyinde 

öğrenim gören ergen bireyler tarafından algılanma düzeylerinin belirlenmesi ve ikili 

karşılaştırma yoluyla ölçekleme çalışması yapılması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda 

bir ortaöğretim kurumunun onuncu sınıfında öğrenim gören 100 öğrencisi üzerinden bu 

çalışma yürütülmüştür. Araştırmada ikili karşılaştırmalar yöntemine göre elde edilen bilgiler 

V. hal denklemiyle ölçeklenmiş ortalama hata, ki-kare, tutarlılık ve uyum ölçüsü 

hesaplanmıştır. Yapılan ölçekleme sonucu elde edilen değerler incelendiğinde, arkadaş 

seçiminde en az dikkate alınan özelliğin uyumsuz olma, en çok dikkate alınan özelliğin ise 

neşeli olma olduğu görülmektedir.  

 

Anahtar sözcükler: Arkadaş seçimi, ikili karşılaştırma yoluyla ölçekleme, V. hal denklemi. 



52 
 

Görme Engelli Öğrencilerin Üniversite Giriş Sınavında Karşılaştığı 
Sorunlar ve Çözüm Önerileri 

 
 

 
Ezel TAVŞANCIL 
  Müge ULUMAN  

Ela FURAT 
 
 

Özet: Bu araştırmada üniversite giriş sınavına girmiş olan görme engelli öğrencilerin, sınav 

süresince yaşadıkları sorunların belirlenmesi ve problemlerin çözümüne yönelik önerilerin 

geliştirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmacılar tarafından geliştirilmiş iki açık uçlu soru ve bu 

sorulara ilişkin sondalardan oluşan görüşme formu ile Ankara ilinde ikamet eden, 2005-2010 

yılları arasında üniversite giriş sınavına girmiş, görüşme yapmayı kabul eden on beş görme 

engelli öğrenci ile gerçekleştirilmiş olan görüşme sonuçları betimsel analiz ile 

çözümlenmiştir. Görme engelli öğrencilerin genel olarak sınavın uygulama süreciyle ilgili 

sorun yaşadıkları, yaşanan bu sorunları kaynağına göre; sınavın uygulanış biçimi, süresi, 

yapıldığı ortam, ölçme aracı ve okuyucu olmak üzere farklı başlıklar altında toplamanın 

mümkün olduğu söylenebilir. Öğrenciler tarafından ifade edilen öneriler ise daha çok 

okuyucu seçimi, okuyucu eğitimi ve sınavın elektronik ortama taşınmasına yöneliktir.  

  

Anahtar Sözcükler: Üniversite Giriş Sınavı, Görme Engelli Öğrenciler 
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Öğrenme Stratejileri ve Okumaktan Zevk Almanın Öğrencilerin PISA 
2009 Okuduğunu Anlama Başarıları Üzerindeki Doğrudan ve Dolaylı 

Etkilerinin İncelenmesi 
 
 
 

Ezel TAVŞANCIL 
Safiye BİLİCAN 
Özen YILDIRIM 

 
 
 
Özet: Bu çalışmanın amacı, öğrencilerin kullandıkları öğrenme stratejileri ve okumaktan zevk 

alma değişkenlerinin öğrencilerin PISA 2009 okuma başarılarını ne derece yordadığı ve 

okuma başarısı ile öğrenme stratejileri arasındaki ilişkide okumaktan zevk alma değişkeninin 

aracı etkisinin olup olmadığının yol analizi ile incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu 

Türkiye örneklemini oluşturan 15 yaş grubu 4996 öğrenci verisi içerisinden tesadüfî olarak 

seçilen 581 kişi oluşturmaktadır. Yol analizi sonuçlarına göre, öğrencilerin cinsiyet ve 

sosyoekonomik düzeyleri sabit tutulduğunda, öğrenme sırasında kontrol stratejilerini daha sık 

kullanan öğrencilerin okuduğunu anlama başarı puanları artarken, hatırlamaya dayalı 

stratejileri sık kullanan öğrencilerin okuduğunu anlama başarı puanlarının düştüğünü 

gözlenmiştir. Detaylandırma stratejisinin ise okuduğunu anlama başarısını doğrudan 

etkilemediği belirlenmiştir. İlgili modelde cinsiyet değişkeni sabit tutulup, öğrenme 

stratejilerinin okumaktan zevk alma değişkeni üzerindeki doğrudan etkileri incelendiğinde; 

Kontrol ve Detaylandırma stratejilerinin öğrencinin okumaktan zevk almasını doğrudan 

etkilediği, Hatırlama stratejisinin ise öğrencinin okumaktan zevk almasını doğrudan 

etkilemediği görülmüştür. Değişkenler arasındaki dolaylı etkiyi gösteren sonuçlar 

incelendiğinde, okumaktan zevk almanın kontrol ve detaylandırma stratejilerinin okuduğunu 

anlama başarısının yordanmasında aracı bir etkisinin olduğu belirlenmiştir. 

 

Anahtar Sözcükler: Okuduğunu anlama, Öğrenme stratejileri, Okumaktan zevk alma, Yol 

analizi 
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Çoklu-Grup Örtük Sınıf Kümeleme Analizi: Kadın ve Erkeklerin Sevgi 
Kapasiteleri Üzerine Bir Uygulama 

 
 
 

Duygu GÜNGÖR CULHA 
Mediha KORKMAZ 

 
 

Özet: Sosyal bilimlerde pek çok araştırma grup karşılaştırmalarına odaklanmaktadır. Örtük 

değişkenler üzerinden yapılan karşılaştırmaların geçerli olması için ölçme eşdeğerliğinin 

sağlanmış olması gerekmektedir. Gözlenen ve örtük değişkenlerin süreksiz yapıda olduğu 

durumlarda; grup karşılaştırmaları ve ölçme eşdeğerliği çalışmalarında örtük sınıf modelleri 

kullanılmaktadır. Örtük sınıf analizi (ÖSA) ile yapılan çoklu-grup çalışmalarında homojen, 

kısmi homojen ve heterojen olarak adlandırılan 3 temel model test edilmektedir. Homojen 

model, ölçme eşdeğerliğinin varlığına işaret etmektedir. Karşılaştırmalı olarak yapılan 

analizlerde en iyi model seçiminde bilgi kriterlerinden yararlanılmaktadır. Eylem Değerleri 

Ölçeği’nin, sevgi kapasitesi boyutu kullanılarak yapılan bu çalışmanın katılımcılarını 514 

kadın, 246 erkek toplam 760 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Tüm grup, kadın ve 

erkekler için 2 örtük sınıf tespit edilmiştir. En iyi model olarak homojen modelin kabul 

edildiği araştırmada koşullu olasılıklar sunulmuş ve yorumlanmıştır. Ayrıca kadın ve 

erkeklerin örtük sınıf olasılıklarının anlamlı şekilde farklılaştığı tespit edilmiştir. 

 

Anahtar sözcükler: çoklu-grup örtük sınıf analizi; ölçme eşdeğerliği; süreksiz örtük değişken 

 



55 
 

 
Türkçe Test Maddelerinde Yanıtlama Davranışlarının İncelenmesi 

 
 
 

Emine Burcu PEHLİVAN  
Ömer KUTLU 

 

 

Özet: Bu araştırma, ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin Türkçe test maddelerinde gösterdikleri 

yanıtlama davranışlarının ölçülen alt boyuta, psikometrik özelliklere, alt, orta, üst puanda yer 

alan öğrencilere ve cinsiyete göre nasıl bir değişim gösterdiğini belirlemek amacıyla 

yapılmıştır. Araştırma Ankara’daki üç resmi ilköğretim okulunda okuyan 220 öğrenciyle 

gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında, çoktan seçmeli sorulardan oluşan 20 maddelik bir 

Türkçe Testi ile öğrencilerin yanıtlama davranışlarını belirlemek için Yanıtlama Davranışları 

Formu hazırlanmıştır. Öğrencilerin en çok “soruyu ve seçenekleri okudum, doğru yanıt olarak 

düşündüğüm seçeneği işaretledim” davranışını gösterdikleri belirlenmiştir. Madde güçlükleri 

azaldıkça ve ayırt edicilikleri arttıkça “soruyu ve seçenekleri okudum, doğru yanıt olarak 

düşündüğüm seçeneği işaretledim” davranışı daha çok görülmektedir. Test puanları ve 

maddelerin ayırt edicilikleri arttıkça öğrencilerde “seçenekleri eleyerek doğru yanıta ulaşma, 

seçeneği rasgele işaretleme ve boş bırakma” davranışları azalmaktadır. 

 

Anahtar sözcükler: Yanıtlama davranışı, çoktan seçmeli test, Türkçe testi, şans başarısı, 

madde güçlük indeksi, madde ayırt edicilik indeksi. 
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Bilişsel Tanı Modellerinden DINA ve G-DINA’nın Model Veri 
Uyumlarının Karşılaştırılması 

 
 
 

T. Oğuz Başokçu 
Tuncay Öğretmen 
Hülya Kelecioğlu 

 

 

Özet: Bu araştırmada, aynı örneklem ve Q matrisi kullanılarak DINA ve G- DINA Modelleri 

ile hesaplanan madde uyum ve model veri uyum indeksleri incelenmiştir. Bilişsel Tanı 

Modellerinin içinde yer alan bu iki modelin test uyum indeksleri -2LL, AIC ve BIC 

istatistikleriyle incelenmektedir. Madde uyum indeksleri ise artık korelasyonlar ve olasılıklar 

üzerinden değerlendirilmiştir. Analiz sonuçlarında G-DINA modelinin DINA modele göre 

daha iyi uyumverdiği gözlenmiştir.DINA modelin daha çok üst düzey ve aşamalı 

davranışların bir arada kullanıldığı testlerde öğrenci profilini çıkartmak amacıyla 

kullanılmaya uygun olduğu söylenilebilir. Diğer taraftan, G-DINA model öğrenci profilini 

belirlerken bir madde için gerekli olan özellikleri ağırlıklandırır. Bu nedenle birden fazla 

özellik gerektiren maddelerde özelliklerin her birinin maddenin doğru cevaplanma olasılığına 

katkısı farklıdır. Bu durum özellikle ön koşul oluş ilişkinse sahip davranışları ve kompleks 

davranışları yoklayan çoktan seçmeli maddeleri değerlendirmek için uygulayıcılara önemli bir 

avantaj sağlamaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Bilişsel tanı modelleri, DINA model, G-DINA model, model uyum 

indeksleri 
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Madde Tepki Kuramına Dayalı Tek Boyutlu ve Çok Boyutlu Modellerin 
Test Uzunluğu ve Örneklem Büyüklüğü Açısından Karşılaştırılması 

 

 

İ. Alper KÖSE 
Nükhet DEMİRTAŞLI 

 

 

Özet: Bu araştırmanın genel amacı; araştırmacı tarafından geliştirilmiş olan Türkçe testi verilerini tek 

ve çok boyutlu Madde Tepki Kuramı modelleri altında araştırıp, madde, yetenek parametreleri ve 

model-veri uyum değerlerini farklı değişkenler altında karşılaştırarak veri grubuna uyan en iyi modeli 

ortaya koymaktır. Araştırmada kullanılan bağımsız değişkenler örneklem büyüklüğü, test uzunluğu ve 

bu iki değişkenin birlikte ele alındığı koşullardır. Araştırmaya Aksaray ilinin değişik okullarında 

ilköğretim 8. sınıf düzeyinde öğrenimlerini sürdüren 1516 öğrenci katılmıştır. Veri toplama aracı 

olarak araştırmacı tarafından geliştirilen 24 maddelik Türkçe testi kullanılmıştır. Testi oluşturan örtük 

özellikler arası ilişki telafisel tipte olup, her maddede anlatım bozuklukları ve noktalama işaretleri 

alanlarını yoklayan ifadeler bulunmaktadır. Araştırmaya katılan cevaplayıcılardan elde edilen veriler 

tek ve çok boyutlu madde tepki kuramı modelleri altında analiz edilmiş, madde ve yetenek 

parametreleri kestirilmiş, model-veri uyumu ve hata miktarları hesaplanmıştır.  Araştırma sonucunda 

çok boyutlu MTK modelleri kapsamında, elde edilen madde ve yetenek parametrelerinin daha az hata 

içerdiği, daha duyarlı ölçümlere ulaşıldığı, model veri uyumunun çok boyutlu kuram lehine sağlandığı 

bulunmuştur.  

 

Anahtar Kelimeler: Madde Tepki Kuramı, Çok Boyutlu Madde Tepki Kuramı, Model Veri Uyumu 
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Eski Köye Yeni Âdet: Profil Analizi 
 
 
 

Hüseyin H. YILDIRIM 
 Selda YILDIRIM 

 
 

Özet: Ölçme modelleri, madde parametrelerini test verisindeki tüm değerleri kullanarak, 

ortalama değerler üzerinden kestirir. Dolayısıyla bazı bireysel farklılıklar bu hesaplama 

sürecinde gözden kaçabilir. Bu çalışmada, gözden kaçabilen bu farklılıkların en azından bir 

kısmının belirlenebilmesi amacıyla yakın zamanda geliştirilmiş olan bir profil analiz yöntemi 

tanıtılmaktadır. Ayrıca tanıtılan bu yöntem, PISA 2003 matematik testi Türkiye verisi 

üzerinde uygulanarak Türkiye’nin gözden kaçan zayıf ve kuvvetli yanlarını belirlemeye 

yönelik bir örnek de sunulmaktadır.  

 

Anahtar Kelimeler: profil analizi, PISA 2003, madde tepki kuramı 
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Yükseköğretim Öğrencilerinin e-Değerlendirme Tutumları 
 

 
Mustafa Bahar 

 
 
Özet: Bilgisayar destekli eğitimin yaygınlaşması, internet kullanımındaki artış kısa zamanda 

uzaktan eğitimin gelişmesine ve dolayısıyla internet üzerinden yapılan sınavların artmasına 

neden olmuştur. Bu çalışmada üniversite düzeyindeki öğrencilerin e-değerlendirmeye karşı 

tutumlarına ilişkin tutum ölçeği geliştirmek için anket uygulanmıştır. Literatür taraması ve 

yüz yüze görüşmelerle hazırlanan 31 maddelik anketyüz yüze ve uzaktan eğitim lisans ve 

lisansüstü düzeyinde 206 öğrenciye uygulanmıştır. Yapılan analizlerde ölçeğin KMO (Kaiser-

Meyer-Olkin) değeri 0,864 ve Bartlett testi 2184ve Cronbachalfa iç tutarlılık katsayısı 0,78 

bulunmuştur. Geliştirilen ölçekte 20olumlu 4 olumsuz olmak üzere 24 madde yer 

almıştır.Uzaktan ve yüz yüze gruplar arasındaki tutum farklılıklarını test etmek için bağımsız 

örneklem t testi uygulanmıştır. 
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POSTER BİLDİRİLER
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Hatayla İlişkili Utanç Ve Suçluluk Duygusu Ölçeği Türkçe Formunun 
Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması 

 
Ahmet AKIN 

Hakan SARIÇAM 
Ümran AKIN 

Nihan ÇİTEMEL 
Emel GEDIKSIZ 

Mehmet ÇARDAK 
 

 
Özet: Bu araştırmanın amacı Wright ve Gudjonsson (2007) tarafından geliştirilen Hatayla 

İlişkili Utanç ve Suçluluk Duygusu Ölçeği’ni Türkçeye uyarlamak ve ölçeğin geçerlik ve 

güvenirlik analizlerini yapmaktır. Araştırmaya Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde 

öğrenim gören 437 üniversite öğrencisi katılmıştır. Ölçeğin yapı geçerliği için uygulanan 

doğrulayıcı faktör analizinde orijinal formla tutarlı olarak 10 maddeden oluştuğu ve utanç ve 

suçluluk şeklinde iki boyutta uyum verdiği görülmüştür (x²=86.59, sd=28, RMSEA=.068, 

GFI=.94, CFI=.95, AGFI=.93 ve SRMR=.070). Ölçeğin faktör yükleri .36 ile .75 arasında 

sıralanmaktadır. İç tutarlılık güvenirlik katsayıları ölçeğin bütünü için .80, utanç alt ölçeği için 

.78, suçluluk alt ölçeği için .70 olarak bulunmuştur. Ayrıca ölçeğin düzeltilmiş madde-toplam 

korelasyonlarının .29 ile .62 arasında sıralandığı görülmüştür. Bu sonuçlara göre ölçeğin 

geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu söylenebilir. 

 

Anahtar Sözcükler: Hatayla İlişkili Utanç ve Suçluluk Duygusu, geçerlik, güvenirlik, 

doğrulayıcı faktör analizi 
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Algılanan Sosyal Yetkinlik Ölçeği’nin Türkçe Formu: Geçerlik Ve 
Güvenirlik Çalışması 

 

 

Ahmet AKIN 
Ümran AKIN 

Emel GEDIKSIZ 
Hakan SARIÇAM 
Serhat ARSLAN 

Abdullah YALNIZ 
 

 

Özet: Bu araştırmanın amacı Anderson-Butcher, Iachini ve Amorose (2007) tarafından 

geliştirilen Algılanan Sosyal Yetkinlik Ölçeği’ni Türkçeye uyarlamak ve ölçeğin geçerlik ve 

güvenirlik analizlerini yapmaktır. Araştırmaya Sakarya ili merkez ilçelere bağlı farklı 

liselerde öğrenim gören 444 lise öğrencisi katılmıştır. Ölçeğin yapı geçerliği için uygulanan 

doğrulayıcı faktör analizinde orijinal formla tutarlı olarak 6 maddeden oluştuğu ve maddelerin 

tek boyutta toplandığı görülmüştür (x²=7.34, sd=7, RMSEA=.010, CFI=1.00, RFI=0.99, 

IFI=1.00, AGFI=.98, GFI=.99, NFI=.99 ve SRMR=.018). Ölçeğin faktör yükleri .57 ile .80 

arasında sıralanmaktadır. İç tutarlılık güvenirlik katsayısı .80 olarak bulunmuştur. Ayrıca 

ölçeğin düzeltilmiş madde-toplam korelasyonlarının .52 ile .66 arasında sıralandığı 

görülmüştür. Bu sonuçlara göre ölçeğin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu 

söylenebilir. 

Anahtar Sözcükler: Algılanan Sosyal Yetkinlik, geçerlik, güvenirlik, doğrulayıcı faktör 

analizi 
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Likert Tipi Bir Ölçeğin Rastgele Cevaplanması Durumunda Hesaplanan 

Cronbach Alfa Katsayısının Dağılımı: Simülasyon Çalışması 
 

 
Recep BİNDAK 

 

 

Özet: Bu çalışmanın amacı 5’li Likert tipinde K maddelik bir ölçeğin 5K kişi tarafından 

rastgele cevaplanması durumunda elde edilebilecek Cronbach alfa katsayısının dağılımını 

incelemektir. Simülasyon kullanılarak yürütülen çalışmada K=10(2)40 alınmış ve her bir 

deneme 5000 defa tekrar edilmiştir. Her bir K için 5K cevaplayıcının tepkileri Microsoft 

Excel ile rastgele sayılardan üretilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Cronbach alfa, güvenirlik katsayısı, rastgelelik, simülasyon. 
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Meta Değerlendirmeye İlişkin Formülleştirme ve Sembolleştirme (FOSE) 
Taslak Çalışmaları 

 
 

Çetin SEMERCİ 
 
 
 

Özet: Meta değerlendirmeye ilişkin formülleştirme ve sembolleştirme çalışmaları ilk defa 

Stufflebeam (1978) tarafından başlatılmıştır. Bu araştırmanın amacı, meta değerlendirmeye 

ilişkin formülleştirme ve sembolleştirme taslak çalışmalarının yapılmasıdır. Bu çalışma, temel 

araştırma ve tarama niteliğindedir. Meta değerlendirmeye ilişkin yapılan formülleştirme ve 

sembolleştirme (FOSE) süreci şu şekildedir: (1) FOSE yapılacak bilginin belirlenmesi, (2) 

Ham bilginin FOSE yapılmasını kolaylaştıracak şekilde ifadelerinin düzeltilmesi, (3) Bilginin 

araştırmacı/alan uzmanları tarafından temel sembollerle kodlanması, (4) Taslak FOSE 

çalışmalarının oluşturulması, (5) Alandan öğrenci ve uzman görüşlerine sunulması ve (6) 

Uzmanlarla birlikte nihai FOSE’ye karar verilmesi. Sonuçta, 15 bilgi ve 15 taslak formül 

oluşturulmuştur. Sembol adlarının (kodlar) güvenirliği 0.875 ve kapsam geçerlik indeksi 0.92 

bulunmuştur. Bu tür çalışmaların çok zor ve yorucu olduğu söylenebilir. 

 

Anahtar Kelimeler: Meta değerlendirme, formülleştirme ve sembolleştirme, program 

değerlendirme 
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Öğrenme ve Çalışma Sorumluluğu (ÖÇS) Ölçeği'nin Geliştirilmesi: 
Geçerlik ve Güvenirlik Analizleri 

 
 

Çetin SEMERCİ     
Mustafa PAMUK 

 
 
 

Özet: Bu araştırmanın amacı, “Öğrenme ve çalışma sorumluluğu (ÖÇS)” ölçeğinin 

geliştirilmesidir. Bu amaçla, ölçeğin geçerlik ve güvenirlik analizleri yapılmıştır. Tarama 

yöntemi kullanılmıştır. Elazığ ilinde öğrenimine devam eden 328 dördüncü sınıf ve 301 

beşinci sınıf olmak üzere toplam 629 öğrenciye uygulama yapılmıştır. Toplam 18 maddelik 

ÖÇS ölçeği, toplam varyansın %36.94’ünü açıklamaktadır. Ölçeğin fit indeks değerlerinin 

x2/df=2,587,  GFI=.94, AGFI=.93, CFI=.95, RMSEA=.04 ve SRMR=.04 olması iyi bir model 

olduğu anlamına gelmektedir. Diğer taraftan Cronbach Alpha katsayısı 0.83 ve iki yarı 

puanları korelasyonu yaklaşık 0.78 bulunmuştur. Bu sonuçlara göre, ÖÇS ölçeğinden 

yararlanılabilir. 

 

Anahtar kelimeler: Öğrenme ve çalışma sorumluluğu, geçerlik, güvenirlik 
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İlköğretim Öğretmenlerinin Alternatif Ölçme Değerlendirme Teknikleri 
Hakkında Görüşleri 

 
 
 

Mustafa FİDAN 
İsmail Mustafa SAK 

 

 

Özet: Bu araştırmanın amacı Bolu ilinde ilköğretimde görev yapan öğretmenlerinin alternatif 

ölçme ve değerlendirme teknikleri hakkındaki görüşlerini, bu teknikleri kullanma sıklarını 

belirlemektir. Araştırmanın evrenini Bolu ilindeki ilköğretim okulları oluşturmaktadır. 

Araştırmanın örneklemini nicel boyutunda Bolu Merkez ilçesindeki ilköğretimde  çeşitli 

branşlarda görev yapan 218 öğretmen, nitel boyutunda ise 36 ilköğretim öğretmeni 

oluşturmaktadır. Çalışmada veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan anket formu ve 

öğretmen görüşme formuyla toplanmıştır. Nicel verilerin analizinde SPSS 15.0 for Windows 

kullanılmış olup, frekans analizi, bağımsız gruplar t testi ve varyans analizi uygulanmıştır. 

Nitel verilerin analizinde ise içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Analizlerin sonucunda 

ilköğretim öğretmenlerinin demografik özellikleri açısından incelediğinde alternatif ölçme 

değerlendirme tekniklerini kullanma sıklıkları hakkında cinsiyetleri açısından farklılık 

bulunamamış, branş ve hizmet yıllarına göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir İlköğretim 

öğretmenlerinin genel olarak performans değerlendirme, portfolyo ve puanlama ölçeğini 

kullandıkları; yapılandırılmış grid, tanılayıcı dallanmış ağaç, kelime ilişkilendirme teknikleri 

konusunda bilgilerinin olmadığı tespit edilmiştir. 

 

 Anahtar Sözcükler: ölçme, değerlendirme, alternatif ölçme ve değerlendirme teknikleri
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Devlet Okullarında Yürütülen Araştırmalarda Araştırmacılar ve 
Öğretmenlerin Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri 

 
 
 

Ahmet Salih ŞİMŞEK 
Eren Can AYBEK 

 
 
 

Özet: Bu araştırmanın amacı, MEB’e bağlı okullarda yürütülen araştırmalarda, araştırmacı ve 

öğretmenlerin karşılaştıkları sorunları ve çözüm önerilerini belirlemektir. Bu amaç 

doğrultusunda olgubilim deseni kullanılmış ve üç maddelik bir görüşme formu ile veriler 

toplanmıştır. Araştırmaya sekiz araştırmacı ve sekiz öğretmen olmak üzere toplam onaltı 

birey katılmıştır. Veriler içerik analizi ile çözümlenmiş,temalar oluşturulmuş ve frekans 

analizi yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre; izin sürecinin uzun olması, geribildirim 

verilmemesi, veri toplama araçlarına gönülsüz katılım, öğretmenlerin araştırma yükünün fazla 

olması öncelikli sorunlar olarak belirtilirken; izin sürecinde bürokrasinin azaltılması, 

araştırma sonuçları hakkında katılımcılara geribildirim verilmesi, bitirme tezleri gibi lisans 

düzeyindeki araştırmalar yerine nitelikli araştırmaların okullarda yürütülmesi ve böylece 

öğretmenler üzerindeki araştırma yükünün azaltılması, öğretmen ve araştırmacıların bir araya 

gelebileceği etkinliklerin düzenlenmesi ve karşılıklı olumlu tutumların geliştirilmesi ise 

çözüm önerileri olarak öne çıkmaktadır. 

 

Anahtar Sözcükler: Araştırma Süreci, Araştırma Problemleri, Öğretmen Görüşleri, Nitel 

Araştırma 
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Matematik Öğretmen Adaylarının Matematik Öğretiminde Kullanılan Dile 
İlişkin Görüşlerinin Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz Yöntemleri İle 

Tespiti 
 
 
 

Gözde SIRGANCI 

 

Özet: Bu çalışmanın amacı, matematik öğretmen adaylarının matematik öğretiminde 

kullanılan dile ilişkin görüşlerini çok değişkenli istatistiksel yöntemler kullanarak 

belirlemektir. Çalışmaya 187 öğretmen adayı katılmıştır. Katılımcıların matematik 

öğretiminde kullanılan dile ilişkin görüşleri Matematik Öğretiminde Dil Ölçeği aracılığıyla 

elde edilmiştir. Veriler faktör analizi ve MANOVA ile çözümlenmiştir. Çalışmanın 

sonuçlarında, cinsiyetin matematik öğretiminde kullanılan dile yönelik görüşleri etkilemediği, 

yazılı anlatım ve yazılı ödevler ile problem oluşturma görüşleri üzerinde sınıf düzeyinin 

anlamlı bir etkisi olduğu sonucuna varılmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Matematik öğretimi ve dil, yazılı anlatım, sözlü anlatım, problem 

oluşturma, manova 
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