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ÖZET 

 

GENELLENEBİLİRLİK KURAMINDA KARAR ÇALIŞMALARI İÇİN 

KESTİRİLEN GÜVENİRLİK KATSAYILARININ İNCELENMESİ 

 

KAMIŞ, Ömer 

Yüksek Lisans, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı 

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN 

Ocak, 2018, xii+95 Sayfa 

 

Bu araştırmanın amacı, Genellenebilirlik Kuramı Karar çalışmalarında farklı 

puanlayıcı sayıları için kestirilen G ve Phi katsayıları ile gerçek durumda aynı puanlayıcı 

sayıları için elde edilen G ve Phi katsayılarını çaprazlanmış desende karşılaştırmaktır. 

Araştırma kuramsal (pure) araştırma türündedir. Araştırma G kuramı kapsamında 120 

birey (öğrenci), altı madde ve toplamda 12 puanlayıcı olmak üzere üç değişkenlik kaynağı 

üzerinde yürütülmüştür. 

Araştırma verilerinin toplanmasında araştırmacı tarafından geliştirilen ve altı açık 

uçlu maddeden oluşan bir başarı testi ile bu maddeleri puanlamak için araştırmacı 

tarafından geliştirilen bütünsel dereceli puanlama anahtarı kullanılmıştır. Verilerin 

analizinde öncelikle iki, dört ve altı puanlayıcı için gerçek ölçme durumları oluşturularak 

G ve Phi katsayıları elde edilmiştir. Ardından her bir durum için diğer ölçme 

durumlarından K çalışmaları yapılarak kestirimde bulunulmuştur. Son olarak iki, dört ve 

altı puanlayıcı için elde edilen ve kestirilen G ve Phi katsayıları ayrı ayrı 

karşılaştırılmıştır. 

Araştırmanın bulgularına göre puanlayıcı sayısının artırılması ile kestirilen G ve 

Phi katsayıları bazı durumlarda gerçek durumdaki değerinden daha büyük, bazı 

durumlarda ise gerçek durumdaki değerinden daha küçük olarak kestirilmiştir. Bununla 

birlikte, aynı puanlayıcı sayısı için gerçek durumda elde edilen ve farklı K çalışmalarında 

kestirilen G ve Phi katsayıları arasında her zaman bir örüntü olmayabileceği sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Genellenebilirlik kuramı, K çalışması, güvenirlik, kuramsal araştırma 
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SUMMARY 

 

EXAMINATION OF THE RELIABILITY COEFFICIENTS ESTIMATED FOR 

DECISION STUDIES IN GENERALIZABILITY THEORY 

 

KAMIŞ, Ömer 

Master, Department of Measurement and Evaluation in Education 

Supervisor: Assist. Prof. Dr. Celal Deha DOĞAN 

January, 2018, xii+95 Pages 

 

The aim of this research is to compare the G and Phi coefficients estimated in D 

studies in G theory and obtained in the actual cases for the same conditions of similar 

facets in D studies in crossed design. This research is a pure research. The study was 

conducted on 120 individuals (students), six items and 12 raters. In the collection of the 

research data, an achievement test composed of six open ended questions and a holistic 

rubric was used. The achievement test and the rubric was developed by the researcher. 

In the analysis of the data, firstly, G and Phi coefficients were obtained by creating 

the actual cases for two, four and six raters. Then, for each actual cases, the D studies 

were made by using the other actual case data and G and Phi coefficients were estimated. 

Finally, the G and Phi coefficients obtained and estimated for two, four and six raters 

were compared separetely. 

According to the findings of this research, sometimes G and Phi coefficients 

estimated in D studies by increasing the number of raters were greater than obtained in 

actual cases and sometimes were smaller than obtanied in actual cases. However, it was 

concluded that the pattern may not be always between, for same rater number, the 

reliability coefficients obtained in actual cases and estimated in D studies. 

Keywords: Generalizability theory, D studies, reliability, pure research 
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ÖNSÖZ 

 

Eğitimde ve psikolojide yapılan ölçme işlemlerinde bireylerin özellikleri 

çoğunlukla dolaylı olarak ölçülmektedir. Bununla birlikte, ölçme işlemlerine çeşitli 

kaynaklardan hatalar karışabilmektedir. Bu hataların belirlenmesinde ve bireylerin 

gözlenen puanlarından gerçek puanlarının tahmin edilmesinde ölçme kuramlarından 

yararlanılmaktadır. Bu kuramlardan biri de Genellenebilirlik Kuramıdır (GK). 

Genellenebilirlik Kuramı ile bir ölçme işlemindeki birden fazla hata kaynağı bir 

arada ele alınabilmekte ve tek bir analizle değişkenlik kaynaklarına ilişkin varyans 

değerleri elde edilebilmektedir. Bu varyans değerlerinden istenen varyanslar ölçme objesi 

olarak isimlendirilirken diğerleri hata olarak adlandırılmaktadır. Ayrıca, hesaplanan bu 

varyans değerleri güvenirlik katsayısı elde edilmesinde kullanılmaktadır. 

Genellenebilirlik Kuramında G ve Phi olmak üzere iki farklı güvenirlik katsayısı 

hesaplanabilmektedir. Bu katsayılardan G katsayısı ölçme objesi hakkında göreli kararlar 

almada kullanılırken, Phi katsayısı da mutlak kararlar almada kullanılmaktadır. Bununla 

birlikte, GK’da değişkenlik kaynaklarının sayıları değiştirilerek ölçme işleminin sonraki 

uygulamaları için güvenirlik kestiriminde bulunulabilmektedir. Bu işlemler Karar 

çalışmaları olarak adlandırılmaktadır. Ancak yapılan bu kestirimlerin gerçek durumu ne 

düzeyde yansıttığı tam olarak bilinememektedir. Bu araştırmada Karar çalışmalarında 

kestirilen güvenirlik katsayıları ile değişkenlik kaynaklarının Karar çalışmalarındaki 

sayılarına karşılık gerçek durumlarda elde edilen güvenirlik katsayıları karşılaştırılmış ve 

Karar çalışmalarının gerçek durumları ne derecede yansıttığına katkı sağlanmaya 

çalışılmıştır. 
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BÖLÜM 1 

 

GİRİŞ 

 

Bu bölümde, araştırmanın problem durumu, amacı, önemi, sayıltı ve sınırlılıkları 

ile çalışmada yer alan tanımlar ve kısaltmalar yer almaktadır. 

 

Problem Durumu 

 

Her bilim dalında ilgili özellikleri çeşitli açılardan değerlendirmek için ölçme 

araçları geliştirilmiştir. Eğitimde ve psikolojide kişilik, ilgi, tutum, yetenek ve başarı gibi 

özellikler ölçme konusu olarak ele alınmaktadır. Bu özelliklerin ölçülmesinde ise 

psikolojik testler kullanılmaktadır. Psikolojik test temel olarak bir davranış örnekleminin 

standart ve objektif bir ölçüsüdür. (Anastasi, 1982). Psikolojik testler kullanılarak yapılan 

ölçmeler psikolojik ölçme olarak adlandırılabilir (Cohen ve Swerdlik, 2009). 

Erkuş (2014)’a göre ise psikolojik ölçmeler çoğunlukla dolaylı ölçme türündedir. 

Diğer bir ifadeyle, bireylerin ölçmeye konu olan özellikleri uyarıcı adı verilen ve ilgili 

özelliği ölçtüğü varsayılan maddeler aracılığıyla ölçülmektedir. Bireyler maddelere 

verdikleri tepkilerden belli puanlar almakta ve böylece gözlenen puanlar elde 

edilmektedir. Bu gözlenen puanlar ise bireylerin ilgilenilen psikolojik özelliğe gerçekte 

ne derecede sahip olduğunun belirlenmesinde kullanılmaktadır (Özgüven, 2012). Bir 

ölçme aracının tekrarlı uygulamalarında aynı bireye ilişkin gözlenen puanlarda çeşitli 

faktörlerden kaynaklı farklılıklar olabilmektedir. Bu farklılıklar ölçme bağlamında hata 

olarak ele alınmaktadır. Bu hataların kaynakları genel olarak ölçme işleminin yapıldığı 

bağlam (ölçme işleminin uygulayıcısı, puanlayıcı ile ilgili faktörler de dâhil olmak üzere, 

ölçme işleminin yapıldığı ortam ve ölçmenin gerçekleştirilme nedeni), testi alan ve testin 

kendisi gibi üç grupta toplanabilir (Urbina, 2004). 

Yukarıdaki üç hata kaynağından oluşan hatalar ise sabit, sistematik ve tesadüfi 

olmak üzere üç türlüdür. Bunlardan sabit hata, bir ölçmeden diğerine miktarı değişmeyen 

hatalar olarak tanımlanırken sistematik hatalar ise ölçülen özelliğe, ölçme işlemine veya 

ölçme koşullarına bağlı olarak bir ölçmeden diğerine miktarı değişen hatalardır. Tesadüfi 

hatalar ise kaynağı iyi bilinmeyen hatalardır ve ölçme işleminde puanlara gelişigüzel 

karışırlar (Turgut ve Baykul, 2011). Hem sistematik hem de tesadüfi hatalar puanların 
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yorumlanmasında sorun oluşturur. Tesadüfi hatalar aynı zamanda test puanlarının hem 

kullanışlılığını hem de tutarlılığını azaltır (Crocker ve Algina, 2008). Ölçme işlemine 

karışabilen bu hatalar ölçme işleminden elde edilen puanların geçerliğini ve güvenirliğini 

azaltmaktadır. 

Geçerlik, ölçme işleminden elde edilen puanların amaca hizmet etme derecesi 

iken güvenirlik, kısaca, ölçme aracından elde edilen puanların tesadüfi hatalardan 

arınıklık derecesi olarak tanımlanmaktadır. Crocker ve Algina (2008)’ya göre güvenirlik, 

aynı bireylerin benzer koşullar altında tekrar test edildiğinde aynı sonuçların elde 

edilmesidir. İşe vuruk terim olarak güvenirlik, bireylerin sapma puanlarının veya z 

puanlarının aynı testin veya paralel (eş değer) formlarının tekrar tekrar uygulanması 

sonucu nispeten tutarlı kalması olarak tanımlanabilir. Baykul, (2010)’a göre güvenirliğin 

“duyarlılık”, “kararlılık” ve “tutarlılık” gibi anlamları vardır. Duyarlılık, ölçme 

aracındaki veya ölçme sonuçlarındaki birimin büyüklüğünü ifade ederken kararlılık, bir 

psikolojik özelliğin aynı ölçme aracıyla birden çok defa ölçülmesi sonucu birbirine yakın 

sonuçların elde edilmesini ifade eder. Tutarlılık ise, ölçme aracını oluşturan maddelerin 

ölçme aracının bütünüyle olan tutarlılığıdır. Güvenirlik düzeyinin yüksek olması için 

ölçme işlemine karışan hataların en aza indirilmesi gerekmektedir. 

Ölçme işlemine karışan hataları ve yapılan ölçme uygulamalarının güvenirliğini 

belirlemede Klasik Test Kuramı (KTK), Genellenebilirlik Kuramı (GK) ve Madde Tepki 

Kuramı (MTK) gibi ölçme kuramlarından yararlanılabilir. Klasik Test Kuramına göre 

güvenirlik tahmin yöntemleri test-tekrar test yöntemi, eşdeğer formlar yöntemi, iki yarıya 

bölme yöntemidir. Bunun yanında Kuder-Richardson (KR 20-21) ve Cronbach alpha 

formülleri de ölçme uygulamalarının güvenirliğinin belirlenmesinde kullanılmaktadır. Bu 

yöntemler güvenirliği katsayı olarak veren yöntemlerdir. Bunun haricinde bir de 

güvenirliği puan olarak kestiren ölçmenin standart hatası vardır (Aiken, 1971; Erkuş, 

2003; Gronlund ve Waugh, 2009). 

Klasik Test Kuramındaki güvenirlik tahmin yöntemlerinin her birinde farklı bir 

hata kaynağı ele alınıp incelenmektedir. Örneğin, test tekrar test yönteminde zaman hata 

kaynağı dikkate alınırken eş değer formlar yönteminde testin kapsamı hata kaynağı olarak 

dikkate alınmaktadır. KTK’ya göre bir ölçme işleminden elde edilen puanların 

güvenirliğini belirlerken her bir hata kaynağı için ayrı ayrı analiz yapmak gerekmektedir. 

KTK’nın bu sınırlılığına karşı bir ölçme işlemindeki tüm hata kaynaklarını bir arada ele 

alan ve tek bir analizle tüm hata kaynaklarına ilişkin varyans değeri vererek güvenirlik 

katsayısını ortaya koyan GK’nın temelleri 1940’lı yılların başlarında atılmıştır. Cronbach, 



3 
 

 
 

Rajaratnam, Gleser, Shavelson ve Webb’in katkılarıyla kuram geliştirilmiştir (Crocker ve 

Algina, 2008). 

Genellenebilirlik (G) analizleri, sadece çeşitli hata kaynaklarının göreceli önemini 

anlamak için değil aynı zamanda güvenilir ölçme süreçleri tasarlamada da kullanılır. 

GK’nın bir diğer avantajı da çok sayıda hata kaynağının tek bir analizle ayrı ayrı 

belirlenebilmesidir. 

Genellenebilirlik Kuramında bir ölçme durumunda puanlarda varyans oluşturan 

her bir etmene değişkenlik kaynağı denilmektedir. Bir değişkenlik kaynağı tarafından 

tanımlanan evren de yüzey (facet) olarak isimlendirilmektedir. Bir yüzeyin her bir düzeyi 

ise koşul olarak adlandırılır. GK’da bir ölçme durumunda ele alınan yüzeylerle farklı 

desenler oluşturmak mümkündür. Eğer bir yüzeyin tüm koşulları diğer bir yüzeyin tüm 

koşulları tarafından gözlemleniyorsa bu desene tümüyle çaprazlanmış desen denir ve 

yüzeyler arasına “x” işareti konulur. Eğer bir yüzeyin bazı koşulları diğer bir yüzeyin bazı 

koşulları tarafından gözlemleniyorsa bu desene de yuvalanmış desen denir ve yüzeyler 

arasına “:” işareti konulur (Shavelson ve Webb, 1991). 

Genellenebilirlik Kuramında ölçme uygulamasındaki değişkenlik kaynaklarının 

hangisine ilişkin varyans istenen bir varyans ise o değişkenlik kaynağı ölçme objesi 

olarak isimlendirilir (Güler, Kaya Uyanık, ve Taşdelen Teker, 2012; Suen, 1990). GK’da 

ölçme objesi hakkında göreli ve mutlak kararlar alınabilmektedir. Bunun için öncelikle 

göreli ve mutlak hata varyansları hesaplanıp ardından G ve Phi katsayıları elde 

edilmektedir. G katsayısı göreli kararlar almada kullanılan güvenirlik katsayısı iken Phi 

katsayısı mutlak kararlar almada kullanılan güvenirlik katsayısıdır (Brennnan, 2001). 

Genellenebilirlik Kuramında bir ölçme durumuna ilişkin güvenirlik hesaplanırken 

G ve Karar (K) çalışması olmak üzere iki çalışma yürütülmektedir. G çalışmasının amacı, 

bir ölçme durumundaki değişkenlik kaynakları hakkında olabildiğince fazla bilgi 

sağlamak iken K çalışmasının amacı, güvenilir ölçme durumları oluşturmak için 

değişkenlik kaynaklarının sayısını belirlemektir (Shavelson ve Webb, 1991). GK’daki G 

ve K çalışmaları uluslararası ve ulusal düzeyde yapılan ve açık uçlu maddeler ile 

puanlayıcıların veya hakemlerin değişkenlik kaynağı olarak yer aldığı pek çok ölçme 

uygulamaları için güvenirliğin hesaplanmasında kullanılabilir. 

Uluslararası Öğrenci Başarısını Değerlendirme Programı (Programme for 

International Student Assessment (PISA)) uygulamalarında ilk uygulama olan 2000 

yılından bu yana açık uçlu maddeler kullanılmaktadır (Organisation for Economic 

Cooperation and Development (OECD), 2002). Benzer şekilde Uluslararası Matematik 
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ve Fen Eğilimleri Araştırması (Trends in International Mathematics and Science Study 

(TIMSS)) uygulamalarında da 1995 yılından bu yana açık uçlu maddeler kullanılmaktadır 

(International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA), 1996). 

Aynı zamanda Türkiye’de yapılan merkezi sınavlarda da açık uçlu maddelerin 

kullanılması planlanmaktadır. Örneğin, ÖSYM tarafından 3 Kasım 2013 tarihinde “Açık 

Uçlu Sorularla Deneme Sınavı” isimli bir kitapçık hazırlanmıştır. Ayrıca 2017 yılında 

yapılan Lisans Yerleştirme Sınavlarında (LYS) açık uçlu maddeler (kısa yanıtlı) 

kullanılmıştır (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2017). Buna ek olarak, 

Anadolu Üniversitesi Açık öğretim, İşletme ve İktisat Fakültesi sınav yönetmeliğinde 

değişikliğe giderek ara sınavlarda açık uçlu madde türlerinin kullanılabileceğini 

belirtmiştir (Resmi Gazete, 2017). Merkezi sınavların yanında, okullarda öğretmenler, 

öğrencilerinin öğrenme eksikliklerini ve son öğrenme düzeylerini belirlemek için açık 

uçlu madde türlerinden oluşan ölçme araçlarını tercih etmektedirler. Benzer şekilde, 

üniversitelerin İngilizce hazırlık sınıflarında öğrencilerin yazılı anlatım becerilerinin 

değerlendirilmesinde de açık uçlu madde türlerinden oluşan ölçme araçları 

kullanılmaktadır. 

Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından son yıllarda öğrencilerin 

yazılı anlatım ve akademik becerilerinin değerlendirilmesi amacıyla açık uçlu maddelerin 

kullanıldığı projeler yürütülmektedir. Bu projelerden biri “Akademik Becerilerin 

İzlenmesi ve Değerlendirilmesi (ABİDE)” iken bir diğeri de “Yazılı Anlatım 

Becerilerinin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi” projesidir. Bu projelerde ve diğer bazı 

merkezi sınavlarda (LYS, Açık Öğretim) öğrencilerin açık uçlu maddelere verdiği 

yanıtların değerlendirilmesinde birden fazla puanlayıcının kullanılması planlanmaktadır. 

Yapılması planlanan bu ve buna benzer ölçme uygulamaları ile kurum ve sınıf içi 

ölçme uygulamalarında puanların güvenirliğinin belirlenmesinde GK’daki G ve K 

çalışmalarından yararlanılabilir. K çalışmalarından yararlanarak ileriki uygulamaları 

daha güvenilir şekilde oluşturmak için gerekli olan madde ve puanlayıcı sayısı 

belirlenebilir. K çalışmalarında madde ve puanlayıcı sayısı değiştirilerek oluşturulan 

farklı ölçme durumları için güvenirlik (G ve Phi) katsayıları kestirilebilir. K 

çalışmalarında kapsam geçerliğinden dolayı uygulamada madde sayısının 

değiştirilmesinin zor olması sebebiyle genellikle puanlayıcı sayısı değiştirilerek 

güvenirlik kestiriminde bulunulmaktadır. Bu süreçte yüzeylerdeki yeni koşul sayılarına 

ilişkin yeniden bir varyans değeri hesaplanmayıp G çalışmasında elde edilen varyans 

değerleri kullanılmaktadır. Göreli ve mutlak hata varyanslarının kestiriminde sadece 

http://www.iea.nl/sites/default/files/fileadmin/user_upload/IEA_Documents/Statutes_Association_170706.pdf
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koşul sayılarının yerine yeni durumdaki değerleri yazılmaktadır. Kestirilen hata 

varyansları ölçme işleminin sonraki uygulamalarına ilişkin güvenirlik katsayılarının 

hesaplanmasında kullanılmaktadır. Bununla birlikte, K çalışmalarında kestirilen 

güvenirlik katsayılarının gerçek durumdaki değerleri ile ne derecede tutarlı olduğu önemli 

bir soru işaretidir. 

Karar çalışmalarında yapılan bu kestirimin gerçek durumu ne düzeyde 

yansıttığının bilinmesi önemlidir. Bu durum, K çalışması sonuçlarının daha doğru 

yorumlanmasına ve daha nitelikli kararlar alınmasına katkı sağlayabilecektir. Ayrıca, 

gerçekleştirilen bir ölçme uygulamasında yer alan değişkenlik kaynaklarından birinin 

puanlayıcı olduğu durumda, güvenilir puanlama için gerekli olan puanlayıcı sayısının 

belirlenmesinde K çalışması sonuçlarından yararlanılabilmektedir. Puanlayıcı sayısının 

belirlenmesinde isabetli karar verilebilmesi için K çalışması sonuçlarının gerçek durumu 

ne düzeyde yansıttığının bilinmesi önem taşımaktadır. 

Karar çalışmalarında kestirilen güvenirlik katsayılarının gerçek durumdaki 

değerlerinden farklı çıkması birtakım sorunlar oluşturabilir. Kestirilen güvenirlik 

katsayılarının gerçekteki değerinden düşük çıkması durumunda değişkenlik kaynaklarına 

ilişkin hatayı azaltmak amacıyla koşul sayıları arttırılacaktır. Bu durum kaynak israfına 

yol açabilecektir. Bununla birlikte, kestirilen güvenirlik katsayılarının gerçekteki 

değerinden yüksek çıkması ise hedeflenen güvenirlik düzeyine ulaşılamamasına neden 

olabilecektir. Bu ve buna benzer sorunların yaşanmaması için K çalışmalarında kestirilen 

güvenirlik katsayılarının gerçek durumu ne derecede yansıttığının bilinmesi önem 

taşımaktadır. Ancak bu konuya ilişkin yapılan çalışmalar sınırlı sayıdadır. 

Alanyazın incelendiğinde, Genellenebilirlik Kuramına dayalı K çalışmalarının 

yapıldığı araştırmalar (Anıl ve Büyükkıdık, 2012; Büyükkıdık ve Anıl, 2015; Can Aran, 

Güler, ve Senemoğlu, 2014; Deliceoğlu ve Çıkrıkçı Demirtaşlı, 2012; Güler, 2009; Güler 

ve Gelbal, 2010; Han, 2016; Hoyt ve Melby, 1999; Lin ve Zhang, 2014; Nalbantoğlu 

Yılmaz ve Gelbal, 2011; Wu ve diğerleri., 2016; Yelboğa, 2008, 2012; Yelboğa ve 

Tavşancıl, 2010) bulunmaktadır. Bu araştırmalarda öncelikle bir ölçme durumu 

oluşturulmuştur. Daha sonra G çalışması yapılmış ve ardından puanlayıcı veya madde 

sayıları değiştirilerek yapılan K çalışmaları sonucunda kestirilen güvenirlik değerleri 

yorumlanmıştır. K çalışmalarında kestirilen güvenirlik değerleri ile K çalışmalarındaki 

puanlayıcı sayısı için gerçekte elde edilen güvenirlik değerlerinin karşılaştırıldığı 

alanyazında sınırlı sayıda araştırmaya (Arsan, 2012; Atılgan ve Tezbaşaran, 2005; Gao 

ve Brennan, 2001; Kamış ve Doğan, 2017) rastlanmıştır. Bununla birlikte, bu çalışmaların 
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bir kısmında yüzeylerdeki koşulların ilgili evrenlerden nasıl seçildiğine ilişkin bilgiler 

sınırlı düzeyde verilmiştir. Ayrıca, puanlayıcıların evrenden seçkisiz seçildiği bir 

çalışmaya ise rastlanılamamıştır. Bu araştırmada ise puanlayıcılar için bir evren 

tanımlanmış ve puanlayıcılar bu evrenden seçkisiz olarak seçilmiştir. 

Genellenebilirlik Kuramındaki K çalışmalarında kestirilen güvenirlik 

katsayılarının gerçek durumu ne derecede yansıttığının bilinmesi, K çalışması 

sonuçlarının daha doğru yorumlanabilmesine ve olası birtakım sorunların 

önlenebilmesine katkı getirecektir. Bu nedenle bu araştırmanın problemi, 

Genellenebilirlik Kuramı G çalışmalarında elde edilen varyans değerlerinin K 

çalışmalarında kullanılmasıyla kestirilen güvenirlik katsayılarının, gerçek durumda elde 

edilen güvenirlik katsayılarını ne derecede yansıttığının incelenmesidir. 

 

Amaç 

 

Bu araştırmanın amacı, Genellenebilirlik Kuramı Karar çalışmalarında farklı 

puanlayıcı sayıları için kestirilen G ve Phi katsayıları ile gerçek durumda aynı puanlayıcı 

sayıları için elde edilen G ve Phi katsayılarını çaprazlanmış desende karşılaştırmaktır. Bu 

genel amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır. 

1. Ölçme objesi sırasıyla birey, madde ve birey-madde olarak seçildiğinde 

puanlayıcı sayısının, 

a) Gerçekte 2 olduğu durumda elde edilen G ve Phi katsayıları ne 

düzeydedir? 

b) Gerçekte 4 olduğu durumda yapılan Karar çalışması sonucunda 2 

puanlayıcı için kestirilen G ve Phi katsayıları ne düzeydedir? 

c) Gerçekte 6 olduğu durumda yapılan Karar çalışması sonucunda 2 

puanlayıcı için kestirilen G ve Phi katsayıları ne düzeydedir? 

2. Ölçme objesi sırasıyla birey, madde ve birey-madde olarak seçildiğinde 

puanlayıcı sayısının, 

a) Gerçekte 4 olduğu durumda elde edilen G ve Phi katsayıları ne 

düzeydedir? 

b) Gerçekte 2 olduğu durumda yapılan Karar çalışması sonucunda 4 

puanlayıcı için kestirilen G ve Phi katsayıları ne düzeydedir? 

c) Gerçekte 6 olduğu durumda yapılan Karar çalışması sonucunda 4 

puanlayıcı için kestirilen G ve Phi katsayıları ne düzeydedir? 
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3. Ölçme objesi sırasıyla birey, madde ve birey-madde olarak seçildiğinde 

puanlayıcı sayısının, 

a) Gerçekte 6 olduğu durumda elde edilen G ve Phi katsayıları ne 

düzeydedir? 

b) Gerçekte 2 olduğu durumda yapılan Karar çalışması sonucunda 6 

puanlayıcı için kestirilen G ve Phi katsayıları ne düzeydedir? 

c) Gerçekte 4 olduğu durumda yapılan Karar çalışması sonucunda 6 

puanlayıcı için kestirilen G ve Phi katsayıları ne düzeydedir? 

 

Önem 

 

Genellenebilirlik Kuramı ile yapılan çalışmalarda araştırmacılar, K çalışmaları 

yaparak daha güvenilir ölçme süreçleri tasarlamak için kullanılması gereken değişkenlik 

kaynaklarına ilişkin koşul sayılarını belirlemeye çalışmaktadır. K çalışmalarında yaygın 

olarak puanlayıcı sayısı değiştirilerek oluşturulan farklı durumlar için güvenirlik 

kestiriminde bulunulmaktadır. K çalışmalarında farklı puanlayıcı sayıları için kestirilen 

G ve Phi katsayılarının gerçek durumu ne düzeyde yansıttığının bilinmesinin K 

çalışmalarının daha doğru yorumlanabilmesine ve daha nitelikli kararlar alınmasına katkı 

sağlaması beklenmektedir. 

Türkiye’de yapılan merkezi ölçme uygulamalarında bazı maddelerin kısa yanıtlı 

olduğu testlerin kullanılması planlanmaktadır ve deneme uygulamaları 

gerçekleştirilmektedir. Bunun yanında, MEB ve diğer kuruluşlar tarafından desteklenen 

ve gerçekleştirilen bazı projelerde ve üniversitelerin hazırlık sınıflarında öğrencilerin 

yazılı anlatım becerilerinin değerlendirilmesinde açık uçlu maddelerden oluşan testler 

kullanılabilmektedir. Ayrıca üniversitelerin beden eğitimi ve spor yüksekokullarına 

öğrenci kabulünde ve tıp fakültelerindeki öğrencilerin çeşitli becerilerinin 

değerlendirilmesinde performansa dayalı ölçme uygulamaları gerçekleştirilmektedir. 

Tüm bu ölçme uygulamalarının gerçekleştirilmesinde birden fazla puanlayıcının 

kullanılması söz konusudur. Bu ölçme uygulamalarında kullanılacak en uygun puanlayıcı 

sayısının belirlenmesinde K çalışmalarından yararlanılabilir. Bu araştırma ile tüm bu 

uygulamalara ilişkin K çalışmalarının sonuçlarının daha doğru yorumlanmasına ve 

güvenilir puanlamayı gerçekleştirecek puanlayıcı sayısının belirlenmesine katkı 

sağlanacağı düşünülmektedir. 
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Genellenebilirlik Kuramı K çalışmalarında kestirilen ve gerçek durumlarda elde 

edilen güvenirlik katsayılarının karşılaştırıldığı çalışmaların bir kısmında değişkenlik 

kaynaklarının koşullarının ilgili evrenden nasıl seçildiğine ilişkin bilgiler sınırlıdır. Bu 

araştırmada ise her bir değişkenlik kaynağı için bir evren tanımlanmış ve koşulları 

oluşturan öğeler evrenden seçkisiz olarak seçilmiştir. Bu durumun G kuramının temel 

varsayımlarını daha iyi yansıtabileceği ve K çalışmaları ile gerçek durumun daha yansız 

karşılaştırılmasına imkân sağlayabileceği düşünülmektedir. 

Alanyazın incelendiğinde, GK K çalışmalarında kestirilen ve gerçek durumlarda 

elde edilen güvenirlik katsayılarının karşılaştırıldığı çalışmaların sayısı azdır. Bu 

araştırmanın bu yönüyle alanyazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

 

Sayıltılar 

 

Çalışma grubunda yer alan öğrencilerin araştırma kapsamında geliştirilen başarı 

testini yanıtlarken maksimum performanslarını yansıtmaları için gerekli uygulama 

koşulları düzenlenmiştir. Ayrıca öğrencilere bu uygulamadan aldıkları notların belli 

oranda başarılarını etkileyeceği belirtilmiştir. Alınan bu önlemlerin yanı sıra kontrol 

edilemeyen değişkenler var olabileceği için çalışma grubunda yer alan öğrencilerin başarı 

testini yanıtlarken gerçek performanslarını yansıttıkları varsayılmıştır. 

Çalışma grubunda yer alan puanlayıcıların puanlamalarını nasıl yapacaklarına 

ilişkin bir yönerge ve puanlama anahtarı verilmiştir. Ayrıca puanlayıcıların süreçte titiz 

ve dikkatli davranmalarını sağlamak amacıyla puanlama için yeterli süre verilmiş ve 

puanlamaları çok yoğun olmadıkları bir zamanda yapmaları istenmiştir. Ancak kontrol 

edilemeyen dış değişkenlerin var olabileceği düşünüldüğünden çalışma grubunda yer alan 

puanlayıcıların öğrenci çalışmalarını puanlamada titiz ve dikkatli davrandıkları 

varsayılmıştır. 

 

Sınırlılıklar 

 

Bu araştırmada, K çalışmalarında kestirilen ve gerçek durumlarda elde edilen G 

ve Phi katsayılarının karşılaştırılmasında GK’daki en fazla bilgi veren ve GK’ya dayalı 

çalışmalarda ağırlıklı olarak yararlanılan desenlerden tümüyle çaprazlamış desen 

kullanılmıştır. Kuramdaki diğer desenler zaman ve maliyet açısından çalışmaya dâhil 

edilmemiştir. 
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Araştırma, GK’da sıklıkla kullanılan değişkenlik kaynaklarından “birey”, 

“madde” ve “puanlayıcı” değişkenlik kaynakları ile yürütülmüştür. Diğer değişkenlik 

kaynakları (zaman, formlar, dereceli puanlama anahtarı vb.) çalışmaya dâhil 

edilmemiştir. 

Araştırma puanlayıcı sayıları açısından, pratik olarak kullanılmasının mümkün 

olduğu düşünülen iki, dört ve altı puanlayıcı ile sınırlandırılmıştır. 

Bu araştırmada, aynı puanlayıcı sayısı için gerçek durumlarda elde edilen farklı K 

çalışmalarında kestirilen güvenirlik katsayıları betimsel olarak karşılaştırılmıştır. G ve 

Phi katsayıları arasındaki farkların anlamlılığını test edecek bilimsel olarak üzerinde 

uzlaşılmış istatistiksel bir yöntemin bulunamaması nedeniyle bu araştırmada betimsel 

karşılaştırmalar yapılmıştır. 

 

Tanım 

 

Öğrenci Çalışması: Bu araştırma kapsamında öğrenci çalışması, araştırma 

kapsamında geliştirilen başarı testindeki maddelere öğrencinin vermiş olduğu yanıtlardır. 

Bu bağlamda bir öğrenci çalışması ile bir öğrenciye ait sınav kâğıdı kastedilmiştir. 

 

Kısaltmalar ve Semboller 

 

Araştırma raporunda kullanılan kısaltmaların ve sembollerin anlamları aşağıdaki 

gibidir. 

 

APA  : Amerikan Psikologlar Derneği 

KTK  : Klasik Test Kuramı 

GK  : Genellenebilirlik Kuramı 

MTK  : Madde Tepki Kuramı 

G  : Genellenebilirlik 

K  : Karar 

2


  : Göreli hata varyansı 

2

   : Mutlak hata varyansı 

   : Mutlak kararlar için güvenirlik katsayısı 
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BÖLÜM 2 

 

KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE 

 

Bu bölümde araştırmanın kavramsal ve kuramsal çerçevesi ile ilgili bilgiler 

verilmeye çalışılmıştır. GK, güvenirlik belirleme üzerine geliştirilen ve KTK’nın devamı 

niteliğinde olan bir kuramdır. Bu nedenle, bu bölümde öncelikle güvenirlik kavramı ve 

KTK’da yaygın olarak kullanılan güvenirlik kestirim yöntemleri açıklanmıştır. Ardından 

GK ile ilgili bilgiler sunulmuştur. Sonrasında ise problem durumu ile ilgili alanyazında 

yapılan çalışmalara yer verilmiştir. 

Test puanları genellikle bireylerin şu anki veya gelecekteki performansları 

hakkında çıkarım yapmak için kullanılırlar. Bu çıkarımların sağlıklı bir şekilde 

yapılabilmesi için test puanlarının sağlaması gereken özellikler bulunmaktadır. Bu 

özelliklerden biri de güvenirliktir. 

 

Güvenirlik 

 

Test puanlarının kullanılmasında ve yorumlanmasında dikkat edilmesi 

gerekenlerden biri yapılan ölçme işlemlerinde birtakım güvenirlik kanıtlarının 

bulunmasıdır. Güvenirlik terimi ölçme alanyazında iki şekilde kullanılmıştır. Birincisi, 

KTK’daki güvenirlik katsayısı anlamındadır ve bir testin iki eşdeğer formundan alınan 

puanlar arasındaki korelasyon olarak tanımlanmaktadır. İkincisi ise, bir ölçme işleminin 

tekrarlanan uygulamaları boyunca elde edilen puanların tutarlığı (tutarlığın, standart 

hatalar, güvenirlik katsayıları, genellenebilirlik katsayıları, hata/tolerans oranı, 

MTK’daki bilgi fonksiyonları gibi yöntemlerden hangisi ile elde edildiğine 

bakılmaksızın) anlamındadır. İkinci kullanımdaki güvenirlik kesinlik/hassasiyet 

anlamında kullanılmaktadır (APA, 2014). Crocker ve Algina (2008) da güvenirliği 

buradaki ikinci anlamı gibi tanımlamıştır. 

Ölçme işleminin tekrarlı uygulamalarında ölçülen özellik önemlidir. Başarı ve 

yetenek testlerinde bir testin farklı maddelerden oluşan alternatif formları tekrarlı 

ölçmeler olarak düşünülürken, bazı kişilik testlerinde her test uygulamasında aynı 

maddelerin kullanılması beklenir ve maddelerin ifadesindeki önemli değişikliklerin farklı 

bir test formunu meydana getirdiği ifade edilir. Burada bir testin alternatif formunun 
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tekrarlı ölçme olarak düşünebilmesi için alternatif formdan elde edilen puanların asıl 

formdan elde edilen puanlar ile benzer dağılım göstermesi, yakın ortalama ve standart 

sapma değerlerine sahip olması ve de diğer değişkenlerle benzer korelasyon göstermesi 

gerekir. KTK’da güvenirlik katsayısı bu paralel formlar üzerinden tanımlanmıştır ancak 

testin tam olarak paralel olmayabilen alternatif formları üzerinden kestirilmiştir (APA, 

2014; Crocker ve Algina, 2008). Bu durum, bir testin tam olarak paralel olan bir formunun 

her zaman geliştirilememesinden kaynaklanmaktadır. 

Güvenirlik kavramı tesadüfi hatalar ile ilgili bir kavramdır ve hata miktarı ile ters 

orantılıdır. Başka bir ifadeyle, hata miktarının az olması güvenirlik düzeyinin yüksek 

olduğunu ifade eder. Diğer taraftan bir değişkene ilişkin elde edilen puanın hata 

içerdiğinden bahsedebilmek için ilgili değişkene ilişkin hatasız bir değer bulunmalıdır. 

Bu değer KTK’nda gerçek puan olarak isimlendirilir ve birey üzerinde yapılan sonsuz 

sayıda ölçmeler sonucu elde edilen puanların ortalaması olarak kavramsallaştırılmıştır. 

İstatistiksel olarak bir bireyin gerçek puanı bir parametre olarak ele alınır ve gözlenen 

puanlar gerçek puan etrafında dağılım gösteren rastgele değişkendir. Gözlenen puanlar 

ile gerçek puan arasındaki farklılıklar hatayı oluşturmaktadır (Cohen ve Swerdlik, 2009). 

Bu hatalar genel olarak sabit, sistematik ve tesadüfi olarak sınıflandırılabilir ve bu hatalar 

belirli kaynaklardan ölçme işlemine karışmaktadır. Tesadüfi hataların kaynakları ölçülen 

birey (bireyin motivasyonu, algı düzeyi vb.) ve birey dışı faktörler (gürültü, puanlayıcı 

vb.) olarak iki grupta ele alınabilir. Öğrenme ve olgunlaşmaya bağlı olarak tekrarlı 

ölçmeler sonucu puanlarda meydana gelen değişimler hata olarak 

değerlendirilmemektedir (APA, 2014). Bir ölçme uygulamasından elde edilen puanlara 

ilişkin güvenirlik düzeyi ilgili özelliğin ölçülmesinde kullanılan yönteme de bağlı olarak 

değişebilmektedir. 

Değerlendirilmesi zor olan özelliklerin (üst düzey özellikler) ölçülmesi için 

portfolyo, simülasyon vb. gibi farklı performans değerlendirme türleri geliştirilmiştir. 

Değerlendirme sürecinde daha fazla esneklik sağlanması değişkenlik kaynaklarının 

sayısının ve hata miktarının artmasına yol açabilmektedir. Bununla birlikte bu şekilde 

bazı durumlarda daha geçerli ölçmeler yapılmasına da olanak sağlanmaktadır. Örneğin, 

yanıtların derecelendirilmesine bağlı performans değerlendirmelerinde daha 

yapılandırılmış değerlendirmelere (çoktan seçmeli ve kısa yanıtlı maddelerden oluşan 

testlerin kullanıldığı) göre daha düşük güvenirliğe ulaşılabilmektedir. Çünkü performans 

değerlendirme daha çok öznel yargıya dayanmaktadır (Urbina, 2004). 
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Puanların güvenirliği (hassaslığı), ölçme işleminin tekrarlanan uygulamaları 

boyunca puanların ne kadar değişkenlik gösterdiğine bağlıdır. Güvenirlik analizleri de 

ölçme işleminde elde edilen puanların kullanım amacına ve ölçme işlemindeki 

değişkenlik kaynaklarından hangisinin hata olarak ele alındığına göre yapılmaktadır 

(APA, 2014). Farklı veri türlerine, puanların farklı amaçlarla yorumlanmasına ve 

kullanılmasına uygun güvenirlik kestirimi için farklı yaklaşımlar uygulanabilir. Bu 

yaklaşımlar iki test uygulaması gerektiren, tek bir uygulama gerektiren, puanlayıcılar 

arası, karar ve grup ortalamaları olarak isimlendirilebilir. Test geliştiricileri puanların 

kullanım amacına en çok zarar veren hata kaynaklarını tanımlamalı ve bu hataların 

etkisinin değerlendirilebileceği uygun güvenirlik çalışmaları tasarlamalıdır (Crocker ve 

Algina, 2008). Ölçme işlemine ilişkin güvenirlik belirlemede kullanılan yöntemler, 

birden çok uygulamaya dayanan yöntemler ve tek uygulamaya dayanan yöntemler 

şeklinde sınıflandırılabilir (Erkuş, Sünbül, Ömür Sünbül, Yorulmaz, ve Aşiret, 2017). 

Birden çok test uygulaması gerektiren yaklaşımlardan biri eşdeğer formlar 

yöntemidir. Bu yöntemde incelenmek istenen hata kaynağı test formlarının içeriğidir. 

Öncelikle iki benzer form geliştirilir ve kısa zaman içinde hedef gruba uygulanır. 

Uygulamada grubun yarısına önce birinci form ardından ikinci form ve diğer yarısına da 

önce ikinci form ardından birinci form verilir. Sonrasında elde edilen iki puan grubu 

arasında korelasyon katsayısı hesaplanır ve bu katsayı eşdeğerlik katsayısı olarak 

adlandırılır. Yüksek korelasyon katsayısı yüksek eşdeğerliği gösterir ve katsayı ne kadar 

yüksek olursa puanlar da o derece birbirinin yerine kullanılabilirdir. Çok sayıda standart 

başarı testinin el kitabında bu güvenirlik katsayısı için .80 ile .90 arasında değişen 

değerler rapor edilmiştir (Crocker ve Algina, 2008). 

Birden çok test uygulaması gerektiren diğer bir yaklaşım da test tekrar test 

yöntemidir. Bu yöntemde incelenmek istenen hata kaynağı ise zaman, uygulama ve 

puanlama olarak ifade edilebilir. Bu hataların etkisini incelemek amacıyla bir gruba test 

uygulandıktan sonra bir süre beklenir ve ardından ikinci uygulama yapılır. Sonrasında 

elde edilen puanlar üzerinden korelasyon katsayısı hesaplanır. Bu katsayı kararlılık 

katsayısı olarak isimlendirilir. Bu katsayının yüksek olması testten elde edilen puanların 

zamana göre kararlı kaldığını göstermektedir (Cohen ve Swerdlik, 2009). Maksimum 

performans testleri için .90’ın altında olan değerlerin düşük olarak nitelendirilebileceği 

rapor edilmiştir. Bununla birlikte tipik performans testlerinde bu değer maksimum 

performans testlerine göre daha düşük çıkma eğilimindedir. (Crocker ve Algina, 2008). 

Test tekrar test uygulamasında dikkat edilmesi gereken bir nokta iki uygulama arasındaki 
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süredir. Bu süre test maddelerinin hatırlanmasına izin vermeyecek kadar uzun aynı 

zamanda olgunlaşma ve öğrenmenin etkisini yansıtmayacak kadar da kısa olmalıdır. Zeka 

gibi yetişkin yaş gruplarında kısa zaman aralığında değişim göstermeyen özellikler için 

üç-altı ay uygun bir süre olabilirken, bazı tipik (stres, kaygı gibi) özellikler için ise iki-

dört hafta uygun bir süre olabilmektedir (Köse, 2012). 

Güvenirlik katsayısı eşdeğer formlar ve test tekrar test yöntemlerinin bir arada 

uygulanmasıyla da kestirilebilir. Bunun için öncelikle hedef gruba birinci form uygulanır. 

Uygun bir süre bekledikten sonra ikinci form uygulanır. Eğer mümkünse formların 

uygulama sırasının grubun yarısı için tersine çevrilmesi de tavsiye edilmektedir. Elde 

edilen puanlar arasındaki korelasyon katsayısı hem eşdeğerlik hem de kararlılık 

anlamında güvenirlik katsayısıdır ve aynı grup üzerinde aynı test için hesaplanan 

eşdeğerlik veya kararlılık anlamındaki güvenirlik katsayısından daha düşüktür (Erkuş ve 

diğ., 2017). Çünkü iki yöntemin birlikte uygulamasında yöntemlerin tek başlarına 

uygulanmasına göre daha fazla hata kaynağı ele alınmıştır. Bu durum da yöntemlerin tek 

başlarına uygulanmasındaki hata miktarından daha fazla hata elde edilmesine sebep 

olmuş olabilir. 

Bazı durumlarda ölçmeyi yapan kişiler bireylerin maddeleri nasıl yanıtladığından 

ve bireylerin nasıl puanlandığından ziyade kullanılan maddelerin kullanılması muhtemel 

daha geniş bir madde evrenine genellemesi ile ilgilenebilir. Bunu belirlemenin bir yolu, 

bireylerin test formundaki maddelere veya testin bir alt grubundaki tüm maddelere ne 

kadar tutarlı yanıt verdiklerinin belirlenmesidir. Bu gibi durumlarda güvenirlik 

hesaplamak için kullanılan yöntemlere iç tutarlık yöntemleri denilmektedir. İç tutarlık 

çalışmalarında hata kaynağı kapsam örneklemesidir. Bunun yanında uygulama ve 

puanlama hataları ve diğer hata kaynakları da iç tutarlık katsayısını etkileyebilmektedir 

(Crocker ve Algina, 2008). 

İç tutarlık katsayısı hesaplamada kullanılan yöntemler için bir testin bir defa 

uygulanması yeterlidir. Bu yöntemlerden birincisi iki yarıya bölme yöntemidir. Bu 

yöntemde test geliştiricisi testi bir gruba uygular. Testi puanlamadan önce testi her biri 

asıl testteki madde sayısının yarısı olacak şekilde iki alt gruba ayırır. Burada amaç 

mümkün olduğunca iki eşdeğer yarı oluşturmaktır. Bunun için dört yol önerilmiştir. 

Birinci yol bütün tek numaralı maddeleri bir forma ve çift numaralı maddeleri diğer forma 

yerleşecek şekilde testi ayırmaktır. İkinci yol, önce maddeleri güçlük derecelerine göre 

sıralamayı ardından oluşan sıraya göre, tek numaralı maddeleri bir forma ve çift numaralı 

maddeleri diğer forma yerleşecek şekilde testi ayırmaktır. Üçüncü yol, maddeleri rasgele 
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iki yarıya atayarak testi ayırmak ve dördüncü yol da maddeleri içerikle eşleşecek (iki form 

da içeriği yansıtacak) şekilde iki yarıya yerleştirmektir. Ardından iki yarım test her bir 

birey için puanlanır ve elde edilen puanlar üzerinden korelasyon hesaplanır. Hesaplanan 

bu korelasyon katsayısı testin iki yarısı için eşdeğerlik katsayısıdır. Tüm test için iç 

tutarlık katsayısının hesaplanmasında ise bu korelasyon katsayısına Spearman-Brown 

düzeltme formülü uygulanır (Cohen ve Swerdlik, 2009; Crocker ve Algina, 2008). 

Bir testin bir defa uygulanması ile iç tutarlık hesaplamasında en sık kullanılan 

yöntemlerden ikincisi Cronbach alfa ve Kuder-Richardson 20-21 formülleridir. Alfa 

katsayısı çoklu puanlanan maddeler için tercih edilirken, KR 20-21 formülleri sadece ikili 

puanlanan maddeler için uygulanabilmektedir. Eğer testteki maddelerin güçlük değerleri 

eşit ise KR formüleri aynı sonuçları üretmektedir. Maddelerin güçlük değerlerinin farklı 

olduğu durumda KR-21, KR-20’den sistematik olarak daha düşük sonuçlar üretmektedir. 

KR-21 güvenirliğin alt sınırını vermektedir (Kubiszyn ve Borich, 2013). Bir testten elde 

edilen puanların güvenirliğini katsayı olarak veren bu yöntemlerin dışında bir de elde 

edilen puanlara ilişkin bir güven aralığının oluşturulmasında kullanılan ölçmenin standart 

hatası (ÖSH) vardır. 

Ölçmenin standart hatası, bir ölçme işlemi yapıldıktan ve puanların yorumlanması 

aşamasına gelindikten sonra güvenirlik katsayısından daha bilgilendiricidir. Bir grup 

birey üzerinde ilgilenilen değişkene ilişkin ölçme yapılır ve bazı varsayımlarla birlikte 

ölçme işleminin ortalama hatası tahmin edilir. Bu hataya ölçmenin standart hatası 

denilmektedir (Tekin, 2013). Standart hatalar da çok sayıda ya da daha az hata kaynağını 

ele alabilir. Daha çok hata kaynağını ele alan standart hatalar daha bilgilendiricidir. 

Bununla birlikte pratik nedenlerden dolayı tüm hata kaynaklarını ele almanın mümkün 

olmadığı durumlarda olası en etkili hata kaynaklarını ele almak daha bilgilendirici 

olmaktadır (APA, 2014). Burada bahsedilen güvenirlik kestirim yöntemlerinden başka 

bir de sınıflama ve grup ortalamalarının tahmin edilmesinde kullanılan güvenirlik 

kestirim yöntemleri vardır. 

Yapılan ölçme işleminin amacı sınıflandırma olduğunda bazı ölçme hataları 

diğerlerinden daha önemli hale gelebilmektedir. Özellikle gerçek puanları kesme puanına 

yakın olan adaylar için ölçme hataları sınıflandırma hatalarına neden olmaktadır. Bu gibi 

durumlarda kesme puanı etrafındaki puanlar için durumsal standart hatalar veya uyum 

yüzdesi gibi verilecek kararlar için tutarlık indisleri rapor edilmelidir. Bu yöntemlerde 

puanların tutarlığından ziyade kararların tutarlığı değerlendirilmektedir. Tutarlığın 

derecesi, kesme puanına ve bu puanın puan dağılımındaki yerine bağlıdır (APA, 2014). 
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Grup performansının gruptan çekilen bir örneklemin ortalama puanları üzerinden 

tahmin edilmesinde en önemli hata kaynağı örnekleme dayalı hata olmaktadır. Büyük 

örneklemlerde grup ortalamasının tahmininde örneklemeden kaynaklı hatalar küçük 

olabilmektedir. Bu gibi durumlarda bireysel puanlardaki yüksek güvenirlik grup 

performansı için yanıltıcı olabilir. Burada grup ortalaması için kestirilen standart hata 

bireysel puanlar için kestirilen standart hatadan daha bilgi verici bir güvenirlik değeri 

olacaktır (APA, 2014). 

Test geliştiricileri geliştirmiş oldukları testlerle ilgili güvenirlik kanıtları elde 

etmede birinci derecede sorumludurlar. Bununla birlikte test kullanıcıları da eğer testleri, 

geliştirildiği gruptan farklı özelliklere sahip bir grup üzerinde veya grubun alt grupları 

üzerinde uyguluyor ise yaptıkları ölçmelere ilişkin güvenirlik kanıtları elde etmek 

durumundadırlar. Güvenirliğe ilişkin elde edilen bilgilerin raporlanmasında, kullanılan 

yöntemler ve grubun özelliklerinin yanı sıra ölçme sürecinin potansiyel hata 

kaynaklarından ve puanların kullanılma amacından da bahsedilmelidir. Eğer puanlar 

sınıflandırmada kullanılacaksa puan güvenirliğinin yanı sıra karar tutarlığına ilişkin 

bilgiler de verilmelidir. Grup ortalamalarının puanların kullanımında önemi var ise bu 

ortalama puanlardaki güvenirlik de rapor edilmelidir (APA, 2014; Erkuş ve diğ., 2017). 

Ölçme işlemlerine ilişkin güvenirlik belirlemede ölçme kuramlarından yararlanılabilir. 

Bu kuramlardan biri de Genellenebilirlik Kuramıdır. 

 

Genellenebilirlik Kuramı 

 

Ölçme işlemlerinin güvenirliğini hesaplamak için geliştirilen tekniklerin (Eşdeğer 

Formlar, Test Tekrar Test, İki Yarıya Bölme, KR-20, KR-21, Cronbach Alpha, 

Puanlayıcılar Arası Uyuşma Yüzdesi) her biri güçlü teknikler olmalarına rağmen davranış 

ölçümlerindeki tüm güvenirlik hesaplama durumlarına uygulanabilecek kadar esnek 

teknikler değillerdir. Bir ölçme durumunda puanlarda değişkenliğe sebep olan 

kaynakların (puanlayıcı, test formu, madde, vb.) sayısı birden fazla olduğunda ölçme 

işleminin güvenirliğini hesaplamak için bu teknikler doğrudan uygulanamazlar. Bu gibi 

durumlarda ölçme işlemlerine ilişkin güvenirlik katsayısının ve hata varyansının 

kestirilmesine yönelik geliştirilen yaklaşımlardan biri de varyans analizidir. Varyans 

analizi güvenirlik katsayısı kestirimi için uzun yıllardır kullanılmaktadır (Crocker ve 

Algina, 2008). 
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Varyans analizini güvenirlik hesaplamasında kullanan kuramlardan biri de 

Genellenebilirlik (G) kuramıdır. G kuramı, davranış ölçümlerindeki güvenirliğin 

değerlendirilmesi için kullanılan istatistiksel bir kuramdır. G kuramı, araştırmacıların 

“Madde ya da puanlayıcı değişkenlik kaynaklarından hangisi ölçme işleminin toplam 

hatasına diğerine göre daha çok katkı sağlamaktadır?”, “Madde ya da puanlayıcı sayısını 

artırarak daha yüksek güvenirlik katsayılarına ulaşılabilir mi?” ve “Bireylerin 

performansları hakkında mutlak değerlendirmeler yapmak için test puanları yeterince 

güvenilir midir?” gibi sorulara yanıt aramasına olanak tanır (Shavelson ve Webb, 2005). 

Genellenebilirlik Kuramı, KTK’nın ölçme işlemindeki hata kaynaklarını 

birbirinden ayıramamasından ve her bir hata kaynağından karışan hatayı ayrı olarak ele 

almasındaki eksiklikten ortaya çıkmıştır. GK’nın özelliği bir ölçme işlemindeki çeşitli 

hata kaynaklarından gelen hata miktarını tek bir analizle ayrı ayrı kestirebilmesidir. 

Ayrıca GK, KTK’daki paralel test (gözlenen puan ortalamalarının, varyans ve 

kovaryansların eşit olması) varsayımına karşı olarak bu testlerin aynı evrenden rastgele 

seçilen testler olduğunu varsayar. Son olarak KTK norm dayanaklı kararlar için 

güvenirlik katsayısı üretirken, GK hem norm dayanaklı hem ölçüt dayanaklı kararlar için 

güvenirlik katsayısı üretebilmektedir (Shavelson ve Webb, 1991, 2005). 

Genellenebilirlik Kuramı, KTK ile yukarıda bahsedilen noktalarda ayrışmasına 

rağmen KTK’dan tamamen bağımsız bir kuram da değildir. GK, KTK ve varyans 

analizini (ANOVA) birlikte ele almaktadır. Şekil 1’de bu durum özetlenmeye 

çalışılmıştır. 

Genellenebilirlik Kuramı KTK ve ANOVA’yı birlikte ele almakla birlikte, KTK 

ve ANOVA’nın tüm yönleri GK’ya dâhil edilmemiştir. G kuramında vurgulanan 

ANOVA konuları deneysel bir çalışmadaki ANOVA’dan farklıdır. G kuramı özellikle 

varyans bileşenleri ve tahminleri üzerine yoğunlaşmaktadır. G kuramının en önemli ve 

eşsiz özelliği kavramsal çerçevesidir. Bu kavramsal çerçeve arasında genelleme evreni ve 

K çalışması yanı sıra kabul edilebilir gözlemler evreni ve G çalışması yer almaktadır 

(Brennnan, 2001). GK’daki kavramsal konulara aşağıdaki başlıklarda değinilmiştir. 
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Şekil 1. G Kuramının Kavramsal Çerçevesi (Brennan, 2001). 

 

 

Yüzeyler, Evrenler ve Desenler 

 

Bir ölçme durumu test formu, test maddesi, puanlayıcı ve test uygulama zamanı 

gibi karakteristik özelliklere sahiptir. Her bir karakteristik özellik ölçme sonuçları için bir 

değişkenlik kaynağıdır. Ölçme sonuçlarında değişkenliğe sebep olan her bir karakteristik 

özelliğe yüzey (facet) denilmektedir. G kuramındaki yüzey kavramı ANOVA’daki faktör 

kavramı ile eş anlamlıdır (Cardinet, Johnson, ve Pini, 2010; Crocker ve Algina, 2008; 

Shavelson ve Webb, 2005). Her bir değişkenlik kaynağının kendi içindeki sayısı da koşul 

(level) olarak adlandırılmaktadır. Eğer bir ölçme durumunda puanlayıcı bir yüzey olarak 

ele alınmışsa puanlayıcı sayısı da bu yüzey için bir koşulu oluşturmaktadır. G 

kuramındaki koşul kavramı ise ANOVA desenindeki faktörlerin düzeyleri olarak 

düşünülebilir (Güler ve diğerleri, 2012). 

G kuramında kabul edilebilir gözlemler evreni ölçme uygulamasında yer alan 

yüzeylerin olası tüm öğelerini içermektedir. Genelleme evreni ise ölçme uygulamasında 

yer alan yüzey ve koşullarla aynı sayıda olan olası diğer tüm durumları içermektedir. Eğer 

bir ölçme uygulamasında yüzey olarak madde ve puanlayıcı yüzeyleri, madde yüzeyi için 

20 madde ve puanlayıcı yüzeyi için de 3 puanlayıcı koşul olarak belirlenmişse kabul 

Klasik Test Kuramı Varyans Analizi 

Genellenebilirlik 

Kuramı 

İstatistiksel Konular 

Varyans bileşenleri 

Hata varyansları 

Katsayılar ve İndisler 

Kavramsal Konular 

Kabul edilebilir gözlemler evreni 

ve G çalışması 

Genelleme evreni ve D çalışması 
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edilebilir gözlemler evreni olası tüm maddelerden ve olası tüm puanlayıcılardan 

oluşacaktır. Aynı durum için genelleme evreni ise olası tüm 20 madde ve olası tüm 3 

puanlayıcıdan oluşacaktır (Crocker ve Algina, 2008; Güler ve diğerleri., 2012; Shavelson 

ve Webb, 2005). 

G kuramında bir yüzeyi oluşturan koşulların (bireyler ya da nesneler) büyüklükleri 

evren büyüklüğünden çok daha küçük olduğunda ve örneklem seçkisiz olarak 

oluşturulduğunda veya örneklem, seçilen aynı büyüklükteki başka bir örneklem ile 

değiştirilebilir olarak düşünüldüğünde o yüzey rastgele yüzey olarak adlandırılır. Eğer 

karar verici araştırmasında bir yüzey için sadece bazı durumları seçmiş, bunların ötesinde 

genelleme yapmak istemiyorsa veya gözlenen koşulların ötesinde genelleme yapmayı 

uygun bulmuyorsa, koşulların evreni küçük ve tüm koşullar ölçme uygulamasında ele 

alınmış ise bu durumda ilgili yüzey sabit yüzey olarak ele alınır. Sabit yüzey ANOVA 

desenindeki sabit faktöre benzetilebilir (Shavelson ve Webb, 1991). 

G kuramı araştırmacıların farklı desenler üzerinde çalışmalarına olanak 

tanımaktadır. Eğer bir yüzeyin her bir koşulu diğer tüm yüzeylerin her bir koşulu ile 

ilişkilendirilmişse (gözlemlenmişse) bu tür desenler çaprazlanmış desen olarak 

isimlendirilmektedir. Bununla birlikte bir yüzeyin bazı koşullarının diğer yüzeylerin bazı 

koşulları ile ilişkilendirildiği desenlere de yuvalanmış desenler denilmektedir. 

Çaprazlanmış desenin gösteriminde yüzeyler arasına “x” işareti konulurken yuvalanmış 

desende yüzeyler arasına “:” işareti konulmaktadır. Eğer ölçme uygulamasına dâhil edilen 

yüzeylerden en az birisi sabit bir yüzey ise bu durumda desen karışık (mix) desen adını 

alır (Cardinet ve diğerleri, 2010; Shavelson ve Webb, 1991). G kuramında bu desenler 

kullanılarak yürütülen iki farklı çalışma vardır. Bunlar G ve K çalışmalarıdır. 

 

Genellenebilirlik (G) ve Karar (K) Çalışmaları 

 

Genellenebilirlik Kuramında G ve K olmak üzere iki çalışma yapılabilmektedir. 

G çalışmalarının amacı yapılan ölçme işleminin farklı uygulamalarını öngörmek ve 

ölçmedeki değişkenlik kaynakları hakkında mümkün olduğunca fazla bilgi sağlamaktır. 

Bir G çalışmasında araştırmacılar ölçme deseninde mümkün olduğunca çok potansiyel 

değişkenlik kaynağını belirlemeye çalışmalı ve desene dâhil etmelidir. Diğer bir deyişle, 

G çalışmasında kabul edilebilir gözlemler evreni mümkün olduğunca geniş bir şekilde 

tanımlanmaya çalışılmalıdır (Shavelson ve Webb, 1991). 
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Karar çalışmaları ise G çalışmasında elde edilen bilgileri kullanarak belirli bir 

amaç için güvenilir ölçme uygulamaları tasarlamakta kullanılır. K çalışmalarında karar 

vericiler öncelikle genelleme yapmak istediği yüzeylerin sayısını ve genişliğini tanımlar. 

Ardından ölçme işlemi için göreli ve mutlak kararlardan hangisinin alınacağını 

belirleyerek hata kaynaklarını tespit eder. Son olarak hatayı en aza indirgemek ve 

güvenirliği en yüksek düzeye çıkarmak için yüzeylerin koşul sayılarını değiştirerek farklı 

ölçme durumları oluşturur. Bu durum KTK’daki Spearman-Brown düzeltme formülüne 

benzemektedir. Diğer bir deyişle, yüzeylerin koşul sayılarını artırmanın o yüzeyden 

kaynaklanan hatayı azaltacağı varsayılmaktadır. Bu şekilde özellikle sosyal bilimlerdeki 

ölçmelerin uygulamaları için maliyet açısından verimli ölçme desenleri geliştirilmektedir 

(Shavelson ve Webb, 1991). 

Genellenebilirlik Kuramında genellikle G çalışmasındaki desen ile K 

çalışmasındaki desen birbirine çok benzerdir. Ancak aralarında bazı önemli farklılıklar 

vardır. Bunlardan birincisi K çalışmasındaki yüzeylere ilişkin koşul sayılarının G 

çalışmasındaki koşul sayıları ile aynı olması gerekmez. Bu durum K çalışmalarında 

yüzeylere ilişkin koşul sayılarının gösteriminde 'n  kullanılması ile belirtilir. İkinci olarak 

G çalışmasında yüzeylere ilişkin varyans bileşenlerine odaklanılırken K çalışmalarında 

bireyler için ortalama puanlar üzerine odaklanılır. Ortalama puanlar üzerindeki bu vurgu 

birey, madde ve puanlayıcı çaprazlanmış deseni için K çalışmasında bxMxP 

gösterimindeki büyük harfler ile belirtilir (Brennnan, 2001). 

G kuramında bir çalışmayı sadece desenine bakarak bir G çalışması veya K 

çalışması olarak sınıflandırmak mümkün değildir. Burada araştırmacının amacı 

belirleyici faktördür. G çalışması yürüten bir araştırmacı öncelikle örneklemden evrene 

ne ölçüde genelleme yapılabileceği ile ilgilenir. Bir ölçme aracındaki maddelere verilen 

tepkilerin zaman içindeki tutarlılığı, ölçme aracının iki veya daha fazla eşdeğer 

formundan alınan puanların eşdeğerliği ve alt ölçek puanlarının veya maddelerinin ölçek 

ile ilişkisi gibi araştırmaların tümü G çalışmaları olarak kabul edilir. Diğer taraftan bir K 

çalışmasında ise veriler karar vermek amacıyla toplanır. Bir deneydeki grupların 

karşılaştırılması, seçme veya yerleştirme gibi amaçlarla sınava giren bireylerin 

açıklanması ve iki veya daha fazla değişken arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalar gibi 

araştırmalar K çalışmaları gibi düşünülebilir. Bir araştırmacı K çalışması yapmadan önce 

genellenebilir veri elde ettiğinden emin olmalıdır (Crocker ve Algina, 2008). 
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Ölçme Objesi ve Evren Puanı 

 

Genellenebilirlik Kuramında hakkında karar verilecek olan değişkenlik kaynağı 

ölçme objesi (object of measurement) olarak adlandırılır. Çoğu ölçme uygulamasında 

“birey” değişkenlik kaynağı ölçme objesidir. Buna karşın ölçme objesinin birey olmadığı 

durumlar da mevcuttur. Özellikle kesme puanın (standard setting) belirlendiği 

çalışmalarda ölçme objesi genellikle madde olmaktadır. Bunun haricinde başka 

yüzeylerin de ölçme objesi olarak değerlendirildiği çalışmalar tasarlamak mümkündür. 

Ölçme objesine ait varyans istenen bir varyans olduğu için ölçme objesi GK’da yüzey 

olarak düşünülmez (Suen, 1990). GK’da bir yüzeyin koşullarının oluşturduğu en geniş 

küme için evren terimi kullanılırken ölçme objesinin oluşturduğu en geniş küme için de 

popülasyon (population) terimi kullanılmaktadır (Güler ve diğerleri, 2012). Eğer bir 

ölçme uygulamasında değişkenlik kaynağı olarak bireyler, maddeler ve puanlayıcılar 

kullanılmışsa bu durumda maddeler ve puanlayıcılar evreni oluştururken uygulamaya 

katılacak olası tüm bireyler de popülasyonu oluşturmaktadır. 

Bir ölçme objesine ilişkin evren puanı (universe score) GK’da genelleme 

evrenindeki ölçme işlemleri sonucunda alınan puanların ortalaması olarak tanımlanır. 

Dolayısıyla evren puanı ve evren puan varyansı genelleme evrenine bağlıdır. Bu durum 

KTK’daki gerçek puan (true score) kavramına benzemektedir. KTK’da da bir bireyin 

gerçek puanı çok sayıda paralel ölçmelerde alınan puanların ortalaması olarak 

tanımlanmaktadır. G kuramında ise yapılan bu ölçmelerin tam olarak paralel olduğu 

varsayılmamaktadır (Crocker ve Algina, 2008). KTK’da bir bireyin gözlenen puanı, 

gerçek puan ve hata toplamından oluşmaktadır. Buna karşın G kuramında ise gözlenen 

puan çalışmada ele alınan yüzeylere bağlı olarak ifade edilmektedir. Birey, madde ve 

puanlayıcıların değişkenlik kaynağı olarak ele alındığı ve bireylerin ölçme objesi olduğu 

tümüyle çaprazlanmış bir desende bir bireyin belirli bir madde ve belirli bir puanlayıcı 

için gözlenen puanı Eşitlik 1 yardımıyla ifade edilmektedir (Shavelson ve Webb, 2005). 

 

 



21 
 

 
 

































pmbmpbpbmbmp

pmmp

pbbp

mbbm

p

m

b

bmp

X

X

           (1) 

 

 

Eşitlik 1’de büyük ortalama gözlenen puanların birey, madde ve puanlayıcı 

üzerinden beklenen değerine ve b  değeri de ilgili bireyin gözlenen puanlarının madde 

ve puanlayıcı üzerinden beklenen değerine eşittir. Diğer terimlerde benzer şekilde 

tanımlanmaktadır. Büyük ortalama haricindeki diğer gözlenen puan bileşenleri bir 

koşuldan diğerine değişiklik göstermektedir. Diğer bir ifadeyle, bir maddeye ilişkin 

madde etkisi ile başka bir maddeye ilişkin madde etkisi aynı olmayabilir ve bu durum 

diğer bileşenler için de geçerlidir. GK’da gözlenen puan bileşenlerini Venn şeması ile 

göstermek mümkündür. Eşitlik 1’de verilen desen için Venn şeması gösterimi Şekil 2’de 

verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2. Tümüyle Çaprazlanmış Desen İçin Venn Şeması Gösterimi 

 

Rastgele etki modeli (yüzeylerin rastgele olduğu durum) varsayıldığında büyük 

ortalama haricindeki her bir bileşen ortalaması 0 ve varyansı 2  olan bir dağılıma 

sahiptir. Birey etkisi için varyans bileşeni 22 )(   bbE  eşitliği yardımıyla 

 

Büyük ortalama 

Birey etkisi 

Madde etkisi 

Puanlayıcı etkisi 

Birey x madde etkileşimi 

Birey x puanlayıcı etkileşimi 

Madde x puanlayıcı etkileşimi 

Artık etki 
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hesaplanmaktadır. Bu varyans bileşeni evren puan varyansı olarak isimlendirilir ve 

KTK’daki gerçek puan varyansı ile aynı anlamdadır. Diğer etkilere ilişkin varyans 

bileşenleri de benzer şekilde hesaplanmaktadır. Birey, madde ve puanlayıcıdan oluşan 

veri matrisinde her hücre için bir gözlem olduğundan artık varyans bileşeni 

bireyxmaddexpuanlayıcı etkileşimi ile artık hatanın karışımını yansıtmaktadır. Gözlenen 

puan varyansı 
22

.. )(   bmppmbeXbmp XEEE  şeklinde tanımlanmakta ve Eşitlik 2 

yardımıyla hesaplanmaktadır (Shavelson ve Webb, 2005). 
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Eşitlik 2’de birey etkisine ilişkin varyans bileşeni haricinde geriye kalan diğer 

varyans bileşenlerinin göreceli büyüklükleri davranış ölçmelerindeki potansiyel hata 

kaynakları hakkında bilgi sağlar. G kuramında istatistiksel testler kullanılmamaktadır, 

bunun yerine varyans bileşenlerinin tahmini değerleri için standart hata değerleri 

verilmektedir (Brennnan, 2001). Eşitlik 2’de verilen varyans bileşenlerinin anlamları 

Çizelge 1’de verilmiştir. 

 

Çizelge 1 

 

Eşitlik 2’de Verilen Varyans Bileşenleri ve Anlamları 

Değişkenlik 

Kaynağı 

Varyans 

Sembolü 

Anlamı 

Birey (b) 2

b  Evren puanı (ölçme objesi) 

Madde (m) 2

m  Bir maddeden diğerine değişen birey davranışlarından 

kaynaklı bütün bireyler üzerindeki sabit etki 

Puanlayıcı (p) 2

p  Puanlayıcıların katılığının neden olduğu bütün bireyler 

üzerindeki sabit etki 

bxm 2

bm  Bir maddeden diğerine belirli bireylerin yanıtlarındaki 

farklılık 

bxp 2

bp  Belirli bireylerin puanlanmasında puanlayıcılar arası 

tutarsızlık 

mxp 2

mp  Bir maddeden diğerine puanlayıcı katılığı arasındaki farkın 

neden olduğu sabit etki 

bxmxp,e 2

,ebmp  Artık varyans 
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Çizelge 1’de verilen birey değişkenlik kaynağı evren puanı değişkenliğidir ve 

istenen bir varyans değeridir. Bu varyans değerinin mümkün olduğu kadar yüksek değere 

sahip olması istenir. Birey değişkenlik kaynağı haricindeki diğer değişkenlik kaynakları 

ise davranış ölçmelerinde örneklemden evrene genellemelerde hatalara neden olmaktadır 

(Güler ve diğerleri, 2012). 

 

Hata Varyansları ve Güvenirlik Katsayıları 

 

Genellenebilirlik Kuramında ölçme sonuçlarının genellenebilirliği verilerin hangi 

tür kararlarda kullanılacağına bağlıdır. Davranış bilimlerinde yapılan ölçmeler tipik 

olarak iki şekilde kullanılmaktadır. Bunlar bireyleri veya grupları sahip oldukları bilgi, 

beceri veya tutumları bakımından sıralamak (norm dayanaklı) ve bireylerin veya 

grupların bilgi, beceri bakımından mutlak seviyelerini (ölçüt dayanaklı) belirlemektir. 

GK’da ölçme sonuçlarının farklı amaçlarla kullanımı için farklı güvenirlik katsayıları (G 

ve Phi) elde edilebilmektedir. Norm dayanaklı kararlar almada G katsayısı kullanılırken, 

ölçüt dayanaklı kararlar almada Phi katsayısı kullanılmaktadır. Bu katsayıların 

hesaplanmasında ise göreli ve mutlak hata varyanslarından faydalanılmaktadır 

(Shavelson ve Webb, 1991). 

Genellenebilirlik Kuramında en sık tartışılan iki hata türü mutlak ve göreli hatadır. 

Mutlak hata, bir bireyin (ölçme objesinin) gözlenen ortalama puanının evren puanının bir 

kestiricisi olarak kullanılmasıyla ilgili hatadır ve gözlenen puandan evren puanın 

çıkartılmasıyla bulunur. Mutlak hata genellikle ölçüt dayanaklı puanların yorumlanması 

ile ilişkilidir. Bazı durumlarda ise araştırmacılar test performansına göre bireylerin 

(ölçme objelerinin) göreceli olarak sıralanmasıyla ilgilenebilirler. Bu tür durumlarda 

alınacak kararlar genellikle test puanlarının norm dayanaklı yorumlanmasıyla ilgilidir. Bu 

yorumlamada önemli bir nokta bireyin puanının sadece tek başına değil aynı zamanda bir 

grup performans ölçüsü ile birlikte yorumlanmasıdır. Grup performansının en bariz 

ölçüsü grup ortalamasıdır ve ilgili hataya G kuramında göreli hata denilmektedir 

(Brennnan, 2001). Birey, madde ve puanlayıcı yüzeylerinden oluşan iki yüzeyli tümüyle 

çaprazlanmış desen için ölçme objesinin birey olduğu durumda toplam varyans ile mutlak 

ve göreli hata varyanslarının Venn şeması ile gösterimi Şekil 3’te verilmiştir. 
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Şekil 3. İki Yüzeyli bxMxP Deseni İçin Varyans Bileşenlerinin Venn Şeması İle 

Gösterimi 

 

Şekil 3 incelendiğinde, mutlak hata varyansının hesaplanmasında ölçme objesi 

hariç geriye kalan diğer tüm varyans bileşenlerinin kullanıldığı; göreli hata varyansının 

hesaplanmasında ise ölçme objesi ile ilişkili tüm varyans bileşenlerinin kullanıldığı 

görülmektedir. Ayrıca aynı desene ilişkin hesaplanan mutlak hata varyansının göreli hata 

varyansından daha büyük olduğu görülmektedir (Brennnan, 2001). İki yüzeyli bxmxp 

tümüyle çaprazlanmış deseninde birey ölçme objesi için göreli ve mutlak hata varyansları 

Eşitlik 3 ve Eşitlik 4 yardımıyla hesaplanmaktadır. 
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Eşitlik 3 göreli hata varyansının hesaplanmasında kullanılırken, Eşitlik 4 de 

mutlak hata varyansının hesaplanmasında kullanılmaktadır. 

Genellenebilirlik Kuramı ağırlıklı olarak varyans bileşenlerinin ve hataların 

yorumlanması üzerine odaklansa da KTK’daki güvenirlik katsayısına benzeyen özet 

katsayılar elde edilmesine imkân tanımaktadır. Ancak GK’daki bu katsayılar alınacak 

kararlara göre değişmektedir. Diğer bir deyişle, norm dayanaklı kararlar için kullanılan 

katsayı ile ölçüt dayanaklı kararlar için kullanılan katsayı farklıdır. Norm dayanaklı 

Toplam Varyans Mutlak Hata Varyansı ( ) Göreli Hata Varyansı ( ) 
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kararlar için G katsayısı kullanılırken ölçüt dayanaklı kararlar için Phi katsayısı 

kullanılmaktadır. Bu katsayılardan G katsayısı, KTK’daki güvenirlik katsayısına benzer 

şekilde, evren puan varyansının gözlenen puan varyansına bölünmesiyle elde 

edilmektedir. Burada gözlenen puan varyansı evren puan varyansı ve göreli hata 

varyansının toplamından oluşmaktadır (Shavelson ve Webb, 2005). G katsayısının 

hesaplanmasında kullanılan formül Eşitlik 5’te verilmiştir. 
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Phi katsayısı ise G katsayısına benzer şekilde hesaplanmaktadır. Phi katsayısının 

hesaplanmasında gözlenen puan varyansı, evren puan varyansı ve mutlak hata 

varyansının toplamından oluşmaktadır (Brennnan, 2001). Phi katsayının 

hesaplanmasında kullanılan formül Eşitlik 6’da verilmiştir. 
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Genellenebilirlik Kuramı K çalışmalarında yüzeylerdeki koşul sayıları 

değiştirildiğinde ilgili yüzeye ilişkin yeniden bir varyans değeri hesaplanmayıp G 

çalışmasından elde edilen varyans değeri kullanılmaktadır. Her bir yüzeye ilişkin G 

çalışmasında elde edilen varyans değeri K çalışmalarında ilgili yüzeydeki yeni koşul 

sayısına bölünerek göreli ve mutlak hata varyansları hesaplanmaktadır (Brennnan, 2001; 

Crocker ve Algina, 2008; Shavelson ve Webb, 2005). Ancak yapılan bu işlemin 

yüzeylerdeki yeni koşul sayılarına ilişkin gerçek durumu ne düzeyde yansıttığı tam olarak 

bilinememektedir. 
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İlgili Araştırmalar 

 

Bu başlık altında G kuramı Karar çalışmaları üzerine yapılmış araştırmalara yer 

verilmiştir. K çalışmaları ve gerçek durumların karşılaştırıldığı araştırmalar bir başlık 

altında sunulurken K çalışmaları üzerinde yapılan diğer araştırmalar ayrı bir başlık altında 

sunulmuştur. 

 

Karar Çalışmaları ve Gerçek Durumların Karşılaştırıldığı Araştırmalar 

 

Gao ve Brennan (2001) yaptıkları çalışmada bir performans değerlendirmesinde 

yer alan değişkenlik kaynaklarına ilişkin varyans değerlerinin ve G ve Phi katsayılarının 

değişkenliğini incelemişlerdir. Çalışma bireylerin yazma ve dinleme becerilerini 

değerlendirmede kullanılan bir ölçme aracının üç farklı yılda uygulanmasıyla elde edilen 

veriler üzerinde gerçekleştirilmiştir. Birinci yılda ölçme aracının üç formu 50 bireye 

uygulanmış ve bireyler üçü yazma üçü de dinleme becerilerini değerlendiren toplam 6 

değerlendirici tarafından puanlanmıştır. İkinci yılda ise ölçme aracının birinci yıldan 

farklı iki ayrı formu167 bireye uygulanmış ve yine 6 değerlendirici bireyleri puanlamıştır. 

Üçüncü yılda ise ikinci yılda kullanılan formlardan biri toplamda 7079 bireye 

uygulanmıştır. Bu bireyler arasından dinleme becerisi için 121 ve yazma becerisi için 130 

birey seçkisiz olarak seçilmiş ikisi yazma ikisi de dinleme becerisini değerlendiren 

toplam 4 değerlendirici tarafından puanlanmışlardır. Birinci ve ikinci yıldaki veriler 

kullanılarak üçüncü yıldaki durumlar için kestirimlerde bulunulmuştur. Çalışmanın 

bulgularına göre, gerçek durumlarda elde edilen ve K çalışmalarında kestirilen varyans 

değerleri ve güvenirlik katsayıları arasında tutarsızlıklar olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Atılgan ve Tezbaşaran (2005) yaptıkları çalışmada GK’daki alternatif K 

çalışmaları ile senaryolar ve gerçek durumlar için elde edilen G ve Phi katsayılarının 

tutarlılığını incelemişlerdir. Çalışmada müzik öğretmenliği programına öğrenci seçmek 

amacı ile kullanılan özel yetenek sınavının ardışık iki yıl verileri kullanılmıştır. Bu 

sınavda öğrenci performansları bir yıl üç puanlayıcı diğer yıl ise dört puanlayıcı 

tarafından puanlanmıştır. Üç puanlayıcının olduğu durum kullanılarak K çalışması 

yapılmış ve dört puanlayıcı için G ve Phi katsayıları kestirilmiştir. Benzer şekilde dört 

puanlayıcının olduğu durum kullanılarak K çalışması yapılmış ve üç puanlayıcı için G ve 

Phi katsayıları kestirilmiştir. Son olarak aynı puanlayıcı sayısı için K çalışmalarında 

kestirilen ve gerçek durumda elde edilen G ve Phi katsayıları karşılaştırılmıştır. 
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Karşılaştırma sonucunda dört puanlayıcı için kestirilen G ve Phi katsayılarının gerçek 

durumda elde edilenlerden daha büyük çıktığı, üç puanlayıcı için kestirilen G ve Phi 

katsayılarının ise gerçek durumdakilerden daha küçük çıktığı görülmüştür. 

Arsan (2012) yaptığı çalışmada buz pateni şampiyonası verileri üzerinde hakem 

değerlendirmelerini GK ve Rasch Modeline göre incelemiştir. Araştırmada şampiyonanın 

2006 – 2011 yılları arasındaki verileri kullanılmıştır. 2006 – 2008 yılları arasında 12 

hakem puanlama yaparken 2009 – 2011 yılları arasında ise dokuz hakem puanlama 

yapmıştır. Hakem sayısının 12 olduğu durum kullanılarak K çalışması yapılmış ve hakem 

sayısının dokuz olduğu durum için G ve Phi katsayıları kestirilmiştir. Benzer şekilde 

hakem sayısının dokuz olduğu durum kullanılarak K çalışması yapılmış ve hakem 

sayısının 12 olduğu durum için G ve Phi katsayıları kestirilmiştir. Yapılan analizler 

sonucunda hakem sayısının K çalışmalarında artırılıp azaltılması kestirilen katsayıların, 

orijinal hakem sayılarından elde edilen katsayılarla benzerlik gösterdiği sonucuna 

varılmıştır. 

Kamış ve Doğan (2017) yaptıkları araştırmada K çalışmasındaki yüzeylerin 

evrenden seçkisiz olarak seçilemediği durumlarda aynı puanlayıcı sayısı için K 

çalışmalarında kestirilen ve gerçek durumlarda elde edilen G ve Phi katsayılarını 

karşılaştırmışlardır. Çalışma grubunu 84 öğrenci ve 4 puanlayıcı oluşturduğu araştırmada 

veri toplama aracı olarak açık uçlu maddelerden oluşan başarı testi kullanılmıştır. Analiz 

sonucunda aynı puanlayıcı sayısı için gerçek durumda elde edilen ve K çalışmalarında 

kestirilen G ve Phi katsayılarının birbirlerine yakın değerler almalarına rağmen 

farklılaştıkları görülmüştür. 

 

Karar Çalışmaları Üzerine Gerçekleştirilen Diğer Araştırmalar 

 

Güler (2009) yapmış olduğu çalışmada SPSS ve GENOVA paket programları 

kullanılarak hesaplanan GK’daki G ve K çalışması sonuçlarını karşılaştırmıştır. 

Çalışmada 18 açık uçlu matematik maddesine 203 öğrencinin verdiği yanıtların dört 

puanlayıcı tarafından puanlanmasıyla oluşan veriler kullanılmıştır. Yapılan analizler 

sonucunda K çalışmalarında madde sayısının üçte bir ve puanlayıcı sayısının ikide bir 

oranında arttırılmasıyla kestirilen G ve Phi katsayılarının her iki programda da benzer 

olduğu görülmüştür. 

Atılgan (2013) yaptığı çalışmada GK’da G ve Phi katsayılarının kestirilmesi için 

gerekli olan örneklem büyüklüğünü araştırmıştır. Çalışmada 2008 yılında yapılan 6. sınıf 
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Seviye Belirleme Sınavı Testi A kitapçığı verileri kullanılmış ve bu kitapçığı alan 480691 

kişi evren olarak kabul edilmiştir. Bu evrenden bootstrap metoduyla 30, 50, 100, 200, 

300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 ve 1000 kişiden oluşan 100’er tane olmak üzere 

toplamda 1200 örneklem seçilmiştir. Her bir örneklem büyüklüğü için G ve Phi 

katsayıları hesaplanmıştır. Hesaplanan G ve Phi katsayılarının evren için hesaplanan G 

ve Phi parametreleri ile tutarlılıklarını incelemek amacıyla göreli hata kareler ortalaması 

karekökü (R-RMSE) değeri kullanılmış ve bu değerin 0,01’den küçük olması durumunda 

örneklemden hesaplanan G ve Phi katsayılarının G ve Phi parametrelerinin sağlam 

kestiricisi olduğu kabul edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda örneklem büyüklüğünün 

50, 100, 200 ve 300 olması durumunda G ve Phi parametrelerinin yeterince yansız 

kestirildiği; 400 olması durumunda da yapılan kestirimin daha kesin ve daha sağlam 

olduğu görülmüştür. Ayrıca, örneklem büyüklüğünün 400’den sonra arttırılmasının G ve 

Phi parametrelerinin yansız kestirilmesine katkı sağlamadığı görülmüştür. 

Özberk ve Gelbal (2014) yaptıkları çalışmada GK Karar çalışmalarında kullanılan 

farklı varyans bileşenleri kestirim yöntemlerini karşılaştırmışlardır. Çalışmada 60 bireyin 

ikili puanlanan 5 maddeye verdiği yanıtlara ilişkin çaprazlanmış desene (bxm) uygun ve 

normal dağılıma sahip olmayan bir veri seti üretilmiştir. ANOVA ve bootstrap yöntemleri 

kullanılarak standart hatalar, varyans bileşenleri, mutlak ve bağıl hatalar kestirilmiştir. 

Yapılan analizler sonucunda varyans bileşenlerini kestirmede en uygun yöntemin 

bootstrap yöntemi olduğu belirlenmiştir. 

Karar çalışmaları ve gerçek durumların karşılaştırıldığı araştırmalarda genel 

olarak K çalışmalarında kestirilen güvenirlik katsayılarının gerçek durumda elde edilen 

güvenirlik katsayıları ile farklılık gösterdiği bulunmuştur. Puanlayıcı özelliklerinin 

benzer olduğu durumlarda ise K çalışmalarında kestirilen değerler ile gerçek durumlarda 

elde edilen değerlerin tutarlı olduğu sonucuna varılmıştır. K çalışmaları üzerine yapılan 

diğer araştırmalarda ise farklı analiz programlarının benzer sonuçlar ürettiği, birey 

evreninin yeterince temsil edilebilmesi için en az 50 kişilik bir örneklem seçilmesi 

gerektiği ve verilerin normal dağılmadığı durumda bootstrap yöntemlerinin daha 

güvenilir sonuçlar ürettiği bulgusuna ulaşılmıştır. 

Bu tez çalışmasında ise yukarıda bahsedilen çalışmalardan farklı olarak ölçme 

uygulamasının oluşturulmasında değişkenlik kaynaklarının koşulları ilgili evrenlerden 

seçkisiz olarak seçilmiştir. Bu durum G kuramının temel varsayımını daha iyi yansıtmış 

ve bu şekilde K çalışmalarında kestirilen güvenirlik katsayılarının gerçek durumu ne 

düzeyde temsil ettiği daha net ortaya konulmuştur. 
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BÖLÜM 3 

 

YÖNTEM 

 

Bu bölümde araştırmanın modeline ve çalışma grubuna ilişkin tanımlamalar yer 

almaktadır. Ayrıca verilerin toplanması, veri toplama aracı ve verilerin analizinde 

kullanılan yönteme ilişkin açıklamalara da yer verilmiştir. 

 

Araştırma Modeli 

 

Araştırma kuramsal (pure) araştırma türündedir. Kuramsal araştırmalar, bir konu 

alanının şu anki ya da gelecek uygulamaları hakkında net olmayan konular üzerindeki 

bilgileri ilerletmek amacıyla tasarlanan araştırmalardır. Kuramsal araştırma yürüten 

araştırmacılar ilgili konu alanının kavram ve varsayımlarını incelerler (Bailey, 1994). 

Kuramsal araştırmaların temel amacı, var olan bilgilere yenilerini katmaktır (Karasar, 

2006). Bu tez çalışmasında da GK’da G çalışmalarında değişkenlik kaynaklarına ilişkin 

elde edilen varyans değerlerinin Karar çalışmalarında kullanılmasının gerçek durumu ne 

düzeyde yansıttığı incelenmiştir. 

 

Çalışma Grubu 

 

Araştırma iki farklı çalışma grubu üzerinde yürütülmüştür. Araştırmanın birinci 

çalışma grubunu Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinde 2016/2017 eğitim 

öğretim yılında öğrenim gören ve “Ölçme ve Değerlendirme” dersini alan toplam 149 

lisans ve pedagojik formasyon programı öğrencileri oluşturmuştur. 

İkinci çalışma grubunu ise puanlayıcılar oluşturmaktadır. Puanlayıcılar 

Türkiye’deki üniversitelerin eğitim bilimleri bölümü ölçme ve değerlendirme anabilim 

dalında görev yapan doktora ve üstü unvanı olan öğretim üyeleri arasından basit seçkisiz 

örnekleme yoluyla seçilmiştir. Bu bağlamda 102 puanlayıcı arasından önce iki puanlayıcı, 

daha sonra dört puanlayıcı ve son olarak da altı puanlayıcı olmak üzere toplamda 12 

puanlayıcı seçilmiştir. Puanlayıcıların seçim sürecinde R bilgisayar programından 

yararlanılmıştır. 
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Veriler ve Toplanması 

 

Araştırmanın amacını gerçekleştirmek için öğrencilerin açık uçlu maddelere 

verdiği yanıtların birden fazla puanlayıcı tarafından puanlanmasıyla oluşan verilere 

gereksinim vardır. Araştırma verilerinin toplanmasında öncelikli olarak ölçme ve 

değerlendirme dersinde öğrenilen bilgi ve becerileri yoklamaya yönelik olarak altı açık 

uçlu maddeden oluşan bir başarı testi ve bu testte yer alan maddeleri puanlamak için bir 

bütüncül dereceli puanlama anahtarı geliştirilmiştir. Ardından geliştirilen başarı testi 

öğrenci çalışma grubunu oluşturan 149 bireye uygulanmıştır. Uygulama sonucunda başarı 

testindeki maddeleri dikkatsizce yanıtlayan, maddelerin tümünü ya da çoğunluğunu boş 

bırakan toplam 29 öğrenci çalışması bireyler arasındaki farklılığı ortaya çıkaramayacağı 

için puanlayıcılara gönderilecek öğrenci çalışmaları arasına alınmamış ve araştırmada 

120 öğrenci çalışması kullanılmıştır. 

Bu araştırmada tüm öğrenciler tüm maddeleri yanıtlamıştır. Aynı zamanda iki, 

dört ve altı puanlayıcıdan oluşan puanlayıcı gruplarındaki tüm puanlayıcılar kendilerine 

gönderilen tüm öğrencilerin tüm maddelere vermiş olduğu yanıtları puanlamışlardır. Bu 

nedenle araştırmada kullanılan desen tümüyle çaprazlanmış desendir. Bu desen için veri 

toplama süreci aşağıda açıklanmıştır. 

Tümüyle çaprazlanmış desen için, öncelikle öğrenci çalışmaları 1’den 120’ye 

kadar numaralandırılmış ve bu işlem sonucunda oluşan isim-numara eşleşmeleri 

kaydedilmiştir. Ardından 120 öğrenci çalışması arasından iki, dört ve altı puanlayıcı 

grubu için birbirinden farklı üç ayrı 60 öğrenci çalışması seçkisiz olarak seçilmiştir. 

Burada puanlayıcılara gönderilecek öğrenci çalışmalarının sayısının belirlenmesinde 

Atılgan (2013) tarafından yapılan çalışmanın sonuçları dikkate alınmıştır. Bu çalışmada 

480691 kişilik bir evreni yeterince yansız kestirebilmek için en az 50 kişilik bir örneklem 

seçilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Öğrenci çalışmalarının seçiminde R programında 

aşağıda yazılan komutlardan faydalanılmıştır. 

 

 

ogrenci<-1:120 

iki.grup<-sample(ogrenci, 60, replace=FALSE) 

dort.grup<-sample(ogrenci, 60, replace=FALSE) 

alti.grup<-sample(ogrenci, 60, replace=FALSE) 
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Birinci örneklem seçme komutu sonucu belirlenen 60 öğrenci çalışması iki 

puanlayıcının olduğu gruba gönderilmiştir. Ardından ikinci örneklem seçme komutu 

sonucu belirlenen 60 öğrenci çalışması dört puanlayıcının olduğu gruba gönderilmiştir. 

Son olarak da üçüncü örneklem seçme komutu sonucu belirlenen 60 öğrenci çalışması 

altı puanlayıcının olduğu gruba gönderilmiştir. 

Öğrenci çalışmalarını puanlayıcılara gönderme işlemi kargo aracılığıyla 

yapılmıştır. Öğrenci çalışmalarını göndermeden önce puanlayıcılar ile iletişime geçilmiş 

ve kargoların gönderilmesi için bir adres istenmiştir. Ardından puanlayıcıların vermiş 

oldukları adreslere kargo paketleri hazırlanarak gönderilmiştir. Paketlerin içerisine 

sırasıyla puanlama işlemi ile ilgili kısa bir yönerge, dereceli puanlama anahtarları, öğrenci 

çalışmaları ve puanlama işlemini gerçekleştirebilmeleri için kırmızı kurşun kalem, silgi 

ve kalem tıraştan oluşan mini bir kırtasiye seti konulmuştur. Ayrıca paketin içerisine geri 

gönderme işlemi için ayrı bir geri dönüş zarfı ve üzerinde alıcı bilgilerinin doldurulduğu 

boş bir kargo dönüş poşeti de eklenmiştir. 

Puanlayıcılar araştırma kapsamında geliştirilen dereceli puanlama anahtarını 

kullanarak puanlamalarını yapmıştır. Başarı testinin ve dereceli puanlama anahtarının 

geliştirilme süreci ile ilgili bilgiler “Veri Toplama Araçları” başlığı altında verilmiştir. 

 

Veri Toplama Araçları 

 

Araştırma kapsamında veri toplama aracı olarak başarı testi ve bu testte yer alan 

maddeleri puanlamak üzere her madde için ayrı bütünsel dereceli puanlama anahtarı 

geliştirilmiştir. Başarı testinde kullanılan her bir maddeyi cevaplarken öğrencilerin 

göstereceği performans alt parçalara ayrılamadığı için bütünsel dereceli puanlama 

anahtarı kullanılmıştır. Bu araçların geliştirilme süreçlerine ilişkin detaylı açıklamalara 

ilgili başlıklar altında yer verilmiştir. 

 

Başarı Testi 

 

Başarı testi, test geliştirme sürecindeki adımlar izlenerek geliştirilmiştir. Başarı 

testinin geliştirilme amacı, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinde öğrenim 

gören lisans ve pedagojik formasyon grubu öğrencilerinin Ölçme ve Değerlendirme 

dersinde ele alınan bilgi ve becerilere yönelik öğrenme eksikliklerini belirlemektir. Bu 

amacı gerçekleştirmek için öncelikle öğrencilerin hangi konulara ilişkin öğrenme 
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eksikliklerinin belirleneceği saptanmıştır. Bu konular, “Temel Kavramlar ve İlkeler”, 

“Ölçme Araçlarında Bulunması Gereken Özellikler”, “Test Geliştirme Süreci”, ve 

“Testlerde Kullanılan Madde Türleri” olarak belirlenmiştir. Ardından bu konulara ilişkin 

kazanımlar belirlenerek bir belirtke tablosu oluşturulmuş ve hangi konudan kaç soru 

yazılacağı belirlenmiştir. Burada kazanımlar belirlenirken Ankara Üniversitesi Bologna 

Bilgi Sistemi internet sayfasında lisans programları menüsünde yer alan Eğitim Bilimleri 

Fakültesi sekmesinden bölümler seçilmiştir. Seçilen bölümlerin ders programlarında 

bulunan Ölçme ve Değerlendirme dersinin kazanımlarından yararlanılmıştır. Ayrıca 

kazanım belirleme sürecinde bu derse ilişkin çeşitli ders kitaplarındaki kazanımlardan da 

yararlanılmıştır. 

Kazanımlara ilişkin zihinsel düzey boyutunun tanımlanmasında Haladyna (1997) 

tarafından oluşturulan taksonomi kullanılmıştır. Belirlenen kazanımlar ve zihinsel 

düzeyleri Ek 1’deki belirtke tablosunda sunulmuştur. 

Belirtke tablosunun oluşturulmasının ardından belirlenen kazanımlara ilişkin soru 

yazımı sürecine geçilmiştir. Başarı testinin nihai formunun altı adet açık uçlu maddeden 

oluşması planlandığı için ilk etapta her bir kazanımdan en az iki madde olmak üzere 

toplamda 13 madde yazılmıştır. Başarı testinde yer alacak maddeler günlük yaşamla 

ilişkili, üst düzey zihinsel süreçleri ölçmeyi hedefleyecek şekilde tasarlanmıştır. Yazılan 

maddeler kapsam geçerliği, dil ve anlatım ve bilimsel doğruluk açısından incelenmek 

üzere uzman görüşüne sunulmuştur. Bu aşamada kapsam geçerliği açısından inceleyecek 

uzmanlara belirtke tablosu, maddeler ve maddelere ilişkin görüşlerini açıklayacakları bir 

form gönderilmiştir. Maddeleri dil-anlatım ve bilimsel doğruluk açısından inceleyecek 

uzmanlara ise sadece maddeler ve maddelere ilişkin görüşlerini açıklayacakları bir form 

gönderilmiştir. Uzmanlardan gelen öneriler doğrultusunda maddeler düzeltilerek deneme 

formu hazırlanmıştır. 

Deneme formundaki maddelerin ölçmeyi hedeflediği kazanımlarla uyumunu 

belirlemek amacıyla Hambleton ve Rovinelli (1977) tarafından önerilen kapsam geçerliği 

indeksi (akt: Crocker ve Algina, 2008) hesaplanmıştır. Bu indeksin hesaplanabilmesi için 

ölçme ve değerlendirme alanında üçü doktora öğrencisi ve ikisi doktora derecesine sahip 

toplam beş uzmanın görüşü alınmıştır. Uzmanlara her bir sayfada bir madde, tüm 

kazanımlar ve maddenin kazanımlarla karşılaştırılarak kazanımı ölçüp ölçmediğini 

belirtmelerini isteyen bir form gönderilmiştir. Bu form yardımıyla uzmanlar bir maddeyi 

tüm kazanımlarla karşılaştırmış ve maddenin kazanımı ölçüyor görünmesi durumunda 

“+1”, maddenin kazanımı ölçmüyor göründüğü durumda “-1” ve maddenin kazanımı 
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ölçüp ölçmediğinin belirsiz olması durumunda ise “0” seçeneğini işaretlemişlerdir. 

Birinci madde için kapsam geçerliği indeksi uzman görüş formu örneği Ek 2’de 

verilmiştir. Yapılan hesaplamalar sonucunda her bir madde ile ölçmeyi hedeflediği 

kazanım arasındaki uyum indeksinin en yüksek değer olan +1’e ulaştığı görülmüştür. Bu 

durum yazılan her bir maddenin ölçmeyi hedeflediği kazanımı tam olarak ölçtüğünü 

göstermektedir. Yapılan bu hesaplamaların ardından deneme uygulamasına geçilmiştir. 

Deneme uygulaması, esas uygulama yapılacak gruba benzer olup 76 kişiden 

oluşan bir grup üzerinde gerçekleştirilmiştir. Deneme uygulamasında maddelerin 

öğrenciler için açık ve anlaşılır olup olmadığı, yanıtlanmayan maddenin olup olmadığı 

kontrol edilmiştir. Yapılan kontroller sonucunda yazılan maddelerin genel olarak 

öğrenciler için açık ve anlaşılır olduğu saptanmış, sadece üç maddede ifade açısından 

düzeltmeler yapılmıştır. Son olarak yazılan maddeler arasından toplamda 6 madde 

seçilerek başarı testine (Ek 3) son hali verilmiştir. 

 

Dereceli Puanlama Anahtarı 

 

Geliştirilen başarı testinin maddelerini puanlamak amacıyla her madde için ayrı 

bütünsel dereceli puanlama anahtarı geliştirilmiştir. Puanlama anahtarının 

geliştirilmesinde Kutlu, Doğan, ve Karakaya (2014)’nın belirttiği basamaklar izlenmiştir. 

Bunun için öncelikle her maddenin en doğru yanıtı ve bu doğru yanıta verilecek başarı 

puanı belirlenmiştir. Ardından yine her madde için en doğru yanıta yakın uzak doğru 

yanıtlar ve bu yanıtlara verilecek başarı puanları belirlenmiştir. Burada uzak doğru 

yanıtlara verilecek başarı puanları belirlenirken, öğrencilerin bu maddeleri yanıtlamada 

kullanmaları gereken zihinsel süreçler dikkate alınmıştır. Daha üst düzey zihinsel 

süreçleri kullanarak maddeyi yanıtlayan bir öğrenciye daha yüksek puan verilmiştir. 

Dereceli puanlama anahtarının taslak formu oluşturulduktan sonra ölçme ve 

değerlendirme alanında doktora yapan iki uzmanın görüşüne sunulmuş ve gelen görüşler 

doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılmıştır. 

Geliştirilen başarı testi için gerçekleştirilen deneme uygulaması, dereceli 

puanlama anahtarı kullanılarak puanlanmıştır. Yapılan güvenirlik analizleri sonucunda 

Cronbach   değeri 0.59 olarak bulunmuştur. Bulunan bu güvenirlik değeri, öğretmen 

yapımı testler dikkate alındığında, düşük olduğu (Diederich, 1973) için puanlama anahtarı 

üzerinde çalışılarak öğrencilerin maddelere verdikleri yanıtlar daha belirgin şekilde 

ayrıştırılmaya çalışılmıştır. Revize edilen puanlama anahtarı ile 44 kişilik grup üzerinde 
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gerçekleştirilen deneme uygulaması sonucunda yapılan güvenirlik analizleri sonucunda 

elde edilen Cronbach   değeri 0.71 olarak bulunmuştur. Madde sayısının az olması da 

dikkate alındığında bulunan güvenirlik değerinin yeterli (Diederich, 1973) olduğuna 

kanaat getirilmiş ve puanlama anahtarının (Ek 4) ve başarı testinin bu son hali asıl 

uygulamada kullanılmıştır. 

 

Verilerin Analizi 

 

Bu bölümde öncelikle verilerin analize nasıl hazır hale getirildiği ifade edilmiş 

ardından verilerin analizinde yapılan iş ve işlemler açıklanmıştır. Bilgiler ayrı başlıklar 

altında sunulmuştur. 

 

Verilerin Analize Hazırlanması 

 

Puanlayıcı örnekleminde yer alan puanlayıcılar, kendilerine gönderilen öğrenci 

çalışmalarını yine kendilerine gönderilen dereceli puanlama anahtarlarını kullanarak 

puanlamalarını gerçekleştirmişlerdir. Puanlayıcıların öğrenci çalışmalarını puanlamaları 

ile oluşan veriler Excel programına aktarılmıştır. Bu aktarma işlemi sırasında her bir 

puanlayıcı gurubu için ayrı bir Excel dosyası açılmış ve veriler bu dosyalara işlenmiştir. 

Verilerin dosyalara işlenmesinde öncelikle ilgili puanlayıcı grubundaki öğrenci 

çalışmalarına sıra numarası verilmiştir. Verilen sıra numaraları seçkisiz olarak yapılan 

seçim sonucunda çıkan sayıların küçükten büyüğe doğru sıralanmasıyla oluşturulmuştur. 

Bu numaralandırma işlemi sayesinde her bir puanlayıcı grubunda aynı bireylere ilişkin 

verilerin aynı sırada yer alması sağlanmıştır. 

Öğrenci çalışmalarına sıra numarası verilmesinin ardından iki puanlayıcılı grupta 

yer alan her bir puanlayıcıya ilişkin veriler tek bir Excel dosyasındaki ayrı sayfalara 

girilmiştir. Burada Excel sayfalarına, verilerin hangi puanlayıcıya ait olduğunu 

karıştırmamak için, uygun isimler verilmiştir. Bu işlemlerin tümü dört ve altı 

puanlayıcının olduğu grup için de benzer şekilde tekrarlanmıştır. Ardından her puanlayıcı 

grubu için aynı dosyada yeni bir sayfa açılarak aynı grupta yer alan farklı puanlayıcılara 

ilişkin veriler birleştirilmiştir. Puanlayıcı sayısının iki olduğu durum için veri yapısı 

örneği Çizelge 2’de verilmiştir. Puanlayıcı sayısının dört ve altı olduğu durumlar için de 

benzer bir veri yapısı elde edilmiştir. Puanlayıcı sayısının dört ve altı olduğu durumun iki 

olduğu durumdan tek farkı, çizelgedeki puanlayıcı sayısıdır. Puanlayıcı sayısının dört 
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olduğu durumda her madde için puanlayıcı sayısı dörde kadar giderken, altı olduğu 

durumda da her madde için puanlayıcı sayısı altıya kadar gitmiştir. 

 

Çizelge 2 

 

Tümüyle Çaprazlanmış Desende İki Puanlayıcı İçin Veri Yapısı Örneği 
Öğrenciler M1 M2 M3 M4 M5 M6 

 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 

1 x x x x . . . . . . x x 

2 x x x x . . . . . . x x 

. . . . .       . . 

. . . . .       . . 

. . . . .       . . 

60 x x x x       x x 

 

Çizelge 2’de görüldüğü gibi veri matrisinin ilk sütununda öğrenciler, ardından 

birinci satırda maddeler ve ikinci satırda puanlayıcılar yer almıştır. Bu sıra aynı zamanda 

verilerin analizinde kullanılan Edu G programına araştırmada yer alan yüzeylerin hangi 

sırada girileceği bilgisini de içerisinde barındırmaktadır. Bu kapsamda programa girilen 

yüzeylerin sırası birey-madde-puanlayıcı şeklindedir. Araştırma kapsamında toplanan 

verilerin bu şekilde analize hazır hale getirilmesinin ardından veri analizine geçilmiştir. 

 

Veri Analizinde Yapılan İşlemler 

 

Araştırmanın alt amaçlarında yer alan araştırma sorularının yanıtlanması için 

çaprazlanmış desene göre iki, dört ve altı puanlayıcı için gerçek ölçme durumları yukarıda 

belirtildiği şekilde oluşturularak G ve Phi katsayıları elde edilmiştir. Ardından 

çaprazlanmış desene göre dört ve altı puanlayıcının olduğu gerçek ölçme durumları 

kullanılarak K çalışması yapılmış ve iki puanlayıcı için G ve Phi katsayıları kestirilmiştir. 

Benzer şekilde dört puanlayıcı için iki ve altı puanlayıcının olduğu, altı puanlayıcı için de 

iki ve dört puanlayıcının olduğu gerçek ölçme durumları kullanılarak K çalışması 

yapılmış ve dört ve altı puanlayıcı için G ve Phi katsayıları kestirilmiştir. Son olarak iki, 

dört ve altı puanlayıcı için elde edilen ve kestirilen G ve Phi katsayıları ayrı ayrı 

karşılaştırılmıştır. 

İki, dört ve altı puanlayıcının olduğu gerçek durumlardan G ve Phi katsayıları 

hesaplanırken öncelikle her bir veri seti için değişkenlik kaynaklarına ilişkin varyans 

değerleri hesaplanmıştır. Ardından hesaplanan bu varyans değerleri kullanılarak ölçme 



36 
 

 
 

objesinin sırasıyla birey, madde ve birey-madde olduğu her bir durum için bağıl ve mutlak 

hata varyansları elde edilmiştir. Son olarak elde edilen bağıl ve mutlak hata varyansları 

ile ölçme objelerine ilişkin varyans değerleri kullanılarak G ve Phi katsayıları 

hesaplanmıştır. Gerçek durumlarda G ve Phi katsayıları elde edildikten sonra puanlayıcı 

sayısının iki, dört ve altı olduğu her bir durum K çalışması yapılmış ve her bir puanlayıcı 

sayısı için diğer puanlayıcı sayılarından kestirimlerde bulunulmuştur. Şekil 4’te iki 

puanlayıcı için veri analizi sürecinde yapılanlar özetlenmeye çalışılmıştır. Puanlayıcı 

sayısının dört ve altı olduğu durum için de analiz süreci benzer şekilde 

gerçekleştirilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4. İki Puanlayıcı İçin Veri Analizi Süreci 

 

Dört ve altı puanlayıcının olduğu durum kullanılarak iki puanlayıcı için G ve Phi 

katsayılarının kestirilmesinde dört ve altı puanlayıcının olduğu durumda elde edilen 

varyans değerleri kullanılmıştır. Sadece göreli ve mutlak hata varyansları puanlayıcı 

sayısı 2 alınarak kestirilmiş ardından kestirilen bu hata varyansları kullanılarak G ve Phi 

katsayıları kestirilmiştir. Dört puanlayıcı için K çalışması yapılırken de benzer şekilde iki 

ve altı puanlayıcının olduğu durumda elde edilen varyans değerleri kullanılmış ve hata 

varyanslarının kestirilmesinde puanlayıcı sayısı 4 olarak alınmıştır. Benzer işlemler iki 

ve dört puanlayıcının olduğu durumdan altı puanlayıcı için G ve Phi katsayıları 

kestirilirken de tekrarlanmıştır. Tüm bu hesaplamalarda ve kestirimlerde Edu G 6.1-e 

programından faydalanılmıştır. 

 

1. Aşama 

İki Puanlayıcı İçin 

Gerçek Durumda G 

ve Phi Katsayılarının 

Hesaplanması 

2. Aşama 

Dört ve Altı 

Puanlayıcıdan K 

Çalışması Yapılarak 

İki Puanlayıcı İçin G 

ve Phi Katsayılarının 

Kestirilmesi 

3. Aşama 

İki Puanlayıcı  

İçin Gerçek Durumda 

Hesaplanan ve K 

Çalışmalarında 

Kestirilen 

Katsayıların 

Karşılaştırılması 
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BÖLÜM 4 

 

BULGULAR VE YORUMLAR 

 

Bu bölümde verilerin analizi sonucunda elde edilen bulgular araştırmanın alt 

amaçlarının verildiği sırayla sunulmuştur. Aynı zamanda elde edilen bilgiler araştırmanın 

amaçları doğrultusunda yorumlanmaya çalışılmıştır. Ölçme objesinin sırasıyla birey, 

madde ve birey-madde olduğu durumlar ile puanlayıcı sayısının iki, dört ve altı olduğu 

durumlara ilişkin elde edilen varyans bileşen değerleri ve bu değerlerin toplam varyans 

içindeki yüzdelerini gösteren program çıktısı Ek 5’te verilmiştir. 

 

Ölçme Objesinin Birey Olduğu Duruma İlişkin Bulgular 

 

Bu alt başlıkta, ölçme objesinin birey olarak seçildiği durumda iki, dört ve altı 

puanlayıcı için gerçek durumda elde dilen ve farklı K çalışmalarında iki, dört ve altı 

puanlayıcı için kestirilen güvenirlik katsayılarına ilişkin elde edilen bulgular verilmiştir. 

Her bir puanlayıcı sayısı için gerçek durumda elde edilen ve K çalışmalarında kestirilen 

güvenirlik katsayıları ayrı başlıklar altında sunulmuştur. 

 

Puanlayıcı Sayısının İki Olduğu Duruma İlişkin Bulgular 

 

Bu araştırmanın birinci alt amacı aşağıdaki gibidir. 

Ölçme objesi birey olarak seçildiğinde puanlayıcı sayısının, 

a) Gerçekte iki olduğu durumda elde edilen G ve Phi katsayıları ne düzeydedir? 

b) Gerçekte dört olduğu durumda yapılan Karar çalışması sonucunda iki 

puanlayıcı için kestirilen G ve Phi katsayıları ne düzeydedir? 

c) Gerçekte altı olduğu durumda yapılan Karar çalışması sonucunda iki 

puanlayıcı için kestirilen G ve Phi katsayıları ne düzeydedir? 

 

Bu sorulara yanıt aramak için iki puanlayıcıdan toplanan veriler dikkate alınarak 

ölçme objesi birey olarak seçilmiş ve G çalışması yapılarak puanlayıcı sayısının gerçekte 

iki olduğu durum için G ve Phi katsayıları elde edilmiştir. Ardından puanlayıcı sayısının 

dört ve altı olduğu durumda toplanan veriler için de ölçme objesi birey seçilerek K 
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çalışması yapılmış ve puanlayıcı sayısının iki olduğu durum için G ve Phi katsayıları 

kestirilmiştir. Puanlayıcı sayısı iki olduğunda gerçek durumda elde edilen ve K 

çalışmalarında kestirilen güvenirlik katsayıları Çizelge 3’te verilmiştir. 

 

Çizelge 3 

 

Ölçme Objesi Birey Olduğunda Puanlayıcı Sayısının İki Olduğu Durum İçin Elde Edilen 

ve Kestirilen G ve Phi Katsayıları 

Desen Ölçme 

Objesi 

Puanlayıcı 

Sayısı 

Gerçek Durum Karar Çalışması 

(2 puanlayıcı için 

kestirilen) 

   G Phi G Phi 

bxmxp B 2 0.57 0.46 - - 

  4 - - 0.58 0.44 

  6 - - 0.46 0.43 

 

Çizelge 3 incelendiğinde, iki puanlayıcının olduğu gerçek durumda elde edilen 

güvenirlik katsayıları G = 0.57 ve Phi = 0.46 olarak bulunmuştur. Puanlayıcı sayısının 

dört olduğu durumda yapılan K çalışması sonucu iki puanlayıcı için kestirilen güvenirlik 

katsayılarından (G = 0.58 ve Phi = 0.44) G katsayısının gerçek durumdaki değerinden 

daha büyük olduğu belirlenirken, Phi katsayısının gerçek durumdaki değerinden daha 

küçük olduğu belirlenmiştir. Puanlayıcı sayısının altı olduğu durumda yapılan K 

çalışması sonucu iki puanlayıcı için kestirilen güvenirlik katsayılarının (G = 0.46 ve Phi 

= 0.43) ise gerçek durumdaki değerlerinden daha küçük olduğu saptanmıştır. Başka bir 

ifadeyle, gerçek durumda elde edilen Phi katsayısı K çalışmalarında elde edilenlerden 

daha büyüktür. Ayrıca, dört puanlayıcı üzerinden yapılan K çalışmaları neticesinde altı 

puanlayıcı üzerinden yapılana kıyasla gerçek duruma daha yakın değerler elde edilmiştir. 

 

Puanlayıcı Sayısının Dört Olduğu Duruma İlişkin Bulgular 

 

Bu araştırmanın ikinci alt amacı aşağıdaki gibidir. 

Ölçme objesi birey olarak seçildiğinde puanlayıcı sayısının, 

a) Gerçekte dört olduğu durumda elde edilen G ve Phi katsayıları ne düzeydedir? 

b) Gerçekte iki olduğu durumda yapılan Karar çalışması sonucunda dört 

puanlayıcı için kestirilen G ve Phi katsayıları ne düzeydedir? 

c) Gerçekte altı olduğu durumda yapılan Karar çalışması sonucunda dört 

puanlayıcı için kestirilen G ve Phi katsayıları ne düzeydedir? 
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Bu soruları yanıtlamak için dört puanlayıcıdan toplanan veriler dikkate alınarak 

ölçme objesi birey olarak seçilmiş ve G çalışması yapılarak puanlayıcı sayısının gerçekte 

dört olduğu durum için G ve Phi katsayıları elde edilmiştir. Bu süreçte iki puanlayıcı için 

yapılan analiz basamakları dört puanlayıcı için tekrar edilmiştir. Puanlayıcı sayısı dört 

olduğunda gerçek durumda elde edilen ve K çalışmalarında kestirilen güvenirlik 

katsayıları Çizelge 4’te verilmiştir. 

 

Çizelge 4 

 

Ölçme Objesi Birey Olduğunda Puanlayıcı Sayısının Dört Olduğu Durum İçin Elde 

Edilen ve Kestirilen G ve Phi Katsayıları 

Desen Ölçme 

Objesi 

Puanlayıcı 

Sayısı 

Gerçek Durum Karar Çalışması 

(4 puanlayıcı için 

kestirilen) 

   G Phi G Phi 

bxmxp B 2 - - 0.58 0.48 

  4 0.61 0.48 - - 

  6 - - 0.49 0.47 

 

Çizelge 4 incelendiğinde, dört puanlayıcının olduğu gerçek durumda elde edilen 

güvenirlik katsayıları G = 0.61 ve Phi = 0.48 olarak bulunmuştur. Puanlayıcı sayısının iki 

ve altı olduğu durumlarda yapılan K çalışması sonucu dört puanlayıcı için kestirilen 

güvenirlik katsayılarının (G2 = 0.58, Phi2 = 0.48, G6 = 0.49 ve Phi6 = 0.47) gerçek 

durumdaki değerlerinden daha küçük olduğu veya bu değerlere eşit olduğu belirlenmiştir. 

Başka bir ifadeyle, gerçek durumda elde edilen güvenirlik katsayıları K çalışmalarında 

elde edilenlerden daha büyük veya eşittir. Ayrıca, iki puanlayıcı üzerinden yapılan K 

çalışmaları neticesinde altı puanlayıcı üzerinden yapılana kıyasla gerçek duruma daha 

yakın değerler elde edilmiştir. 

 

Puanlayıcı Sayısının Altı Olduğu Duruma İlişkin Bulgular 

 

Bu araştırmanın üçüncü alt amacı aşağıdaki gibidir. 

Ölçme objesi birey olarak seçildiğinde puanlayıcı sayısının, 

a) Gerçekte altı olduğu durumda elde edilen G ve Phi katsayıları ne düzeydedir? 

b) Gerçekte iki olduğu durumda yapılan Karar çalışması sonucunda altı 

puanlayıcı için kestirilen G ve Phi katsayıları ne düzeydedir? 
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c) Gerçekte dört olduğu durumda yapılan Karar çalışması sonucunda altı 

puanlayıcı için kestirilen G ve Phi katsayıları ne düzeydedir? 

 

Bu soruları yanıtlamak için altı puanlayıcıdan toplanan veriler dikkate alınarak 

ölçme objesi birey olarak seçilmiş ve G çalışması yapılarak puanlayıcı sayısının gerçekte 

altı olduğu durum için G ve Phi katsayıları elde edilmiştir. Bu süreçte iki ve dört 

puanlayıcı için yapılan analiz basamakları altı puanlayıcı için tekrar edilmiştir. Puanlayıcı 

sayısı altı olduğunda gerçek durumda elde edilen ve K çalışmalarında kestirilen 

güvenirlik katsayıları Çizelge 5’te verilmiştir. 

 

Çizelge 5 

 

Ölçme Objesi Birey Olduğunda Puanlayıcı Sayısının Altı Olduğu Durum İçin Elde Edilen 

ve Kestirilen G ve Phi Katsayıları 

Desen Ölçme 

Objesi 

Puanlayıcı 

Sayısı 

Gerçek Durum Karar Çalışması 

(6 puanlayıcı için 

kestirilen) 

   G Phi G Phi 

bxmxp B 2 - - 0.59 0.49 

  4 - - 0.63 0.50 

  6 0.50 0.49 - - 

 

Çizelge 5 incelendiğinde, altı puanlayıcının olduğu gerçek durumda elde edilen 

güvenirlik katsayıları G = 0.50 ve Phi = 0.49 olarak bulunmuştur. Puanlayıcı sayısının iki 

ve dört olduğu durumlarda yapılan K çalışması sonucu altı puanlayıcı için kestirilen 

güvenirlik katsayılarının (G2 = 0.59, Phi2 = 0.49, G4 = 0.50 ve Phi4 = 0.49) gerçek 

durumdaki değerlerinden daha büyük olduğu veya bu değerlere eşit olduğu tespit 

edilmiştir. Başka bir ifadeyle, gerçek durumda elde edilen güvenirlik katsayıları K 

çalışmalarında elde edilenlerden daha küçük veya eşittir. Ayrıca, iki puanlayıcı üzerinden 

yapılan K çalışmaları neticesinde dört puanlayıcı üzerinden yapılana kıyasla gerçek 

duruma daha yakın değerler elde edilmiştir. 

Ölçme objesinin birey olarak seçildiği durumda elde edilen bulgular dikkate 

alındığında, puanlayıcı sayısının iki, dört ve altı olduğu durumda gerçekte elde edilen 

güvenirlik katsayıları ile aynı puanlayıcı sayıları için K çalışmalarında kestirilen 

güvenirlik katsayıları arasında farklılıklar olduğu ifade edilebilir. G katsayıları arasındaki 

farklar 0.01 ile 0.13 arasında değişirken Phi katsayıları arasındaki farklar ise 0.00 ile 0.03 

arasında değişmektedir. Ayrıca, puanlayıcı sayısının artırılması veya azaltılması ile 
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kestirilen güvenirlik katsayıları ile gerçekte elde edilen güvenirlik katsayıları arasında bir 

örüntü olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

 

Ölçme Objesinin Madde Olduğu Duruma İlişkin Bulgular 

 

Bu alt başlıkta, ölçme objesinin madde olduğu durumda iki, dört ve altı puanlayıcı 

için gerçek durumda elde dilen ve farklı K çalışmalarında iki, dört ve altı puanlayıcı için 

kestirilen güvenirlik katsayılarına ilişkin elde edilen bulgulara yer verilmiştir. Puanlayıcı 

sayısının altı olduğu durumda madde değişkenlik kaynağına ilişkin varyans değeri 0 

(sıfır) olarak hesaplanmıştır. Bu durum hem puanlayıcı sayısının altı olduğu gerçek 

durumda hem de altı puanlayıcıdan diğer puanlayıcı sayılarına ilişkin kestirim yapılırken 

G ve Phi katsayılarının 0 olarak hesaplanmasına ve kestirilmesine neden olmuştur. Bu 

nedenle, ölçme objesinin madde olduğu durumda altı puanlayıcı için karşılaştırma 

yapılamamış, sadece iki ve dört puanlayıcı için gerçek durumda elde edilen ve K 

çalışmalarında kestirilen değerler karşılaştırılmıştır. 

 

Puanlayıcı Sayısının İki Olduğu Duruma İlişkin Bulgular 

 

Bu araştırmanın birinci alt amacı aşağıdaki gibidir. 

Ölçme objesi madde olarak seçildiğinde puanlayıcı sayısının, 

a) Gerçekte iki olduğu durumda elde edilen G ve Phi katsayıları ne düzeydedir? 

b) Gerçekte dört olduğu durumda yapılan Karar çalışması sonucunda iki 

puanlayıcı için kestirilen G ve Phi katsayıları ne düzeydedir? 

c) Gerçekte altı olduğu durumda yapılan Karar çalışması sonucunda iki 

puanlayıcı için kestirilen G ve Phi katsayıları ne düzeydedir? 

 

Bu sorulara yanıt aramak için iki puanlayıcıdan toplanan veriler dikkate alınarak 

ölçme objesi madde olarak seçilmiş ve G çalışması yapılarak puanlayıcı sayısının 

gerçekte iki olduğu durum için G ve Phi katsayıları elde edilmiştir. Ardından puanlayıcı 

sayısının dört olduğu durumda toplanan veriler için de ölçme objesi madde seçilerek K 

çalışması yapılmış ve puanlayıcı sayısının iki olduğu durum için G ve Phi katsayıları 

kestirilmiştir. Puanlayıcı sayısı iki olduğunda gerçek durumda elde edilen ve K 

çalışmalarında kestirilen güvenirlik katsayıları Çizelge 6’da verilmiştir. 
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Çizelge 6 

 

Ölçme Objesi Madde Olduğunda Puanlayıcı Sayısının İki Olduğu Durum İçin Elde 

Edilen ve Kestirilen G ve Phi Katsayıları 

Desen Ölçme 

Objesi 

Puanlayıcı 

Sayısı 

Gerçek Durum Karar Çalışması 

(2 puanlayıcı için 

kestirilen) 

   G Phi G Phi 

bxmxp M 2 0.90 0.87 - - 

  4 - - 0.86 0.78 

 

Çizelge 6 incelendiğinde, iki puanlayıcının olduğu gerçek durumda elde edilen 

güvenirlik katsayıları G = 0.90 ve Phi = 0.87 olarak hesaplanmıştır. Puanlayıcı sayısının 

dört olduğu durumda yapılan K çalışması sonucu iki puanlayıcı için kestirilen güvenirlik 

katsayılarının (G4 = 0.86 ve Phi4 = 0.78) gerçek durumdaki değerlerden daha düşük 

olduğu belirlenmiştir. Diğer bir ifadeyle, gerçek durumda elde edilen güvenirlik 

katsayıları K çalışmasında elde edilenlerden daha büyüktür. 

 

Puanlayıcı Sayısının Dört Olduğu Duruma İlişkin Bulgular 

 

Bu araştırmanın ikinci alt amacı aşağıdaki gibidir. 

Ölçme objesi madde olarak seçildiğinde puanlayıcı sayısının, 

a) Gerçekte dört olduğu durumda elde edilen G ve Phi katsayıları ne düzeydedir? 

b) Gerçekte iki olduğu durumda yapılan Karar çalışması sonucunda dört 

puanlayıcı için kestirilen G ve Phi katsayıları ne düzeydedir? 

c) Gerçekte altı olduğu durumda yapılan Karar çalışması sonucunda dört 

puanlayıcı için kestirilen G ve Phi katsayıları ne düzeydedir? 

 

Bu soruları yanıtlamak için dört puanlayıcıdan toplanan veriler dikkate alınarak 

ölçme objesi madde olarak seçilmiş ve G çalışması yapılarak puanlayıcı sayısının 

gerçekte dört olduğu durum için G ve Phi katsayıları elde edilmiştir. Sonraki süreçte iki 

puanlayıcı için yapılan analiz basamakları dört puanlayıcı için tekrar edilmiştir. 

Puanlayıcı sayısı dört olduğunda gerçek durumda elde edilen ve K çalışmalarında 

kestirilen güvenirlik katsayıları Çizelge 7’de verilmiştir. 
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Çizelge 7 

 

Ölçme Objesi Madde Olduğunda Puanlayıcı Sayısının Dört Olduğu Durum İçin Elde 

Edilen ve Kestirilen G ve Phi Katsayıları 

Desen Ölçme 

Objesi 

Puanlayıcı 

Sayısı 

Gerçek Durum Karar Çalışması 

(4 puanlayıcı için 

kestirilen) 

   G Phi G Phi 

bxmxp M 2 - - 0.93 0.91 

  4 0.91 0.87 - - 

 

Çizelge 7 incelendiğinde, dört puanlayıcının olduğu gerçek durumda elde edilen 

güvenirlik katsayıları G = 0.91 ve Phi = 0.87 olarak hesaplanmıştır. Puanlayıcı sayısının 

iki olduğu durumda yapılan K çalışması sonucu dört puanlayıcı için kestirilen güvenirlik 

katsayılarının (G = 0.93 ve Phi = 0.91) gerçek durumdaki değerlerden daha büyük olduğu 

saptanmıştır. Başka bir ifadeyle, dört puanlayıcı için gerçek durumda elde edilen 

güvenirlik katsayılarının, puanlayıcı sayısının iki olduğu durumda yapılan K çalışmasında 

elde edilenlerden daha küçük olduğu tespit edilmiştir. 

Ölçme objesinin madde seçildiği ve puanlayıcı sayısının iki ve dört olduğu 

durumda gerçekte elde edilen güvenirlik katsayıları ile aynı puanlayıcı sayıları için K 

çalışmalarında kestirilen güvenirlik katsayılarının farklı olduğu ifade edilebilir. G 

katsayıları arasındaki farklar 0.02 ile 0.04 arasında değişirken Phi katsayıları arasındaki 

farklar ise 0.04 ile 0.09 arasında değişmektedir. Bununla birlikte iki puanlayıcının olduğu 

gerçek durumda yapılan K çalışması sonucu dört puanlayıcı için kestirilen güvenirlik 

katsayıları gerçekteki değerinden daha büyük; dört puanlayıcının olduğu gerçek durumda 

yapılan K çalışması sonucu iki puanlayıcı için kestirilen güvenirlik katsayıları ise 

gerçekteki değerinden daha küçük olarak kestirilmiştir. 

 

Ölçme Objesinin Birey-Madde Olduğu Duruma İlişkin Bulgular 

 

Bu alt başlıkta da birey ve madde değişkenlik kaynaklarının ölçme objesi olarak 

birlikte seçildiği durumda iki, dört ve altı puanlayıcı için gerçek durumda elde dilen ve 

farklı K çalışmalarında iki, dört ve altı puanlayıcı için kestirilen güvenirlik katsayılarına 

ilişkin elde edilen bulgulara yer verilmiştir. Her bir puanlayıcı sayısı için gerçek durumda 

elde edilen ve K çalışmalarında kestirilen güvenirlik katsayıları ayrı başlıklar altında 

sunulmuştur. 
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Puanlayıcı Sayısının İki Olduğu Duruma İlişkin Bulgular 

 

Bu araştırmanın birinci alt amacı aşağıdaki gibidir. 

Ölçme objesi birey-madde olarak seçildiğinde puanlayıcı sayısının, 

a) Gerçekte 2 olduğu durumda elde edilen G ve Phi katsayıları ne düzeydedir? 

b) Gerçekte 4 olduğu durumda yapılan Karar çalışması sonucunda 2 puanlayıcı 

için kestirilen G ve Phi katsayıları ne düzeydedir? 

c) Gerçekte 6 olduğu durumda yapılan Karar çalışması sonucunda 2 puanlayıcı 

için kestirilen G ve Phi katsayıları ne düzeydedir? 

 

Bu sorulara yanıt aramak için iki puanlayıcıdan toplanan veriler dikkate alınarak 

ölçme objesi birey-madde olarak seçilmiş ve G çalışması yapılarak puanlayıcı sayısının 

gerçekte iki olduğu durum için G ve Phi katsayıları elde edilmiştir. Ardından puanlayıcı 

sayısının dört ve altı olduğu durumda toplanan veriler için de ölçme objesi birey-madde 

seçilerek K çalışması yapılmış ve puanlayıcı sayısının iki olduğu durum için G ve Phi 

katsayıları kestirilmiştir. Puanlayıcı sayısı iki olduğunda gerçek durumda elde edilen ve 

K çalışmalarında kestirilen güvenirlik katsayıları Çizelge 8’de verilmiştir. 

 

Çizelge 8 

 

Ölçme Objesi Birey-Madde Olduğunda Puanlayıcı Sayısının İki Olduğu Durum İçin Elde 

Edilen ve Kestirilen G ve Phi Katsayıları 

Desen Ölçme 

Objesi 

Puanlayıcı 

Sayısı 

Gerçek Durum Karar Çalışması 

(2 puanlayıcı için 

kestirilen) 

   G Phi G Phi 

bxmxp BM 2 0.90 0.89 - - 

  4 - - 0.84 0.82 

  6 - - 0.83 0.81 

 

Çizelge 8 incelendiğinde, iki puanlayıcının olduğu gerçek durumda elde edilen 

güvenirlik katsayıları G = 0.90 ve Phi = 0.89 olarak hesaplanmıştır. Puanlayıcı sayısının 

dört ve altı olduğu durumda yapılan K çalışması sonucu iki puanlayıcı için kestirilen 

güvenirlik katsayılarının (G4 = 0.84, Phi4 = 0.82; G6 = 0.83 ve Phi6 = 0.81) gerçek 

durumdaki değerlerinden daha düşük olduğu belirlenmiştir. Başka bir ifadeyle gerçek 

durumda elde edilen güvenirlik katsayılarının K çalışmalarında elde edilenlerden daha 

büyük olduğu saptanmıştır. Ayrıca, dört puanlayıcı üzerinden yapılan K çalışmaları 
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neticesinde altı puanlayıcı üzerinden yapılana kıyasla gerçek duruma daha yakın değerler 

elde edilmiştir. 

 

Puanlayıcı Sayısının Dört Olduğu Duruma İlişkin Bulgular 

 

Bu araştırmanın ikinci alt amacı aşağıdaki gibidir. 

Ölçme objesi birey-madde olarak seçildiğinde puanlayıcı sayısının, 

a) Gerçekte 4 olduğu durumda elde edilen G ve Phi katsayıları ne düzeydedir? 

b) Gerçekte 2 olduğu durumda yapılan Karar çalışması sonucunda 4 puanlayıcı 

için kestirilen G ve Phi katsayıları ne düzeydedir? 

c) Gerçekte 6 olduğu durumda yapılan Karar çalışması sonucunda 4 puanlayıcı 

için kestirilen G ve Phi katsayıları ne düzeydedir? 

 

Bu soruları yanıtlamak için dört puanlayıcıdan toplanan veriler dikkate alınarak 

ölçme objesi birey-madde olarak seçilmiş ve G çalışması yapılarak puanlayıcı sayısının 

gerçekte dört olduğu durum için G ve Phi katsayıları elde edilmiştir. Sonraki süreçte iki 

puanlayıcı için yapılan analiz basamakları dört puanlayıcı için tekrar edilmiştir. 

Puanlayıcı sayısı dört olduğunda gerçek durumda elde edilen ve K çalışmalarında 

kestirilen güvenirlik katsayıları Çizelge 9’da verilmiştir. 

 

Çizelge 9 

 

Ölçme Objesi Birey-Madde Olduğunda Puanlayıcı Sayısının Dört Olduğu Durum İçin 

Elde Edilen ve Kestirilen G ve Phi Katsayıları 

Desen Ölçme 

Objesi 

Puanlayıcı 

Sayısı 

Gerçek Durum Karar Çalışması 

(4 puanlayıcı için 

kestirilen) 

   G Phi G Phi 

bxmxp BM 2 - - 0.95 0.94 

  4 0.91 0.90 - - 

  6 - - 0.90 0.90 

 

Çizelge 9 incelendiğinde, dört puanlayıcının olduğu gerçek durumda elde edilen 

güvenirlik katsayıları G = 0.91 ve Phi = 0.90 olarak hesaplanmıştır. Puanlayıcı sayısının 

iki olduğu durumda yapılan K çalışması sonucu dört puanlayıcı için kestirilen güvenirlik 

katsayılarının (G = 0.95 ve Phi = 0.94) gerçek durumdaki değerlerden daha büyük olduğu 

tespit edilmiştir. Buna karşın puanlayıcı sayısının altı olduğu durumda yapılan K 
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çalışması sonucu dört puanlayıcı için kestirilen güvenirlik katsayılarının (G = 0.90 ve Phi 

= 0.90) gerçek durumdaki değerlerden aynı veya daha küçük olduğu belirlenmiştir. Başka 

bir deyişle, gerçek durumda elde edilen güvenirlik katsayılarının K çalışmalarında elde 

edilenlerden daha küçük veya eşit olduğu ifade edilebilir. Ayrıca, altı puanlayıcı 

üzerinden yapılan K çalışmaları neticesinde iki puanlayıcı üzerinden yapılana kıyasla 

gerçek duruma daha yakın değerler elde edilmiştir. 

 

Puanlayıcı Sayısının Altı Olduğu Duruma İlişkin Bulgular 

 

Bu araştırmanın üçüncü alt amacı aşağıdaki gibidir. 

Ölçme objesi birey-madde olarak seçildiğinde puanlayıcı sayısının, 

a) Gerçekte 6 olduğu durumda elde edilen G ve Phi katsayıları ne düzeydedir? 

b) Gerçekte 2 olduğu durumda yapılan Karar çalışması sonucunda 6 puanlayıcı 

için kestirilen G ve Phi katsayıları ne düzeydedir? 

c) Gerçekte 4 olduğu durumda yapılan Karar çalışması sonucunda 6 puanlayıcı 

için kestirilen G ve Phi katsayıları ne düzeydedir? 

Bu soruları yanıtlamak için altı puanlayıcıdan toplanan veriler dikkate alınarak 

ölçme objesi birey-madde olarak seçilmiş ve G çalışması yapılarak puanlayıcı sayısının 

gerçekte altı olduğu durum için G ve Phi katsayıları elde edilmiştir. Sonraki süreçte iki 

ve dört puanlayıcı için yapılan analiz basamakları altı puanlayıcı için tekrar edilmiştir. 

Puanlayıcı sayısı altı olduğunda gerçek durumda elde edilen ve K çalışmalarında 

kestirilen güvenirlik katsayıları Çizelge 10’da verilmiştir. 

 

Çizelge 10 

 

Ölçme Objesi Birey-Madde Olduğunda Puanlayıcı Sayısının Altı Olduğu Durum İçin 

Elde Edilen ve Kestirilen G ve Phi Katsayıları 

Desen Ölçme 

Objesi 

Puanlayıcı 

Sayısı 

Gerçek Durum Karar Çalışması 

(6 puanlayıcı için 

kestirilen) 

   G Phi G Phi 

bxmxp BM 2 - - 0.96 0.96 

  4 - - 0.94 0.93 

  6 0.93 0.93 - - 

 

Çizelge 10 incelendiğinde, altı puanlayıcının olduğu gerçek durumda elde edilen 

güvenirlik katsayıları G = 0.93 ve Phi = 0.93 olarak hesaplanmıştır. Puanlayıcı sayısının 
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iki ve dört olduğu durumda yapılan K çalışması sonucu altı puanlayıcı için kestirilen 

güvenirlik katsayılarının (G2 = 0.96, Phi2 = 0.96, G4 = 0.94 ve Phi4 = 0.93) gerçek 

durumdaki değerlerinden daha büyük olduğu veya bu değerlere eşit olduğu belirlenmiştir. 

Diğer bir deyişle, gerçek durumda elde edilen güvenirlik katsayılarının K çalışmalarında 

elde edilenlerden daha küçük veya eşit olduğu ifade edilebilir. Ayrıca, dört puanlayıcı 

üzerinden yapılan K çalışmaları neticesinde iki puanlayıcı üzerinden yapılana kıyasla 

gerçek duruma daha yakın değerler elde edilmiştir. 

Ölçme objesinin birey-madde seçildiği ve puanlayıcı sayısının iki, dört ve altı 

olduğu durumda gerçekte elde edilen güvenirlik katsayıları ile aynı puanlayıcı sayıları 

için K çalışmalarında kestirilen güvenirlik katsayılarının güvenirlik düzeyi aynı olmakla 

birlikte sayısal değer olarak farklı olduğu ifade edilebilir. G katsayıları arasındaki farklar 

0.01 ile 0.07 arasında değişirken Phi katsayıları arasındaki farklar ise 0.00 ile 0.08 

arasında değişmektedir. Bununla birlikte puanlayıcı sayısı azaltılarak kestirilen 

güvenirlik katsayılarının gerçekteki değerinden daha düşük; puanlayıcı sayısı artırılarak 

yapılan kestirimlerin ise gerçekteki değerinden daha yüksek olduğu bulunmuştur. 

 

Üç araştırma sorusu için elde edilen bulgular genel olarak değerlendirildiğinde, 

ölçme objesinin sırasıyla birey, madde ve birey-madde seçildiği durumda iki, dört ve altı 

puanlayıcı için gerçek durumda elde edilen ve K çalışmalarında kestirilen G ve Phi 

katsayılarının farklılaştığı görülmüştür. Bu bulgu Atılgan ve Tezbaşaran (2005), Gao ve 

Brennan (2001) ile Kamış ve Doğan (2017)’ın bulguları ile örtüşmektedir. Ölçme 

objesinin birey olduğu durumda dört puanlayıcı için gerçek durumda elde edilen G 

katsayısı 0.61 iken iki ve altı puanlayıcı kullanılarak yapılan K çalışmalarında dört 

puanlayıcı için kestirilen G katsayısı 0.60’dan küçük çıkmıştır. Benzer şekilde ölçme 

objesinin madde olduğu durumda da iki puanlayıcı için gerçek durumda elde edilen Phi 

katsayısı 0.87 çıkarken dört puanlayıcı kullanılarak yapılan K çalışmalarında iki 

puanlayıcı için kestirilen Phi katsayısı 0.80’den küçük çıkmıştır. Bu bulgular farklı 

puanlayıcı sayıları için gerçek durumlarda elde edilen ve K çalışmalarında kestirilen 

güvenirlik katsayılarının güvenirlik düzeyi açısından benzer olmadığı şeklinde 

yorumlanabilir. Diğer bir ifadeyle, K çalışmalarında kestirilen güvenirlik katsayılarının 

düzeyleri bazı durumlarda gerçekteki düzeylerinden daha düşüktür. Güvenirlik için sınır 

değer (0.60 ve 0.80) olarak kabul edilen durumlarda ortaya çıkan farklılıklar önemli hale 

gelebilir. Bununla birlikte, K çalışmalarında kestirilen G ve Phi katsayıları her zaman için 

gerçek durumu yansıtamayabilir. Verilecek kararların kritik olduğu durumlarda bu 
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farklılıklar sorun oluşturabilir. Ayrıca, güvenirlik katsayılarının gerçekteki değerinden 

düşük kestirildiği K çalışmaları kaynak israfına yol açabilirken gerçekteki değerinden 

yüksek kestirildiği K çalışmaları ise yeterli güvenirliğe ulaşılamamasına neden olabilir. 

Genellenebilirlik Kuramında yüzeylerdeki koşul sayılarının arttırılması ile o 

yüzeyden kaynaklanan hatanın azaltılacağı ve bu şekilde kuramsal olarak daha yüksek 

güvenirlik katsayılarına ulaşılacağı ön görülmektedir (Shavelson ve Webb, 1991). Ancak 

araştırmanın bulgularına göre, ölçme objesinin birey olarak belirlendiği ve 

puanlayıcıların ilgili evrenden seçkisiz seçilerek sayısının artırıldığı durumda daha küçük 

G katsayılarının elde edildiği olmuştur. Puanlayıcı sayısının gerçekte dört olduğu 

durumda elde edilen G katsayısı 0.61 iken puanlayıcı sayısının gerçekte altı olduğu 

durumda elde edilen G katsayısı 0.50 olarak hesaplanmıştır. Bu durum puanlayıcıların 

evrenden seçkisiz olarak seçilmesinden kaynaklanabilir. Her seçim sonucunda bir önceki 

seçim sonucu oluşan puanlayıcı grubundan farklı özelliklere sahip puanlayıcıların bir 

araya gelmesi, değişkenlik kaynaklarına ilişkin varyans değerlerinin farklılaşmasına 

sebep olmuş olabilir. 

Araştırma bulgularına göre puanlayıcıların ilgili evrenden seçkisiz olarak seçildiği 

ve ölçme objesinin madde ile birey-madde olduğu durumlarda K çalışmalarında kestirilen 

G ve Phi katsayıları ile gerçek durumlarda elde edilen güvenirlik katsayıları arasında bir 

örüntü olduğu elde edilmiştir. Mevcut puanlayıcı sayısından daha fazla puanlayıcı sayısı 

için yapılan kestirimlerde gerçekteki değerinden daha büyük G ve Phi katsayıları elde 

edilirken; mevcut puanlayıcı sayısından daha az puanlayıcı için yapılan kestirimlerde 

gerçekteki değerinden daha küçük G ve Phi katsayıları elde edilmiştir. Ancak benzer bir 

örüntü ölçme objesi birey olarak seçildiği durumda elde edilmemiştir. Buna göre G ve 

Phi katsayılarının gerçek durumdaki değerlerinin K çalışmalarından sistematik bir şekilde 

kestirilemeyeceği ifade edilebilir. Bununla birlikte, Atılgan ve Tezbaşaran (2005) 

yaptıkları çalışmada puanlayıcı sayısının arttırılması ile kestirilen G ve Phi katsayılarının 

gerçek durumdaki değerlerinden büyük, puanlayıcı sayısının azaltılması ile kestirilen 

güvenirlik katsayılarının ise gerçek durumdaki değerlerinden küçük çıktığı sonucuna 

varmışlardır. Arsan (2012) yaptığı çalışmada ise hakem sayısının Karar çalışmalarında 

artırılıp azaltılması ile kestirilen katsayıların, orijinal hakem sayılarından elde edilen 

katsayılarla benzerlik gösterdiği sonucuna varmıştır. Mevcut araştırma bulguları Arsan 

(2012)’ın bulguları ile örtüşmezken, güvenirlik katsayılarının kestirilmesinde örüntü 

olması bulgusu Atılgan ve Tezbaşaran (2005)’ın çalışması ile örtüşmektedir. Ayrıca 
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araştırma bulguları Gao ve Brennan (2001) ile Kamış ve Doğan (2017)’ın yaptığı 

çalışmaların bulguları ile örtüşmektedir. 

Bulguların örtüşüp örtüşmemesi seçilen puanlayıcıların özellikleri ile de ilgili 

olabilir. Nitekim Arsan (2012)’ın yaptığı çalışmada hakemler uzmanlıklarına göre 

derecelendirilerek seçilmiştir. Diğer bir ifadeyle, yargıcı evrenini oluşturan hakemler, 

hakemlik kriterleri açısından nitelikli bireylerdir. Arsan (2012)’ın çalışmasının 

bulgularına göre farklı yıllarda yapılan değerlendirmelerde hakemlere ilişkin varyans 

değerlerinin toplam varyans içindeki yüzdesi 0.00 ile 1.80 arasında değişmektedir. 

Atılgan ve Tezbaşaran (2005) ile Gao ve Brennan (2001)’ ın yaptığı çalışmada puanlayıcı 

seçimi ile ilgili net bilgiler bulunmazken, Kamış ve Doğan (2017)’ın yaptığı çalışmada 

ise puanlayıcılar bir evrenden pratik koşullardan ötürü seçkisiz olarak seçilememiştir. 

Mevcut araştırmada ise puanlayıcılar için bir evren tanımlanmış ve ilgili puanlayıcılar bu 

evrenden seçkisiz olarak seçilmiştir. Puanlayıcıların belirlenme süreci ve özellikleri 

çalışma bulgularının örtüşmesinde veya örtüşmemesinde etkili olmuş olabilir. 

Aynı puanlayıcı sayısı için farklı K çalışmalarında kestirilen ve gerçek durumlarda 

elde edilen G ve Phi katsayıları arasındaki farklılık kullanılan varyans kestirim 

yönteminden de kaynaklanmış olabilir. Bu araştırmada varyans kestirim yöntemi olarak 

varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Özberk ve Gelbal (2014) tarafından yapılan 

çalışmada ANOVA ve bootstrap yöntemleri karşılaştırılmış ve normal dağılım 

göstermeyen veriler üzerinde bootstrap yönteminin varyans bileşenlerini kestirmede 

ANOVA yöntemine göre daha uygun olduğu bulunmuştur. 

K çalışmalarında kestirilen G ve Phi katsayıları ile gerçek durumlarda elde edilen 

G ve Phi katsayıları arasındaki farklılık örneklem büyüklüğünden de kaynaklanmış 

olabilir. Alanyazında K çalışmalarının gerçek durumu doğru bir şekilde kestirebilmesi 

için birey sayılarına ilişkin çalışmalar bulunmakla birlikte puanlayıcı sayılarına ilişkin bir 

çalışmaya rastlanılamamıştır. Birey sayıları için yapılan bir çalışmada (Atılgan, 2013) K 

çalışmalarının doğru kestirim yapabilmesi için 480691 kişilik bir evrenden en az 50 

kişilik bir örneklem seçilmesi gerektiği belirlenmiştir. Bu araştırmada gerçek durumlarda 

elde edilen ve K çalışmalarında kestirilen güvenirlik katsayılarının örtüşmemesi 

puanlayıcı sayısının belli bir sayıdan fazla seçilmemesinden de kaynaklanmış olabilir. 

Daha fazla sayıda (2, 4 ve 6 puanlayıcı yerine 10,15 ve 20) puanlayıcıdan oluşan ölçme 

durumlarında gerçek durumlarda elde edilen ve K çalışmalarında kestirilen güvenirlik 

katsayıları arasında bir örtüşme olabilir. 
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Bu araştırmada aynı puanlayıcı sayısı için gerçek durumlarda elde edilen ve K 

çalışmalarında kestirilen güvenirlik katsayıları betimsel olarak karşılaştırılmış olup, 

katsayılar arasındaki farkların anlamlılığına ilişkin bir test yapılamamıştır. Alanyazın 

incelendiğinde, G ve Phi katsayılarının karşılaştırılmasında üzerinde uzlaşılmış 

istatistiksel bir yöntem bulunamamıştır. Ayrıca, alanda çalışan önemli isimlerin yaptıkları 

çalışmalarda da (Atılgan ve Tezbaşaran, 2005; Gao ve Brennan, 2001) G ve Phi 

katsayıları betimsel olarak karşılaştırılmıştır. 
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BÖLÜM 5 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Bu bölümde araştırmadan elde edilen sonuç ve önerilere yer verilmiştir. Sonuç ve 

öneriler ayrı başlıklar şeklinde iki alt bölüm olarak ifade edilmiştir. 

 

Sonuç 

 

Seçme ve yerleştirme, geri bildirim, not verme vb. amaçlarla yapılan pek çok 

ölçme uygulamasında değişkenlik kaynağı olarak maddeler ve puanlayıcılar 

kullanılabilmektedir. Bu gibi ölçme uygulamalarında farklı ölçme objeleri için 

güvenirliğin belirlenmesinde G kuramındaki G ve K çalışmalarından 

yararlanılabilmektedir. Bu durumda bir ölçme uygulamasının yeniden tasarlanacağı veya 

ileriki yıllarda yapılacak uygulamalarda K çalışmasının sonuçlarına göre puanlayıcılar 

ilgili evrenden seçkisiz seçilerek sayıları artırılmakta veya azaltılmaktadır. Bu 

araştırmanın bulgularına göre bu gibi durumlarda K çalışmalarının gerçek durumları tam 

olarak kestiremediği sonucuna ulaşılmıştır. 

Bununla birlikte, ölçme objesinin birey olarak seçildiği durumda puanlayıcı 

sayısının azaltılması veya artırılması ile gerçekleştirilen K çalışmalarında kestirilen 

güvenirlik katsayıları gerçekteki değerinden bazı durumlarda daha büyük bazı 

durumlarda ise daha küçük bulunmuştur. Ölçme objesinin madde ile birey-madde olduğu 

durumlarda ise puanlayıcı sayısının azaltılması ile gerçekleştirilen K çalışmalarında 

kestirilen güvenirlik katsayıları gerçekteki değerinden daha küçük bulunurken, puanlayıcı 

sayısının artırılması ile gerçekleştirilen K çalışmalarında kestirilen güvenirlik katsayıları 

gerçekteki değerinden daha büyük bulunmuştur. Buna göre, puanlayıcı sayısının 

azaltılması veya artırılması ile kestirilen güvenirlik katsayıları ile gerçek durumlarda elde 

edilen güvenirlik katsayıları arasında bir örüntünün her zaman olmayabileceği sonucuna 

ulaşılmıştır. 
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Öneriler 

 

Bu alt başlık altında araştırma bulgularından yola çıkılarak uygulayıcılara ve 

araştırmacılara yönelik önerilere yer verilmiştir. Öneriler ayrı başlıklar altında ve 

maddeler halinde sunulmuştur. 

 

Uygulayıcılara Yönelik Öneri 

 

Yapılan bir araştırmadaki K çalışması sonuçlarını dikkate alarak başka çalışmalar 

yapacak uygulayıcılara K çalışmalarının gerçek durumu her zaman tam olarak 

kestiremediğinin farkında olmaları ve uygulamalarında bu duruma dikkat etmeleri 

önerilir. 

 

Araştırmacılara Yönelik Öneriler 

 

1. Araştırmacıların çalışmalarını raporlama sürecinde, yaptıkları K çalışması 

sonuçlarının ne gibi sınırlıklar içerdiğini ve K çalışmalarının bu sınırlılıklar 

çerçevesinde yorumlanması gerektiğini vurgulamaları önerilir. 

2. Bu araştırmada puanlayıcı sayısının iki, dört ve altı olduğu durumlar 

incelenmiştir. Farklı puanlayıcı sayıları (örneğin 8, 10 ve 15 gibi) için de 

benzer araştırmalar gerçekleştirilebilir. 

3. Bu araştırmada madde ve puanlayıcı yüzeylerinden sadece puanlayıcı 

yüzeyindeki koşul sayıları değiştirilerek gerçekleştirilen K çalışmaları ile 

gerçek durumlardaki G ve Phi katsayıları karşılaştırılmıştır. Sadece madde 

yüzeyindeki veya madde ve puanlayıcı yüzeylerindeki koşul sayılarının 

birlikte değiştirilerek gerçekleştirildiği K çalışmaları ile gerçek durumlara 

ilişkin G ve Phi katsayılarının karşılaştırıldığı araştırmalar gerçekleştirilebilir. 

4. Bu araştırma birey, madde ve puanlayıcı değişkenlik kaynakları üzerinde 

yürütülmüştür. Bunlardan başka test formu, puanlama anahtarı ve uygulama 

sayısı gibi diğer değişkenlik kaynakları üzerinde de benzer araştırmalar 

yapılabilir. 

5. Genellenebilirlik kuramındaki desenlerden sadece tümüyle çaprazlanmış 

desen bu araştırmada kullanılmıştır. Bunun haricindeki yuvalanmış ve karışık 

desenler üzerinde de benzer araştırmalar gerçekleştirilebilir. 
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Ek 1. Belirtke Tablosu 
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Temel Kavramlar ve İlkeler 1   1 

Ölçme Araçlarında Bulunması 

Gereken Özellikler 
1  1 2 

Test Geliştirme Süreci   1 1 

Testlerde Kullanılan Madde 

Türleri 
  2 2 

TOPLAM 2 0 4 6 
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Ek 2. Kapsam Geçerliği İndeksi Uzman Görüş Formu 

 
Sayın Hocam, 

 

Yüksek lisans tezimde veri toplama aracı olarak açık uçlu maddelerden oluşan bir başarı 

testi geliştirmekteyim. Başarı testinin kapsam geçerliği belirleme aşamasında Hambleton ve 

Rovinelli tarafından önerilen kapsam geçerliği indeksini hesaplamak için görüşlerinize ihtiyacım 

var. Aşağıdaki tablolarda başarı testinde yer alması planlanan maddeler ve testteki tüm 

maddelerin ölçmeyi hedeflediği kazanımlar listelenmiştir. 

 

Sizden istenen her bir maddeyi tüm kazanımlarla karşılaştırarak maddenin kazanımları 

ölçme derecesine ilişkin görüşünüzü ilgili hücreye “X” işareti koyarak belirtmenizdir. Bu 

hücrelerde yer alan sayıların anlamları şu şekildedir: 

 

-1 :Madde kazanımı ölçmemektedir. 

 0 :Maddenin kazanımı ölçüp ölçmediği belirsizdir. 

+1 :Madde kazanımı ölçmektedir. 

 

Katkılarınız için teşekkür ederim. 

 

Ömer KAMIŞ 

 

E-posta: okamis@ankara.edu.tr 
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Madde 

Numarası 
Madde Kazanımlar 

Görüşünüz 

-1 0 1 

1 

Bağıl ve mutlak ölçüt arasındaki temel farkı belirterek hangi 

durumda hangi ölçüt türünün kullanılması gerektiğini birer 

örnekle açıklayınız. Buna dayalı olarak aşağıda verilen her 

bir durum için kullanılan ölçüt türünü belirleyiniz. 

 

a) Bir iş yerine personel alımında uygulanacak sınavdan 

en yüksek puanı alan ilk 5 kişi işe kabul edilecektir. 

 

b) Bilgisayar sertifikası sınavında 85 ve üzeri puan alan 

bireyler sertifika almaya hak kazanacaklardır. 

 

c) Toplamda en az 120 kredilik ders alan ve başarıyla 

tamamlayan öğrenciler mezuniyet hakkı 

kazanacaklardır. 

 

d) Bir dersten sınıf ortalamasının üzerinde puan alan 

öğrenciler dersten başarılı sayılacaktır. 

 

e) Bir öğretmen dönem boyunca işlediği kapsamın 

%70’ini bilen öğrencileri başarılı kabul edecektir. 

 

f) Bir psikolojik danışman bir danışanına “yaptığım 

ölçme sonucunda puanınız 50. yüzdeliğe karşılık 

gelmektedir” demiştir. 

1. Ölçme ve değerlendirmenin temel kavramlarını açıklar.    

2. Ölçme işlemine karışan hata türlerini nedenleriyle açıklar.    

3. Alana özgü çalışmalarında kullanacağı bir ölçme aracını 

uygun ölçütler açısından değerlendirir. 

   

4. Alana özgü güvenilir ve geçerli ölçme araçları geliştirme 

sürecini uygun ölçütler açısından değerlendirir. 

   

5. Ölçme araçlarında kullanılan madde türlerini ilgili ölçütler 

açısından değerlendirir. 

   

6. Ölçme uygulamalarında kullanılacak madde türlerine karar 

verir. 
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Ek 3. Başarı Testi 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERSİ BAŞARI TESTİ 

YÖNERGE: 

Bu testin amacı, ölçme ve değerlendirme dersine ait genel bilgilerinizi yoklamaktır. Bu 

kapsamda 6 adet açık uçlu soru sorulmuştur. Her bir sorunun tam ve doğru cevabı 5 puandır. 

Toplam sınav süresi 45 dakikadır. Bu test seçme amaçlı bir test değildir. Bu yüzden her soruyu 

dikkatli okuyarak size göre doğru olan cevabı her sorunun altında ayrılan alana yazınız. Lütfen 

yanıtsız soru bırakmayınız. Teste başlamadan önce ad, soyad, bölüm, sınıf ve öğrenci numarası 

bilgilerinizi lütfen yazınız. Başarılar. 

 

Adı :      Bölüm ve Sınıf : 

Soyadı :      No  : 

 

 

SORULAR 

 

1) Bağıl ve mutlak ölçüt arasındaki temel farkı belirterek bu ölçüt türlerinin hangi durumlarda 

kullanılması gerektiğini açıklayınız. Açıklamalarınıza dayalı olarak bağıl ve mutlak ölçütün 

kullanıldığı birer örnek durum yazınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Aşağıda verilen her bir durumda ölçmeye karışan hata türünü belirleyerek neden o hata 

türü olduğunu açıklayınız. 
 

a) Bir öğretmen sınavda 50 ve altında puan alan öğrencilerine, puanlarını yukarı 

çekmek amacıyla, 10 puan eklemiştir. 

Hata Türü Gerekçesi (Neden o hata türünü içeriyor?) 

  

 

b) Bir öğretmen derste gürültü yaptıkları gerekçesi ile öğrencilere sinirlenmiş ve tüm 

öğrencilerin puanlarından 5 puan eksiltmiştir. 

Hata Türü Gerekçesi (Neden o hata türünü içeriyor?) 
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c) Bir öğretmen sınav kâğıtlarını değerlendirirken dikkatsizlikten ve yorgunluktan 

dolayı bazı öğrencilere olduğundan fazla bazı öğrencilere ise olduğundan düşük 

puan vermiştir. 
 

Hata Türü Gerekçesi (Neden o hata türünü içeriyor?) 

  

 

 

3) Bir öğretmen, öğrencilerinin öğrenme eksikliklerini belirlemek için sınav yapmak 

istemektedir. Sınavı gerçekleştirirken her biri farklı üniteden 10 adet açık uçlu soru 

sorup bunlardan istedikleri 5 tanesini yanıtlayabilecekleri bir ölçme aracı kullanmayı 

planlamaktadır. Öğretmenin kullanmayı düşündüğü bu ölçme aracını, ölçme aracında 

bulunması gereken nitelikler (geçerlik, güvenirlik ve kullanışlılık) açısından 

değerlendiriniz. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Bir öğretmen öğrencilerinin dönem sonu değerlendirmesinde kullanmak üzere bir test 

geliştirmek istemektedir. Öğretmenin bu süreçte izlemesi gereken adımları ve yapması 

gerekenleri nedenleriyle açıklayınız. 
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5) Bir öğretmen dönem sonu sınavında öğrencilerine uygulayacağı testin çoktan seçmeli 

maddelerden mi yoksa açık uçlu maddelerden mi oluşması gerektiği konusunda 

kararsızdır. Her iki madde türünün avantajlarını ve dezavantajlarını belirterek 

öğretmene yol gösteriniz. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Verilen örnek soruyu çoktan seçmeli madde hazırlamada gözetilecek ilkeler 

bağlamında (maddenin geneli, madde kökü ve seçenekler açısından) değerlendiriniz. 

ÖRNEK SORU: 

 

Cacabey Medresesi, dünyada gözlemevi olarak yapılan ilk yapı olma özelliğini 

taşımaktadır. Gök bilimine büyük ilgi duyan Nurettin Caca tarafından 1271-1272 yılları 

arasında inşa ettirilmiştir. Döneminde astronomi yüksekokulu olarak hizmet veren 

medresenin üç yanına çok ilginç bir şekilde füzeye benzeyen sütunlar konulmuştur. Bu 

sütunlar, günümüzdeki füzelerin adeta birer maketidir. Bu sütun düzenlemesinin ise 

Anadolu Türk sanatında başka bir özelliği yoktur. Üstü açık kubbesinin hemen altında, 

yıldızların incelenmiş olduğu kuyu şeklinde bir havuz ve yapının dışında da bir gözlem 

kulesi bulunmaktadır. 

 

Yukarıda Cacabey medresesi ile ilgili verilen metinde Cacabey medresesi ile ilgili olarak 

aşağıda verilenlerin hangisine doğrudan değinilmemiştir? 

 

A) Gökyüzüyle ilgili araştırmalar yapılması için kurulduğuna 

B) Hangi tarihte, kim tarafından yaptırıldığına 

C) Kuyu şeklinde bir havuz kullanılmıştır. 

D) Gözlem kulesinin kimler tarafından hangi amaçla, nasıl ve ne şekilde kullanıldığına 

 

(2013 yılı SBS B kitapçığından değiştirilerek alınmıştır.) 

Anahtar Yanıt: D 
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Ek 4. Başarı Testindeki Maddelere İlişkin Dereceli Puanlama Anahtarları 

 

 
1. Soru İçin 

YANITLAR 
Başarı 

Puanı 

EN DOĞRU YANIT  

Öğrenci bağıl ve mutlak ölçüt arasındaki temel farkı belirtip bu ölçüt türlerinin hangi 

durumda kullanılması gerektiğini açıklar. Ayrıca yaptığı açıklamalara dayalı olarak 

bağıl ve mutlak ölçütün kullanıldığı birer örnek verir. 

5 

Örnek Yanıt: 

Bağıl ölçüt ölçme işleminden sonra gruptan elde edilen sonuçlara dayanılarak ve 

grubun genel durumu göz önünde bulundurularak belirlenen bir kesim noktası iken 

mutlak ölçüt ölçme işlemi yapılmadan önce herkes için standart olarak belirlenmiş 

bir kesim noktasıdır. Yapılan ölçme işleminin ana amacının öğrencilere geri 

bildirim verme ve öğretim programlarındaki hedeflere ne düzeyde ulaşıldığının 

belirlenmesi olduğunda mutlak ölçüt kullanılmalıdır. Eğer ölçme işleminin amacı 

bireylerin bulunduğu grup içindeki sırasını belirlemek ise bu durumda da bağıl 

ölçüt kullanılmalıdır. 

Örneğin bir öğretmen dersten geçmek için sınıf ortalamasını ölçüt olarak 

belirlemişse bu ölçüt bağıl ölçüttür. Eğer dersten geçmek için 60 notunu ölçüt 

olarak belirlemiş olsaydı bu durumda da mutlak ölçüt kullanmış olurdu. 

 

UZAK DOĞRU YANITLAR  

Öğrenci bağıl ve mutlak ölçüt arasındaki temel farkı belirtip bu ölçüt türlerinin hangi 

durumda kullanılması gerektiğini açıklar. Ancak açıklamalarına dayalı olarak bağıl 

ve mutlak ölçütün kullanıldığı durumlardan birine ilişkin örnek verir. (Bu soruda 

öğrenciden üç görevi (ölçüt türleri arasındaki farkı belirtmesi, hangi durumda hangi 

ölçütün kullanılması gerektiğini açıklaması ve örnek vermesi) yerine getirmesi 

beklenmektedir. Bu üç görevin de bulunduğu bilişsel düzeyler aynı olduğu için 

sadece örnek verme görevi değil herhangi birinin eksik olması durumunda öğrenci 

4 puan alacaktır.) 

4 

Örnek Yanıt: 

Bağıl ölçüt ölçme işleminden sonra gruptan elde edilen sonuçlara dayanılarak ve 

grubun genel durumu göz önünde bulundurularak belirlenen bir kesim noktası iken 

mutlak ölçüt ölçme işlemi yapılmadan önce herkes için standart olarak belirlenmiş 

bir kesim noktasıdır. Yapılan ölçme işleminin ana amacının öğrencilere geri 

bildirim verme ve öğretim programlarındaki hedeflere ne düzeyde ulaşıldığının 

belirlenmesi olduğunda mutlak ölçüt kullanılmalıdır. Eğer ölçme işleminin amacı 

bireylerin bulunduğu grup içindeki sırasını belirlemek ise bu durumda da bağıl 

ölçüt kullanılmalıdır. 

Örneğin bir öğretmen dersten geçmek için sınıf ortalamasını ölçüt olarak 

belirlemişse bu ölçüt bağıl ölçüttür. 

 

Öğrenci bağıl ve mutlak ölçüt arasındaki temel farkı belirtip bu ölçüt türlerinin hangi 

durumda kullanılması gerektiğini açıklar. Ancak açıklamalarına dayalı olarak bağıl 

ve mutlak ölçütün kullanıldığı durumlara ilişkin örnekler vermez. (Bir önceki 

açıklamaya benzer şekilde öğrenciden beklenen görevlerden herhangi birinin 

olmaması durumunda öğrenci 3 puan alacaktır.) 

3 
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Örnek Yanıt: 

Bağıl ölçüt ölçme işleminden sonra gruptan elde edilen sonuçlara dayanılarak ve 

grubun genel durumu göz önünde bulundurularak belirlenen bir kesim noktası iken 

mutlak ölçüt ölçme işlemi yapılmadan önce herkes için standart olarak belirlenmiş 

bir kesim noktasıdır. Yapılan ölçme işleminin ana amacının öğrencilere geri 

bildirim verme ve öğretim programlarındaki hedeflere ne düzeyde ulaşıldığının 

belirlenmesi olduğunda mutlak ölçüt kullanılmalıdır. Eğer ölçme işleminin amacı 

bireylerin bulunduğu grup içindeki sırasını belirlemek ise bu durumda da bağıl 

ölçüt kullanılmalıdır. 

 

Öğrenci sadece bağıl ve mutlak ölçüt arasındaki temel farkı belirtir ya da bu ölçüt 

türlerinin hangi durumda kullanılması gerektiğini açıklar. Bağıl ve mutlak ölçütün 

kullanıldığı durumlara ilişkin örnekler vermez. (Öğrenci kendisinden beklenen 

görevlerden sadece birini yerine getirmesi durumunda 2 puan alacaktır.) 

2 

Örnek Yanıt: 

Bağıl ölçüt ölçme işleminden sonra gruptan elde edilen sonuçlara dayanılarak ve 

grubun genel durumu göz önünde bulundurularak belirlenen bir kesim noktası iken 

mutlak ölçüt ölçme işlemi yapılmadan önce herkes için standart olarak belirlenmiş 

bir kesim noktasıdır. 

 

YANLIŞ YANITLAR  

Öğrenci bağıl ve mutlak ölçüt arasındaki farkı yanlış belirtir. Ayrıca bağıl ve mutlak 

ölçütün hangi durumlarda kullanılması gerektiğini yanlış açıklar.  
1 

Örnek Yanıt: 

Mutlak ölçüt ölçme işleminden sonra gruptan elde edilen sonuçlara dayanılarak ve 

grubun genel durumu göz önünde bulundurularak belirlenen bir kesim noktası iken 

bağıl ölçüt ölçme işlemi yapılmadan önce herkes için standart olarak belirlenmiş 

bir kesim noktasıdır. Yapılan ölçme işleminin ana amacının öğrencilere geri 

bildirim verme ve öğretim programlarındaki hedeflere ne düzeyde ulaşıldığının 

belirlenmesi olduğunda bağıl ölçüt kullanılmalıdır. Eğer ölçme işleminin amacı 

bireylerin bulunduğu grup içindeki sırasını belirlemek ise bu durumda da mutlak 

ölçüt kullanılmalıdır. 

 

BOŞ  

 0 

DİĞER YANITLAR  

Öğrenci bağıl ve mutlak ölçütü bağıl ve mutlak sıfır ile karıştırır. 0 

Örnek Yanıt: 

Bağıl sıfırda sıfır gerçek yokluğu belirtmezken mutlak sıfırda sıfır noktası gerçek 

yokluğu temsil etmektedir. 
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2. Soru İçin 

YANITLAR 
Başarı 

Puanı 

EN DOĞRU YANIT  

Öğrenci verilen üç durumda da ölçmeye karışan hata türünü doğru belirler ve her 

bir hata türüne ilişkin gerekçesini tam ve doğru bir şekilde yazar. 
5 

Örnek Yanıt: 

Birinci durumda ölçmeye sistematik hata karışmıştır. Çünkü öğretmen sadece 50 ve 

altında puan alan öğrencilere 10 puan eklemiştir. İkinci durumda ölçmeye sabit 

hata karışmıştır. Çünkü öğretmen sınıfta yaşanan olumsuz bir durumdan ötürü 

herkesin puanından aynı miktarda eksiltmeye gitmiştir. Üçüncü durumda ise 

ölçmeye tesadüfi hata karışmıştır. Çünkü hatanın miktarı bilinmemektedir ve belli 

bir grubun aleyhine ya da lehine olmayıp öğretmenin dikkatsizliğinden ve 

yorgunluğundan ölçme sonuçlarına rastgele karışmıştır. 

 

UZAK DOĞRU YANITLAR  

Öğrenci durumların ikisinde hata türünü doğru belirleyerek verilen durumların 

neden o hata türünü içerdiğinin gerekçesini yazar. Diğer duruma ilişkin hata türünü 

yanlış belirler veya gerekçesini yazmaz. 

4 

Örnek Yanıt: 

 Birinci durumda ölçmeye sistematik hata karışmıştır. Çünkü öğretmen sadece 50 

ve altında puan alan öğrencilere 10 puan eklemiştir. İkinci durumda ölçmeye sabit 

hata karışmıştır. Çünkü öğretmen sınıfta yaşanan olumsuz bir durumdan ötürü 

herkesin puanından aynı miktarda eksiltmeye gitmiştir. Üçüncü durumda da 

ölçmeye sistematik hata karışmıştır, çünkü bazı öğrencilere fazla puan bazı 

öğrencilere ise eksik puan verilmiştir. 

Örnek Yanıt: 

Birinci durumda ölçmeye sistematik hata karışmıştır. Çünkü öğretmen sadece 50 ve 

altında puan alan öğrencilere 10 puan eklemiştir. İkinci durumda ölçmeye sabit 

hata karışmıştır. Çünkü öğretmen sınıfta yaşanan olumsuz bir durumdan ötürü 

herkesin puanından aynı miktarda eksiltmeye gitmiştir. Üçüncü durumda da 

ölçmeye tesadüfi hata karışmıştır. 

 

Öğrenci durumların birinde hata türünü doğru belirleyerek verilen durumun neden 

o hata türünü içerdiğinin gerekçesini yazar. Diğer durumlara ilişkin hata türünü 

yanlış belirler veya gerekçesini yazmaz. 
3 

Örnek Yanıt: 

Birinci durumda ölçmeye sistematik hata karışmıştır. Çünkü öğretmen sadece 50 ve 

altında puan alan öğrencilere 10 puan eklemiştir. İkinci durumda ölçmeye tesadüfi 

hata karışmıştır. Üçüncü durumda da ölçmeye sistematik hata karışmıştır. 

Örnek Yanıt: 

Birinci durumda ölçmeye sistematik hata karışmıştır. Çünkü öğretmen sadece 50 ve 

altında puan alan öğrencilere 10 puan eklemiştir. İkinci durumda ölçmeye sabit 

hata ve üçüncü durumda ise tesadüfi hata karışmıştır. 
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Öğrenci verilen durumlarda sadece ölçme işlemlerine karışan hata türlerini doğru 

belirler. Gerekçelerini yazmaz. 
2 

Örnek Yanıt: 

Birinci durumda ölçmeye sistematik hata, ikinci durumda sabit hata ve üçüncü 

durumda tesadüfi hata karışmıştır. 

 

YANLIŞ YANITLAR  

Öğrenci verilen durumların tümünde hata türünü yanlış belirler. 1 

Örnek Yanıt: 

Birinci durumda sabit hata, ikinci durumda tesadüfi hata ve üçüncü durumda ise 

sistematik hata karışmıştır. 

 

BOŞ  

 0 

DİĞER YANITLAR  

Öğrenci verilen durumların hiçbirinde ölçmeye hata karışmadığını belirtmiştir. 0 

Örnek Yanıt: 

Verilen durumların hepsi de normaldir. Hiçbirinde ölçme işlemine hata 

karışmamıştır. 
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3. Soru İçin 

 

YANITLAR 
Başarı 

Puanı 

EN DOĞRU YANIT  

Öğrenci, öğretmenin kullanmayı düşündüğü ölçme aracını kapsam ve yapı geçerliği 

açısından doğru bir şekilde değerlendirir. Ayrıca, güvenirlik ve kullanışlılık 

açısından da doğru değerlendirmelerde bulunur. 

5 

Örnek Yanıt: 

Öğretmenin her biri farklı üniteden 10 soru sorup bunlardan istedikleri 5 tanesini 

yanıtlamalarını istemesi ölçmek istediği yapının bazı kısımlarının ölçülememesine 

sebep olabilir. Benzer şekilde soru sayısı azalacağı için ölçme aracı kapsamı tam 

olarak yansıtamayacaktır. Ayrıca madde sayısının azalması ölçme aracının 

güvenirliğinin de düşmesine yol açabilir. Son olarak her öğrenci farklı 5 maddeyi 

yanıtlayabileceği için öğrencileri birbirleriyle karşılaştırmak doğru olmayacaktır. 

Bu durum da ölçme aracının kullanışlılığını etkileyecektir. 

 

UZAK DOĞRU YANITLAR  

Öğrenci, öğretmenin kullanmayı düşündüğü ölçme aracını 4 özellikten (kapsam 

geçerliği, yapı geçerliği, güvenirlik ve kullanışlılık) sadece 3 tanesi açısından 

değerlendirir.  

4 

Örnek Yanıt: 

Öğretmenin her biri farklı üniteden 10 soru sorup bunlardan istedikleri 5 tanesini 

yanıtlamalarını istemesi ölçmek istediği kapsamı tam olarak ölçmemesine sebep 

olabilir. Ayrıca madde sayısının azalması ölçme aracının güvenirliğinin de 

düşmesine yol açabilir. Son olarak her öğrenci farklı 5 maddeyi yanıtlayabileceği 

için öğrencileri birbirleriyle karşılaştırmak doğru olmayacaktır. Bu durum da 

ölçme aracının kullanışlılığını etkileyecektir. 

 

Öğrenci, öğretmenin kullanmayı düşündüğü ölçme aracını 4 özellikten (kapsam 

geçerliği, yapı geçerliği, güvenirlik ve kullanışlılık) sadece 2 tanesi açısından 

değerlendirir. 

3 

Örnek Yanıt: 

Öğretmenin her biri farklı üniteden 10 soru sorup bunlardan istedikleri 5 tanesini 

yanıtlamalarını istemesi ölçmek istediği kapsamı tam olarak ölçmemesine sebep 

olabilir. Ayrıca madde sayısının azalması ölçme aracının güvenirliğinin de 

düşmesine yol açabilir. 

 

Öğrenci, öğretmenin kullanmayı düşündüğü ölçme aracını geçerlik, güvenirlik ve 

kullanışlılık özelliklerinden sadece biri bakımından doğru biçimde değerlendirir. 

Diğer boyutlar hakkında herhangi bir değerlendirmede bulunmaz veya yanlış 

değerlendirmede bulunur. 

2 

Örnek Yanıt: 

Öğretmenin 10 soru sorup bunlardan istedikleri 5 tanesini yanıtlamalarını istemesi 

ölçmek istediği kapsamı tam olarak ölçmemesine sebep olabilir. 

Örnek Yanıt: 

Kullanışlıdır. Geçerlidir. Güvenirliği azdır. 
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YANLIŞ YANITLAR  

Öğrenci, soru sayısının azalması ile geçerlik, güvenirlik ve kullanışlılık arasında 

yanlış değerlendirmeler yapar. 
1 

Örnek Yanıt: 

Soru sayısı ilk teste (10 sorunun olduğu test) göre azalacağı için geçerlik ve 

güvenirlik artar.  

 

BOŞ  

 0 

DİĞER YANITLAR  

Mantıksal ilişki kurulamayan yanıtlar 0 

Örnek Yanıt: 

Geçerlik, güvenirlik ve kullanışlılık hiçbir şekilde etkilenmez. 
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4. Soru İçin 

 

YANITLAR 
Başarı 

Puanı 

EN DOĞRU YANIT  

Öğrenci öğretmenin test geliştirmek için izlemesi gereken adımların tümünü doğru 

sırada yazar ve bu adımlarda yapması gerekenleri açıklar. 
5 

Örnek Yanıt: 

Öncelikle amacını belirlemelidir. Ardından yapıyı ya da alanı temsil eden 

davranışları belirleyerek bir davranış örneklemi seçmelidir. Çünkü öğretmen 

öğrencilerinin son öğrenme düzeylerini belirlemek istemektedir. Bunun için 

örneklem seçmesi uygun olacaktır. Sonrasında belirtke tablosunu oluşturmalı ve 

kullanacağı soru tipine karar vermelidir. Burada dönem sonu değerlendirmesi 

yapacağı için geniş bir alanı yoklaması gerekecek ve bu yüzden çoktan seçmeli 

madde kullanması uygun olacaktır. Ardından seçtiği davranış örneklemini yoklayan 

sorular yazmalı ve yazdığı sorular ile hazırladığı belirtke tablosu için uzman görüşü 

almalıdır. Uzman görüşünden gelen düzeltmelere göre son düzenlemelerini yaparak 

testini oluşturmalıdır.  

 

UZAK DOĞRU YANITLAR  

Öğrenci öğretmenin test geliştirmek için izlemesi gereken adımların tümünü doğru 

sırada yazar ve bu adımlarda yapması gerekenleri eksik açıklar. 
4 

Örnek Yanıt: 

Öncelikle amacını belirlemelidir. Ardından yapıyı ya da alanı temsil eden 

davranışları belirleyerek bir davranış örneklemi seçmelidir. Çünkü öğretmen 

öğrencilerinin son öğrenme düzeylerini belirlemek istemektedir. Sonrasında 

belirtke tablosunu oluşturmalı ve kullanacağı soru tipine karar vermelidir. 

Ardından seçtiği davranış örneklemini yoklayan sorular yazmalı ve yazdığı sorular 

ile hazırladığı belirtke tablosu için uzman görüşü almalıdır. Uzman görüşünden 

gelen düzeltmelere göre son düzenlemelerini yaparak testini oluşturmalıdır. 

 

Öğrenci öğretmenin test geliştirmek için izlemesi gereken adımların çoğunu doğru 

sırada yazar ve bu adımlarda yapması gerekenleri eksik açıklar. 
3 

Örnek Yanıt: 

Öncelikle yapıyı ya da alanı temsil eden davranışları belirleyerek bir davranış 

örneklemi seçmelidir. Çünkü öğretmen öğrencilerinin son öğrenme düzeylerini 

belirlemek istemektedir. Ardından belirtke tablosunu oluşturmalı ve kullanacağı 

soru tipine karar vermelidir. Burada çoktan seçmeli madde kullanması uygun 

olacaktır. Sonrasında seçtiği davranış örneklemini yoklayan sorular yazmalı ve 

yazdığı sorular ile hazırladığı belirtke tablosu için uzman görüşü almalıdır.  

 

Öğrenci öğretmenin test geliştirmek için izlemesi gereken adımları kısmen yazar ve 

bu adımlarda yapması gerekenleri eksik açıklar. 
2 

Örnek Yanıt: 

Öncelikle belirtke tablosunu oluşturmalı ve kullanacağı soru tipine karar 

vermelidir. Burada çoktan seçmeli madde kullanması uygun olacaktır. Sonrasında 

seçtiği davranış örneklemini yoklayan sorular yazmalı ve yazdığı sorular ile 

hazırladığı belirtke tablosu için uzman görüşü almalıdır. 
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YANLIŞ YANITLAR  

Öğrenci öğretmenin test geliştirmek için izlemesi gereken adımların sırasını yanlış 

yazar ve bu adımlarda yapması gerekenleri yanlış açıklar. 
1 

Örnek Yanıt: 

Öncelikle amacını belirlemelidir. Ardından belirtke tablosunu oluşturmalı ve 

kullanacağı soru tipine karar vermelidir. Burada dönem sonu değerlendirmesi 

yapacağı için öğrencilerinin üst düzey öğrenmeler gerçekleştirip 

gerçekleştirmediğini belirlemesi gerekeceğinden açık uçlu sorular kullanmalıdır. 

Sonrasında yapıyı ya da alanı temsil eden davranışları belirleyerek bir davranış 

örneklemi seçmelidir. Ardından yazdığı soruların seçtiği davranış örneklemine 

uygun olup olmadığını belirlemek için uzman görüşü almalıdır. 

 

BOŞ  

 0 

DİĞER YANITLAR  

Mantıksal ilişki kurulamayan yanıtlar. 0 

Örnek Yanıt: 

Öğretmenin izlemesi gereken herhangi bir adım yoktur. Kullandığı ders kitabını 

eline alarak sorularını hazırlamalıdır.  
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5. Soru İçin 

 

YANITLAR 
Başarı 

Puanı 

EN DOĞRU YANIT  

Öğrenci çoktan seçmeli ve açık uçlu maddelerin sahip olduğu avantajları ve 

dezavantajları belirterek öğretmene yol gösterir. 
5 

Örnek Yanıt: 

Çoktan seçmeli maddelerin puanlaması kolay ve objektiftir. Ayrıca bu madde türü 

ile daha çok soru sorularak daha geniş bir kapsam yoklanabilir. Ayrıca maddeler 

üzerinde istatistiki işlemler yapmaya elverişlidir. Bunun yanında bu madde türü ile 

üst düzey öğrenmelerin ölçülmesi zordur ve hazırlanması uzmanlık gerektirir. 

Ayrıca şans başarısı içermektedir. 

Açık uçlu maddelerin ise hazırlanması kolaydır ve üst düzey öğrenmeleri ölçmeye 

elverişlidir. Ancak puanlanması zordur ve bu madde türünün kullanıldığı sınavların 

kapsam geçerliği nispeten düşük olur. 

Öğretmen dönem sonu sınavı yapacağı için hazırlayacağı testinde geniş bir kapsamı 

yoklaması gerekeceğinden çoktan seçmeli maddelere ağırlık vermelidir. Bunun 

yanında bilişsel düzey bakımından üst düzeyde olan kazanımlara öğrencilerin sahip 

olup olmadığını yoklamak amacıyla açık uçlu maddeler de kullanarak karma bir 

test oluşturabilir. 

 

UZAK DOĞRU YANITLAR  

Öğrenci çoktan seçmeli ve açık uçlu maddelerin sahip olduğu avantajları ve 

dezavantajların çoğunu belirtir. 
4 

Örnek Yanıt: 

Çoktan seçmeli maddelerin puanlaması kolay ve objektiftir. Ayrıca bu madde türü 

ile daha çok soru sorularak daha geniş bir kapsam yoklanabilir. Bunun yanında bu 

madde türü ile üst düzey öğrenmelerin ölçülmesi zordur. Ayrıca şans başarısı 

içermektedir. 

Açık uçlu maddelerin ise hazırlanması kolaydır ancak puanlanması zordur. 

 

Öğrenci çoktan seçmeli ve açık uçlu maddelerin sahip olduğu avantajları ve 

dezavantajları kısmen yazar. 
3 

Örnek Yanıt: 

Çoktan seçmeli maddelerin puanlaması kolay ve objektiftir. Bunun yanında bu 

madde türü ile üst düzey öğrenmelerin ölçülmesi zordur. Açık uçlu maddelerin ise 

hazırlanması kolaydır. 

 

Öğrenci çoktan seçmeli ve açık uçlu madde türlerinden sadece birinin sahip olduğu 

avantajları ve dezavantajları belirtir. 
2 

Örnek Yanıt: 

Çoktan seçmeli maddelerin puanlaması kolay ve objektiftir. Ayrıca bu madde türü 

ile daha çok soru sorularak daha geniş bir kapsam yoklanabilir. Ayrıca maddeler 

üzerinde istatistiki işlemler yapmaya elverişlidir. Bunun yanında bu madde türü ile 

üst düzey öğrenmelerin ölçülmesi zordur ve hazırlanması uzmanlık gerektirir. 

Ayrıca şans başarısı içermektedir. 
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YANLIŞ YANITLAR  

Öğrenci açık uçlu madde ile çoktan seçmeli madde türünün sahip olduğu avantajları 

ve dezavantajları yanlış belirtir. 
1 

Örnek Yanıt: 

Açık uçlu maddelerin puanlaması kolay ve objektiftir. Ayrıca bu madde türü ile daha 

çok soru sorularak daha geniş bir kapsam yoklanabilir. Bunun yanında bu madde 

türü ile üst düzey öğrenmelerin ölçülmesi zordur ve hazırlanması uzmanlık 

gerektirir. Ayrıca şans başarısı içermektedir. 

Çoktan seçmeli maddelerin ise hazırlanması kolaydır ve üst düzey öğrenmeleri 

ölçmeye elverişlidir. Ancak puanlanması zordur ve bu madde türünün kullanıldığı 

sınavların kapsam geçerliği nispeten düşük olur. 

 

BOŞ  

 0 

DİĞER YANITLAR  

Mantıksal ilişki kurulamayan yanıtlar. 0 

Örnek Yanıt: 

Öğretmen doğru yanlış ve eşleştirmeli madde kullanmalıdır. 
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6. Soru İçin 

 

YANITLAR 
Başarı 

Puanı 

EN DOĞRU YANIT  

Öğrenci verilen örnek maddedeki 5 hatanın tümünü bularak örnek maddeyi eksiksiz 

değerlendirir. 
5 

Örnek Yanıt: 

Verilen örnek maddede görsel kullanımı gereksizdir. Çünkü kullanılan görselin 

sorunun çözümünde bir etkisi yoktur. Ayrıca madde kökünde gereksiz ifadeler 

kullanılmış ve olumsuz ifadelerin altı çizilmemiştir. Öğrencilerde okuma yükü 

oluşturacağından ve soruyu yanlış anlamalarına sebep olabileceğinden bu tip 

hatalardan kaçınılmalıdır.  Seçeneklere baktığımızda ise anahtar yanıt diğer 

seçeneklerden uzundur ve bu durum anahtar yanıta ipucu olabilir. Ayrıca 

seçenekler arasında dilbilgisi bakımından bir uyum yoktur. 

 

UZAK DOĞRU YANITLAR  

Öğrenci verilen örnek maddedeki 5 hatadan 4 tanesini bularak örnek maddeyi 

değerlendirir. 
4 

Örnek Yanıt: 

Verilen örnek maddede görsel kullanımı gereksizdir. Çünkü kullanılan görselin 

sorunun çözümünde bir etkisi yoktur. Ayrıca madde kökünde gereksiz ifadeler 

kullanılmış ve olumsuz ifadelerin altı çizilmemiştir. Öğrencilerde okuma yükü 

oluşturacağından ve soruyu yanlış anlamalarına sebep olabileceğinden bu tip 

hatalardan kaçınılmalıdır.  Seçeneklere baktığımızda ise anahtar yanıt diğer 

seçeneklerden uzundur ve bu durum anahtar yanıta ipucu olabilir. 

 

Öğrenci verilen örnek maddedeki 5 hatadan 3 tanesini bularak örnek maddeyi 

değerlendirir. 
3 

Örnek Yanıt: 

Verilen örnek maddede görsel kullanımı gereksizdir. Çünkü kullanılan görselin 

sorunun çözümünde bir etkisi yoktur. Ayrıca madde kökünde gereksiz ifadeler 

kullanılmış ve olumsuz ifadelerin altı çizilmemiştir. Öğrencilerde okuma yükü 

oluşturacağından ve soruyu yanlış anlamalarına sebep olabileceğinden bu tip 

hatalardan kaçınılmalıdır. 

 

Öğrenci verilen örnek maddedeki 5 hatadan 1 tanesini bularak örnek maddeyi 

değerlendirir. 
2 

Örnek Yanıt: 

Verilen örnekte madde kökünde olumsuz ifadelerin altı çizilmemiştir. Öğrencilerin 

soruyu yanlış anlamalarına sebep olabileceğinden bu tip hatalardan kaçınılmalıdır. 

 

YANLIŞ YANITLAR  

Öğrenci örnek maddeyi yanlış değerlendirir. 1 

Örnek Yanıt: 

Maddede görsel kullanımı sorunun anlaşılmasını kolaylaştırmıştır. 
 

BOŞ  

 0 
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DİĞER YANITLAR  

Öğrenci verilen örnek maddenin hangi kısmının maddenin kökü 

olduğunu, hangi kısmının seçenekleri oluşturduğunu belirtir. 
0 

Örnek Yanıt: 

Metin ve görsel maddenin genelini, sorunun sorulduğu yer maddenin kökünü ve A, 

B, C, D ile belirtilen kısım ise maddenin seçeneklerini oluşturmaktadır. 
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Ek 5. Ölçme Objesinin Sırasıyla Birey, Madde ve Birey-Madde Seçildiği ve 

Puanlayıcı Sayısının İki, Dört ve Altı Olduğu Durumlarda Elde Edilen Varyans 

Bileşen Değerlerini Gösteren Program Çıktıları 

 

File C:\Users\LENOVO\Desktop\2P\2P.gen  -  [2017-12-11 21:34] 

 
2P_OLCME_OBJESI_B 

 
 

Observation and Estimation Designs 
 

Facet Label Levels Univ. Reduction (levels to exclude) 

BIREY B 60 INF  
MADDE M 6 INF  
PUANLAYICI P 2 INF  

 

Analysis of variance 
 

    Components 

Source SS df MS Random Mixed Corrected % SE 

B 242.49444 59 4.11008 0.19581 0.19581 0.19581 11.8 0.06333 
M 245.49444 5 49.09889 0.36863 0.36863 0.36863 22.2 0.21920 
P 11.25000 1 11.25000 0.02217 0.02217 0.02217 1.3 0.02598 
BM 531.00556 295 1.80002 0.77637 0.77637 0.77637 46.7 0.07455 
BP 12.25000 59 0.20763 -0.00661 -0.00661 -0.00661 0.0 0.00712 
MP 16.55000 5 3.31000 0.05105 0.05105 0.05105 3.1 0.02949 
BMP 72.95000 295 0.24729 0.24729 0.24729 0.24729 14.9 0.02029 

Total 1131.99444 719     100%  

 

G Study Table 
(Measurement design B/MP) 

 

Source 

of 

variance 

Differ- 

entiation 

variance 

Source 

of 

variance 

Relative 

error 

variance 

 

% 

relative 

Absolute 

error 

variance 

 

% 

absolute 

B 0.19581  .....  .....  
 ..... M .....  0.06144 27.1 
 ..... P .....  0.01108 4.9 
 ..... BM 0.12939 86.3 0.12939 57.1 
 ..... BP (0.00000) 0.0 (0.00000) 0.0 
 ..... MP .....  0.00425 1.9 
 ..... BMP 0.02061 13.7 0.02061 9.1 

Sum of 
variances 

0.19581  0.15000 100% 0.22678 100% 

Standard 
deviation 

0.44250  Relative SE:  0.38730 Absolute SE:  0.47621 

Coef_G relative  0.57 
Coef_G absolute  0.46 

 
Grand mean for levels used:  3.24722 
Variance error of the mean for levels used:  0.08254 
Standard error of the grand mean:  0.28730 
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Optimization 
 

 G-study Option 1 Option 2 

 Lev. Univ. Lev. Univ. Lev. Univ. 

B 60 INF 60 INF 60 INF 
M 6 INF 6 INF 6 INF 
P 2 INF 4 INF 6 INF 

Observ. 720 1440 2160 
Coef_G rel. 0.56623 0.58362 0.58966 

rounded  0.57  0.58  0.59 
Coef_G 

abs. 
0.46336 0.48394 0.49121 

rounded  0.46  0.48  0.49 
Rel. Err. 

Var. 
0.15000 0.13970 0.13626 

Rel. Std. 
Err. of M. 

0.38730 0.37376 0.36914 

Abs. Err. 
Var. 

0.22678 0.20881 0.20281 

Abs. Std. 
Err. of M. 

0.47621 0.45695 0.45035 
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File C:\Users\LENOVO\Desktop\4P\4P.GEN  -  [2017-12-11 21:35] 

 
4P_B_OLCME_OBJESI 

 
 

Observation and Estimation Designs 
 

Facet Label Levels Univ. Reduction (levels to exclude) 

BIREY B 60 INF  
MADDE M 6 INF  
PUANLAYICI P 4 INF  

 

Analysis of variance 
 

    Components 

Source SS df MS Random Mixed Corrected % SE 

B 575.67431 59 9.75719 0.24946 0.24946 0.24946 11.3 0.07472 
M 625.92014 5 125.18403 0.47585 0.47585 0.47585 21.5 0.27903 
P 128.34653 3 42.78218 0.09707 0.09707 0.09707 4.4 0.07552 
BM 1084.87153 295 3.67753 0.80878 0.80878 0.80878 36.6 0.07563 
BP 94.69514 177 0.53500 0.01543 0.01543 0.01543 0.7 0.01005 
MP 116.16597 15 7.74440 0.12170 0.12170 0.12170 5.5 0.04427 
BMP 391.54236 885 0.44242 0.44242 0.44242 0.44242 20.0 0.02101 

Total 3017.21597 1439     100%  

 

G Study Table 
(Measurement design B/MP) 

 

Source 

of 

variance 

Differ- 

entiation 

variance 

Source 

of 

variance 

Relative 

error 

variance 

 

% 

relative 

Absolute 

error 

variance 

 

% 

absolute 

B 0.24946  .....  .....  
 ..... M .....  0.07931 29.8 
 ..... P .....  0.02427 9.1 
 ..... BM 0.13480 85.8 0.13480 50.7 
 ..... BP 0.00386 2.5 0.00386 1.5 
 ..... MP .....  0.00507 1.9 
 ..... BMP 0.01843 11.7 0.01843 6.9 

Sum of 
variances 

0.24946  0.15709 100% 0.26573 100% 

Standard 
deviation 

0.49946  Relative SE:  0.39634 Absolute SE:  0.51549 

Coef_G relative  0.61 
Coef_G absolute  0.48 

 
Grand mean for levels used:  2.62014 
Variance error of the mean for levels used:  0.11542 
Standard error of the grand mean:  0.33974 
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Optimization 
 

 G-study Option 1 Option 2 

 Lev. Univ. Lev. Univ. Lev. Univ. 

B 60 INF 60 INF 60 INF 
M 6 INF 6 INF 6 INF 
P 4 INF 2 INF 6 INF 

Observ. 1440 720 2160 
Coef_G rel. 0.61361 0.58171 0.62503 

rounded  0.61  0.58  0.63 
Coef_G 

abs. 
0.48421 0.44010 0.50094 

rounded  0.48  0.44  0.50 
Rel. Err. 

Var. 
0.15709 0.17938 0.14966 

Rel. Std. 
Err. of M. 

0.39634 0.42353 0.38686 

Abs. Err. 
Var. 

0.26573 0.31736 0.24852 

Abs. Std. 
Err. of M. 

0.51549 0.56335 0.49852 
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File C:\Users\LENOVO\Desktop\6P\6P.GEN  -  [2017-12-11 21:32] 

 
6P_B_OLCME_OBJESI 

 
 

Observation and Estimation Designs 
 

Facet Label Levels Univ. Reduction (levels to exclude) 

BIREY B 60 INF  
MADDE M 6 INF  
PUANLAYICI P 6 INF  

 

Analysis of variance 
 

    Components 

Source SS df MS Random Mixed Corrected % SE 

B 961.81667 59 16.30198 0.22710 0.22710 0.22710 10.4 0.08411 
M 19.04444 5 3.80889 -0.01108 -0.01108 -0.01108 0.0 0.00596 
P 128.74444 5 25.74889 0.07113 0.07113 0.07113 3.2 0.03823 
BM 2420.45556 295 8.20493 1.26282 1.26282 1.26282 57.7 0.11228 
BP 162.08889 295 0.54945 -0.01310 -0.01310 -0.01310 0.0 0.00844 
MP 5.49444 25 0.21978 -0.00680 -0.00680 -0.00680 0.0 0.00107 
BMP 926.33889 1475 0.62803 0.62803 0.62803 0.62803 28.7 0.02311 

Total 4623.98333 2159     100%  

 

G Study Table 
(Measurement design B/MP) 

 

Source 

of 

variance 

Differ- 

entiation 

variance 

Source 

of 

variance 

Relative 

error 

variance 

 

% 

relative 

Absolute 

error 

variance 

 

% 

absolute 

B 0.22710  .....  .....  
 ..... M .....  (0.00000) 0.0 
 ..... P .....  0.01186 4.9 
 ..... BM 0.21047 92.3 0.21047 87.8 
 ..... BP (0.00000) 0.0 (0.00000) 0.0 
 ..... MP .....  (0.00000) 0.0 
 ..... BMP 0.01745 7.7 0.01745 7.3 

Sum of 
variances 

0.22710  0.22791 100% 0.23977 100% 

Standard 
deviation 

0.47655  Relative SE:  0.47740 Absolute SE:  0.48966 

Coef_G relative  0.50 
Coef_G absolute  0.49 

 
Grand mean for levels used:  2.83611 
Variance error of the mean for levels used:  0.01944 
Standard error of the grand mean:  0.13942 
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Optimization 
 

 G-study Option 1 Option 2 

 Lev. Univ. Lev. Univ. Lev. Univ. 

B 60 INF 60 INF 60 INF 
M 6 INF 6 INF 6 INF 
P 6 INF 2 INF 4 INF 

Observ. 2160 720 1440 
Coef_G rel. 0.49911 0.46356 0.48972 

rounded  0.50  0.46  0.49 
Coef_G 

abs. 
0.48643 0.43218 0.47163 

rounded  0.49  0.43  0.47 
Rel. Err. 

Var. 
0.22791 0.26281 0.23664 

Rel. Std. 
Err. of M. 

0.47740 0.51265 0.48645 

Abs. Err. 
Var. 

0.23977 0.29837 0.25442 

Abs. Std. 
Err. of M. 

0.48966 0.54623 0.50440 
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File C:\Users\LENOVO\Desktop\2P\2P.gen  -  [2017-12-07 13:12] 

 
2P_OLCME_OBJESI_M 

 
 

Observation and Estimation Designs 
 

Facet Label Levels Univ. Reduction (levels to exclude) 

BIREY B 60 INF  
MADDE M 6 INF  
PUANLAYICI P 2 INF  

 

Analysis of variance 
 

    Components 

Source SS df MS Random Mixed Corrected % SE 

B 242.49444 59 4.11008 0.19581 0.19581 0.19581 11.8 0.06333 
M 245.49444 5 49.09889 0.36863 0.36863 0.36863 22.2 0.21920 
P 11.25000 1 11.25000 0.02217 0.02217 0.02217 1.3 0.02598 
BM 531.00556 295 1.80002 0.77637 0.77637 0.77637 46.7 0.07455 
BP 12.25000 59 0.20763 -0.00661 -0.00661 -0.00661 0.0 0.00712 
MP 16.55000 5 3.31000 0.05105 0.05105 0.05105 3.1 0.02949 
BMP 72.95000 295 0.24729 0.24729 0.24729 0.24729 14.9 0.02029 

Total 1131.99444 719     100%  

 

G Study Table 
(Measurement design M/BP) 

 

Source 

of 

variance 

Differ- 

entiation 

variance 

Source 

of 

variance 

Relative 

error 

variance 

 

% 

relative 

Absolute 

error 

variance 

 

% 

absolute 

 ..... B .....  0.00326 5.9 
M 0.36863  .....  .....  
 ..... P .....  0.01108 20.2 
 ..... BM 0.01294 31.9 0.01294 23.6 
 ..... BP .....  (0.00000) 0.0 
 ..... MP 0.02552 63.0 0.02552 46.5 
 ..... BMP 0.00206 5.1 0.00206 3.8 

Sum of 
variances 

0.36863  0.04052 100% 0.05487 100% 

Standard 
deviation 

0.60715  Relative SE:  0.20130 Absolute SE:  0.23424 

Coef_G relative  0.90 
Coef_G absolute  0.87 

 
Grand mean for levels used:  3.24722 
Variance error of the mean for levels used:  0.08254 
Standard error of the grand mean:  0.28730 
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Optimization 
 

 G-study Option 1 Option 2 

 Lev. Univ. Lev. Univ. Lev. Univ. 

B 60 INF 60 INF 60 INF 
M 6 INF 6 INF 6 INF 
P 2 INF 4 INF 6 INF 

Observ. 720 1440 2160 
Coef_G rel. 0.90096 0.93239 0.94336 

rounded  0.90  0.93  0.94 
Coef_G 

abs. 
0.87044 0.91208 0.92686 

rounded  0.87  0.91  0.93 
Rel. Err. 

Var. 
0.04052 0.02673 0.02213 

Rel. Std. 
Err. of M. 

0.20130 0.16350 0.14877 

Abs. Err. 
Var. 

0.05487 0.03554 0.02909 

Abs. Std. 
Err. of M. 

0.23424 0.18851 0.17056 
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File C:\Users\LENOVO\Desktop\4P\4P.GEN  -  [2017-12-07 13:33] 

 
4P_M_OLCME_OBJESI 

 
 

Observation and Estimation Designs 
 

Facet Label Levels Univ. Reduction (levels to exclude) 

BIREY B 60 INF  
MADDE M 6 INF  
PUANLAYICI P 4 INF  

 

Analysis of variance 
 

    Components 

Source SS df MS Random Mixed Corrected % SE 

B 575.67431 59 9.75719 0.24946 0.24946 0.24946 11.3 0.07472 
M 625.92014 5 125.18403 0.47585 0.47585 0.47585 21.5 0.27903 
P 128.34653 3 42.78218 0.09707 0.09707 0.09707 4.4 0.07552 
BM 1084.87153 295 3.67753 0.80878 0.80878 0.80878 36.6 0.07563 
BP 94.69514 177 0.53500 0.01543 0.01543 0.01543 0.7 0.01005 
MP 116.16597 15 7.74440 0.12170 0.12170 0.12170 5.5 0.04427 
BMP 391.54236 885 0.44242 0.44242 0.44242 0.44242 20.0 0.02101 

Total 3017.21597 1439     100%  

 

G Study Table 
(Measurement design M/BP) 

 

Source 

of 

variance 

Differ- 

entiation 

variance 

Source 

of 

variance 

Relative 

error 

variance 

 

% 

relative 

Absolute 

error 

variance 

 

% 

absolute 

 ..... B .....  0.00416 5.6 
M 0.47585  .....  .....  
 ..... P .....  0.02427 32.7 
 ..... BM 0.01348 29.5 0.01348 18.2 
 ..... BP .....  0.00006 0.1 
 ..... MP 0.03042 66.5 0.03042 41.0 
 ..... BMP 0.00184 4.0 0.00184 2.5 

Sum of 
variances 

0.47585  0.04575 100% 0.07424 100% 

Standard 
deviation 

0.68982  Relative SE:  0.21389 Absolute SE:  0.27247 

Coef_G relative  0.91 
Coef_G absolute  0.87 

 
Grand mean for levels used:  2.62014 
Variance error of the mean for levels used:  0.11542 
Standard error of the grand mean:  0.33974 
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Optimization 
 

 G-study Option 1 Option 2 

 Lev. Univ. Lev. Univ. Lev. Univ. 

B 60 INF 60 INF 60 INF 
M 6 INF 6 INF 6 INF 
P 4 INF 2 INF 6 INF 

Observ. 1440 720 2160 
Coef_G rel. 0.91229 0.85914 0.93150 

rounded  0.91  0.86  0.93 
Coef_G 

abs. 
0.86504 0.78434 0.89577 

rounded  0.87  0.78  0.90 
Rel. Err. 

Var. 
0.04575 0.07802 0.03499 

Rel. Std. 
Err. of M. 

0.21389 0.27931 0.18706 

Abs. Err. 
Var. 

0.07424 0.13084 0.05537 

Abs. Std. 
Err. of M. 

0.27247 0.36171 0.23531 
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File C:\Users\LENOVO\Desktop\6P\6P.GEN  -  [2017-12-07 13:48] 

 
6P_M_OLCME_OBJESI 

 
 

Observation and Estimation Designs 
 

Facet Label Levels Univ. Reduction (levels to exclude) 

BIREY B 60 INF  
MADDE M 6 INF  
PUANLAYICI P 6 INF  

 

Analysis of variance 
 

    Components 

Source SS df MS Random Mixed Corrected % SE 

B 961.81667 59 16.30198 0.22710 0.22710 0.22710 10.4 0.08411 
M 19.04444 5 3.80889 -0.01108 -0.01108 -0.01108 0.0 0.00596 
P 128.74444 5 25.74889 0.07113 0.07113 0.07113 3.2 0.03823 
BM 2420.45556 295 8.20493 1.26282 1.26282 1.26282 57.7 0.11228 
BP 162.08889 295 0.54945 -0.01310 -0.01310 -0.01310 0.0 0.00844 
MP 5.49444 25 0.21978 -0.00680 -0.00680 -0.00680 0.0 0.00107 
BMP 926.33889 1475 0.62803 0.62803 0.62803 0.62803 28.7 0.02311 

Total 4623.98333 2159     100%  

 

G Study Table 
(Measurement design M/BP) 

 

Source 

of 

variance 

Differ- 

entiation 

variance 

Source 

of 

variance 

Relative 

error 

variance 

 

% 

relative 

Absolute 

error 

variance 

 

% 

absolute 

 ..... B .....  0.00379 9.8 
M (0.00000)  .....  .....  
 ..... P .....  0.01186 30.8 
 ..... BM 0.02105 92.3 0.02105 54.8 
 ..... BP .....  (0.00000) 0.0 
 ..... MP (0.00000) 0.0 (0.00000) 0.0 
 ..... BMP 0.00174 7.7 0.00174 4.5 

Sum of 
variances 

0.00000  0.02279 100% 0.03843 100% 

Standard 
deviation 

0.00000  Relative SE:  0.15097 Absolute SE:  0.19604 

Coef_G relative  0.00 
Coef_G absolute  0.00 

 
Grand mean for levels used:  2.83611 
Variance error of the mean for levels used:  0.01944 
Standard error of the grand mean:  0.13942 
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Optimization 
 

 G-study Option 1 Option 2 

 Lev. Univ. Lev. Univ. Lev. Univ. 

B 60 INF 60 INF 60 INF 
M 6 INF 6 INF 6 INF 
P 6 INF 2 INF 4 INF 

Observ. 2160 720 1440 
Coef_G rel. 0.00000 0.00000 0.00000 

rounded  0.00  0.00  0.00 
Coef_G 

abs. 
0.00000 0.00000 0.00000 

rounded  0.00  0.00  0.00 
Rel. Err. 

Var. 
0.02279 0.02628 0.02366 

Rel. Std. 
Err. of M. 

0.15097 0.16211 0.15383 

Abs. Err. 
Var. 

0.03843 0.06563 0.04523 

Abs. Std. 
Err. of M. 

0.19604 0.25619 0.21268 
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File C:\Users\LENOVO\Desktop\2P\2P.gen  -  [2017-11-22 12:35] 

 
2P_BM_OLCME_OBJESI 

 
 

Observation and Estimation Designs 
 

Facet Label Levels Univ. Reduction (levels to exclude) 

BIREY B 60 INF  
MADDE M 6 INF  
PUANLAYICI P 2 INF  

 

Analysis of variance 
 

    Components 

Source SS df MS Random Mixed Corrected % SE 

B 242.49444 59 4.11008 0.19581 0.19581 0.19581 11.8 0.06333 
M 245.49444 5 49.09889 0.36863 0.36863 0.36863 22.2 0.21920 
P 11.25000 1 11.25000 0.02217 0.02217 0.02217 1.3 0.02598 
BM 531.00556 295 1.80002 0.77637 0.77637 0.77637 46.7 0.07455 
BP 12.25000 59 0.20763 -0.00661 -0.00661 -0.00661 0.0 0.00712 
MP 16.55000 5 3.31000 0.05105 0.05105 0.05105 3.1 0.02949 
BMP 72.95000 295 0.24729 0.24729 0.24729 0.24729 14.9 0.02029 

Total 1131.99444 719     100%  

 

G Study Table 
(Measurement design BM/P) 

 

Source 

of 

variance 

Differ- 

entiation 

variance 

Source 

of 

variance 

Relative 

error 

variance 

 

% 

relative 

Absolute 

error 

variance 

 

% 

absolute 

B 0.19581  .....  .....  
M 0.36863  .....  .....  
 ..... P .....  0.01108 6.9 
BM 0.77637  .....  .....  
 ..... BP (0.00000) 0.0 (0.00000) 0.0 
 ..... MP 0.02552 17.1 0.02552 15.9 
 ..... BMP 0.12364 82.9 0.12364 77.2 

Sum of 
variances 

1.34081  0.14917 100% 0.16025 100% 

Standard 
deviation 

1.15793  Relative SE:  0.38622 Absolute SE:  0.40031 

Coef_G relative  0.90 
Coef_G absolute  0.89 

 
Grand mean for levels used:  3.24722 
Variance error of the mean for levels used:  0.08254 
Standard error of the grand mean:  0.28730 
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Optimization 
 

 G-study Option 1 Option 2 

 Lev. Univ. Lev. Univ. Lev. Univ. 

B 60 INF 60 INF 60 INF 
M 6 INF 6 INF 6 INF 
P 2 INF 4 INF 6 INF 

Observ. 720 1440 2160 
Coef_G rel. 0.89989 0.94731 0.96424 

rounded  0.90  0.95  0.96 
Coef_G 

abs. 
0.89324 0.94361 0.96169 

rounded  0.89  0.94  0.96 
Rel. Err. 

Var. 
0.14917 0.07458 0.04972 

Rel. Std. 
Err. of M. 

0.38622 0.27310 0.22298 

Abs. Err. 
Var. 

0.16025 0.08012 0.05342 

Abs. Std. 
Err. of M. 

0.40031 0.28306 0.23112 
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File C:\Users\LENOVO\Desktop\4P\4P.GEN  -  [2017-11-22 12:40] 

 
4P_BM_OLCME_OBJESI 

 
 

Observation and Estimation Designs 
 

Facet Label Levels Univ. Reduction (levels to exclude) 

BIREY B 60 INF  
MADDE M 6 INF  
PUANLAYICI P 4 INF  

 

Analysis of variance 
 

    Components 

Source SS df MS Random Mixed Corrected % SE 

B 575.67431 59 9.75719 0.24946 0.24946 0.24946 11.3 0.07472 
M 625.92014 5 125.18403 0.47585 0.47585 0.47585 21.5 0.27903 
P 128.34653 3 42.78218 0.09707 0.09707 0.09707 4.4 0.07552 
BM 1084.87153 295 3.67753 0.80878 0.80878 0.80878 36.6 0.07563 
BP 94.69514 177 0.53500 0.01543 0.01543 0.01543 0.7 0.01005 
MP 116.16597 15 7.74440 0.12170 0.12170 0.12170 5.5 0.04427 
BMP 391.54236 885 0.44242 0.44242 0.44242 0.44242 20.0 0.02101 

Total 3017.21597 1439     100%  

 

G Study Table 
(Measurement design BM/P) 

 

Source 

of 

variance 

Differ- 

entiation 

variance 

Source 

of 

variance 

Relative 

error 

variance 

 

% 

relative 

Absolute 

error 

variance 

 

% 

absolute 

B 0.24946  .....  .....  
M 0.47585  .....  .....  
 ..... P .....  0.02427 14.3 
BM 0.80878  .....  .....  
 ..... BP 0.00386 2.7 0.00386 2.3 
 ..... MP 0.03042 21.0 0.03042 18.0 
 ..... BMP 0.11061 76.3 0.11061 65.4 

Sum of 
variances 

1.53409  0.14489 100% 0.16916 100% 

Standard 
deviation 

1.23858  Relative SE:  0.38064 Absolute SE:  0.41128 

Coef_G relative  0.91 
Coef_G absolute  0.90 

 
Grand mean for levels used:  2.62014 
Variance error of the mean for levels used:  0.11542 
Standard error of the grand mean:  0.33974 
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Optimization 
 

 G-study Option 1 Option 2 

 Lev. Univ. Lev. Univ. Lev. Univ. 

B 60 INF 60 INF 60 INF 
M 6 INF 6 INF 6 INF 
P 4 INF 2 INF 6 INF 

Observ. 1440 720 2160 
Coef_G rel. 0.91370 0.84112 0.94077 

rounded  0.91  0.84  0.94 
Coef_G 

abs. 
0.90069 0.81932 0.93152 

rounded  0.90  0.82  0.93 
Rel. Err. 

Var. 
0.14489 0.28978 0.09659 

Rel. Std. 
Err. of M. 

0.38064 0.53831 0.31079 

Abs. Err. 
Var. 

0.16916 0.33831 0.11277 

Abs. Std. 
Err. of M. 

0.41128 0.58164 0.33581 
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File C:\Users\LENOVO\Desktop\6P\6P.GEN  -  [2017-11-22 12:42] 

 
6P_BM_OLCME_OBJESI 

 
 

Observation and Estimation Designs 
 

Facet Label Levels Univ. Reduction (levels to exclude) 

BIREY B 60 INF  
MADDE M 6 INF  
PUANLAYICI P 6 INF  

 

Analysis of variance 
 

    Components 

Source SS df MS Random Mixed Corrected % SE 

B 961.81667 59 16.30198 0.22710 0.22710 0.22710 10.4 0.08411 
M 19.04444 5 3.80889 -0.01108 -0.01108 -0.01108 0.0 0.00596 
P 128.74444 5 25.74889 0.07113 0.07113 0.07113 3.2 0.03823 
BM 2420.45556 295 8.20493 1.26282 1.26282 1.26282 57.7 0.11228 
BP 162.08889 295 0.54945 -0.01310 -0.01310 -0.01310 0.0 0.00844 
MP 5.49444 25 0.21978 -0.00680 -0.00680 -0.00680 0.0 0.00107 
BMP 926.33889 1475 0.62803 0.62803 0.62803 0.62803 28.7 0.02311 

Total 4623.98333 2159     100%  

 

G Study Table 
(Measurement design BM/P) 

 

Source 

of 

variance 

Differ- 

entiation 

variance 

Source 

of 

variance 

Relative 

error 

variance 

 

% 

relative 

Absolute 

error 

variance 

 

% 

absolute 

B 0.22710  .....  .....  
M (0.00000)  .....  .....  
 ..... P .....  0.01186 10.2 
BM 1.26282  .....  .....  
 ..... BP (0.00000) 0.0 (0.00000) 0.0 
 ..... MP (0.00000) 0.0 (0.00000) 0.0 
 ..... BMP 0.10467 100.0 0.10467 89.8 

Sum of 
variances 

1.48992  0.10467 100% 0.11653 100% 

Standard 
deviation 

1.22062  Relative SE:  0.32353 Absolute SE:  0.34136 

Coef_G relative  0.93 
Coef_G absolute  0.93 

 
Grand mean for levels used:  2.83611 
Variance error of the mean for levels used:  0.01944 
Standard error of the grand mean:  0.13942 
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Optimization 
 

 G-study Option 1 Option 2 

 Lev. Univ. Lev. Univ. Lev. Univ. 

B 60 INF 60 INF 60 INF 
M 6 INF 6 INF 6 INF 
P 6 INF 2 INF 4 INF 

Observ. 2160 720 1440 
Coef_G rel. 0.93436 0.82593 0.90467 

rounded  0.93  0.83  0.90 
Coef_G 

abs. 
0.92746 0.80996 0.89500 

rounded  0.93  0.81  0.90 
Rel. Err. 

Var. 
0.10467 0.31401 0.15701 

Rel. Std. 
Err. of M. 

0.32353 0.56037 0.39624 

Abs. Err. 
Var. 

0.11653 0.34958 0.17479 

Abs. Std. 
Err. of M. 

0.34136 0.59125 0.41808 
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Matematik Öğretmeni Balıkesir Final Dershanesi Eylül 2011 – Ağustos 2012 

 

 

Proje Görevleri 

 

Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Yazılı (Teorik) Sınavının Bilgisayar Ortamında Bireye 

Uyarlanmış Test - Bobut - Olarak Geliştirilmesi, Tübitak Projesi, Bursiyer, , 01/05/2016 

01/11/2017 (Ulusal). 
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