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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.



Cevap: B

KPSS-2006



Cevap: D

KPSS-2008



• 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 Hata





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 



Test ya da Ölçek nedir?
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Ölçek ya da Test?

• Yapıların ve davranışların ölçülmesinde kullanılan bilgi toplama yolu.
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Klasik Test Teorisi

• Xi = Ti + Ei

X = Gözlene Skor (Toplam)

T = Gerçek skor (Beklene Skor)

E = tesadüfi hata

• Gerçek Skorlar  güvenirlik ve gözlenen skorlar fonksiyonudur. 


