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Ölçme 

 Neden ölçme yaparız?

 O zaman ölçme nedir?

Nesnelerin gözlemlenip nitelik ve niceliklerinin uygun birim 
cinsinden dengini bulma işidir; 

Nitelikleri incelemek; gözlem sonuçlarını sayısallaştırmak, 
betimlemek ve tasvir etmek.

Örnekler:
Masanın genişliği 3 metredir.
Dolabın rengi kahverengidir.
Ali’nin boyu uzundur.



1. Doğrudan (Temel/Dolaysız) Ölçme 

2. Dolaylı (Göstergeyle) Ölçme

3. Türetilmiş Ölçme 

Ölçme Çeşitleri - I



Ölçme Çeşitleri – II

1) Doğrudan (Temel/Dolaysız) Ölçme: 

 Herhangi bir niteliği başka nitelikle ilişkilendirmeden 
gözlemek doğrudan ölçme olarak adlandırılır. (Terazi ile 
tartma, metre ile ölçme)

 Ölçme hatası azdır



Ölçme Çeşitleri - III

2) Dolaylı (Göstergeyle) Ölçme: 

 Herhangi bir değişkene ait niteliği başka değişkenler veya 
araçların niteliğinden faydalanarak ölçmektir. 

 Hata doğrudan ölçmeye göre daha fazladır.



Ölçme Çeşitleri - IV

3) Türetilmiş Ölçme: 

 İki ayrı ölçülen nitelik üzerinde yapılan (matematiksel) 
işlemler yardımıyla yeni bir ölçme sonucuna ulaşmadır. 

 Hata doğrudan ölçmeye göre daha fazladır.
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Ölçmede birimler

 ölçme aracını oluşturan en küçük parçadır. 

Doğal Birim
 Fiziksel ve somut olarak fark edilebilen birimdir (araba  sayısı).

Yapay Birim

Belli bir büyüklüğü evrensel olarak uzmanlarca kabul edilebilen 
birimdir (kilogram, metre).



Ölçmede Birimlerinin Özellikleri

eşitlik ölçeğin her bölmesinin birbirine eşit olmasıdır. 

genellik birimlerin herkes tarafından aynı anlamda kullanılması ve 
kabul görmesi.

amaca uygunluk ölçmeye uygun olarak kullanılması



• Ölçme işinde hatasız ölçmeler yapmak mümkün değildir.

• Ölçme Hatası: ölçülen nesnenin gerçek değeri ile ölçme sonucunda 
elde edilen değer arasındaki farktır. 

• Ölçmelerin hatası büyük ölçüde ölçme aracının özelliğine 
bağlıdır. İki özellik vardır:

o birim

o başlangıç noktası 

• Ölçmede kullanılan başlangıç noktası 0 (sıfır) ile başlar. 

Ölçmede Sıfır Kavramı - I



• Ölçmede 0 (sıfır) kavramı ikiye ayrılır: 

I.Mutlak (Doğal) Sıfır:
• Yokluk ifade eden sıfıra mutlak/doğal sıfır denir. 

II.Keyfi / Göreli/Saymaca(Yapay) Sıfır
• Bu sıfır yokluk ifade etmez ve belirli varsayımlarla tanımlanmıştır. 

Ölçmede Sıfır Kavramı - II
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• Değişken: Gözlemden gözleme değişik derecelerde değerler alabilen 
ve ölçülebilen özelliklerdir.
 Nitel Değişkenler

 Nicel Değişkenler

 Sürekli Değişkenler

 Süreksiz Değişkenler

• Araştırmanın amacına göre:
 Bağımlı Değişken

 Bağımsız Değişken

 Ara Değişken

Değişken - I



Değişken - II

Nicel Değişken Nitel Değişken

 Sayılarla ifade edilir

 Sıralama yapılır

 Sembol ve sıfatlarla 
ifade edilir
 Sıralama yapılmaz

• Boy uzunluğu  (Nicel)

• Ağırlık (Nicel)

• Medeni Durum (Nitel)

• Cinsiyet (Nitel)

• Yaş (Nicel)

• Okul türü (Nitel)

• Sporcu forma numarası (???)



Değişken - II

Sürekli Değişken Süreksiz Değişken

 matematiksel olarak 
herhangi iki değeri arasında 
bir başka değeri bulunabilir. 
 rasyonel ve reel sayılar 

kullanılır

 farklı iki değer arası 
parçalara bölünemiyor.

Tamsayı ve ifadeler 
kullanılır

• Boy uzunluğu > 1.72 m (Sürekli)

• Ağırlık > 2.5 kg  (Sürekli)

• Medeni Durum > bekar    (Süreksiz)

• Cinsiyet > erkek    (Süreksiz)

• Yaş > 3 yaş     (Sürekli)

• Okul türü > anadolu lisesi (Süreksiz)

• Sporcu forma numarası (???)



Değişken - III

Bağımsız Değişken Bağımlı Değişken

Sonucu etkiler

Etkileyen

 Sonuç durumda 

Etkilenen

• Öğretmenin performansı → öğrenci performansı

• Para → refah düzeyi

• Sıcaklık → sütün bozulması



Değişken - IV

Bağımsız Değişken Bağımlı Değişken

Ara Değişken
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Ölçek ve Ölçek Türleri-I

Ölçek
Ölçme araçlarında kullanılan ölçme birimi

Ölçme sonuçlarının formal nitelikleri olarak tanımlanması

 dört gruba ayrılır:
1. Sınıflama Ölçekleri

2. Sıralama Ölçekleri
3. Eşit aralıklı Ölçekler
4. Oranlı Ölçekler



Ölçek ve Ölçek Türleri-II

1. Sınıflama Ölçekleri
 Gözlemin en basit biçimidir

 Birbirleri arasında matematiksel işlemler yapılamaz

 İstatiksel işlem olarak frekans ve mod belirlenir

 Örnek:

kız-erkek seçim sonuçları

67%

33%

istatistiksel gösterim

kız

erkek



Ölçek ve Ölçek Türleri-III

2. Sıralama (derecelendirme) Ölçekleri
 Aynı türden olan nesnelerin ve varlıkların sahip oldukları özelliklere göre 

belli bir sıraya konulması

 Başlangıç noktasındaki sabitlik ve sıralar arası eşitlik söz konusu değildir.

 İstatiksel işlem olarak frekans, mod ve medyan belirlenir
 Bir anket sorusu örneği:

19%

31%
37%

13%

Sonuçlar

1

2

3

4

sınıf mevcudu = 80

medyan = 3



Ölçek ve Ölçek Türleri-IV



Ölçek ve Ölçek Türleri-V

4. Oranlı Ölçekler
 En gelişmiş ölçek türüdür.

 Mutlak sıfır noktası mevcuttur.

 Sıralar arası eşittir.

 İstatiksel ve matematiksel olarak her türlü işlem yapılır (+, -, ×, ÷).

 örnek: 
 Metre ve  kg 
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Değerlendirme-I

• ölçme → bir tasvir (betimleme) işi, 

• değerlendirme → bir yargılama işidir 

• Ölçme; bir tasvir, betimleme, nesnelerin özelliklerini gözlemleyip, gözlem 
sonuçlarını sembollerle ifade etme işi

• Değerlendirme; Ölçme sonucu elde edilen bilgilerden hareketle, elde edilen 
bu bilgileri bazı ölçütlerle karşılaştırarak ölçümlerden bir anlam çıkarmak ve 
ölçülen nesneler hakkında bir değer yargısına ulaşma işidir. 



Değerlendirme-II

• Ölçümlerden bir anlam çıkarmak ya da ölçüm sonuçlarını anlamlandırabilmek 
için bir ölçütle (kıstas, kriter, norm) karşılaştırmak gerekir. 

• Ölçüt → ortak değerdir. Buna göre 
• değerlendirme; bir ölçüm ile bir ölçütün karşılaştırılmasıdır. 

• Örnek:
• Ali’nin matematik notu → 80 
• Geçme Notu → 50 
• O halde Ali “başarılı” olarak Kabul edilir.
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Değerlendirme-IV

Değerlendirme

Ölçüte Göre

Mutlak

Bağıl

Sürece Göre

Sonuç 
(summative)

Süreç 
(normative)

Amaca Göre

Tanıma Yerleştirme

Biçimlendirme Yetiştirme 

(izleme)

Değer Biçme 

(Düzey belirleme)



Değerlendirme-III

Ölçüte Göre
• Mutlak değerlendirme

• Mesela bir İlköğretim okulunda sınıf geçme notu; 5'lik not sistemine 
göre (2), bir lisede 10'luk not sistemine göre (5) bir üniversitemizde 
CC’dir.

• Bağıl değerlendirme

• grubun başarı derecesi alınıp, bu başarı sınırı ölçüt olarak kabul 
edilebilmektedir. 

• Örnek:

• 4 kişinin aldığı notlar: hangisi başarılı?

Ayşe Ali Kerem Merve

30 20 25 15







Değerlendirme-V

Amaca Yönelik Değerlendirme:
1. Tanımaya-yerleştirmeye yönelik değerlendirme:

• amaç:hazırbulunuşluk düzeylerini belirlemek
• öğrencilerden hangilerinin, hangi dersi alacağı ve hangi programa 

yerleştirileceğine karar verilir.
• Asıl amaç not vermek değildir.
• Faydaları

• öğrencilerin ne bilip bilmediği görülür
• gruptaki öğrenci  kitlesi uyum derecesi tespit edilir
• Öğrencilerin alan derslerindeki seviyeleri belirlenir
• Öğretmenin kendisini tanıma açısından ise ön test-son test 

uygulaması yapılır
• Örnek:

• Seviye tespit sınavları



Değerlendirme-VI

2. Biçimlendirme-Yetiştirmeye Yönelik Değerlendirme(Formative)

• Amaç: 
•Öğrencinin öğrenmede güçlük çektiği davranışları belirlemek ve eksiklikleri 
gidermek, yanlışlıkları düzeltmek ve bir sonraki konuya (üniteye) başlamak 
için gerekli ön öğrenmeleri (giriş davranış) tamamlamaktır. 
•Asıl amaç not vermek değildir.

•Sürece yönelik değerlendirmedir.

• Örnek: 
•Ünite ya da izleme testleri



Değerlendirme-VII

3. Değer Biçmeye Yönelik Değerlendirme (Summative)

• Öğrencinin başarısını tespit etmek ve not vermek amacıyla yapılan bu 
değerlendirmede kullanılan ölçme aracı düzey belirleme testleridir.

• Asıl amaç not vermektir.

• Sonuca yönelik bir değerlendirmedir
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Değerlendirme-VIII

Alternatif Değerlendirme Yaklaşımları

Yeni ilkokul programına göre:

•Sonuç değerlendirilmesinde→ sürecin değerlendirilmesi

•Bilginin hatırlanılmasından → bilgi yapılandırılması

•Soyut görevlerden → somut becerilere

•Tek doğru cevap yerine → eleştirisel düşünme ve çok doğru cevap

•Örtülü ve belirsiz değerlendirmeden → açık ve belirgin ölçütler 



Değerlendirme-IX

Ölçme Değerlendirme

Gözlem yapılır Gözlem sonuçlarını yorumlama

Sayı ve sembollerle ifade Yargı ve kararla ifade

objectifler Subjektir

Sonuç tektir, değişmez Sonuç duruma göre değişir

Değerlendirmenin ön koşuludur Ölçmeyi kapsayan


