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Ölçme Araçların Özellikleri

İyi ölçme → iyi değerlendirme

Peki iyi ölçme yaptığınızı nasıl anlarsınız?

Ölçme aracının özelliklerine bakarız:

•Güvenirlilik

•Geçerlilik

•Kullanışlılık



Ölçme Araçların Özellikleri



• Geçerlilik: bir ölçme aracının ölçmeyi amaçladığı özelliği, başka her 

hangi bir özellikle karıştırmadan, doğru olarak ölçebilme derecesidir.

• Güvenirlilik: Bir ölçme aracının kararlı (duyarlı ve tutarlı) ölçme 

yapması özelliğidir. Güvenilirlik; bir ölçme aracının, ölçtüğü aynı 

özelliği her uygulandığında aynı veya benzer sonucu verecek tarzda 

ölçebilmesidir 

Geçerlilik ile güvenilirlik arasında sıkı bir ilişki vardır. Güvenirlik 
geçerlilik için bir ön koşul olmasına rağmen yeterli koşul değildir. 
Güvenilir olan bir test her zaman geçerli olmayabilir. 

Ölçme Araçların Özellikleri



4. Bölüm

• Güvenilirlik

• Tanımı

• Bulma yöntemleri

• Test tekrar test yöntemi

• Parallel test yöntemi

• Testin iki yarıya bölünme yöntemi

• Kuder-Richarson KR-20/KR-21 formülleri

• Cronbach Alfa (α) yöntemi

• Puanlama yöntemi

• Güvenirliği artırma yöntemleri

• Kullanışlılık



Güvenirlilik-I

• Güvenilirlik

• Bir ölçme aracının kararlı (duyarlı ve tutarlı) ölçme yapması 
özelliğidir. 

• Güvenilirlik; bir ölçme aracının, ölçtüğü aynı özelliği her 
uygulandığında aynı veya benzer sonucu verecek tarzda 
ölçebilmesidir.



Güvenirlilik-II

• bir ölçme işlemine ne kadar fazla hata karışırsa, ölçmedeki 
tutarlılık ve duyarlılık o oranda ortadan kalkacaktır. 

• Ancak sabit hata için bu durum söylenemez. Çünkü bir ölçme 
aracının aynı özelliği her uygulandığında aynı veya benzer sonucu 
vermesi olarak tanımladığımız güvenilirlik, sabit hatadan 
etkilenmeyebilir. 

• Gerçek güvenilirlik ölçümü bilinemediğinden güvenirlik bulmak 
için bazı yöntemler geliştirilmiştir. Bu yollar dolaylı olarak bulunur. 



Cevap: B



Güvenirlilik-III

• Güvenilirlik katsayısı bulma yöntemleri:

1. Test tekrar test yöntemi (kararlılık yada kararlılık katsayısı)

• Aynı testin aynı gruba iki farklı zamanda (kısa aralıkla) 
uygulanışıyla elde edilecek sonuçların korelasyonunu bulma 
yoluyla.

• Korelasyon >    -1 ile +1 arasında değişir.

1 Grup

1 Test

2 Uygulama Korelasyon 



Güvenirlilik-III

• Örnek-1

öğrenci Matematik (1.uyg) Matematik (2. uyg.) Korelasyon kat. (r)

Öğrenci 1 50 60

r=1.00

Öğrenci 2 40 50

Öğrenci 3 60 70

Öğrenci 4 70 80

Öğrenci 5 45 55

Öğrenci 6 55 65

Öğrenci 7 65 75

Öğrenci 8 70 80

Öğrenci 9 60 70

Öğrenci 10 50 60







Güvenirlilik-III

• Örnek-2

öğrenci Matematik (1.uyg) Matematik (2. uyg.) Korelasyon kat. (r)

Öğrenci 1 50 100

r=1.00

Öğrenci 2 40 80

Öğrenci 3 60 120

Öğrenci 4 70 140

Öğrenci 5 45 90

Öğrenci 6 55 110

Öğrenci 7 65 130

Öğrenci 8 70 140

Öğrenci 9 60 120

Öğrenci 10 50 100







Güvenirlilik-III

• Örnek-3

öğrenci Matematik (1.uyg) Matematik (2. uyg.) Korelasyon kat. (r)

Öğrenci 1 50 60

.34

Öğrenci 2 40 80

Öğrenci 3 60 70

Öğrenci 4 70 75

Öğrenci 5 45 55

Öğrenci 6 55 60

Öğrenci 7 65 85

Öğrenci 8 70 90

Öğrenci 9 60 65

Öğrenci 10 50 90







Güvenirlilik-III

• Örnek-3

öğrenci Matematik (1.uyg) Matematik (2. uyg.) Korelasyon kat. (r)

Öğrenci 1 50 40

- .87

Öğrenci 2 40 50

Öğrenci 3 60 30

Öğrenci 4 70 20

Öğrenci 5 45 30

Öğrenci 6 55 40

Öğrenci 7 65 25

Öğrenci 8 70 20

Öğrenci 9 60 30

Öğrenci 10 50 40







Cevap: A



Güvenirlilik-III

2. Parallel Test yöntemi (tutarlılık katsayısı)

• Bir testin iki eşdeğer formunun veya iki eşdeğer testin aynı gruba 
aynı zamanda uygulanarak elde edilecek dağılımlarının 
korelasyonunu bulma yoluyla.

1 Grup

2 Test

1 Uygulama Korelasyon 



Güvenirlilik-III

• Örnek-1

öğrenci Matematik 1 Matematik 2 Korelasyon kat. (r)

Öğrenci 1 50 60

r=1.00

Öğrenci 2 40 50

Öğrenci 3 60 70

Öğrenci 4 70 80

Öğrenci 5 45 55

Öğrenci 6 55 65

Öğrenci 7 65 75

Öğrenci 8 70 80

Öğrenci 9 60 70

Öğrenci 10 50 60





Güvenirlilik-III

3. Testi Yarıya Bölme yöntemi (tutarlılık katsayısı)

• Bir testi gruba uygulanmış bir testin iki eşdeğer yarıya bölünmesi ve 
öğrencilerin iki eşdeğer yarıdan aldıkları puanlar arasındaki 
korelasyonun bulunması yoluyla (tutarlılık katsayısı)

• Farklı yarıya bölme yöntemler vardır.

1 Grup

1 Test

1 Uygulama Korelasyon 



öğrenci
Matematik 1

(10 soru)
Yarı 1 (tek)

(5 soru)
Yarı 2 (çift)

(5 soru)

Öğrenci 1 50 30 20

Öğrenci 2 40 20 20

Öğrenci 3 60 35 25

Öğrenci 4 70 40 30

Öğrenci 5 45 25 20

Öğrenci 6 55 30 25

Öğrenci 7 65 35 30

Öğrenci 8 70 40 30

Öğrenci 9 60 30 30

Öğrenci 10 50 25 25

korelasyon=0.75





Güvenirlilik-III

4. Kuder-Richharson KR-20/KR-21 Formülleri (iç tutarlılık katsayısı)

• iç tutarlılık ilgili

• Testeki herbir madde eşit puanlanır.

• Test maddeleri değişkeni kesikli; test puanları değişkeni süreklidir.

1 Grup

1 Test

1 Uygulama Korelasyon 



Güvenirlilik-III

5. Cronbach Alpha yöntemi (iç tutarlılık katsayısı)

• iç tutarlılık ilgili

• Test maddeleri değişkeni ve test puanları değişkeni süreklidir.

• Örnek olarak likert tipi ölçeği: 1,2,3,4,5

1 Grup

1 Test

1 Uygulama Korelasyon 



Güvenirlilik-III

6. Puanlama güvenirliği

• Puanlama güvenirliğinde farklı puanlayıcılar arasındaki 
tutarlılığın ölçüsü testin güvenilirlik bilgisini verir. 

• test puanlarına karışan hataların kaynakları tespit edilmeye 
çalışılır. 









Cevap: E



Cevap: E



Güvenirliği etkileyen etkenler-I

A. Testin kendisiyle ilgili etkenler

• testin uzunluğu: soru sayısı arttıkça testin güvenirliği artar. 

• testteki maddelerin ifadesi: testin başında yönerge olmalıdır. 

Test maddeleri açık anlaşılır olmalıdır.  

• Test içeriğinin benzeşikliği: homojen testler hetorejen 

testlerden daha güvenilirdir. Ayırt edici maddelerden oluşan 

test daha güvenilirdir. 

• Puanlamadaki nesnellik: puanlamanın nesnel olması ve 

puanlayanın nesnel yargısının etki etmemesine bağlıdır. 

Objektif testler daha güvenilirdir. 



Güvenirliği etkileyen etkenler-II

B-Uygulama Koşulları

• Testin uygulandığı koşullar her öğrenci aynı olmalıdır.. 

• Kopyanın çekilmesi önlenmelidir. 

• Sınav sırasında öğretmen ipuçlarından vb yansız olmalıdır. 

• Sınav uygulayacak kişiye sınavın uygulanmasına ilişkin bilgiler 

verilmelidir. 



Güvenirliği etkileyen etkenler-III

• Diğer etkenler

• Bireyin karakteri: testi doğru anlama, hızlı okuma, testteki 
parçayı daha önce okumuş olma, testteki maddeye karşı 
tutumu, uykusuzluk, sinirlilik, güdülenmişlik, daha önce 
alıştırma yapmış olma, doğru cevabı tutturma şans faktörü, 
heyecan, 

• Grubun homojenliği, testin zorluğu veya kolaylığı, 

• Testler orta güçlükte olmalıdır. Öğrencilerin soruların yarısının 
doğru yarısının yanlış cevaplayacakları şekilde olmalıdır. 

• Test güvenirliği normal dağılım eğrisi gösteren heterojen 
gruplarda daha yüksektir.  Çünkü öğrenciler önce aldıkları 
testten aldıkları sınıf sırası değişimi çok az olacaktır. 



Güvenilirliği Artırma Yolları

• Az sorulu sınav yerine çok sorulu sınavları tercih etmelidir. 

• Öğrencileri iyi tanıyıp soruları onların düzeyine göre hazırlamalıdır.

• Sınav süresinin az ya da çok olmasının da güvenilirliği düşüreceği 
unutulmamalıdır.

• Sorular açık ve anlaşılır değilse, öğrenci sorudan neyin kast edildiğini 
anlayamıyorsa bu durum da güvenilirliği düşürür.

• Sınavın öğrenci tarafından bir ölüm-kalım meselesi olarak algılanıyor 
olması da güvenilirliği olumsuz etkiler. 

• Ölçme aracını puanlamada ya da yazılı kağıdını okumada hataları aza 
indirmek için bir cevap anahtarı hazırlamak gerekir. 

• Sınav esnasında öğrencilerin yardımlaşması güvenilirliği düşürür.











Cevap: B





Cevap: E



• Bir ölçme aracının, geliştirilmiş bulunduğu konuda maksada hizmet 
etme derecesidir. 

• Örnek:

• Termometre Barometre

Geçerlilik - I



• Altı soruluk bir test Matematik becerisini ölçmek için geçerlidir 
Fakat aynı testle okuduğunu anlama yeteneğini ölçmek için aynı 
derecede geçerliliğe sahip olamaz.

Geçerlilik - II



• Geçerlilik çeşitleri:

1. Kapsam geçerliliği

2. Yapı geçerliliği

3. Ölçüt Dayanaklı Geçerlilik

A. Yordama geçerliliği

B. Uygunluk geçerliliği

Geçerlilik - III



1. Kapsam geçerliliği

Bir testi oluşturan soruların, ölçülmesi planlanan davranışlar evrenini 

temsil etme düzeyi hakkında bir karara varma işine o testin (ölçme 

aracının) kapsam geçerliliği denir.

• Kapsam geçerliliğinin bulmak için iki yaklaşım vardır:

A. Mantıksal veya rasyonel 

B. İstatistiksel

Geçerlilik - IV



A. Mantıksal veya rasyonel yaklaşım

• belirtke tablosu & Uzman görüş

Geçerlilik - V

Toplam işlem yetenegi ölçme testi 

Kazanımlar Soru Tipi Soru Sayısı

Bir işlemli toplama işlemi problemi Çoktan seçmeli 5

Birden fazla işlem içeren problem Çoktan Seçmeli 5

Bir işlem içeren gerçek hayattan problem Açık Uçlu 5

Birden fazla işlem içeren gerçek hayattan 
problem

Açık Uçlu 5



B. İstatistiksel yaklaşım

• Önceden hazırlanmış geçerli ve güvenilir bir ölçme aracını yeni 

ölçme aracıyla korelasyonuna bakmak.

Geçerlilik - VI



• Geçerlilik çeşitleri:

1. Kapsam geçerliliği

2. Yapı geçerliliği

3. Ölçüt Dayanaklı Geçerlilik

A. Yordama geçerliliği

B. Uygunluk geçerliliği

Geçerlilik - VII



2. Yapı geçerliliği

• Testin her bir maddesinin (sorusu) testin geneli, bütünü ile uyumlu 
olması, testin amacına uygun ve bu amaç ile tutarlı olması halidir.

• Herbir madde birbiriyle ilişkili olmalı

• KPSS sorularında araştırma olup olmamasına bakılır.

Geçerlilik - VIII



• Yapı geçerliği, bir testin veya ölçme işleminin teorik bir yapıyı 

ölçüp ölçmediği yani destekleyip desteklemediğini bulmaktır. 

(Teorik yapı: Kişilik, yaratıcılık, ilgi, zeka, tutum vb) 

• Yapı geçerliğinin temel mantığı neden-sonuç ilişkisinin grup 

karşılaştırmasıyla bulunmasıdır. 



• Geçerlilik çeşitleri:

1. Kapsam geçerliliği

2. Yapı geçerliliği

3. Ölçüt Dayanaklı Geçerlilik

A. Yordama geçerliliği

B. Uygunluk geçerliliği

Geçerlilik - VII



3. Ölçüt Dayanaklı Geçerlilik

• Hazırlanan ölçme aracından elde edilen puanlar ile ölçüt kabul 

edilen diğer ölçme arasındaki korelasyon katsayısıdır.

• Ölçütün geçerli ve güvenilir olması gerekmektedir.

Geçerlilik - VII



A. Yordama geçerliliği

•İstatistiksel teknikler kullanılarak ve bilinenlerden faydalanarak 

bilinmeyen durumlara (geleceğe) yönelik tahminde bulunma işlemidir. 

•KPSS özel ders merkezlerinde alınan skorların gerçek KPSS skorlarıyla 

ilişkisi

B. Uygunluk geçerliliği

•Hazırlanan ölçek var olan davranışı uygun olarak ölçmesidir. 

Öğretmenin uyguladığı testin öğrencilerin tam seviyesini ölçmesi için 

önceki test skorlarıyla korelasyonuna bakılması.







• Geçerliliği artırmak için

• Ölçme aracındaki her sorunun hedef davranışların en az birisiyle ilişkili 
olmasına dikkat edilmelidir.

• Soruların bilenle bilmeyeni, doğru öğrenmiş olanla yanlış öğreneni 
ayırt edici mahiyette olmasına çalışılmalıdır.

• Ölçme aracının güvenilirlik özelliğine sahip olması gerekir. Çünkü bir 
Ölçme aracının geçerli olabilmesi onun güvenilir olmasına bağlıdır. Yani 
geçerlilik için güvenilirlik şarttır.

• Ölçme aracı işlenen konuları (hedef davranışları) yeterli ve dengeli 
biçimde kapsamalıdır. Bu hususta sınav planı çıkarmak ve plana uygun 
soru hazırlamak önemlidir.

• Özellikle başarıyı belirlemek için kullanılan Ölçme araçlarında Ölçme 
aracının ne kolay ne de zor olmaması gerekir. Ancak birkaç tane hem 
kolay hem de çok zor sorular bulunmalıdır ki ayırt edici olabilsin. 

Geçerlilik - XV



• Sınavdan önce öğrencilere çok sayıda soru vermek ve onların içinden 
bazılarını sorma yoluna gitmek de geçerliliği düşürür.

• Sınav düzeninin sağlanamayışı, kopya yapılamaya elverişlilik hali de 
geçerliliği düşürür. 

• Ölçme aracı uzmanlarca kontrol edilmiş olmalıdır.

• Aynı sorular tekrar tekrar sorulmamalıdır.

• Yetenek ölçmeye yarayan ölçme araçlarında uygulananların kültürleri 
dikkate alınmalıdır.

• Puanlama anahtarında bir eksikliğin olması ve yanlı puanlama 
önlenmelidir



Kullanışlık

• Bir testin kullanışlığı onun geliştirilmesi, çoğaltılması, uygulanması ve 
puanlamasının kolay ve ekonomik olması demektir. 

• Yazılı, çoktan seçmeli testler vb kendilerine göre avantajları vardır. 

• Testler kolay çoğaltılabilmelidir. Bazı testler zaman alıcı bazıları pahalı 
olabilir. 










