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Hocaların Hocası, 
Prof. Dr. Mehmet Fuat Turgut Anısına 

 

Yrd. Doç. Dr. Ömer KUTLU 
Ankara Üniversitesi 

Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü 
 

Türkiye’nin Ölçme ve Değerlendirme/Psikometri bilim tarihi köklü 
geçmişe dayanmaktadır. Sadrettin Celal Antel, İbrahim Alâettin, Hüsnü 
Cırıltı, Abdurrahman Şeref Sanay, Hazım Ayatar, Fuat Gündüzalp, Prof. 
Dr. Hasan Tan, Prof. Dr. Cemal Yıldırım, Asaf Çalışkaner önemli isimler... 
Hepsinin bilim alanımıza yazdıklarıyla büyük katkıları var. Önlerinde 
saygıyla eğiliyorum. 

Bir bilgi alanının, bilim alanı haline gelmesi özel ve sancılı bir süreçtir. 
Bu sürecin baş aktörlerinden biri belki de en önemlisi Prof. Dr. M. Fuat 
Turgut’tur. Ölçme ve Değerlendirme/Psikometri bilim alanını ayakları 
üzerine kaldıran kişidir. Yazdığı yüksek lisans ve doktora ders notlarıyla, 
yazdığı kitaplarla ve yetiştirdiği öğrencilerle her zaman bilim alanında 
övgüyle ve saygıyla anılacaktır. 

“Şans Başarısının Test Puanlarına Etkisi” isimli kitabı 1971 yılında 
ODTÜ tarafından az sayıda basılmıştır. Lisansüstü öğrenciliğim sırasında 
okumak için arayıp bulamadığımız bir kitaptı. Az sayıdaki birkaç kopya 
hocalarımızın elindeydi, başına bir iş gelecek diye vermek istemezlerdi. O 
yıllarda fotokopi olanağının olmadığını da belirtmek isterim. Çoğaltmalar 
teksirle yapılırdı. Bu konuda çok şanslı olduğumu söylemeliyim. 
Alanımızda doktorasını yapmış olan Dr. Tevfik Oral’dan elindeki kopyayı 
büyük ısrarla almıştım. Kaybolmaması için bana neler neler söylediğini 
bilmenizi isterim. Kendisine “Abi, üniversite sınavında düzeltme puanı 
kullanılması bana pek mantıklı gelmiyor. Bu konuda bir çalışma yapmak 
istiyorum, kitap biraz daha ben de kalabilir mi?” dedim. Kitap hâlâ bende... 
Verdiğim sözü tuttum ama öğretim üyesi olduğumda ve öğrencilerimle 
yaptığım çalışmalarımda. 
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Bu kitabın önünde iki özel anı yazısı var. Bunlardan ilki Fuat 
Hocamızın eşi Perihan Turgut tarafından yazıldı. İçindeki duygu yükü, 
yazıyı defalarca okumama neden oldu. Bazen kendimi Amerika’da 
yanlarında hissettiğim bile oldu. İyi ki bu güzellikleri yaşamışsınız, iyi ki 
bizleri kırmayıp bu yazıyı yazmışsınız Sayın Perihan Turgut. 

Diğeri ise Fuat Hocamızın öğrencisi, neredeyse hepimizin hocası 
Prof. Dr. Yaşar Baykul’a ait. Hocamızın yazısını okudukça Aristoteles’in 
hocası Platon, Palton’un hocası Sokrates aklıma geldi. Yaşar hocamdan 
aldığım elde, Fuat Turgut’un sıcaklığını hissettim. 

Bu kitabın bizleri aşacağını ve yıllar sonraya kalacağını biliyorum. 
Benim öğrencilerime vermeye çalıştığım akademik elde bilinmelidir ki 
yalnızca Prof. Dr. Yaşar Baykul’un değil, Prof. Dr. M. Fuat Turgut’un da 
eli vardır. Bu el kuşaktan kuşağa aktarılarak devam edecektir. Fuat 
Turgut’un eserleri ve anıları bu nedenle hiç bir zaman kaybolmayacak, hiç 
bir zaman ölmeyecektir. 

Değerli Hocam her zaman içimizde ve aramızdasınız... 
Sonsuz saygımla... 
Nisan 2017, Ankara. 

 

 
Fuat Turgut hocamızın anısı için… 
Savaşları yücelttik. Kör ve kana susamış krallar 
Destansı bir müzikle tahtlarına doğru ilerlediler. 
Niçin bu en asil savaşı yüceltmediniz? 
Işığı bulmak için savaşmış, ancak kazanılmasına katkıda bulundukları 

Bu zaferi hayal bile edememiş olanların, 
Sessiz kaşiflerin, yalnız kalmış öncülerin 
Mahkumların ve sürgün edilmişlerin, [bilimin] meşalesini 
Nesilden nesile aktaran hakikat şehitlerinin savaşını ... 

Alfred Noyes 
Meşale Taşıyanlar 
Prolog: Gözlemevi 
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Prof. Dr. Hülya KELECİOĞLU 
EPODDER Yönetim Kurulu Başkanı 

 
Değerli Okurlar, 

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ve Psikometri alanında ülkemizde 
yapılan çalışmalar hem nicelik hem nitelik olarak giderek artmaktadır. Bu 
alanda çalışan genç akademisyenlerin sayısındaki artış sevindiricidir. Bu 
olumlu gelişmeye karşın eğitimde ölçme ve değerlendirme kadrolarında 
gerek üniversitelerde gerekse Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda, bu 
alanın uzmanı olmayanların çalışması yaşadığımız önemli sorunlardan 
biridir.  Bu durum Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme alanıyla ilgili 
sorunların çözülmesinin ve bu konularda toplumsal duyarlılık 
oluşturulmasının önündeki engellerden biridir.  

EPODDER eğitimde ölçme ve değerlendirme alanında yaşanan 
sorunların çözülebilmesi için bilimsel ilkeleri ölçüt almaktadır. Derneğimiz 
bu ilkeler ışığında başta Prof. Dr. M. Fuat Turgut olmak üzere alanın 
Türkiye’de kurulmasını ve gelişmesini sağlayan hocalarımızın 
çalışmalarından güç alarak ilerlemektedir.    

Hepinizin bildiği gibi Fuat Hoca’mızın “Eğitimde Ölçme ve 
Değerlendirme Metotları” ölçme ve değerlendirme alanının temel ve en 
bilinen kitabıdır. Yeni baskısını yaptığımız “Şans Başarısının Test 
Puanlarına” etkisi kitabı ise 1971 yılında az sayıda basılmış ve bir daha 
baskısı yapılmamıştır. Bu kitabı yeniden basarak geçmiş ve bugün arasında 
bir köprü kurmayı, alanımızın bugünlere nasıl geldiğine ilişkin bir 
farkındalık oluşturmayı da amaçladık.  

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme alanının Türkiye’deki önemli köşe 
taşlarından biri olan Prof. Dr. Mehmet Fuat Turgut’un bu eserini yeniden 
basarak üyelerimize ulaştırmanın mutluluğu içindeyiz. Bu vesileyle kitabın 
basımı için büyük çaba harcayan başta Ankara Üniversitesi Rektörlüğü 
olmak üzere, Ankara Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama 
Merkezi (ANKÜDEM) Müdürlüğüne çok teşekkür ederim. 

Anısı önünde saygıyla… 
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Ben 
Prof. Dr. Mehmet Fuat TURGUT 

 
Aydın Ortaokulunu 1941’de bitirdim; aynı yıl 
Balıkesir Necatibey Öğretmen Okuluna parasız 
yatılı girdim. O yıllar ilk öğretmen okulları 
programı edebiyat ve sosyal bilimler ağırlıklı idi. 
Ben matematik ve fen derslerine olağanüstü ilgi 
duydum; bu derslerde çok başarılı oldum. İki yıl 
sonra, bizim okulda Necati Eğitim Enstitüsü açıldı. 
Ben bu okulun Fizik-Kimya Bölümüne sınavsız 
girdim ve okulu I946 Haziranında bitirdim; aynı yıl 
Balıkesir Necatibey Öğretmen Okuluna atandım, Bu okulun kapanması 
üzerine Sandıklı Ortaokuluna nakledildim. 

Askerlikten sonra ortaokullarda öğretmenlik ve yöneticilik yaptım. 
Karacasu Ortaokulu Müdürü iken, uzmanlık eğitimi yapmak üzere yurt 
dışına gönderilecek adayları seçmek için açılan sınavı, Ölçme ve 
Değerlendirme alanının birincisi olarak kazandım. 

1953-1954 öğretim yılı başında New York şehrindeki Columbia 
Üniversitesinde öğrenime başladım. Bu okulda, lisans tamamlama ve 
yüksek lisanstan sonra, doktora öğrenimimi 1959 Haziranında, bitirdim. 
Birkaç yıl Amerika Birleşik Devletlerinde Araştırma Psikoloğu unvanıyla 
çalıştım; o yıllarda sıkça kullanılan standart zekâ testleri ile bazı kişilik 
testlerini inceleme ve uygulama fırsatı buldum. 

1963 başında yurda dönüp Test ve Araştırma Bürosunda göreve 
başladım. Bu görevdeyken test hazırlama ve uygulama işlerine katıldım. 
Fen Lisesine öğrenci seçme yöntemini desenledim ve uygulanacak testleri 
birkaç öğretmenin katkılarıyla hazırladım. Ayrıca, fen liselerine öğretmen 
seçme yönteminin belirlenmesinde ve kullanılacak ölçme araçlarının 
yapımında birinci derecede sorumluluk aldım. 

Milli Eğitim Bakanlığı Test Bürosunda görevliyken üniversitelerin 
öğrenci seçme sınavlarını hazırlanmasına katkıda bulundum. Bu dönemde 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin giriş sınavlarını hazırlayan öğretim üyeleri 
grubuna katıldım. Aynı yıllar bu üniversitede ek görevli öğretim elemanı olarak 
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ölçme ve değerlendirme dersleri vermeye başladım; bir süre sonra bu 
üniversitede tam zamanlı öğretim üyesi olarak görev aldım. Bu üniversitede 
“doçent”, daha sonra. Hacettepe Üniversitesi’nde “profesör” unvanını aldım. 

YÖK’ün ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin 
kuruluşlarında danışmanlık yaptım. Uzunca bir süre, yüksekokullara ve 
üniversitelere giriş sınavlarında kullanılan testlerin hazırlanmasına katıldım. 

Yaş haddimin dolmasıyla üniversitedeki görevimden ve üniversite dışı 
ek görevlerimden ayrıldım. Bundan kısa bir süre sonra, YÖK kararıyla, 
Dünya Bankası “Fen Eğitimini Geliştirme Projesi” çalışmalarına danışman 
ve yazar olarak katıldım. Fakat, bu projeler sona ermeden, sağlık sorunum 
sebebiyle çalışmalardan ayrıldım. Bundan sonraki yıllarda, sürekli görev 
almayıp, bilimsel toplantılara, çağrılı tebliğlerle katıldım. 

Önceki çalışmalar Batı kültüründeki testlerin tercüme yoluyla, ülkemize 
getirilmesi olmuş; tekniğin inceliklerine ve ayrıntılarına inilmemiştir. Ölçme 
ve değerlendirme alanında kuramsal çalışmalarım olmakla birlikte, benim 
çalışmalarımın büyük bölümünü psikometrik yöntemleri ülkemize getirme 
gayretlerim oluşturmuştur. Özel olarak Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, 
genel olarak “psikometri” (insan yeteneklerini ölçme bilimi olarak 
tanımlanabilir) benim için akademik yaşamım boyunca süren bilim alanı 
oldu. 

Son söz: Herhangi bir nitelik var ise onun miktarı söz konusu olur. 
Miktarı belirlemek de ancak onu ölçebilecek araç ve yöntemlerle başarılabilir. 

 
Ölçme Tekniği Alanındaki Yayınlarım 

Turgut, M. F. ve Baykul, Y. (2010). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. 
Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. 

Turgut, M. F. (1991). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Metotları. 10. Baskı. 
Ankara: Yargıcı Matbaası. 

Turgut, M. F. ve Baykul, Y. (1992). Ölçekleme Teknikleri. Ankara: 
ÖSYM Yayınları No. 1. 

Turgut, M. F. (1971). Şans Başarısının Test Puanlarına Etkisi. Ankara: 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi. 

 
Kaynak: 

Yaşantılar evreninden anılar örneklemi: Ölçmecilerden geçerli ve güvenilir anılar. 
Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.
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Hocam 
Prof. Dr. Mehmet Fuat TURGUT 

 
Prof. Dr. Yaşar BAYKUL 

Emekli Öğretim Üyesi 
 
 

Prof. Dr. Mehmet Fuat Turgut, ABD Michigan State Üniversite’sinde 
Yüksek lisans eğitimimi tamamladıktan sonra, 1974 yılında başladığım 
doktora eğitimimde Hocam, sonraki yıllarda Hacettepe Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme anabilim dalında 
birlikte çalıştığım, hep dost olarak kaldığım, bana katkıları büyük olan 
hakkını ödeyemeyeceğim değerli bir bilim adamıdır.  

Bu yazımda kendisini hayatı ve bilimsel yönleriyle tanıtmaya 
çalışacağım. Başlangıçta belirtmem gereken bir nokta var: Prof. Dr. 
Turgut, kendisinden fazla söz etmeyen bir kimse idi. Bu nedenle, kendisine 
çok yakın öğrencilerinden biri olduğum halde, hayatı hakkında çok şey 
bilmiyorum, ancak bu yazımın sonuna eşinden aldığım bir mektubu 
koyuyorum, bu sanırım biraz aydınlatıcı olur.  

Hocam Prof. Dr. Turgut, 1926 yılında Aydın’da doğmuş, ilkokulu 
Aydın’da okumuş, ortaokulu 1941 yılında ortaokulu yine Aydın’da 
bitirmiştir. Aynı yıl giriş sınavını birincilikle kazanarak Balıkesir Necatibey 
İlköğretmen Okulu’na (o yıllarda ilköğretmen okulları ilkokula öğretmen 
yetiştiren parasız yatılı okullar idi) gitmiştir. Bu okulda matematik ve fen 
derslerine “olağanüstü” ilgi duymuş ve yüksek başarı sağlamıştır. Hocam 
henüz öğrenci iken aynı okulda Necati Eğitim Enstitüsü açılmış, 
ilköğretmen okulunu bitirince Enstitü’nün fizik-kimya bölümüne sınavsız 
girmiştir. Enstitü’yü 1946 yılında, mezun olduğu Balıkesir Necatibey 
öğretmen okuluna öğretmen olarak atanmıştır (eğitim enstitülerinde üstün 
başarı ile mezun olanlar Öğretmenler Kurulu önerisi ile MEB tarafından 
ilköğretmen okullarına öğretmen olarak atanırdı). Bu yılda Necatibey 
İlköğretmen Okulu’nun kapanması üzerine Sandıklı Ortaokulu’na buradan 
da Simav Ortaokulu müdürlüğüne tayin edilmiştir. Daha sonra Aydın’a 
nakledilmeyi istemiş, fakat Merkez yerine Karacasu’ya tayini çıkmıştır.  



x 

Karacasu’da görevli iken ABD’ye öğrenci gönderilmek üzere MEB 
tarafından açılan sınava katılmış, Ölçme ve Değerlendirme alanında birinci 
olmuş ve 1953 yılında Colombia Üniversitesi’ne gitmiştir. 

Bu Üniversite’de Psikoloji dalında lisans, Eğitimde Ölçme ve 
Değerlendirme alanında yüksek lisans ve Psikometri dalında doktora 
derecelerini almıştır.  

1959 yılında bitirdiği doktora öğreniminden sonra ABD’de bazı 
okullarda konferanslar vermiş, yaklaşık 7 yıl ABD’de araştırma psikoloğu 
olarak çalışmış, bu süre içinde o yıllarda ABD’de çok kullanılan zekâ ve 
bazı kişilik testlerini incelemiştir.  

1963 yılında Türkiye’ye dönmüş, Test ve Araştırma Bürosu’nda 
görevlendirilmiştir. Bu görevde iken, çoktan seçmeli testlerin hazırlanmasında 
ve uygulanmasında, Fen Lisesi’ne öğrenci seçilmesinin desenlenmesinde, 
ölçme araçlarının hazırlanmasında, öğretmen seçilmesine dair yöntem ve 
araçların belirlenmesinde önemli hizmetlerde bulunmuş ve birinci derecede 
sorumluklar almıştır.  

1962-1963 yılından itibaren Ülkemizde üniversitelere başvuru sayısı 
hızla artmaya, öğrenci seçme ve yerleştirmede problemler yaşanmaya 
başlamıştı. Bu problemler ölçme ve değerlendirme yönünden önemli idi. 
Problemler karşısında, bazı üniversiteler ve MEB, üniversitelere ve 
yüksekokullara kendi giriş sınavlarını yapmaya başlamışlardı (Eğitim 
Enstitüleri, Yüksek İslam Enstitüleri ve Teknik Yüksek Öğretmen 
Okulları (kız ve erkek) MEB’e bağlı idi, bu okullara giriş sınavları anılan 
Bakanlıkça yapılmakta idi). Hocam Turgut bu yıllarda, görevli olduğu 
MEB Test Bürosu’nda iken Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ne öğrenci 
seçmek için oluşturulan öğretim üyeleri grubunda yer almış ve yine bu 
yıllarda aynı Üniversite’de ek görevli öğretim elemanı olarak dersler 
vermiştir. Daha sonra Orta Doğu Teknik Üniversite’sinde tam zamanlı 
öğretim üyesi olmuştur, aynı Üniversite’de doçentlik unvanını almıştır. 

Sonraki yıllarda Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden Hacettepe 
Üniversitesi’ne geçen Hocam, bu Üniversite’de Profesör olmuştur. 

Ben Hocamı doktora eğitimime başladığım 1974 yılında Hacettepe 
Üniversitesi Mezuniyet Sonrası Eğitim Fakültesi’nde (2547 Yasa çıkmadan 
önce yüksek lisans ve doktora eğitimi bu Fakülte bünyesinde verilirdi) 
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme alanında doktora öğrencisi olduğumda 
tanıdım ilk kez. Kendisinden istatistik ve eğitimde ölçme ve değerlendirme 
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alanlarında dersler aldım. Dersleri planlı idi; yarıyılın ilk dersinde dönem 
boyunca işlenecek konuların haftalara göre planını yapar, çoğaltır 
öğrencilere dağıtırdı. Bu planda her hafta yararlanılacak kaynakları da 
belirtirdi. Derslerde çok ciddî idi ve zamanı iyi kullanırdı. Daha sonraki 
dönemlerde, doktora derslerinde bu planlılığı ve ciddiliği devam etti ve 
dersleri aksatmadan yaptı. Doktora derslerinde öğrenci sayısı üç-dördü pek 
geçmezdi, hatta programın sonuna doğru aldığım derslerde tek öğrenci 
olduğumu hatırlarım. Bu derslerde bile planlılığı devam etti. Türkçe 
kaynaklar yoktu, hazırlanmam için kitapları kendi zengin kütüphanesinden 
getirir verirdi. Dönem başında verdiği programa göre her hafta 
tartışacağımız konu hakkında hazırladığı sorular olurdu, bunları sorardı. 
Sorular, konunun anlaşılıp anlaşılmadığını yoklayan, çok dikkatli ve zekice 
hazırlanmış idi. Ayrıca, kaynaklar arasında geçiş yapmayı gerektirirdi. 
Verdiği okumaları yapmamak imkânsızdı, ayrıca insana zevk de verirdi.  

Turgut Hocam doktorada tez danışmanım oldu. Tez konumu vermek 
yerine, bana birkaç konu hazırla, problemi ve alt problemleri yaz getir 
tartışalım; beğenirsem birini seçeriz dedi. Dediğini yaptım, yanına 
gittiğimde açıklamalarımı dinledikten sonra bana Psikometri Dergisi’nde 
yayımlanmış bir monograf verdi, “bunu oku, içinden çıkabileceğine 
inanırsan bir iki problem yaz getir, tartışalım” dedi, “benin yardımım 
olamaz, çünkü konu yeni, benim de iyi bildiğim bir konu değil” diyerek 
ekledi. Prof. Dr. Turgut, bildiğini iyi bilen, bilmediği konuda konuşmayan 
ve “bu konuyu iyi bilmiyorum” diyebilen, açık sözlü, kendine güveni tam 
bir akademisyen idi. Verdiği monograf, Latent Traits Theory (veya Item 
Response Theory) adıyla bilinen, benim Örtük Özellikler Teorisi diye 
tercüme ettiğim teorinin başlangıcından 1970’li yıllara kadar olan gelişmeyi 
matematiksel gerekçeleriyle açıklayan, Birnbaum tarafından yazılmış, 
yaklaşık 60 sayfalık oldukça kapsamlı bir yazı idi. Bu konuyu seçip tez 
konusunu ve problemleri tartıştıktan sonra öneriyi oluşturup çalışmaya 
başladım. Bu tez Türkiye’de Örtük Özellikler Teorisiyle ilgili ilk tez oldu. 

Bu tezle ve Hocamla ilgili ilginç bir anımı anlatmadan geçemeyeceğim. 
Doktora tezimi tamamlayıp okuması için götürdüğümde, masasında bir şey 
okuyordu. Tezi tamamladığımı, okuması için getirdiğimi söyledim. Biraz 
bekledikten sonra bana kaç sahife olduğunu sordu. Soruyu anlamadığımı 
düşündüm ve hemen cevap vermedim. Tekrar sordu, esas metnin 97 sayfa, 
ekleriyle birlikte 106 sayfa olduğunu söyledim. “Tamam, öyleyse getir 
masaya koy sen de otur” dedi. Ben bu kadar kısa tez olmaz diyeceğini ve 
biraz genişletmemi isteyeceğini düşündüm. Başlangıçta sorduğu soruyla 
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bağlantı kurarak Hocama, tezin kaç sayfa olduğunu niçin sorduğunu ve sayfa 
sayısını söylediğimde “masaya koy okuyabilirim” diye niçin söylediğini 
anlamadığımı sordum. 

Bana şunu anlattı: 

Ben ABD’de doktora tezimi yazıp senin gibi danışmanıma götürdüm. 
Bana kaç sayfa olduğunu sordu, ben de senin gibi şaşırdım, tez sayfa sayısıyla 
mı ölçülür diye düşündüm ve bu soruyu niçin sorduğunu sordum. Bak Mr. 
Turgut şöyle otur, arkanı dön gördüğünü söyle dedi. Dönüp baktığımda çöp 
sepetinden başka bir şey görmedim ve bir süre cevap vermedim; tekrarlayarak 
ne gördüğümü söylememi istedi. Ben de, çöp sepeti gördüğümü söyledim, 
içindekini de sordu. İçinde ciltlenmiş oldukça kalın bir kitap vardı, bunu 
söyledim. Danışmanım bana onun 500 sayfadan fazla bir doktora tezi 
olduğunu, bir doktorantın bütün söyleyeceğini 100 sayfa içinde söyleyebilmesi 
gerektiğini, bundan fazlasının tekrar ve gereksiz açıklama olduğunu, bunu 
okumaya vakit ayıramayacağını belirtti dedi. Ayrıca, bütün söyleyeceğini 100 
sayfada söyleyemeyenin de doktora derecesi almaya ehil olamayacağını ekledi. 
Hocamın kendi doktora tezi bildiğim kadarıyla 96 veya 97 sayfadır.  

Eğitim Bölümü (Şimdiki Eğitim Bilimleri Bölümü) Edebiyat Fakültesi 
bünyesinde idi. Bu Fakülte’nin Dekanlığı’nı yaptı. Dekanlığı sırasında Eğitim 
Bölümü’nü geliştirmek için büyük gayret gösterdi, fakat büyük güçlüklerle 
karşılaştı. Nedense Fakülte içinde Eğitim Bölümü’ne karşı bir isteksizlik 
vardı, bu durum azalsa da sanırım devam ediyor; ama Bölüm bunu büyük 
ölçüde aşmasını bildi. Bu isteksizlik sadece Hacettepe Üniversitesi’nde değil, 
Türkiye genelinde de böyle maalesef. Bu satırların yazıldığı yılda bile Yüksek 
Öğretim Kurulu tarafından eli kolu kırpılmaya çalışılıyor.  

Hocam Fuat Turgut-1Prof. Dr. M. F. Turgut. Millî Eğitim Bakanlığınca 
yürütülen ve TÜBİTAK tarafından desteklenen BAYG-23 Fen Eğitimini 
Geliştirme Projesi’nde görev almış, ülkemizdeki fen eğitimine ve eğitimde 
ölçme ve değerlendirme alanına çok önemli katkılarda bulunmuştur. Bu 
projede, proje okulları öğretmenleri için hazırladığı eğitimde ölçme ve 
değerlendirme alanındaki kılavuzlar, öğrenme başarısının ölçülmesi, ölçme 
metotları ve başarının değerlendirilmesi konularında önce proje okullarındaki, 
daha sonra Türkiye’deki tüm öğretmenlere kaynak olmuştur. Eğitimde ölçme 
ve değerlendirme alanına da katkı getiren bu kılavuzlar hâlâ kullanılabilecek 
durumdadır. Ayrıca projenin değerlendirme grubundaki görevi sırasında, 
okulları dolaşarak izlemelerde bulunmuş gözlemlerini ve projenin aksayan 
taraflarını, bunlarla ilgili önerilerini MEB’e bildirerek projenin uygulanması ve 
yürütülmesi konularında önemli destekleri olmuştur. 
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Bunların dışında, Prof Dr. Turgut’un, ABD’den döndükten sonra 
görevlendirildiği MEB Test Bürosu’ndaki çalışmaları anılmaya değer 
olanlar arasındadır.  

Turgut Hocam’ın çalışmaları arasında sözü edilmesi gerekenlerden bir 
diğeri, Doç. Dr. Turhan Oğuzkan ve Doç. Dr. Süleyman Çetin Özoğlu ile 
birlikte yürüttükleri “Ders Geçme ve Kredi Toplama” sistemi adıyla 
adlandırılan simülasyon çalışmasıdır. Bu çalışma, kısa bir süre sonra MEB 
tarafından ortaöğretim okullarında yürütülen Ders Geçme ve Kredi 
Düzeni projesinin önemli dayanağı olmuştur.  

Prof. Dr. Turgut, IX. Millî Eğitim Şûrasında kabul edilen bir karar 
gereğince başlatılan ve yukarıda anılan Ders Geçme ve Kredi Düzeni 
Projesinin hazırlanması, yürütülmesi ve denetlenmesi aşamalarında etkin 
görevler yapmış, önemli katkılarda bulunmuştur. Ülkemiz Millî Eğitiminde 
aşağıdaki durumlar nedeniyle önemli olan bu projeden kısaca söz etmek 
isterim.  

1. O zamana kadar ortaokuldan sonra biri lise, diğeri meslek okulları 
olmak üzere iki okul türü vardı. Lise mezunları üniversiteye başvurabilir, 
meslek okulu mezunları başvuramazlardı (örneğin bu satırların yazarı 
ilköğretmen okulu mezunu olduğu için 6 veya 7 dersin sınavına girip lise 
mezunu olamazsa üniversitede okumaya hak sahibi değildi). Bugünkü 
ortaöğretim sisteminde yer alan lise ve meslek liseleri arasındaki geçişlerin 
sağlanması bu projenin önemli amaçları arasında idi.  

2. O yıllarda, geçerli olan öğrenci akışı kuralları gereğince, bir öğrenci 
bulunduğu sınıfı geçer, bu sınıfta bütünlemeye kalır veya tamamen sınıfta 
kalırdı. Bütünleme sınavı sonunda da bütünlemeye kaldıkları derslerin 
hepsinden başarılı olursa sınıfı geçer, bir veya daha çok dersten başarısız 
olursa ilgili sınıfı tekrar ederdi (sınıfta kalırdı). Bu projedeki öğrenci 
akışında, sınıf kavramının esas olması yerine ders kavramının esas alınması 
benimsenmişti. Öğrenciler başarı gösterdikleri dersleri tekrar etmek yerine 
sadece başarısız oldukları dersleri tekrar edecek ve öğretim programındaki 
başka dersleri alabilecekti. Belirli kredi toplamına (144) ulaşan öğrenci 
diploma almaya hak kazanacaktı.  

3. Dokuzuncu sınıf sonunda öğrenciler, yetenekleri ve derslerdeki 
başarıları dikkate alınarak hayata ve iş alanlarına, mesleğe götüren bir lise 
programına veya akademik lise programına yönlendirilecek; aldığı seçmeli 
dersler yardımıyla belli bir dalda ilerleme fırsatı bulacaktı. Bu durum 
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yöneltmenin diğer boyutu idi. Böylece lise ve okul farkı ortadan kalkacak, 
bir tek ortaöğretim kurumu olacaktı. Bu orta öğretim kurumundan mezun 
olan her öğrenci yöneltme sonucu da dikkate alınarak bir yükseköğretim 
kurumuna başvurabilecekti. Ayrıca, bir veya 2-3 dersten başarısız olan 
öğrenciler için sınıf tekrarı olmayacağından öğrenci akışı da hızlanacaktı.  

3. Öğrencilerin ilgili sınıfın bütün derslerini öğretim yılı boyunca aynı 
sınıfta (mekân olarak) görmeleri yerine dersliklerin sabit olup (örneğin 
matematik dersliği, tarih dersliği vb.) öğrencilerin dersleri ilgili dersliklerde 
görmeleri benimsenmişti. Böylece, okulun fiziksel mekânlarının daha 
ekonomik kullanılabileceği, dersliklerin araç ve gereçler yönünden daha 
zengin ve kullanışlı olacağı düşünülmüştü.  

4. Öğrenci başarısının değerlendirilmesinde “on’luk” not sistemi 
yerine “beşlik not sistemi benimsenmişti. Bu sistem günümüzde hâlâ 
kullanılmaktadır. 

Bu proje maalesef ülkemizde yaşanan talihsiz sağ-sol çatışmalarının 
yoğun olduğu bir döneme (1977-1978 yılları) rastladı ve kapatılmak 
zorunda kalındı. Daha sonra, MEB tarafından kısa aralıklarla iki defa 
uygulamaya konuldu; fakat hazırlıksız başlatıldığı ve özellikle teknik 
okulların uygulamaya destek vermemesi nedenleriyle her ikisinde de 
başarısız olundu ve kısa süre sonra kapatıldı.  

Prof. Dr. Turgut Hocam bu projede Değerlendirme Kurulu üyesiydi. 
16 proje okulunun bulunduğu illerin çoğuna Hocam ile birlikte gittim. (O 
yıllarda Talim ve Terbiye Kurulu üyesi idim.) Kendisini bu seyahatlerde 
biraz daha yakından tanıma fırsatı buldum. Çok hoş ve zekice espriler 
yapan, ama kendisi az gülen, nüktedan ve yaşamasını bilen bir kişiliği vardı.  

Prof. Dr. Turgut’un aile hayatı hakkında fazla bilgim olmadı; sadece 
ailenin çocuğunun olmadığını ve yeğenlerine düşkün olduğunu biliyorum. 
Aile hayatı hakkında eşi Perihan Turgut hanımefendiden bilgi istedim; 
bana aşağıdaki yazıyı gönderdi. Kısa süre sonra, çok özel saydığı birkaç 
hususu yazıdan çıkarmamı istedi, diğer kısmını aynen koyabileceğimi 
belirtti. Çıkarılması istenen kısımları çıkardıktan sonra, yazıda değişiklik 
yapmadan, aynen aşağıya koyuyorum. 

Sevgili Hocam Nur İçinde Yat… 

Nisan 2017 
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Eşim 

Mehmet Fuat TURGUT 
 

Perihan TURGUT 
 
 
 
Hayatımın yaşama gerçeği, derin sevgilerle bağlandığım, çok güzel 

anılarla unutulmayacak hatıralarla 7 yıl Amerika, 37 yıl Ankara, 15 yıldır 
Aydın. Tam 59 yıllık hiç eksilmeyen bir sevgiyle yaşadığımız Fuat 
Turgut’un eşiyim. 

Onu 18 Mayıs 2015 gecesi, saat 3:20’de kaybettim. 

Onu anlatmaya zaman yetmez. 

Ben onu her şeyi, bilen çok iyi fizikçi, her şeyi doğru yönlendiren 
süper Fuat abi, olarak bilirdim. Ta ki, ben son sınıftayken hastane 
merdivenlerinde karşılaşıncaya kadar. O bana abi gibi değil, bir başka 
bakıyordu. O an kalbim yerinden fırlayacak gibi çarpıyordu. İşte o an 
başladı bu bilinmeyen sevgi. TAM 59 YIL. 

1952 yılında nişanlandık. 

Fuat o zaman ilk tayin olduğu okul, zamanın Millî Eğitim Bakanı 
tarafından kapatıldığı için, Afyon Sandıklı’da görevlendirilmişti. Daha 
sonra Müdür sıfatıyla Simav’a tayin oldu. Simav’da çok başarılı öğretmenlik 
ve yöneticilik yaptı. Bu arada defalarca Aydın Merkez için dilekçe verdiği 
halde ille Aydın’a vermediler. Karacasu’ya verdiler. 

Karacasu’da görevliyken Amerikalılarla Testler alanında yapılan 
sınavda (sanırım ABD’ye öğrenci gönderilmek üzere yapılan test 
sınavında) birinci gelerek 1953 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde 
New York Kolombia Üniversitesi’ne devam edip psikoloji dalında Lisans, 
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme alanında uzmanlık, psikometride 
doktora derecelerini aldı. Doktorasını aldıktan sonra bazı kolejlere 
konuşmacı olarak gitti. Üniversitelerde ders verdi. 
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1956 yılında yazdığı mektupta, evlenmek için Amerika’ya gelir miyim 
diye ilk bana soruyordu. Hemen ertesi günü kimseye sormadan, bana çıkan 
bu ikramiyeye nasıl hayır derim diye cevap yazdım. Fuat ailemle de uzun 
uzun yazışmalardan sonra, rahmetli Annemim önce karşı çıkmalarına 
rağmen olumlu sonuç alınınca, herkes onaylayınca, nihayet damatsız 
düğün oldu. 

Beni gelinliğimle Fuatların evine götürdüler. Yanımdaki boş koltuğa 
Fuat’ın büyük boy resmini koydular. Bunu unutamamıştım, hâlâ hatırlarım. 
Ne zaman gelin damat görsem Beni o güne götürür. 

Ertesi günü İstanbul’a hareket ettik, aldım gelinliğimi ve Fuat’a 
hediyelerimi yanıma, uçtum Amerika’ya. 1 Nisan 1956’da güzel bir bahar 
günü nişanlım Fuat’la hava alanında buluştuk. O anı hâlâ unutamıyorum, 
5 Nisan 1956. New York Türk Konsolosluğu’nda nikâhımız kıyıldı. Akşam 
Türklerin hazırladıkları yerde damatlı, zeybekli çok güzel, çok neşeli 
düğünümüz oldu. 

Hani derler ya bal gibi, gül gibi öyle güzelliklerle, öyle mutluluklarla 
geçen 7 yıl. Onunla anılarım o kadar çok ki. 

Fuat gündüz çalışıp gece Üniversiteye devam ediyordu. Ben de 
çalışıyordum, çünkü bursunu kesmişlerdi. Türk Öğrenci Müfettişliği 
doktoraya başlamak için önce müfettişliğe sormadı diye kesilmişti bursu. 
Fuat bu alanda Türkiye’de ihtiyaç var diye, kendi kazancımızla ille 
doktorasını almaya karar verdi ve aldı. Üniversitede çok başarılı iken bunu 
ona neden yaptıklarını bir türlü anlayamadık. 

Bu arada kalp hastası olan genç kız kardeşini doktorların çok az ömrü 
kaldı dedikleri, muhakkak yurtdışında ameliyat olması şart dedikleri, acil 
dedikleri için onu da New York’a getirdik. 14 Nisan 1958’de çok başarılı 
bir ameliyat geçirdi. Şunu söylemeden geçemeyeceğim. Kardeşimiz 
ameliyata girmeden önce bir papaz geldi, onun günahlarını çıkartacağını, 
kurtulması için dua edeceğini söyledi, uzun uzun duasını okudu. Biz çok 
duygulandık, çok şaşırmıştık. Kardeşimiz 14 Nisanı doğum günü olarak 
değiştirdi. Onu bir yıl sonra Türkiye’ye sağlıklı olarak yolcu ettik. 

New York’ta iken her Cuma işten çıkınca Taymis Sukuver’de buluşur, 
dışarıda yemek yer, sinemaya veya Radyo Siti’ye giderdik. Hafta sonları 
Santral Park en sık gittiğimiz yerlerdi. NewYork dışında Niagara Şelalesi 
gördüklerimizin en unutulmazlarındandı. 
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Fuat doktorasını aldıktan, eğitimini tamamladıktan sonra 1959 yılı 
sonlarında Virginia Lynchburg’ta bir hastanede “araştırma psikoloğu” 
sıfatıyla yönetici olarak 1962 yılı sonuna kadar çalıştı. Virginia Lynchburg’a 
taşındığımız günler gazetede ev ararken çocuksuz, köpeksiz ev ilanı 
gördük. Bizde ikisi de yok. Evi tuttuk. Gazetemizi getirecek çocuk bulduk. 
Her sabah erken getiriyor. Biz Babi’yi çok sevdik, bol bahşiş de veriyoruz. 
Sonra öğrendik ki, ilkokul öğrencisi bizim hayran kaldığımız küçük Babi, 
karşı evin sahibi, büyük bir şirketin ortağı ve Genel Müdürünün oğluymuş. 
İşte Amerikalı böyle. Şimdi neyi hatırladım. New York’ta daha yeni 
evliyken Fuat ev kirasını ödemem için kira +25 sent bırakmış, ben kirayı 
verdiğimde ev sahibi 25 sent mor diyor. Benim İngilizcem yetersiz. Ben de 
Fransızca ne dediğini sordum. Bu sefer O anlamadı ve anlaşamadık. Ev 
sahibi aynı gün Fuat’ı buluyor. Mrs. Turgut 25 sentimi vermedi diyor. New 
York’tan ayrılırken, son kirayı +25 sentle Fuat’la götürdüğümüzde, ilk 
gittiğimde 25 senti defalarca nasıl istediğini, benim de vermediğimi hâlâ 
unutmamıştı. Ben de hâlâ unutmuyorum. 

En güzel en rahat günlerimiz Virginia’da geçti, çok mutluyduk. Hafta 
sonlarını genelde Türk arkadaşlarla geçirirdik. Fuat’la sık sık Washington’a 
giderdik. Norfolk, Lynchburg civarını çok gezdik. 

Ev sahibimizin özel gölü vardı, gölün her tarafı çitle çevrilmiş, giriş 
kapısında yabancı giremez levhası asılıydı. Göl bakımlı, içinde avlanmak 
için kayığı hazırdı, her türlü balık vs. tutacak ne lazımsa tamamdı. Göle 
avlamak için çeşitli balıklar, ıstakoz, su kaplumbağaları özel konulmuştu. 
Bizi çok sık göle götürürlerdi. Biredi ve Meri kaplumbağayı tutar, çorbasını 
yaparlardı. Biz de balık tutardık. Fuat ve benim en keyifli, unutulmaz 
günlerimizdi o günler. 

1962 yılının son aylarında Türkiye’ye dönmek için hazırlık yaparken, 
bu arada Florida ve civarını görmeye karar verdik. Bizi tanıyan herkes bu 
ne çılgınlık diye şaşırdı. Bu sıralar çok kişi oradan uzaklaşırken, o civara 
giden azalırken. Bizimki ne cesaret diye. Neden şaşırdıkları: Çünkü Fidel 
Castro ile Rus Kruşçev arasındaki anlaşmazlık yüzünden. Füzeler 
çekilmezse karşı taraf bombalayacaktı. O nedenle herkes panik içindeydi. 
Ama biz hiç korkmadan bindik arabamıza, çıktık yola. Yollar trafiksiz, 
daha rahat, daha sakin, çok iyi, çok güzel günler içinde görmek istediğimiz 
her yeri gezdik. Bu bizim için unutulmaz bir maceraydı. 
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Nihayet 1962 yılı Aralık ayı sonlarında New York’tan Paris ve 
Roma’da birer hafta kalmak üzere ayrıldık. Krismis günü Vatikan’da 
Papa’yı gördük, konuşmasını dinledik, O’nu selâmladık. Ertesi gün 
İSTANBUL. 10 yıl Fuat, 7 yıl ben Türkiye’den ayrı kaldıktan sonra, şimdi 
gene Türkiye’deydik. 

Allah’ım! O andaki mutluğumuzu, sevincimizi, heyecanımızı 
anlatamam. Biz giderken akan ayrılık gözyaşları, şimdi sevinç gözyaşlarıydı. 
Küçükler büyümüş, herkes değişmişti ama simalar aynıydı, hepsini tanıdık. 

Fuat eşi az bulunur, aile bağları çok kuvvetli aileye, evine son derece 
düşkün, sakin, hep güler yüzlü, aynı zamanda çok iyi bir eşti. Konuşmayı 
çok sever muhabbetine doyulmazdı. Kendisi zor şartlarda okuduğu için, 
üniversitede ihtiyacı olan öğrencilere maddî, manevi yardım ederdik. Yeri 
geldiğinde eğitici, anlamlı unutulmayacak fıkralar anlatırdı. Çok hazır 
cevaptı. Her türlü müziği severdi, klâsik müzik hastasıydı. Yerli, yabancı 
demezdi. Yazarken, okurken bile klâsik müzik dinlerdi. Çok okurdu, her 
gün muhakkak okur öyle yatardı. Okumadığı, yazmadığı zamanlar ikimiz 
bezik veya tavla oynardık. Her türlü oyunu bilir, bilhassa birici ve tavlayı 
çok iyi oynardı. Bir de çok iyi avcıydı, çok çok iyi nişancıydı. Av fıkraları 
anlatmayı çok severdi. 

Aradan tam 53 yıl geçti. Ailelerimizden çok kişiyi kaybettik, Tek büyük 
Fuat kalmıştı, O da ansızın gitti. Yaşarken şanslı, sonsuz ayrılığıyla öksüz 
hissettirecek. Aramızdan ayrıldı. 

Sevgili Fuat Nur İçinde Yat…
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ÖNSÖZ 
 

Memleketimizde testler yıllardır geniş ölçüde kullanılmakla beraber, 
psikometrik araştırmalara çok seyrek rastlanmaktadır. Raporunu 
sunduğumuz bu araştırmada ele alınan konu, seçmeli testlerde doğru 
cevabın şansla bulunabilmesinin yarattığı hatayı azaltma gayretinden 
doğmuştur. 

Araştırma üç bolümde gelişmiştir. Birinci bölümde konu ile ilgili 
araştırmalar eleştirmeli olarak incelenmiş, ikinci bölümde şans başarısının 
test özelliklerine etkisi istatistiksel bir modelle açıklanmış, son bölümde 
şans başarısını azaltan bir kelime bilgisi testi geleneksel formuyla 
karşılaştırılmıştır. Araştırmanın meslek çevrelerinde ilgi göreceği umulur. 

Bu araştırmada birçok kimsenin yardımı sağlandı. Prof. Dr. Hasan 
Tan ve Dr. Hüsnü Arıcı hazırlanan testleri redaksiyondan geçirdiler. 
Hacettepe Üniversitesi öğretim üyeleri Dr. Hüsnü Arıcı, Necati Cebe, 
Yadigar Kılıççı, Yıldız Kuzgun ve Mustafa Üstündağ testleri sınıflarında 
uyguladılar. Üniversite personelinden Ahmet Akgün, Fethi Toker ve 
Behram Uçkunkaya öğrencilerin dosyalarından gerekli bilgileri çıkardılar. 
Üniversiteler Arası Giriş İmtihanı Komisyonu başkanı Prof. Haydar 
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GİRİŞ 
 

Denel bilimlerde gözlem ve ölçmenin önemi tartışma 
gerektirmeyecek derecede açıktır. Bir bilim veya teknoloji dalı, ancak ölçme 
araç ve metotlarındaki duyarlık oranında kesin, kesinliği derecesinde 
başarılıdır. 

Ölçme, en geniş anlamda, bir gözlemin sayı ile ifade edilmesi 
demektir. Ölçmede çoğu zaman araç kullanılır. Çünkü ölçme araçları 
yardımıyla gözlemcinin doğal organlarının gözlemlerdeki duyarlığı artırılır. 

Pratikte ölçmelere hemen hemen her zaman çeşitli hatalar karışır. 
Ölçmelere giren hatalar ölçme işlemine bağlı olduğu gibi, kullanılan 
araçların niteliklerine de bağlıdır. Araçlardaki hata belli bir aracın 
yapısındaki kusurlardan gelebileceği gibi, o tip araçların dayandığı teorik 
temellerin sınırlılığından da gelir. 

Testler psikolojinin ve diğer uygulama alanlarının ölçme araçlarıdır. 
Testlerde de çeşitli kaynaklardan gelen hatalar bulunur. Bir testin hatası, 
yapılışında gösterilecek itina ile ancak bir dereceye kadar azaltılabilir. 
Çünkü bir testin dayandığı teorik model, o tip testlerle ulaşılabilecek en 
ileri duyarlık derecesini sınırlar. Bilinen bir yolla test hazırlamada hataların 
azaltılması, ancak testin dayandığı teorik temelin hata sınırına kadar 
mümkün olur. Bu sınırın ilerisinde bir duyarlık ve hatadan bağımsızlık 
aranırsa, testin dayandığı yapım modelini değiştirmek gerekir. 

Bu araştırmada bazı testlerde doğru cevabın tahminle 
bulunabilmesinden doğan hata çeşitli yönleriyle incelenmiş; bu hatayı 
düzeltme ve azaltma yolları tartışılmış; gerek test yapımında gerekse test 
kullanmada dikkate alınabilecek tavsiyeler üzerinde durulmuştur. 

Bir testi meydana getiren soruların her biri test maddesi adını alır. 
Testlerde yapı bakımından çok çeşitli maddeler kullanılır. Bazı test 
maddelerinde bir soru sorulur, bu soruya biri doğru diğerleri yanlış olmak 
üzere dört-beş cevap verilir; cevaplayıcıdan, verilenler arasından doğru ya 
da en doğru cevabı seçmesi istenir. Bu yapıdaki test sorularına seçmeli 
maddeler denir. Verilen bir cümlenin doğru olup olmadığının tayinini 
isteyen Doğru-Yanlış testleri cevaplandırma işlemi bakımından iki şıklı bir 
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seçmeli test sayılabilir. Verilen bir cümlenin belli bir anahtara göre 
değerlendirilmesini ya da belli ölçülere göre derecelendirilmesini isteyen 
sınıflama testleri de cevaplandırma işlemi bakımından yine seçmeli test 
sayılabilir. 

Seçmeli testleri diğer test tiplerinden ayıran önemli bir özellik, bu 
yapıdaki test maddelerinde doğru cevabın şansla bulunabilmesi ihtimalinin 
mevcut oluşudur. Her cevap, verilenler arasından seçileceği için o soru ile 
yoklanmak istenilen bilgiye sahip olmayan bir cevaplayıcının cevaplamada 
tahmine gitmiş olması ve şansla doğru cevabı tutturması ihtimali vardır. 
Böyle bir kimse için o sorudaki başarı, bilginin değil şanslılığın sonucu 
olduğundan, şans başarısı adını alır. 

Seçmeli testlerde şans başarısının bir dereceye kadar mümkün olması 
cevaplayıcıları bundan faydalanmaya götürür. Bir cevaplayıcının testi 
cevaplandırırken şansı artıracak yönde hareket etmesi ve bunda da bir 
dereceye kadar başarı sağlaması test puanına şüphe ile bakılmasına sebep 
olur. Seçmeli testlerde şans başarısının daima ihtimal dâhilinde bulunması 
bu çeşit testleri kullanan bazı kimselerde testlere karşı güvensizlik yaratmış, 
profesyonel test yapımcıları arasında ise çeşitli tartışma ve araştırmalara 
konu olmuştur. 

Doğru cevabın tahminle bulunabilmesi mümkün olduğu için bir 
cevaplayıcının anahtara göre doğru cevaplandırdığı maddelerin sayısı 
yalnızca bildiği maddelerin sayısından ibaret değildir. Bazı maddeler şanla 
başarılmışsa, test puanına bu maddelerdeki başarı da dahildir. Bir 
cevaplayıcının bilmediği soruları gerçekten tahmin edip etmediği, tahmin 
ettiklerinden kaç tanesini tutturabildiği kesinlikle bilinemez. 
Cevaplayıcıların tahmin edip etmeme bakımından birbirinden farklılıklar 
göstermesi beklenebileceği gibi, bir cevaplayıcının bir durumda daha az, 
diğer bir durumda daha fazla tahmine gitmesi de beklenebilir. Onun için 
seçmeli bir testi cevaplandırmış kişiler arasında hem tahminle 
cevaplandırılan maddelerin sayısında, hem de tahmin edilip de 
tutturulabilen maddelerin sayısında önemli farklar olması beklenir. Bu 
farklar şans başarısını etkiler. Cevaplayıcıların test puanlarına bilinmeyen 
ölçülerde şans puanı karışır. Şans başarısının ya da başarısızlığının 
etkilerinden doğan bu hataya bu araştırmada kısaca <<şans hatası>> 
denilmiştir. Bu terim bir istatistiğin <<beklenen değerden şansla ayrılma 
miktarı>> anlamında anlaşılmamalıdır. 
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Cevaplayıcıların bilmedikleri sorular karşısındaki davranışları kararlı 
olsaydı, cevaplama davranışında bir cevaplayıcıdan diğerine farklılıklar 
bulunmasaydı, şans puanları kararlılık gösterir ve test puanlarını şans 
başarısının etkilerinden temizlemek kolay olurdu. Bir cevaplayıcının ne 
kadar soruyu gerçekten bildiği, yanlış işaretli maddelerin kaç tanesine yanlış 
bilgiyle veya kaç tanesine şansızlık yüzünden ulaştığı kesinlikle bilinemediği 
için test puanlarını şans başarısından temizlemek ya da şans başarısının etki 
derecesini kestirebilmek pratikte kolay bir iş değildir. 

Test puanlarına puanına şans başarısından doğan bir hata karışmış 
olması test puanlarının istatistiksel özelliklerine etki eder, en önemlisi, test 
puanlarının geçerliliğini düşürür. Testlerin pratikte kullanılmaya 
başlamasından bu yana yarım asır geçmesine rağmen, seçmeli testlerde 
şans başarısı problemi iyi bir çözüme bağlanamamıştır. Aynı şekilde, test 
puanlarını istatistiksel özelliklerini teorik modellerle açıklama 
teşebbüslerinin otuz-kırk yıllık bir geçmişi bulunmasına rağmen, şans 
başarısını hesaba katan eksiksiz bir test teorisi de geliştirilememiştir. Buna 
sebep seçmeli testlerde şans başarısı konusunun ihmale uğraması değil, 
problemin çetin oluşudur. Problemin çetinliği bir maddedeki her şıkkın 
şansla doğru cevaplandırılma ihtimalinin eşit olmayışı, şans başarısının 
cevaplayıcıdan cevaplayıcıya ve testten testte hatta bir testte sorudan 
soruya değişişi, cevaplayıcıların bilmedikleri sorular karşısındaki 
davranışlarının farklı oluşu gibi birçok etkenin bir arada işlemesinden gelir. 

Seçmeli testlerde şans problemi ile uğraşan araştırma ve tartışmalar 
gözden geçirilirse, bu çalışmaların üç grupta toplanabileceği görülür. 

Birinci gruptaki çalışmalar test yönergesini (talimat) ve uygulamayı 
değiştirerek cevaplayıcının bilmediği maddelerde tahmine gitmesini 
önlemek amacını güder. Test yönergesinde ve uygulamada yapılan 
değişikliklerin pratikte şans başarısını önleyip önlemediği hiç değilse bir 
dereceye kadar azaltıp azaltmadığı bazı araştırmalara konu olmuştur. 

İkinci grupta test maddelerini puanlama sisteminde bazı değişiklikler 
yaparak test puanını şans başarısının etkisinden temizleme gayretleri 
toplanır. Doğru işaretlenmiş cevaplardan yanlışların bir kısmını çıkarmak, 
cevapsız bırakılmış maddelere fazladan puan vermek, madde şıklarına 
doğruluk derecelerine göre ağırlık vermek vb. gibi metotlar bu çeşit teorik 
ve pratik çalışmalardandır. 
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Üçüncü grupta ise madde yapısını değiştirmek suretiyle şansla doğru 
cevabın bulunması ihtimalini küçültmeye yönelmiş çalışmalar toplanabilir. 

Bu araştırmanın birinci bölümünde yukarıda ana çizgileri verilen üç 
gruptaki araştırmaların en önemlileri eleştirmeli olarak gözden 
geçirilmektedir. İkinci bölümde şans puanının test istatistiklerine etkisi 
bazı faraziyeler altında teorik olarak incelenmektedir. Üçüncü bölümde 
şans başarısını azaltan bir madde tipi, alışılmış seçmeli tiple 
karşılaştırılmakta, madde yapısındaki bu değişikliğin testin istatistiksel 
özelliklerini nasıl etkilediği incelenmektedir. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

BÖLÜM 1 
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ŞANS BAŞARISININ TEST PUANINA 
ETKİSİNİ AZALTMA YOLLARI 

 
Şüphesiz, bütün cevaplayıcılar doğru bildikleri maddeleri doğru, yanlış 

bildiklerini bildikleri gibi işaretleselerdi ve bilmediklerini cevapsız 
bıraksalardı test puanlarında şans hatası bulunmazdı. Şans hatası 
cevaplayıcıların bilmedikleri maddelerde tahmin yolunu tutmalarından, 
erişemedikleri maddeleri gelişigüzel cevaplandırmalarından doğar. Üstelik 
cevaplayıcıların tahmin davranışlarında birbirlerinden farklı hareket 
etmeleri, tahmin ettikleri takdirde aynı derecede şanlı olmamaları test 
puanlarının şans hatasından arıtılmasını güçleştirir. 

Şans hatasını önlemenin hiç değilse azaltmanın akla gelen yollarından 
biri testlerde tahmini önlemektir. Diğer bir yol, bir cevaplayıcının kaç 
soruda tahmine gittiğini ve bunlardan kaç tanesinde başarılı olduğunu 
kestirip test puanını ona göre düzeltmektir. Üçüncü bir yol ise test 
maddesinin yapısında değişikliğe giderek şansla doğru cevabın bulunması 
ihtimalini küçültmek ve bunun sonucu olarak şans başarısını azaltmaktır. 

Şans hatasını önlemek veya azaltmak için tutulan herhangi bir yolun 
tartışılması, cevaplayıcıların testlerdeki davranışlarının da tartışılmaya 
katılmasını gerektirir. Bu bölümde önce cevaplayıcıların seçmeli testler 
karşısındaki davranışlarından söz edilmekte, sonra şans hatasıyla uğraşma 
yolları ele alınmakta ve bu yolların şans hatasını azaltmadaki etkililik 
dereceleri tartışılmaktadır. 

 

I. Seçmeli Testlerde Cevaplayıcının Davranışı 

Bir kimsenin herhangi bir testi cevaplandırması için <<istekli>> 
olması gerekir. Genellikle, pratikteki test durumlarında cevaplayıcıları 
güdüleyen etken test puanlarına dayanılarak her cevaplayıcı için önemli bir 
karar verilecek olmasıdır. Başka bir deyişle, deneme amacıyla yapılan testler 
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hariç, bütün diğer testlerde cevaplayıcıların testleri doğru cevaplandırmada 
çıkarları vardır. Onun için cevaplayıcılar kendi hesaplarınca puanlarını 
yükseltecek yönde davranırlar. Bir cevaplayıcının seçmeli bir test maddesi 
karşısındaki davranışı da tartışmaya değer. Çünkü bir cevaplayıcının testte 
kazandığı toplam puan, onun o testi meydana getiren maddeler 
karşısındaki davranışlarının sonucudur. Seçmeli bir test maddesi karşısında 
herhangi bir cevaplayıcının davranışını, nazari olarak, şu sınıflardan birine 
koymak mümkündür: 

1. Cevaplayıcı doğru cevabı seçebilecek yeterlilikte bilgiye sahiptir ve 
doğru cevabı işaretlemiştir. 

2. Cevaplayıcı maddedeki tüm çeldiricileri (yanlış şıklar) eleyebilecek 
yeterlikte bilgiye sahiptir; yanlış şıkların hepsini eleyerek doğru 
cevaba ulaşmıştır. 

3. Cevaplayıcı bütün şıkları okumuş üzerinde düşünmüş fakat 
hangisinin doğru olabileceği hakkında hiçbir fikre sahip olmadığı 
için bütün şıklar üzerinden tahmine gitmiştir. Maddedeki şık sayısı 

 ise, cevaplayıcının doğru cevabı bulma ihtimali bu halde 1/  
olur. 

4. Cevaplayıcı test maddesini okumaya zaman bulamamış, fakat böyle 
soruları cevapsız bırakmaktansa gelişigüzel cevaplandırma yoluna 
gitmiştir. Bu halde verilen cevabın doğru olma ihtimali yine 1/  
olur. 

5. Cevaplayıcı maddeyi okuyup çeldiricilerden (anahtara göre yanlış 
şıklar) bir veya birkaçını eledikten sonra geri kalanlar arasında 
tahmine gitmiştir. Bu halde cevaplayıcının doğru cevabı bulma 
ihtimali 1/ ’dan büyüktür. 

6. Cevaplayıcı çeldiricilerden birini doğru cevap sanmaktadır; yanlış 
bilgiye dayanarak bu yanlış şıkkı işaretlemiştir. 

7. Cevaplayıcı yanlış bilgiye dayanarak doğru şıkkı, hatta onunla 
beraber çeldiricilerden bir veya birkaçını elemiş ve geri kalan 
çeldiriciler arsında tahmine gitmiştir. Bu halde cevap yine yanlıştır. 

8. Cevaplayıcı ifade benzerliği, şık uzunluğu, doğru cevabın şıklar 
arasındaki yeri vb. gibi bilgi ile ilgisi olmayan ipuçlarından herhangi 
birine dayanarak seçim yapmıştır. Bu halde ipucu doğru cevapta ise 
seçilen cevap doğru, çeldiricilerden birinde ise yanlış olacaktır. 
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9. Cevaplayıcı maddeyi okumuş, doğru cevap hakkında kesin bir 
karara varamamış, kendince bazı sebeplerle cevap vermekten 
çekinmiş ve maddeyi cevapsız bırakmıştır. 

10.  Cevaplayıcı bazı maddeleri okumaya zaman bulamamış, fakat 
erişemediği bu maddelere gelişigüzel cevap vermekten sakınmıştır. 

Yukarıdaki teorik analizden bazı sonuçlar çıkarmak mümkündür. 
Birinci ve ikinci hallerde cevaplayıcının bilgisi yeteli ve cevabı doğrudur. 
Fakat test cevabına bakarak, bunun doğru bilgi sonucunda mı, yoksa yanlış 
şıkların elenmesi sonucunda mı elde edildiğini ayırmaya imkân yoktur. 
Testlerin kullanılış amaçlarının birçoğunda bu ayrıma zaten lüzum yoktur. 

Üçüncü, dördüncü ve beşinci hallerde cevaplayıcının verdiği cevap 
doğru ya da yanlış olabilir. Bir cevabın doğru olması şanslılığın, yanlış 
olması ise şansızlığın sonucudur. Bu tartışma için önemli olan husus, 
üçüncü ve dördüncü hallerde doğru cevabın tahminle bulunabilmesi 
ihtimallerinin eşit, beşinci halde daha büyük oluşudur. 

Altıncı ve yedinci hallerde cevaplayıcının yanlış bilgileri onu yanlış 
seçime götürmüştür. Bu hallerde gözden kaçırılmaması gereken bir husus, 
yanlış cevabın şansızlıktan değil yanlış bilgiden doğmuş olmasıdır. 

Sekizinci hal test maddesinin yapılışındaki teknik kusurdan 
doğmaktadır. Soru böyle teknik kusurlardan kurtarılırsa bu çeşit cevaplara 
rastlanmayacağı açıkça meydandadır. 

Dokuzuncu ve onuncu hallerde madde cevapsız bırakılmıştır. 
Dokuzuncu halde cevapsızlık tereddütten ve çekimserlikten, onuncu halde 
ise erişememekten doğmuştur. Pratikte bu iki çeşit cevapsızlık birbirinden 
kesinlikle ayrılamaz. Fakat cevaplayıcıların soruları cevaplandırırken 
sıradan gittiği, bir önceki soruyu okumadan ondan sonraki soruya 
geçmediği farz edilirse, cevap kâğıdındaki son işaretten önceki cevapsız 
sorulara çekinilmiş, bundan sonraki cevapsız sorulara erişilememiş olarak 
bakılabilir. 

Test puanlarında şans hatası, sadece bilgiyle ulaşılmış doğru cevaplarla 
tahminle bulunmuş doğru cevapların karışmasından değil, yanlış bilgiden 
doğan yanlış cevaplarla şanssızlıkla ulaşılmış yanlış cevapların 
karışmasından da doğmaktadır. Üstelik bazı cevaplayıcıların cevap 
kâğıtlarında çekinilmiş ve erişilememiş maddelerin fazla bulunması şans 
hatasının düzeltilmesini güçleştirir. 
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II. Test Yönergesini Değiştirerek Şans Hatasını Önleme Gayretleri 

Cevaplayıcıların bir testi nasıl cevaplandıracaklarını bildiren 
açıklamalara test yönergesi denir. Test yönergesinde maddelerin 
cevaplandırılma şekliden başka, cevaplayıcıların doğru cevabını iyice 
bilmedikleri maddeler karşısında ne yolda hareket edecekleri, testin nasıl 
puanlanacağı vb. gibi açıklamalar bulunur. 

Test yönergesine konulacak açıklamalarla şans hatasını azaltmak için 
ilk akla gelen yol cevaplayıcıların cevabı kesinlikle bilmedikleri maddeleri 
cevapsız bırakmalarını söylemektir. Şüphesiz, bu tedbirin etkili olabilmesi 
cevaplayıcıların yönergeye uymalarına bağlıdır. Cevaplayıcılar test 
cevaplandırmada tecrübesiz değil iseler böyle bir yönergeye uymazlar. 

Cevaplayıcıların bilmedikleri maddeleri cevapsız bırakmalarını 
sağlamak için yanlış tahminin cezalandırılacağını söylemek de akla gelebilir. 
Testlerde şans başarısının derinliğine incelenmediği yıllarda test 
yönergesinde bilinmeyen maddelerin cevapsız bırakılması tavsiye ediliyor, 
puanlamada yanlış cevapların bir kısmının doğru cevaplardan çıkarılacağı 
hatırlatılıyor, tahminin aleyhte sonuç vereceği söyleniyordu. 

Test yönergesinde yapılan değişikliklerin cevaplayıcıların cevaplama 
davranışlarını nasıl etkilediği bazı ampirik araştırmalara konu olmuştur. 
Price (1964) tarafından iktibas edilen araştırmaların bazıları bu konu ile 
ilgilidir. Bu araştırmalardan üçü aşağıda kısaca açıklanmıştır. 

Swineford ve Miller (1953) bir eş-anlamlı kelimeler testini aynı gruba 
ayrı yönergelerle uygulamışlar, cevapların madde şıkları üzerine dağılımını 
incelemişler; tahmin hakkında hiç bir şey söylemeyen yönergeye oranla, 
<<Bilmiyorsanız tahmin ediniz.>> yönergesinde daha çok tahmine 
gidildiği sonucuna varmışlardır. Bu araştırmacılar aynı testi 
<<Bilmediğiniz soruları cevapsız bırakınız. Yanlış cevaplarınızın bir kısmı 
doğru cevaplarınızdan çıkarılacaktır.>> yönergesiyle uyguladıklarında, 
toplam olarak tahminin azaldığı kanısına varmışlardır. 

Soderquist (1936) Doğru-Yanlış tipindeki bir testi <<Yanlış doğruyu 
götürür.>> yönergesiyle uygulamış, ayrıca cevaplayıcılardan her maddeye 
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verdikleri cevaptan emin olup olmadıklarını da belirtmelerini istemiştir*. 
Bu yönerge ile uygulamada, cevapsız bırakılan maddelerin artışından 
cevaplayıcıların daha az tahmine gittikleri sonucuna varılmıştır. 

Gritten ve Johnson’ın (1941) benzer desendeki bir araştırmasında ise 
cevaplarından emin olduklarını belirten cevaplayıcıların, cevaplarından emin 
olmayanlardan daha çok tahminde bulundukları sonucuna varılmıştır. 

Yukarıda verilen araştırmalarda bulunan sonuçların birbirine zıt oluşu 
okuyucunun dikkatinden kaçmamalıdır. 

Şans başarısının bazı faraziyelere dayanılarak kestirilmesi ve toplam 
puandan çıkarılması test pratiğine girdikten sonra, test yönergesinde 
tahmini önleme yerine, her cevaplayıcıyı tahmine teşvik etme yoluna 
gidilmiştir. Böylece bütün cevaplayıcıların bilmedikleri maddeleri tahmin 
etmeleri beklenir; her cevaplayıcının puanından belli bir formülle 
hesaplanan şans başarısı çıkarılır. Bu tedbirin etkili olmasını engelleyen 
sebepler vardır. Birincisi, bazı cevaplayıcıların gerçekten bilmedikleri 
sorular karşısında tahmin yolunu seçmemeleri mümkündür. Yanlışların bir 
kısmının doğru cevaplar toplamından çıkarılmasının kendileri için zararlı 
olacağı kanısında olan cevaplayıcılar, <<Bilmediğiniz soruları tahmin 
ediniz.>> yönergesine rağmen tahminden çekinmiş olabilirler. Test 
cevaplarında çok sayıda çekinilmiş madde bulunması bu davranışa işarettir. 
Bu halde tahmin edenlerle etmeyenler arasındaki puan farkı büyür. İkincisi, 
bundan sonraki kesimde görüleceği gibi, toplam puanın bazı faraziyelerle 
düzeltilmesi, ancak o faraziyelerin pratikte gerçeğe yakın olduğu hallerde 
iyi sonuç verir. Genellikle bu faraziyeler gerçeğe yakın değildir. 

Test yönergesini değiştirmekle şans başarısını önlemenin, hiç değilse 
azaltmanın mümkün olup olmadığı kesinlikle ortaya çıkarılamamıştır. Buna 
sebep, bu durumun teorik incelemelerde bazı faraziyelere dayanması 
zorunluğu, ampirik araştırmalarda ise araştırma deseni güçlüğüdür. 

Kanımızca, problemin derin araştırmalara konu olması gereksizdir. 
Çünkü herhangi bir gerçek test durumunda cevaplayıcıların kendi 
puanlarını yükseltmede çıkarları vardır. Bir cevaplayıcının kendi imkânları 
içinde puanını yükseltebilmek için her çareye başvurması beklenir. Bir 

                                                 
*  Bu yapıdaki testlerde cevaplar <<doğru-emin>>, <<doğru-şüpheli>>, <<yanlış-

emin>>, <<yanlış- şüpheli>> olarak verilir. Her cevap eminlik derecesine göre ağırlık 
alır. 
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cevaplayıcı, yanlışlarının doğru puanların bir kısmını götüreceğini bilse bile, 
şansa girecek, hele şıklardan bazılarını eleyebiliyorsa tahminin kendine 
fayda sağlayacağını hesaplayabilecektir. Onun için cevaplayıcıların test 
yönergesine uymaları, özellikle <<İyice bilmediğiniz soruları cevapsız 
bırakınız. Yanlışlarınızın bir kısmı doğru cevaplarınızdan çıkarılacaktır. 
Tahmine giderseniz puan kaybına uğrarsınız.>> gibi yönergelere riayet 
etmeleri beklenmemelidir. Bu yolla şans başarısını azaltmak pratikte 
mümkün olmaz. 

 

III. Şans Hatasının Puanlama Metotlarıyla Düzeltilmesi 

Madem ki şans başarısını önlemek mümkün değildir, her 
cevaplayıcının, şans puanını kestirip toplam puandan çıkarmak akla gelen 
yollardan biridir. Bir cevaplayıcının cevaplarından şans başarısını kestirme 
gayretleri <<düzeltme formülü>> denilen bazı formüllerin 
geliştirilmesine ve formüllerin şans hatasını gerçekten düzeltip 
düzeltmediği tartışmalarına yol açmıştır. Öte yandan, bazı puanlama yolları 
geliştirerek şans başarısını en küçük değere indirme ya da hatasız puanı en 
büyük değere yükseltme gayretleri de görülmüştür. Bu kesimde şans 
hatasını azaltacağı düşünülen puanlama metotları tartışılmaktadır. 

 
Düzeltme Formülü 

Şans başarısını hesaplayıp doğru cevaplar toplamından çıkaran bazı 
formüller geliştirilmiştir. Çoğu zaman <<düzeltme formülü>> adıyla 
anılan bu formüllerde şans başarısı bazı faraziyelere dayanılarak kestirilir 
ve doğru cevaplar toplamından çıkarılır. Şüphesiz, böyle formüller 
dayandıkları faraziyelerin herhangi bir test durumunda gerçeğe yakınlığı 
oranında bir düzeltme yapar. En çok kullanılan düzeltme formülü, 
faraziyelerinden hareket edilerek genel haliyle aşağıda çıkarılmakta, 
faraziyelerin gerçek durumlara ne derece uyduğu, gerçek durumun farazi 
durumdan ayrılması halinde formülün ne yönde bir hata ile düzeltme 
yaptığı tartışılmaktadır. 

Herhangi bir cevaplayıcı seçtiği bir cevabı kaydederken başka 
maddeye ya da aynı maddenin başka şıkkına işaret koymamış olsun. Böyle 
yanlışlıklar cevaplayıcının dikkatsizliğinden, aceleciliğinden, sınav 
sırasındaki heyecanından doğabilir ve şüphesiz test puanını etkiler. Pratikte 
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test puanlarının kullanılmasında cevaplayıcıların cevaplarını test 
yönergesine uygun olarak kaydettikleri kabul edilir. Test puanlarıyla ilgili 
bütün işlemlerde olduğu gibi, düzeltme formülünün uygulanmasında da 
cevaplayıcıların cevaplarını test yönergesine uygun olarak kaydettikleri 
kabul edilir. 

Bir testte herhangi bir cevaplayıcının anahtara göre doğru seçtiği 
cevaplar toplamı  olsun. Bu toplam hangi davranışların sonucunda 
meydana gelmiş olabilir? Cevaplayıcı, maddelerin bir kısmının cevabını 
gerçekten bilmiş; bir kısmında ise bütün yanlış şıkları eleyerek doğru 
cevaba ulaşmış olabilir. Bu iki çeşit doğru cevap arasında bir ayırım 
yapmaksızın böyle cevaplar toplamına, bilgiye dayanan doğru cevaplar 
anlamında   diyelim. Doğru cevapların bir kısmı bütün şıklar arasında 
tahmine gidilerek ya da elemeli tahminle ve şanslılık sonucunda elde 
edilmiş olabilir. Şansla bulunan doğru cevaplar arasında bir ayrım 
yapmaksızın bunların toplamına  deyelim. Cevaplayıcı, bazı maddelerin 
doğru cevaplarına, bu bölümün birinci kesiminde söz edildiği gibi bilgiyle 
ilgisi olmayan ipuçlarına dayanarak ulaşmış olabilir. Bir cevaplayıcının 
doğru cevapları içinde bu yolla ulaşılmış cevaplar bulunmadığı kabul 
edilirse, =   +      (1.1) 

eşitliği yazılabilir. Pratikte bir cevaplayıcının cevap kâğıdı üzerinde ancak 
 toplamı sayılarak bulunabilir.  ve  terimlerinden herhangi birini 

cevap kağıdından doğrudan doğruya sayarak bulmak mümkün değildir. Bir 
cevaplayıcının test puanı olarak  toplamı değil,  toplamı daha 
geçerlidir. Onun için  toplamı kestirilmelidir. 

Aynı cevaplayıcının anahtara göre yanlış seçtiği cevaplar toplamı  olsun. Bu toplam hangi davranışların sonucunda meydana gelmiş 
olabilir? Cevaplayıcı bazı yanlış şıkları doğru sanmış, seçimini yanlış bilgiye 
dayanarak yapmış olabilir. Bunların toplamı  olsun. Bir kısım yanlış 
cevaplar cevaplayıcının tahmin edip tutturamadığı cevaplar olabilir. 
Elemeli tahmin ile bütün şıklar arasında tahmin ayırımı yapmaksızın, 
şanssızlık sonucu meydana gelmiş olan bu cevapların toplamına  
deyelim. Bir cevaplayıcının cevapları arasında bilgiyle ilişkisi bulunmayan 
ipuçlarına dayanılarak işaretlenmiş yanlış cevaplar bulunmadığı kabul 
edilirse, 
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=   +      (1.2) 

eşitliği yazılabilir. Bu denklem halinde de cevaplayıcının cevaplarından 
yalnız  toplamı sayılarak bulunabilir. Pratikte   ve  toplamlarını 
birbirinden ayırma imkânı yoktur. Toplam puanlardan başka (1.1) 
eşitliğinde  veya (1.2) eşitliğinde  bilinseydi, şans başarısı etkisinden 
arıtılmış bilgi puanı demek olan  terimi hesaplanabilirdi. Düzeltme 
formüllerinin hemen hemen hepsinde bazı faraziyelerle  terimi 
kestirilmeye çalışılır. Bu yol aşağıda açıklanmaktadır. 

Faraziye I. Bir cevaplayıcının bütün yanlış cevapları 
şanssızlığından doğmuştur. 

Bu faraziye cevaplayıcıda yanlış bilgi bulunmadığı anlamına gelir. 
Onun için = 0 halinde =      (1.3) 

yazılabilir. 

Faraziye II. Bir cevaplayıcının tahminle cevaplandırdığı 
bütün maddelerde bütün şıklar ona aynı derecede çekici 
görünmüştür. 

Bu faraziye ile bir cevaplayıcının tahmine gittiği hiçbir maddede 
şıklardan bazılarını eleyemediği, bir şıkkı diğerinden daha doğru bulmadığı, 
bir bakıma cevabı tesadüfe bıraktığı ifade edilmektedir. Bu faraziye doğru 
ise  tane şıkkı bulunan bir maddenin şansla doğru cevaplandırılma 
ihtimali =     (1.4) 

olur. 

Bir cevaplayıcının bu ihtimalle kaç tane cevabı doğru seçebileceği, 
ihtimal hesabı kurallarına dayanılarak kestirilebilir. Cevaplayıcının doğru ya 
da yanlış tahmin ettiği maddelerin sayısı  +  toplamına eşittir. Her 
seferinde 1/  ihtimaliyle bunlardan 1/  (  + ) tanesinin doğru 
cevaplandırılmış olması en muhtemeldir. Şüphesiz, şanslı bir cevaplayıcı 
bundan daha fazla, şanssız bir cevaplayıcı ise bundan daha az sayıda 
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maddeyi doğru cevaplandırmış olur. Düzeltme formülünün çıkarılmasında 
herhangi bir cevaplayıcının ne şanslı ne de şanssız olduğu kabul edilir. O 
halde, şöyle bir faraziye yapılmaktadır: 

Faraziye III. Bir cevaplayıcı tahmin ettiği maddeler 
toplamından  oranında bir kısmını doğru 
cevaplandırmıştır. 

Bu faraziye şu denklemle de ifade edilir:  =  (  +  )    (1.5) 

Bu denklemden, (1.1), (1.3), (1.4) eşitlikleri hatırlanırsa, = −       (1.6) 

sonucu çıkarılır. Bu eşitlik düzeltme formülü adıyla bilinir. Bir misal olarak, 
formülü şu durumda kullanalım: 

Her biri 5 şıklı seçmeli maddelerden meydana gelmiş bir 
testte bir kimsenin anahtara göre doğru işaretlediği 
cevapların sayısı 38, yanlışlarının toplamı 20 olsun. Bu 
kimsenin düzeltilmiş puanı nedir? 

Bu kimsenin düzeltilmiş puanı, = 38 −  205 − 1 = 33 

olur. 

Seçme şıklarının sayısı sadece 2 olan seçmeli testlerde bu formül 
basitleşir. Meselâ, Doğru-Yanlış testlerinde düzeltilmiş puan = −  
formülü ile bulunur. 

 
Düzeltme Formülü Şans Başarısını Düzeltir mi? 

Düzeltme formülünün gerçekten tam bir düzeltme yapıp yapmadığını 
ampirik yoldan yoklamaya imkân yoktur. Çünkü bir cevaplayıcının 
cevaplarından ancak anahtara göre doğru cevapların toplamı, yanlış 
cevapların toplamı, bazı sorular cevaplandırılmamışsa cevapsız maddeler 
toplamı bulunabilir. Bununla beraber, düzeltme formülünün bazı şartlar 
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altında nasıl işlediğini meydana çıkarmak amacıyla ampirik araştırmalar 
yapılmıştır. İleride bu çeşit araştırmalardan söz edilecektir. 

Düzeltme formülünün nasıl bir düzeltme yaptığını tartışmanın diğer 
bir yolu, formülün dayandığı faraziyelerin pratikteki test durumlarında ne 
dereceye kadar doğru olabileceğini, söz konusu faraziye doğru değilse 
formülün ne yönde hatalı bir düzeltme yapacağını tartışmaktır. 

Birinci faraziye ile bir cevaplayıcının bütün yanlışlarının şanssızlıktan 
doğduğu, cevapların yanlış bilgilere dayanmadığı kabul edilmiştir. Bu 
faraziye akla yakın mıdır? Öğretmenler öğrencilerinin ne kadar yanlış 
bilgilere sahip olduklarını iyi bilirler. Genellikle, insanların yanlış bilgilere 
sahip oldukları ve hatta yanlışlarında direndikleri günlük tecrübelerden bile 
çıkarılabilecek bir gerçektir. Seçmeli bir testte yanlış bilgiler çeldirici olarak 
kullanılmışsa, yanlış bilgiye sahip cevaplayıcılar bu şıkları doğru cevapmış 
gibi işaretlerler. Şüphesiz bu halde  toplamı sıfır değildir; üstelik ne 
kadar olduğu da bilinmez. Düzeltme formülü =  faraziyesine 
dayandığı için cevapların yanlış bilgilere dayandığı hallerde gereğinden fazla 
düzeltir. Böyle hallerde düzeltme formülü uygulanırsa, cevaplayıcı yanlış 
bilgilerinden dolayı cezalandırılmış, bilgi seviyesi gerçek değerinin altında 
gösterilmiş olur. 

Bazı seçmeli testlerde, özellikle Doğru-Yanlış tipindeki testlerde, 
seyrek de olsa, düzeltilmiş puanın negatif çıktığı haller görülür. Anahtara 
göre doğru cevaplandırılmış maddeler toplamının yanlış cevaplandırılmış 
maddeler toplamından küçük olması demek olan bu halde, düzeltme 
formülünün uygulanmasıyla, <<cevaplayıcının puanlayıcıya bilgi borçlu 
çıkması>> gibi anlamsız bir sonuçla karşılaşılır. Gerçekte bu hal 
cevaplayıcının ya yanlış bilgilerinden ya şanssızlığından, ya da her iki 
etkinin beraber işlemesinden ortaya çıkmıştır. Soru sayısının çok büyük 
olduğu testlerde bu derece şansızlık ihtimali çok düşük olacağı için, >

 hali cevaplayıcıda önemli bilgi yanlışlıkları bulunduğunun delili olarak 
kabul edilir. 

Gupta ve Fenfold (1961) tarafından yapılan bir araştırmada Doğru-
Yanlış tipinde Fen Bilgileri Testi aynı öğrenci grubuna iki defa uygulanmış, 
yanlış cevapların bir uygulamadan diğerine değişmediği görülmüştür. 
Böylece, yanlış cevapların yanlış bilgiye dayandığı ve düzeltme formülünün 
gereğinden fazla düzelttiği sonucuna varılmıştır. 
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Little (1962) tarafından yapılan bir araştırmada ise, bir test üç defa 
uygulanmış, cevapların bir uygulamadan diğerine kararlılık gösterdiği 
görülmüş, bu gözleme dayanılarak düzeltme formülünün gereğinden fazla 
düzelttiği kanısına varılmıştır. 

İkinci faraziye ile doğru cevabı tahmin edilen maddelerin bütün 
şıklarının bir cevaplayıcı için aynı çekicilikte olduğu kabul edilmiştir. 
Düzeltme formülünün uygulanması bakımından bu faraziye, doğru 
cevabın şansla bulunması ihtimalinin her madde için aynı ve 1/  sabit 
değerine eşit kabul edildiği anlamına gelir. Pratikte hal böyle midir? 

Tartışmayı basitleştirmek için, seçmeli bir maddede doğru cevabı 
bilmeyen bütün cevaplayıcılara bütün şıkların aynı çekicilikte göründüğünü 
kabul edelim. Maddenin doğru cevabını gerçekten bilenlerin ve bütün 
çeldiricileri eleyerek doğru cevabı bulanların bütün cevaplayıcılara oranı  
ise, doğru cevabı bulamayanlar için aynı oran 1 −  olur. Maddede  tane 
şık varsa, her şıkka, doğru cevabı bilmeyenlerden 1/ (1 − ) oranında 
bir kısmının işaretlenmiş olması en muhtemeldir. Bu halde cevapların 
şıklar üzerine dağılımı şöyle olur: Doğru şıkkın frekansı büyük, yanlış 
şıkların frekansları doğru şıkkınkinden küçük ve birbirine eşit olması 
gerekir. Bu dağılımdan ancak şans etkisi oranında ayrılmalar beklenebilir. 
Şüphesiz, cevaplayıcı sayısı çok büyük olursa, cevapların şıklar üzerine 
dağılımı bu ideal hale yaklaşır. Testlerde madde analiziyle uğraşmış olan 
kimseler gerçekte halin hiç de böyle olmadığını iyi bilirler. Madde analizi 
1000 civarında cevaplayıcı üzerinde yapılsa bile cevapların şıklar üzerine 
dağılımı çoğu halde büyük frekanstan, küçüğe sıralanan bir düzen gösterir. 
Diğer bir deyişle, bütün şıklar çekicilik bakımından birbirinden farklı 
görünürler. Hatta bazı hallerde doğru cevaptan fazla frekansı olan 
çeldiricilere bile rastlanır. Bu gözlem, ikinci faraziyenin genellikle pratikte 
doğru olmayacağını gösterir. 

İkinci faraziye doğru değilse, bir cevaplayıcı doğru cevabını bilemediği 
bir maddeyi cevaplandırırken 1/  ihtimaliyle değil, bundan daha büyük bir 
ihtimalle hareket etmiş olmalıdır. Çünkü 1/  gelişigüzel cevaplandırma 
halinin ihtimali olup en küçük ihtimaldir. Bu bölümün birinci kesiminde 
sözü edilen cevaplandırma davranışlarından elemeli tahmin halinde, ikiden 
fazla şıkkı olan maddeler için bu ihtimal, elenen şıkların sayısına göre 
1/( − 1) ile 1/2 arasında değişir. 
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Bir cevaplayıcı elemeli tahmine gitmiş ve beklenen derecede başarılı 
olmuşsa, formül uygulandığı zaman, puanları gereğinden az düzeltilmiş olur. 

Bir cevaplayıcının elemeli tahmine gidebilmesi için hiç değilse en zayıf 
çeldiricinin yanlışlığını kestirebilecek kadar bir bilgiye sahip olması gerekir. 
Pratikte kullanılan testlerin çoğunda çeldiriciler yanlışlıklarının açıklığı 
bakımından birbirinden farklı derecelerde olurlar. Cevaplayıcılar da 
genellikle farklı bilgi seviyelerinde bulunurlar. Bilgi seviyesi yüksek bir 
cevaplayıcının daha çok eleme yapması beklenir. Bu bakımdan, eleme yolu 
ile kazanılan puan, kısmi bilginin delili sayılabilir. Bazı yanlışları 
ayıklayabilme kabiliyetine ve kısmi bilgiye puan verilmesi savunulabilirse, 
elemeli tahminle kazanılan şans puanını hata saymamak gerekir. Fakat iyi 
yapılmamış test maddelerinde yanlış şıklardan bazılarının bilgiye 
dayanmayan ipuçlarıyla da elenmesi mümkündür. Bu halde elemeli 
tahminle kazanılan şans puanını hata saymak gerekir. 

Cevaplayıcıda yanlış bilgi bulunması halinde formül gereğinden fazla, 
elemeli tahmin halinde gereğinden az düzelttiğine göre, pratikte her iki 
etkinin beraber işlemesi ve birbirini yok etmesi de mümkün olabilir. Mead 
ve Smith (1957) tarafından yapılmış ve Davis (1958) tarafından daha ileri 
istatistiksel analize tabi tutulup yorumlanmış olan bir araştırma bu iki 
etkinin, birbirini yok etmese bile, birbirine zıt işlediğini göstermiştir. Bu 
araştırmada Doğru-Yanlış tipinde bir test cevaplayıcıların cevaplardan 
emin olup olmadıklarını da belirtmeleri yönergesiyle uygulanmıştır. Emin 
bir doğru cevap gerçek bilgi, emin bir yanlış cevap yanlış bilgi, emin 
olunmayan cevaplar da şans başarısı veya başarısızlığı sayılarak yapılan 
analizde düzeltme formülünün gereğinden fazla düzelttiği görülmüştür. 
Yanlış bilgiye dayanan cevaplar düzeltmeye katılmadığında formül 
gereğinden az düzeltmiştir. Fakat yanlış bilginin etkisi, kısmi bilgiyle 
tahminin etkisinden daha fazla görülmüştür. Şüphesiz, herhangi bir testte 
bu iki etkinin birbirini ne derece yok edeceği testin yapısına, uygulamada 
tahmine ne kadar fırsat verildiğine bağlı olur. 

Üçüncü faraziye ile herhangi bir cevaplayıcının tahmin ettiği 
maddelerden 1/  oranında bir kısmını doğru cevaplandırdığı kabul 
edilmiştir. Meselâ, bir cevaplayıcı 5 şıklı maddelerden 20 tanesini gelişigüzel 
tahmin etmişse 4 tanesini tutturmuş olması en muhtemeldir. Şüphesiz, bu 
değer bu şartlar altında en muhtemel değerdir. Cevaplayıcı bundan daha 
fazla ya da daha az sayıda maddeyi doğru cevaplandırmış olabilir. Düzeltme 
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formülü şanslı bir cevaplayıcı halinde gereğinden az, şanssız bir cevaplayıcı 
halinde ise gereğinden fazla düzeltir. Herhangi bir cevaplayıcının şanslılığı ya 
da şanssızlığı, pratikteki bir test durumunda tesadüflerin işleyişine bağlıdır. 

Düzeltme formülü ancak çok sayıda madde gelişigüzel tahminle ve 
her defasında 1/  ihtimali ile cevaplandırıldığı takdirde beklenen değere 
yakın bir düzeltme yapar. Birinci ve ikinci faraziyeler doğru olsa bile, 
düzeltme formülü,  doğru cevaplar toplamı düşük olan bir cevaplayıcıda 
gerçeğe daha yakın,  doğru cevaplar toplamı büyük (özellikle testteki 
madde sayısına yakın) olan bir cevaplayıcıda daha hatalı bir düzeltme yapar. 

 
Cevapsız Sorular Sayısının Düzeltmeye Etkisi 

Bazı maddelerin cevapsız bırakılmasının sebebi ya çekinilmiş ya da 
erişilememiş olmasıdır. Bir cevaplayıcının cevapları arasında çok sayıda 
çekinilmiş madde bulunması onun kararsızlığa düştüğüne veya tahmine 
gittiği takdirde puan kaybına uğrayacağı inancına kapıldığına delildir. Bu 
halde yanlış cevapların çoğu tahminde şanssızlıktan değil, bilgisizlikten 
veya yanlış bilgiden doğmuş olabilir. Düzeltme formülü, formülde bütün 
yanlışlar tahmin sonucu meydana gelmiş kabul edildiği için gereğinden 
fazla düzeltir; cevaplayıcı tahmine gitmemiş olmasına rağmen yanlış 
bilgilerinden dolayı cezalandırılmış olur. Bilmediği maddeleri tahmin etmiş 
ya da gelişigüzel cevaplandırmış, böylelikle hiçbir soruyu cevapsız 
bırakmamış bir cevaplayıcı şanslı olduğu oranda başarısını artırır ve yanlış 
cevaplarından dolayı cezalandırılmış olan cevaplayıcıdan daha avantajlı 
duruma geçer. 

Test bir çeşit sürat testi* ise ya da zamanı sınırlı diğer bir test ise bazı 
cevaplayıcılar test süresi sonuna doğru erişemedikleri maddeleri gelişigüzel 
cevaplandırırlar; bazıları da test yönergesine uyarak <<dur>> işareti verilir 
verilmez cevaplandırmayı bırakırlar. Böyle bir halde düzeltme formülünün 
uygulanmasıyla birinci gruptaki cevaplayıcılar şanslılıkları oranında avantaj 
sağlarlar; ikinci gruptaki cevaplayıcılar genellikle tahminden çekinen 
kimseler olduklarından gereğinden fazla düzeltme sebebiyle zarar görürler. 

                                                 
*  Çok kolay maddelerden meydana gelmiş, fakat en hızlı çalışan bir cevaplayıcının dahi 

verilen zamanda bitiremeyeceği kadar kısa zaman verilmiş bir test. 
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Özet olarak denebilir ki cevapsız maddeler toplamının bir 
cevaplayıcıdan diğerine çok farklı olduğu durumlarda düzeltme 
formülünün uygulanmaması tahmine gidenlere avantaj sağlar, uygulanması 
ise tahmine gitmeyenlerin puanlarını gereğinden fazla düzeltir. 

 
Cevapsız Maddelere Puan Verilmesi 

Yukarıda belirtildiği gibi cevaplayıcılar arasında cevapsız maddeler 
toplamı bakımından önemli farklar bulunması halinde düzeltme 
formülünün uygulanması bir çeşit hataya, uygulanmaması ise diğer bir çeşit 
hataya sebep olur. Bu sakıncadan kurtulmak için, şansla başarılmış sorular 
toplamının bir kısmını doğru cevaplar toplamından çıkarmak yerine, 
cevapsız bırakılmış maddeler toplamının bir kısmını doğru cevaplara 
katmak teklif edilmiştir (Gulliksen, 1950; Ebel, 1965). Bu puanlama 
yönteminde, cevapsız maddelere gelişigüzel cevap verilmiş olması halinde 
kazanılması en muhtemel şans puanı doğru cevaplar toplamına eklenir. 
Daha önceki gibi,  şıklı maddelerden meydana gelmiş bir testte herhangi 
bir kimsenin doğru cevapları toplamı , cevapsız bıraktığı maddeler 
toplamı  ise, bu kimsenin düzeltilmiş puanı, = +      (1.7) 

olur. Şüphesiz, bu formülün dayandığı önemli bir faraziye, bir 
cevaplayıcının cevabından emin olmadığı bir madde ile karşılaştığında onu 
cevapsız bıraktığı faraziyesidir. Böyle bir maddeyi doğru cevaplandırma 
şansını 1/ ’dan büyük gören bir cevaplayıcı, o maddeyi cevapsız 
bırakmaktansa tahmin etmeyi tercih eder. Bazı şıkları eleyebilen 
cevaplayıcılar tahmine gitmekle gerçek değerlerinden fazla puan kazanırlar; 
çekinen cevaplayıcılar ise /  oranı ancak minimum şans başarısını 
eklediği için diğerlerine göre daha az başarılı görünürler. 

Çekinilmiş bir cevap, madde okunmuş fakat cevapsız bırakılmış olarak 
tanımlanır. Erişilememiş bir cevap ise madde okunmadan boş bırakılmış bir 
cevaptır. Bir cevap kağıdında son cevaptan sonra gelen cevapsız maddeler 
erişilememiş kabul edilir,  toplamının erişilememiş maddeleri içine alması 
halinde (1.7) formülü ile  toplamına gereğinden fazla puan eklenmiş olur. 

Guliksen (1950) tarafından ileri sürülen diğer bir puanlama 
formülünde erişilememiş maddeler toplamı ( ) ile düzeltme yapılır. 
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 = +      (1.8) 

Bu formülün uygulanmasında cevapsız maddelerden erişilememiş 
olanların gelişigüzel cevaplandırılması halinde kazanılacak puan doğru 
cevaplar toplamına katılmaktadır. Böylelikle, zamanı sınırlı testlerde 
erişilemeyen soruların bazı cevaplayıcılar tarafından test süresi sonuna 
doğru okunmadan cevaplandırılmasıyla ortaya çıkan hata azaltılmak istenir. 
Erişemediği maddeleri okumadan cevaplandıran bir kimse, şans başarısı 
doğru cevaplar toplamından çıkarılmadığı için, erişemediği soruları 
cevapsız bırakan bir kimseden daha avantajlı duruma geçer. Erişilemeyen 
maddelere en muhtemel şans başarısı kadar puan verilmesi bu ikinci 
cevaplayıcının birincisi ile karşılaştırılabilir bir seviyeye çıkarılmasını sağlar. 
Üstelik erişilememiş sorulara puan verileceği cevaplayıcılara önceden 
söylenirse, erişemedikleri maddeleri test süresi sonunda gelişigüzel 
cevaplandırmaları belki önlenir. 

(1.7) ve (1.8) formüllerinden hangisi uygulanırsa uygulansın, tahmine 
gidip şanslı çıkan bir cevaplayıcının şans başarısının düzeltilemeyeceği 
okuyucunun dikkatinden kaçmamalıdır. Gerek (1.7) gerekse (1.8) formülü 
ile test puanlamanın önemli diğer bir sakıncası, çekinilmiş ve erişilememiş 
cevaplara puan vermekle bilgi seviyesi düşük cevaplayıcılardan yana bir 
yanlılığa gidilmiş olması tehlikesidir. Güç testlerinde* çekinilmiş yani 
başarılamadığı için cevapsız bırakılmış bir maddeye, sürat testlerinde ise 
erişilememiş maddelere puan verilmesi testin anlamını gölgeler. 

(1.6) formülüyle, ihtimal kanunları içinde de olsa, cevaplayıcının 
gerçek bilgisi kestirilmektedir. (1.7) ve (1.8) formülleri ile puanlamada 
cevaplayıcıların bilgi seviyeleri yükseltilmiş olur. Fakat Gulliksen (1950) 
tarafından ispatlandığı gibi, cevapsız maddeler toplamı  hem çekinilmiş 
hem de erişilememiş maddeleri içine almak şartıyla  ve  puanları 
arasında pozitif ve tam bir korelasyon vardır.** Başka bir deyişle, bu şartlar 
altında ister (1.6) ister (1.7) formülüyle puanlama yapılsın, cevaplayıcıların 

                                                 
* Maddeleri gittikçe güçleşen bir sıraya konulan ve uygulamada her cevaplayıcının bütün 

maddeleri cevaplandırmaya teşebbüs edebileceği kadar bol zaman verilen bir test. 
** Gulliksen’in ispatında bir testteki toplam madde sayısı  =   +   +   olarak 

alınmıştır. ’nin hesabında = 0 ve =  farzedilmeseydi bu korelasyon tam 
olmazdı. 
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puan sırası değişmez. Şüphesiz, (1.8) formülünde  terimine çekinilmiş 
maddeler dahil olmadığı için bu sonuç bu formülle genellenemez. 

Şans Başarısı İhtimalinin Değişken Kabul Edilmesi 

Buraya kadar incelenen düzeltme formüllerinin hepsinde, bir 
maddenin şansla doğru cevaplandırılma ihtimali sabit ve bütün maddeler 
için 1/  değerinde olduğu kabul edilmiştir. Bu ihtimalin maddeden 
maddeye ve cevaplayıcıdan cevaplayıcıya değişmesi pratik durumlara daha 
uygundur. 

Price (1964) teorik düşüncelerle şöyle bir düzeltme formülünden 
hareket etmiştir: = − ∑      (1.9) 

Burada  bir cevaplayıcının tahminle doğru cevaplandırdığı maddelerin 
sayısı,  ise yine o cevaplayıcının  maddesini tahmin ettiği takdirde doğru 
cevaplandırma ihtimalidir. Bu ihtimal, puanı düzeltilecek cevaplayıcı için  

maddesindeki etkili çeldirici sayısı  olmak üzere = + 1 oranıyla 

tanımlanmıştır. Etkili çeldirici sayısı herhangi bir cevaplayıcının aralarında 
tahmine gittiği çeldirici sayısıdır. Mesela, 5 şıklı bir maddede 3 çeldiriciyi 
eleyebilen bir cevaplayıcı dördüncü çeldirici ile doğru şık üzerinde tahmine 
gideceği için etkili çeldirici sayısı  = 4 – 3 = 1, o maddeyi doğru 
cevaplandırma ihtimali = 0,5 olur. Şüphesiz, bütün kişiler ve bütün 
maddeler için bu ihtimalin 1/  değerinde olduğu, ayrıca  =   
faraziyesinin doğru olduğu kabul edilirse, (1.9) formülü (1.6) formülü 
haline gelir. Price  =   faraziyesini açıkça söylemeden doğru kabul 
etmiş, fakat şans başarısı ihtimalinin bütün sorular için 1/  olduğunu 
kabul etmemiştir. Bilinen (1.6) düzeltme formülü yerine, = −     (1.10) 

formülüyle puanlama yapmıştır. Burada  bir cevaplayıcının /  oranı 
ile bir grafikten kestirilen bir sayıdır. 

Bazı teorik düşüncelerle ve bazı ampirik değerlerle hazırlanan grafikler 
 etkili çeldirici sayısının bütün maddeler üzerinden hesaplanan 

ortalamalarını /  oranına bağlı olarak gösterir. Price'ın <<A 
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metodu>> dediği puanlamada /  oranının çok küçük olduğu hallerde = 4,00 değerini alır ( = 5); /  oranıyla ters oranlı olarak küçülür 
ve / ’nin sıfıra yaklaştığı hallerde 1,00 değerini alır. Başka bir deyişle, 
bu puanlama metodunda her cevaplayıcının puanı /  oranıyla ters 
oranlı bir  ihtimaliyle düzeltilmektedir. <<B metodu>> adı verilen 
puanlamada ise / ’nin sıfıra yakın değerleri için  =  4,00 değerinden 
başlayıp,      /  = 1,00 halinde = 2,70’den =  4,00 değerine inen 
bir eğri kullanılmıştır. Diğer bir deyişle, bu puanlama metodunda en fazla 
düzeltme  =  2,70 alınarak /  =  1,00 hali için yapılmış, bu oranın 
1,00’den farklı değerleri halinde bu farklılıkla ters oranlı olarak azalan bir 
düzeltmeye gidilmiştir. 

Price'in puanlama metotlarının altında gizli bir faraziye, /  oranı 
birbirine benzer olan cevaplayıcıların bir soruda aynı sayıda çeldiriciyi 
eledikleri faraziyesidir. Ayrıca, A metodunda /  oranı büyük olan 
cevaplayıcıların daha çok sayıda çeldiriciyi eledikleri, B metodunda ise 
eleme yoluyla tahminden en çok / =  1,00 puanında olan 
cevaplayıcıların yararlandıkları faraziyesi vardır. 

Price'in araştırmasında dört puanlama metodu (Doğru cevaplar 
toplamı, 1.6 formülüyle düzeltilmiş puanlar, A metodu ve B metodu) 
karşılaştırılmış ve şu sonuçlar bulunmuştur: 

1. Test ortalamaları birinci metottan dördüncüye doğru gittikçe 
azalmıştır. 

2. Test standart kaymaları birinci metottan dördüncüye doğru 
büyümüştür. 

3. Yarı-testler arası korelasyon yoluyla güvenirlik katsayıları 
hesaplanmış, bu istatistiğin birinci puanlama metodundan 
dördüncüye doğru düştüğü görülmüştür. Fakat güvenirlik 
katsayıları arasındaki farklar istatistiksel bakımdan manidar 
değildir. 

4. Bu sonuçlar A ve B puanlama metotlarının diğer iki metottan daha 
iyi düzeltme yaptığı anlamında yorumlanmıştır. 

(1.6) düzeltme formülünde bütün cevaplayıcılar ve bütün maddeler 
için doğru cevabın şansla bulunma ihtimali sabit 1/  değerine eşit kabul 
edilmekte (Price’nın ifadesiyle = = − 1) formül gereğinden az 
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düzeltmiş olur (1.10) formülünde farklı  değerleri kullanıldığı için* sadece 
bu etki bakımından, kısmen daha doğru bir düzeltme yapılmış olur. Fakat 
diğer faraziyelerin gerçeğe uymamasından doğan hatalar düzeltilmiş olmaz. 
Üstelik bu metot, puanlamada /  oranlarının hesaplanmasını ve  
değerlerinin her cevaplayıcı için ayrı ayrı bulunmasını gerektirdiği için, 
pratikte kullanılamayacak kadar zahmetlidir. 

 
Doğru ve Yanlış Cevaplara Ampirik Ağırlık Verilmesi 

Thurstone (1931) testlerde doğru ve yanlış cevapların ayrı ayrı 
sayılmasını, doğru ( ) yanlış ( ) puanların ağırlıklı toplamı ile bir ölçüt 
(kriter) puanı arasındaki bileşik korelasyonu,** en büyük değere çıkaracak 
ağırlıkların ampirik olarak tayin edilmesini tavsiye etmişti. Guilford'un 
(1956) bildirdiğine göre, bu metod Amerikan Hava Kuvvetlerinin pilot 
seçme programlarında denenmiş, fakat bileşik korelasyonda ancak 0,03 ile 
0,06 arasında artışlar sağlanabilmiştir. Bu araştırmalarda  yanlışlar 
toplamının daima negatif ağırlık aldığı görülmüştür. Demek ki bu metodda, 
(1.6) ve (1.10) düzeltme formülleri gibi, yanlış cevaplar toplamının bir 
kısmını doğru cevaplar toplamından çıkarır. Yanlışlar toplamı üzerinden 
düzeltme yapan bütün düzeltme formüllerine, yanlışlar toplamına negatif 
ağırlık veren ağırlıklı puanlama metodları olarak bakılabilir. Düzeltme 
formüllerinin Thurstone metodundan farkı, ağırlıkların teorik düşüncelerle 
önceden tayin edilmiş olmasındadır. 

Bu metod bir ölçüt puanının bulunmasını gerektirir. Pratikteki 
hallerde test geliştirme işleminin başında sayısal bir geçerlik ölçütü bulmak 
zordur. Bir ölçüt puanı bulunsa bile, nihai puana ulaşmak için girişilmesi 
gereken istatistiksel işlemler çok ve zahmetlidir. 

 
Madde Şıklarının Farklı Ağırlıklarla Puanlanması 

Seçmeli testlerde doğru cevaplar toplamı ( ), düzeltmesiz kullanıldığı 
takdirde, her doğru cevaba +1, çekinilmiş veya erişilememiş ve yanlış 
cevaplara 0 ağırlık verilen bir puandır. Düzeltme işlemi yanlış cevaplar 

                                                 
*  Bir değişkende herhangi bir ara değer, ortalama değere minimum değerden daha yakındır. 
**  , ... gibi degişkenlerin ağırlıklı toplamı ile  gibi bir değisken arasındaki 

korelasyon. 
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toplamının bir kısmını doğru cevaplar toplamından çıkarıyorsa, bu puan, 
doğru cevaplara + 1, yanlış cevaplara birden küçük fakat negatif, 
erişilememiş ve çekinilmiş cevaplara sıfır ağırlık veren bir puandır. (1.7) ve 
(1.8) formülleriyle düzeltmede ise doğru cevaplar +1, yanlış cevaplar sıfır, 
çekinilmiş veya erişilememiş cevaplar birden küçük fakat pozitif ağrılık alır. 
Bütün bu puanlama metotlarında bir madde <<doğru>>, <<yanlış>> 
veya <<cevapsız>> olarak puanlanır; <<yanlış>> cevapların hangi 
çeldiriciye verildiği dikkate alınmaz. Böylelikle doğru cevaba daha yakın bir 
çeldiriciyi işaretlemiş bir cevaplayıcı ile en yanlış çeldiriciyi işaretlemiş bir 
cevaplayıcı arasındaki kısmi bilgi farkı puanlamaya katılmamış olur. 

Yanlış çeldirici de işaretlenmiş olsa, doğru cevaba daha yakın bir 
çeldiriciyi işaretlemenin kısmi bilgiyle mümkün olabileceğini ve bu kısmi 
bilginin de test puanına katılması gerektiğini düşünen birçok yazar, seçmeli 
testlerde bütün şıkların farklı ağırlıklarla puanlanmasını teklif etmişlerdir. 

Maddenin şıklarına verilecek ağırlıklar, savunulabilecek bir düşünceye 
dayanılarak önceden tayin edilebileceği gibi, ampirik olarak da tayin edilebilir. 
Mesela, 5 şıklı maddelerden meydana gelmiş bir testte en doğru şıkka 5, doğru 
cevaba yakınlık derecelerine göre çeldiricilere 4, 3, 2, 1 ağırlıkları verilebilir. 

Şıklara verilecek ampirik ağırlıkları tayin etmek için, Kelley'de (1934) 
olduğu gibi, önce test itibari ağırlıklarla puanlanır; sonra bu test puanıyla 
bir ölçüt puanı arasındaki bileşik korelasyonu en büyük değere çıkaran 
ağırlıklar bulunur. 

Davis ve Fifer (1959) beş şıklı maddelerden meydana gelmiş bir 
matematik testini bir defa doğru cevapları sayarak (  toplamı), bir defa da 
şıklara a priori ağırlıklar vererek puanlamışlar; ağırlıklı puanların daha 
güvenilir olduğunu görmüşlerdir. Aynı matematik testinde maddelerin 
şıkları çıkarılarak madde kökleri serbest cevap gerektiren yazılı yoklama 
soruları haline getirilmiştir. Bu yazılı yoklama puanı ölçüt alınarak 
hesaplanan geçerlik katsayıları arasında, iki puanlama metodu bakımdan 
önemli fark bulunmamıştır. Price (1964, s. 20) bu araştırmada güvenirliğin 
artmasını şans başarısının kısmen azaltıldığı şeklinde yorumlamıştır. 
Araştırmacılar kendileri böyle bir yorumda bulunmamışlardır. Şıklara farklı 
ağırlıklar veren puanların daha güvenilir olması, kısmi bilgiye dayanan 
yanlış cevapların kararlılığı ile açıklanabilir. Bu metodun şans başarısından 
doğan hatayı düzelttiğini kabul etmek güçtür. Ancak kısmi bilgiden doğan 
yanlışlıkların şansızlık sonucu meydana geldiğini kabul eden düzeltme 
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formüllerindeki gereğinden fazla düzeltme önlenebilir. Fakat şıklara farklı 
ağırlıklar verildiği için daha önce tartışılan formüllerin hiç biri bu halde 
uygulanamaz. Şıklara verilen ağırlıkları hesaba katan düzeltme 
formüllerinin geliştirilebileceği düşünülürse de şıkların ağırlıklı 
puanlanması test geçerliğine önemli bir katkıda bulunmadığı için bu yola 
gitmeye değmez. 

 

IV. Gelişigüzel Tahminde Başarı İhtimali 

Bazı yazarlar seçmeli testlerde şans başarısından doğan hatanın 
gerçekte çok büyük olamayacağı, problemin gereksiz olarak büyütüldüğü 
kanısındadırlar (Bakınız: Ebel, 1965 s. 237; Davis, 1964 s. 93). Bu konuda 
doğrudan doğruya tartışmaya girmektense şu problemin çözümünü 
incelemekte fayda vardır: 

Problem: Bir testteki soruların yüzde kırkını gerçekten bilen bir 
cevaplayıcının, geri kalan soruları gelişigüzel tahmin ederek, başarısını 
yüzde altmış veya daha yukarıya çıkarabilme ihtimali nedir? 

Bu problemin çözülebilmesi için testin kaç maddeli olduğu, testte bir 
sorunun şansla doğru cevaplandırılabilme ihtimalinin ne olduğu da 
bilinmelidir. Problem, testin 5, 10, 25 maddeli olduğu ve her maddenin c = 
0,50, c = 0,20, c = 0,10 ihtimalle doğru cevaplandırılabilmesi hallerinde 
çözülmüş; aranan ihtimaller Tablo 1’de gösterilmiştir. Bu cetvelde 
<<düzeltmeli>> puanların (1.6) formülüyle düzeltildiği ve düzeltme işlemi 
sonucunda kesirlerin atıldığı kabul edilmiştir. Tabloda gösterilen ihtimallerin 
bir kısmı binom teoremi yardımıyla* hesaplanmış, bir kısmı basılı binom 
ihtimaliyet cetvellerinden alınmıştır (College Entrance Examination Board, 
1959). 

 

 

 

 

                                                 
*  Genellikle, başarı ve başarısızlık gibi sadece iki şıkkın mevcut olduğu n tane denemede, 

her denemede c ihtimaliyle x tane başarı şansı ( | , ) = (1 − )  
fonksiyonu ile verilir. 
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Tablo 1. 
Soruların Yüzde Kırkını Bilen Bir Kimsenin Başarısını Şansla En Az Yüzde  

Altmışa Çıkarabilme İhtimalleri 
Madde 
sayısı 

%40 
doğru 
cevap 

 
 
c 

En az %60 
doğru cevap sayısı 

En az %60 
doğru cevap ihtimali 

I II* I II* 
5 2 0,50 3-5 4-5 0,875 0,500 
5 2 0,20 3-5 4-5 0,488 0,104 
5 2 0,10 3-5 4-5 0,271 0,028 
10 4 0,50 6-10 8-10 0,891 0,344 
10 4 0,20 6-10 7-10 0,345 0,099 
10 4 0,10 6-10 7-10 0,114 0,016 
25 10 0,50 15-25 20-25 0,941 0,151 
25 10 0,20 15-25 17-25 0,164 0,018 
25 10 0,10 15-25 16-25 0,013 0,002 

(*) Test puanı düzeltme formülleriyle düzeltilmiştir. 

Bu tablodan öğrenilebilecek birçok gerçek vardır. Birincisi, düzeltme 
formülü uygulanmayacaksa, her maddede c = 0,50 şans başarı ihtimali 
bulunması halinde (mesela, Doğru-Yanlış testlerinde) testteki madde 
sayısını artırmak, şans başarısı ihtimalini de artırmaktadır. c = 0,20 ve c = 
0,10 hallerinde bunun aksi doğrudur. 

İkincisi, düzeltme formülü uygulansa bile 5 maddeli testte 2 maddeyi 
gerçekten bilen bir kimsenin şansla 4 veya 5 doğru cevap verme ihtimali 
yüzde ellidir. Testteki madde sayısı yirmi beşe çıkarılsa bu ihtimal ancak 
yüzde onbeş seviyesine düşürülebilir. Fakat bir sorunun şansla başarılma 
ihtimali beş defa küçültülebilse, 5 maddeli testte aynı ihtimal yüzde üç 
seviyesine düşmektedir. Demek ki, bir maddede şans başarı ihtimalini 
küçültmek testteki madde sayısını artırmaktan daha etkilidir. Madde sayısı 
çok büyük olmasa bile, bir maddedeki şans başarısı 0,10 gibi küçük 
ihtimallere düşürülmüş ise düzeltme formülünün uygulanmasına hacet 
kalmaz. 

Bu tablo üzerinde yapılabilecek diğer karşılaştırmalar okuyucuya 
bırakılmıştır. «En az % 60 başarı» yerine «en az % 50 başarı» alınmış olsa, 
bütün ihtimallerin büyüyeceğine dikkat edilmelidir. 

Şimdi, şans başarısının önemsenmeyecek kadar küçük olup olmadığı 
tartışmasına dönülebilir. Şans başarısının önemli olup olmadığı sorusuna 
verilecek cevap bir yandan testteki madde sayısına, bir yandan her 
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maddenin şansla doğru cevaplandırılabilme ihtimaline, bir yandan kaç tane 
maddenin tahminle cevaplandırıldığına, nihayet test puanında ne 
büyüklükte bir şans başarısının hata sayılabileceğine bağlıdır. Onun için, 
testlerde <<şans başarısının etkisi önemlidir>> ya da <<önemsizdir>> 
gibi genel bir hüküm vermek doğru olmaz. 

 

V. Bazı Genellemeler 

Şans başarısından doğan hata üzerinde yapılmış araştırmaların 
başlıcaları daha önceki kesimlerde eleştirmeli olarak gözden geçirildi. Bu 
araştırmaların seçiminde ve tartışmalarda daha ziyade bireysel puandaki 
hata üzerinde durulmuş; şans başarısının diğer test istatistiklerine etkisi 
üzerindeki ampirik teorik araştırmalar ikinci bölüme bırakılmıştır. Buraya 
kadar yapılan tartışmalardan, özetle şu genellemelere varılır: 

1. Seçmeli testlerde şans başarısı cevaplayıcıların doğru cevabı 
bilmedikleri maddelerde tahmine gitmelerinden doğar. 

2. Şans başarısıyla test puanına karışan hata, bireysel puanın 
kullanıldığı birçok halde, önemsiz sayılabilecek kadar küçük 
değildir. 

3. Bütün cevaplayıcıları tahmine teşvik etmek, sonra herkesin 
puanını düzeltme formülüyle düzeltmek, bazı cevaplayıcılar bu 
yönergeye uymaktan kaçındıkları için ve düzeltme formülleri iyi 
işlemediğinden, istenen sonucu vermez. 

4. Test yönergesini değiştirerek cevaplayıcıların tahmine gitmelerini 
önlemek mümkün değildir. Çünkü testlerde tecrübeli 
cevaplayıcılar yönergeye rağmen tahmine giderler. 

5. En çok kullanılan düzeltme formülünde doğru cevaplar 
toplamından yanlış cevapların bir kısmı çıkarılır. Formül bazı 
faraziyelere dayanır. Pratikteki bir test durumunda formülün 
dayandığı faraziyeler doğru kabul edilecekse, cevapsız maddeler 
toplamı bakımından cevaplayıcılar arasında önemli farklar yoksa 
bireysel puanların düzeltilmesi gerekmez. Çünkü bu halde 
düzeltilmiş ve düzeltilmemiş puanlar arasındaki korelasyon tam ve 
pozitiftir. Bununla beraber, ister düzeltilmiş olsun ister 
düzeltilmemiş olsun, bu halde dahi puanlarda şans hatası 
bulunmadığı söylenemez. 
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6. Yanlış cevaplar toplamına dayanarak düzeltme yapan formüllerin 
hepsi, bütün yanlışların şansızlıktan doğduğunu kabul ettikleri için, 
yanlış bilginin yanlış seçmeye sebep olduğu hallerde gereğinden 
fazla düzeltme yapar. 

7. Yanlış cevaplar toplamını 1/  ihtimaliyle düzelten formüller, 
bütün yanlışların tahminden doğduğu hallerde gereğinden az 
düzeltme yapar. Çünkü elemeli tahminde cevaplayıcının bir soruyu 
şansla doğru cevaplandırma ihtimali bundan büyüktür. 

8. Cevapsız maddeler toplamının bir cevaplayıcıdan diğerine çok 
farklı olduğu hallerde, yanlışlarla düzeltme yapan formüllerin 
uygulanması tahmine gitmeyenlerin puan kaybına, uygulanmaması 
ise tahmine gidenlerin puan kazancına sebep olur. Bu halde 
formül ister uygulansın ister uygulanmasın, cevaptan çekinmiş 
cevaplayıcılarla tahmine gitmiş cevaplayıcılar arasındaki puan farkı 
gerçek değerinden büyük olur. 

9. Erişilememiş ya da çekinilmiş maddelere, tahmin edilmiş gibi şans 
başarısı tanıyan düzeltme formülleri de bazı faraziyelere 
dayanılarak ileri sürülmüştür. Bu formüllerin yanlışlar toplamı ile 
düzeltme yapan formüllerden daha iyi işleyeceği söylenemez. 

10. Doğru cevaplar toplamına ve yanlış cevaplar toplamına ayrı ayrı 
ağırlık veren ya da /  oranıyla puanlamaya ve düzeltmeye giden 
metotlar, esas isleyiş tarzları itibariyle, yanlışlar toplamıyla 
düzeltme yapan formüllere benzerler. Onun için hemen hemen 
aynı sakıncaları taşırlar. 

11. Cevapsız maddeler toplamının bir cevaplayıcıdan diğerine çok 
farklı olmasından doğan güçlükleri gidermenin en etkili yolu, 
testlerde hemen hemen bütün cevaplayıcıların her maddeyi 
okuyup cevaplandırmasına yetecek kadar bol zaman vermektir. 

12. Düzeltme formülleri, hangi yolda düzeltme yaparsa yapsın, daima 
en muhtemel şans başarısını düzeltir. Düzeltme işleminde şanssız 
bir cevaplayıcı daima puan kaybeder, şanslı bir cevaplayıcı ise 
daima puan kazanır. 

13. Düzeltme formülleri her cevaplayıcı için şans başarısı oranında bir 
düzeltme yapmaz. Çok sayıda maddeyi tahminle cevaplandırmış 
bir cevaplayıcıda gerçeğe daha yakın bir düzeltme, aksi halde ise 
daha hatalı bir düzeltme muhtemeldir. 
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14. Bir testteki madde sayısı artırılmakla cevaplayıcının tahmin ettiği 
maddelerin sayısı da artırılmış olacağı için şans başarısı 
azaltılmamakta; fakat şansın ihtimal kanunları içinde işlediği kabul 
edilirse, daha az hatalı bir düzeltmeye imkân hazırlanmaktadır. 

15. Bir soruda şansla doğru cevabın bulunabilmesi ihtimalinin 
küçültülmesi şans başarısını önemli derecede azaltır. Onun için 
şans başarısına karşı en etkili tedbir, madde yapısını değiştirerek 
her maddede doğru cevabın şansla bulunabilmesi ihtimalini 
küçültmektedir. 
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ŞANS BAŞARISININ MADDE VE TEST 
İSTATİSTİKLERİNE ETKİSİ 

 
Birinci bölümde şans başarısının bireysel puana etkisi incelendi. 

Testlerden elde edilen puanlar üzerinde çeşitli istatistiksel işlemler yapılır. 
Test istatistikleri bireysel test puanlarına dayandığı için bunlarda da şans 
başarısının etkisi görülür. Bu bölümde şans başarısının madde istatistiklerine 
(bir tek maddenin istatistiği), test istatistiklerine ve madde-test istatistiklerine 
etkisi, birinci bölümde sözü edilen faraziyeler altında incelenmekte; ayrıca 
faraziyelerin doğru olmadığı hallerde madde ve test istatistiklerindeki şans 
başarısı hatasının ne yolda değişeceği tartışılmaktadır. Madde 
istatistiklerinden yalnız madde güçlüğü, madde varyansı, maddeler arası 
kovaryans ve korelasyon incelenmiştir. Test istatistiklerinden test ortalaması, 
test varyansı, iki testin kovaryansı, test-test ve test-ölçüt korelasyonları 
incelenmiştir. Madde-test istatistiklerinden ise yalnız madde-test kovaryansı, 
madde test ve madde-ölçüt korelasyonları incelenmiştir. Bu incelemede 
Horst'un (1966, s. 210-235) teorik modeli esas tutulmuştur. 

 

I. Şans Başarısının Madde Güçlüğüne Etkisi 

Madde güçlüğü çeşitli şekillerde tanımlanır (Davis, 1950). En çok 
kullanılan madde güçlüğü indisi bir maddeye verilen doğru cevaplar 
toplamının, doğru veya yanlış bütün cevaplar toplamına bölümünden 
çıkan sayıdır. Bu sayı sıfır ile bir arasında değişen bir kesirdir. 

Herhangi bir testteki bir madde doğru cevaplandırıldığı takdirde +1, 
yanlış cevaplandırıldığı takdirde 0 puanıyla puanlanmış olsun. Ayrıca, o 
maddenin doğru cevabını bilmeyen cevaplayıcıların bilgisizlikle yanlış şıkları 
işaretlemedikleri, bütün şıklar arasından  ihtimaliyle tesadüfi bir seçme 
yaptıkları farz edilsin. O maddenin doğru cevabını gerçekten bilenlerin bütün 
cevaplara oranı 1 −  olur. Maddenin  doğru cevap ihtimaliyle 
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cevaplandırılması halinde, doğru cevapların bütün cevaplara oranı  ile 
gösterilirse,   = + (1 − )    (2.1) 

eşitliği yazılabilir. Şansla doğru cevabın bulunması etkisi altında madde 
güçlüğü, şans söz konusu olmadığı haldeki madde güçlüğüne  (1 − ) 
kadar bir şans başarısı oranı katmakla elde edilir. O halde, maddenin doğru 
cevabını bilmeyenlerden  oranında bir kısmının onu şansla doğru 
cevaplandıracağı farz edilmiştir. Şans başarısının maddeyi kolaylaştırdığı, 
bir başka deyişle madde güçlüğünü gerçek değerinden büyük gösterdiği 
açıkça görülüyor. Madde güçlüğündeki bu kolaylaşma payı, yukarıdaki 
faraziyeler doğru olmak kaydıyla, (1 − ) terimi büyüklüğündedir. (2.1) 
eşitliğinin yazılmasında birinci bölümde tartışılan üç faraziyenin 
tekrarlandığı okuyucunun dikkatinden kaçmamalıdır. 

Aşağıda , <<  şans başarısı ihtimali altında madde güçlüğü>>,  
ise <<şans başarısının sıfır olduğu haldeki madde güçlüğü>> anlamında 
kullanılmaktadır. 

 
II. Şans Başarısının Test Ortalamasına Etkisi 

Bir testin + 1 ve 0 ile puanlanabilen K tane maddeden meydana geldiği 
kabul edilsin. Bu testte her maddenin her bir cevaplayıcı tarafından şansla 
başarılma ihtimali  olsun. Yukarıda verilen (2.1) eşitliği  =(1 —  c) +  halinde de yazılabilir. Test puanlarının ortalaması testteki 
maddelerin güçlükleri toplamına eşit olduğundan, şans başarısı etkisindeki 
puanların aritmetik ortalaması, 

= (1 − ) +   

olur. Toplama işaretli terim  =  0 halindeki test ortalaması olduğu için 
 ile gösterilebilir. Gerekli cebirsel işlemlerden sonra,   = + ( −  )    (2.2) 

sonucu elde edilir. Bu sonuç,  testteki maddelerin c = 0 halindeki 
güçlüklerinin ortalamasını göstermek üzere, 
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= +   (1 − )    (2.3) 
halinde de yazılabilir. Böylece şans başarısının test ortalamasına etkisi ikinci 
terimle ifade edilmiş olur. Demek ki, test ortalaması şans başarısından her 
maddedeki şans başarısının büyüklüğü, testteki madde sayısının fazlalığı ve 
testin güçlük derecesi oranında etkilenmektedir. (2.3) denkleminde sağ 
tarafın ikinci terimine, test ortalamasına giren ortalama şans başarısı olarak 
bakılabilir. Ortalama şans başarısının  ve  ile doğru oranlı olarak 
büyüyeceği açıkça bellidir; fakat (1 − ) ile doğru oranlı olması 
açıklamaya muhtaçtır. Bu çarpan, testin güçlüğünü gösteren bir sayıdır ve 
test güçleştikçe büyür. Bu sayının  ile çarpımı, tahminle cevaplandırılan 
maddelerin sayısını verir. Bilinmeyen maddeler tahminle 
cevaplandırılıyorsa test güçleştikçe tahmin edilen madde sayısı artar, 
onunla beraber şansla doğru cevaplandırılan maddelerin sayısı da artmış 
olur. 

 

III. Şans Başarısının Madde Varyansına Etkisi 

Yalnız +1 ve 0 gibi iki değer alabilen bir değişkenin varyansı                    =  = −  ifadesi ile bellidir. Burada , maddeye verilen doğru 
cevapların, doğru veya yanlış bütün cevaplara oranıdır. Bu oran, yukarıdaki 
tanımıyla madde güçlüğüdür. Maddenin şansla doğru cevaplandırılma 
ihtimali  ise, maddenin şans başarısı etkisindeki güçlüğü  olmak üzere, = −  yazılır. Madde varyansı, madde güçlüğünün ikinci 
dereceden bir fonksiyonudur. ’nin (2.1) eşitliğindeki değeri burada 
yerine konur ve , maddenin şans etkisi sıfır olduğu haldeki güçlüğünün 
fonksiyonu olarak ifade edilirse = (2 − − 1) + (2 − 3 + 1) + (1 − ) (2.4) 

sonucu elde edilir. Demek ki madde varyansı  şans başarısı ihtimaline, 
madde güçlüğüne olduğu gibi, ikinci dereceden bir ifade ile bağlıdır. 
Yukarıdaki denklemde madde varyansı madde güçlüğünün ’ye göre 
parametrik bir fonksiyonu olarak ifade edilmiştir. Bu fonksiyonun  =  0,  =  0,5,  =  0,20 ve  =  0,10 hallerindeki grafikleri Şekil 1’de 
gösterilmiştir. 

Bu grafiklerin incelenmesinden birkaç sonuç çıkarılabilir. c = 0,10 
halindeki eğrinin c = 0 eğrisine yakınlığı okuyucunun dikkatinden 
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kaçmamalıdır. Şans başarısı madde varyansını doğrusal olarak değil 
maddenin  =  0 halindeki güçlüğüne bağlı olarak etkilemektedir. Madde 
varyansı  =  0 halinde en büyük değerine = 0,5 için ulaşır. Madde 
güçlüğünün 0,5’den farklı değerleri halinde varyans küçülür. O halde, şans 
başarısı maddeyi kolaylaştırmakla  indisini 0,5’den yukarıya çıkarıyorsa 
madde varyansı küçülür. Şans başarısıyla maddedeki kolaylaşmaya rağmen 

 indisi 0,5 değerini aşmıyorsa madde varyansı büyür. 

 
Şekil 1. Madde varyansının madde güçlüğüne bağlı olarak değişimi 

Şekil 1’de bütün eğrilerin c = 0 eğrisiyle kesişmesinin bir anlamı vardır. 
c = 0 halinde şans başarısı sıfırdır. Diğer eğrilerden birinin c = 0 eğrisiyle 
kesişme noktasında ise maddede şans başarısı etkisi işlemekle beraber, bu 
etki madde varyansında sıfırdır. Bu noktanın  değeri maddenin öyle bir 
güçlük derecesidir ki bu güçlükteki bir maddede şans başarısının madde 
varyansına etkisi sıfırdır. Bu sonuca cebirsel analiz yoluyla da ulaşılabilir. 
Verilen bir  değeri için ’nin =  −   denklemiyle ortak çözümü 
incelenir ve buradan , ondan da  değeri hesaplanır. ′ nin bu özel 
değerine biz <<sihirli güçlük derecesi>> dedik. Bunun sihirliliği o güçlük 
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derecesinde şans başarısının madde varyansını etkilemeyişinden geliyor. 
Bu özel güçlük derecelerinin dört tanesi hesaplanmış aşağıda verilmiştir: = 0,50  = 0,33   = 0,67 = 0,25  = 0,43   = 0,57 = 0,20  = 0,44  = 0,55 = 0,10  = 0,47  = 0,53 

Bu analizin pratik faydası şudur: Seçmeli bir testte şans başarısının 
madde varyansına etkisi istenmiyorsa, madde güçlüğü ’ye göre yukarıda 
verilen değerde seçilebilir. Şüphesiz madde güçlüğünün başka bir değerde 
olması gerekiyorsa bundan vazgeçilir. 

Şans başarısının sıfır olduğu halde madde varyansını =  − ifadesiyle belli olacağı düşünülürse (2.4) denkleminden cebirsel işlemlerle,  =  (1 − ) +  ( − )(1 − )    (2.5) 

sonucuna ulaşılır. 

 

IV. Şans Başarının Maddeler Arası Kovaryansa Etkisi 

Şansla doğru cevaplandırılma ihtimali  olan bir g maddesiyle, aynı 
ihtimalin ′ olduğu bir k maddesi arasındaki kovaryans, bu maddelerde 
başarı + 1 ile ve başarısızlık 0 ile puanlandığı takdirde, = −     (2.6) 

ifadesiyle verilir. Burada  ve  maddelerin her birinde +1 
cevaplarının bütün cevaplara oranı (madde güçlüğü),  ise her iki 
maddede +1 cevapların bütün cevaplara oranıdır (maddelerin ortak 
güçlüğü). 

Maddelerde şans başarısının söz konusu olmadığı halde, aynı şekilde 
aşağıdaki oranlar tanımlanmış olsun: 

 : Her iki maddede + 1 oranı 
: g de + 1, fakat k da 0 oranı 
 : k da + 1, fakat g de 0 oranı 
 : Her iki maddede 0 oranı. 

Bu tanımlardan, 
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= + + +     (2.7) 

eşitliği yazılır. Öte yandan, yalnız g maddesini doğru cevaplandırma oranı 
, g maddesini doğru cevaplandırma oranından her iki maddeyi doğru 

cevaplandırma oranı çıkarılarak bulunur. Aynı işlem k maddesi için de 
yapılabilir. O halde, = −       (2.8) = −       (2.9) 

eşitlikleri yazılabilir. Ayrıca, bir bütünün parçaları arasında ortak noktalar 
bulunmamak kaydıyla, bu parçaların bütüne oranlarının toplamı bire eşit 
olacağından, + + + = 1    (2.10) 

denklemleri doğrudur. (2.7) – (2.10) denklemlerinden cebirsel işlemlere, = (1 − )(1 − ) −    (2.11) 

elde edilir. Burada ikinci taraftaki son çarpan şans başarısının sıfır olduğu 
haldeki kovaryanstır. O halde, = (1 − )(1 − )      (2.12) 

bulunur. Maddelerin şansla doğru cevaplandırılma ihtimalleri en çok 0,5 
olabileceğine göre, (1 − )(1 − ) çarpanları birden küçüktür. Demek 
ki, şans başarısı maddeler arası kovaryansı başarı ihtimalleriyle oranlı olarak 
küçültür.  

Her iki maddede şans başarısı aynı ihtimal dâhilinde ise, = (1 − )       (2.13) 

özel hali elde edilir. Bu özel hal, Horst’un (1966, s. 229) sonucu ile aynı 
anlamdadır. Diğer bir özel hal, maddelerden birinde şans başarısı olmaması 
hali olup,  = (1 − )       (2.14) 

denklemiyle ile ifade edilir. Bu denklemin (2.12) ile karşılaştırılmasından 
her iki maddede şans başarısı ihtimali varsa kovaryansın daha çok 
küçüleceği sonucu çıkarılır. 
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Şans başarısının maddeler arası kovaryansı büyütmesi mümkün müdür? 
(2.11) denkleminde (1 —  ) (1 —  ′) çarpanları birden küçük ve pozitif 
bir kesirdir; ( − ) çarpanı birden küçük bir kesirdir; bu ikinci 
kesirin negatif olması halinde, negatif kovaryans şans başarısının etkisiyle 
sıfıra doğru yaklaşır, hatta pozitif bir değere bile ulaşabilir. Demek ki 
maddeler arası kovaryansın gerçek değeri negatifse, şans etkisiyle bu 
kovaryansın cebirsel anlamda büyümesi beklenir. Fakat kovaryansın 
mutlak değeri daima küçülür. Üstelik, pratikte maddeleri birbiriyle negatif 
korelasyon verecek kadar heterojen testler kullanılmaz. 

 

V. Şans Başarısının Maddeler Arası Korelasyona Etkisi 

Genellikle, X ve Y gibi iki değişken arasındaki korelasyon, =        (2.15) 

oranıyla tanımlanır. Bir testin g ve k gibi iki maddesi arasındaki korelasyon, 
maddeler +1 ve 0 olarak puanlanmışsa, <<fi katsayısı>> denilen özel bir 
korelasyon olur. (2.12) ve (2.15) eşitliklerinden, = (1 − )(1 − )     (2.16) 

yazılabilir. Öte yandan, (2.5) eşitliği, = (1 − ) 1 + 1 −(1 − )  

halinde yazılabilir. = (1 − ) olduğu düşünülürse, = (1 − ) 1 + ( )     (2.17) 

ve diğer madde için, = (1 − ′) 1 + ( )     (2.18) 

denklemleri yazılır. O halde, c ve c' şans başarısı ihtimalleri altında, g ve k 
maddeleri arasındaki korelasyon, (2.16) - (2.18) denklemlerinden, 
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 ( )  ( )
    (2.19) 

olarak bulunur. Demek ki, maddeler arası korelasyon maddelerdeki şans 
başarısı etkisiyle küçülür. Şüphesiz, bu korelasyonun gerçek değeri negatif 
ise şans başarısı etkisiyle korelasyon cebirsel anlamda büyür, yani sıfıra 
doğru yaklaşır. Fakat şans başarısı bu korelasyonun mutlak değerini daima 
küçültür. Çünkü karekök altındaki (1 − )⁄ terimi, c ve   birden 
küçük ve pozitif olduklarından, pozitif bir sayıdır. Maddeler arası 
korelasyon bu sayının büyümesiyle küçülür. = veya = 0 halleri için 
(2.19) eşitliğinin özel halleri bulunur. =  ve =  özel halinin 
incelenmesinde fayda vardır. Her iki maddenin güçlükleri ve her ikisinde 
de doğru cevabın şansla bulunabilme ihtimalleri eşit olduğundan (2.19) 
ifadesi daha basitleşir. 

 

VI. Şans Başarısının Test Varyansına Etkisi 

Test puanları + 1 ve 0 olarak puanlanan madde puanlarının toplamından 
meydana geldiği için, test puanlarının varyansı, madde varyanslarının ve 
maddeler arası kovaryansların toplamı olarak, = ∑ ( − ) + ∑ ( − )   (2.20) 

denklemiyle ifade edilir. (2.5) ve (2.14) eşitliklerindeki değerler yukarıda 
yerlerine konur ve sabit çarpanlar toplama sembollerinin dışına çıkarılırsa, 

(1 − ) = ( − ) + ( − )
+ (1 − ) (1 − ) 

bulunur. Bu denklemde sağ tarafın ilk iki terimi, maddelerde şans başarısı 
bulunmadığı haldeki test varyansı olup  ile gösterilebilir, Üçüncü 
terimde toplama işlemi yapılırken ∑ =  olduğu düşünülürse, = (1 − ) + ( − )( −  )    (2.21) 
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sonucu bulunur. Demek ki   ile  arasında doğrusal bir bağıntı vardır. 
’nin mümkün olan bütün değerleri için 1 > (1 − ) > 0 olduğundan 

testin gerçek varyansı (1 − )  oranında küçülür; fakat aynı zamanda     >   ve  >   olduğundan ( − ) ( −  ) çarpımı kadar 
büyür. Şans başarısının test varyansı üzerine etkisi, (1 − )  den ve                           ( − )( −  ) dan meydana gelmek üzere iki parçaya ayrılabilir. 
Birinci kısmın etkisi maddelerde şans başarısı ihtimali arttıkça büyür; test 
varyansı bu artışla oranlı olarak küçülür. ( −  ) terimi doğru cevabı 
gerçekten bilinmeyen maddelerin sayısı olarak yorumlanabilirse ve bu 
maddelerin hepsinin  başarı ihtimaliyle gelişigüzel cevaplandırıldığı kabul 
edilirse, ikinci etkinin hem  ile hem de ( −  ) ile artacağı söylenebilir. 
Çok kolay testler halinde ikinci etki küçüktür. Tahminle cevaplandırılan 
maddelerin sayısı çok az olan bir testte test varyansının hemen hemen (1 − )  oranında küçülmesi beklenir. Tahminle cevaplandırılan 
maddelerin çok olduğu bir testte (mesela, cevaplayıcıların kabiliyet 
seviyelerine göre çok güç bir test ya da madde sayısına göre çok kısa zaman 
verilmiş bir test),  küçük de olsa,  ’nin ’den büyük olması beklenir. 
Verilen bir test durumunda bu iki etkinin net sonucunun ne olacağı 
kolaylıkla kestirilemez. 

Maddelerde şans başarısı ihtimali bulunmakla beraber, test 
varyansının bundan etkilenmediği bir hal (  = ) düşünülebilir. Bu hal, 
şans başarısının maddelerin varyans ve kovaryansları üzerindeki etkilerinin, 
test varyansı hesaplanırken alınan toplamlarda birbirini yok ettikleri haldir. 

 

VII. Şans Başarısının iki Test Arasındaki Kovaryansa Etkisi 

K maddeden meydana gelmiş ve maddelerinin her birinde şans 
başarısı ihtimali  olan bir testten  toplam puanları elde edilmiş olsun. ′ 
maddeden meydana gelmiş bir testin her maddesinde ′ şans başarısı 
ihtimaliyle  toplam puanlarını verdiği kabul edilsin. Bu iki test arasındaki 
kovaryans, iki toplamın kovaryansı terimler-arası kovaryansların toplamına 
eşit olduğundan (Bakınız: DuBois, 1965, s. 217), 

=  
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ifadesi ile bellidir. (2.14) eşitliği düşünülürse,  ve ′ şans başarısı ihtimalleri 
altında bu kovaryans, 

= (1 − )(1 − ) = (1 − )(1 − )  

halinde yazılabilir. Toplama işlemleri altındaki çarpan = = 0 halinde 
iki test arasındaki kovaryansı vereceğinden, =  (1 − )(1 − )     (2.22) 

sonucuna ulaşılır. Bu denklem maddeler arası kovaryans için bulunan 
(2.12) denklemine çok benzer. Onun için, kovaryansın şans başarısı 
etkisiyle değişimi ve  =  ′ veya ′ =  0 özel halleri hakkındaki 
tartışmalar sadece terim değişiklikleriyle burada da geçer. 

 

VIII. Şans Başarısının İki Test Arasındaki Korelasyona Etkisi 

Bundan önceki kesimde tanımlandığı gibi iki test bulunsun, Bu 
testlerin varyanslan, (2.21) eşitliğine benzer olarak, = (1 − )   1 +  ( )( )  ve = (1 − )   1 +  ( )( )  

denklemleriyle ifade edilir. Korelasyonun (2.15) eşitliği ile verilen 
genel tanımından, test varyanslarının yukarıdaki değerleriyle ve                       
Coxy = roxy Sox Soy bağıntısı hatırlanarak, 

  (   )( )      (   )( )
     (2.33) 

sonucu bulunur. Bu sonuç maddeler arası korelasyon için bulunan (2.19) 
denklemine benzemektedir. 1 > c > 0 , S2

ox > 0 ve K > X0 olduğu için kare 
kökler içindeki ikinci terimlerin negatif olması mümkün değildir. O halde, 
şans başarısı iki test arasındaki korelasyonu küçültür. İki test arasındaki 
gerçek korelasyonun negatif olması halinde, şans başarısı etkisiyle bu 
korelasyonun mutlak değeri küçülür. Bu küçülme üç etkinin bir arada 
işlemesiyle meydana gelir. Birinci etki c’ye bağlı olup c = 0,5 için en 
büyüktür; c nin bundan küçük değerleri halinde gittikçe azalır. İkinci etki 
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(K — Xo) teriminden gelir. Bu terim doğru cevabı bilinmeyen maddelerin 
sayısı olarak yorumlanabilirse, tahminle cevaplandırılan maddelerin sayısı 
arttıkça bu etki büyür. Üçüncü etki testin gerçek varyansına bağlıdır. Test 
varyansının büyük olması bu etkiyi küçültür. Verilen bir test durumunda 
bu üç etkinin net sonucunun ne olacağı kolaylıkla kestirilemez. (2.23) 
denkleminin c = c' veya c' = 0 özel halleri kolaylıkla incelenebilir. 

 

IX. Şans Başarısının Madde-Test Korelasyonuna Etkisi 

Madde +1 ve 0 olarak puanlandığına göre, madde dahil toplam test 
puanıyla g maddesi arasındaki korelasyon, testin bütün maddelerinde şans 
başarısı ihtimali c olmak üzere, (2.19) ve (2.23) denklemlerine benzetilerek, 

  ( )      (   )( )
    (2.24) 

ifadesiyle verilir. Madde-test korelasyonu, şans başarısının hem maddeye 
hem de toplam test puanına etkisine bağlı olarak küçülür. Madde-test 
korelasyonunun gerçek değeri negatif ise, şans başarısı etkisi altında 
bulunan korelasyon sıfıra yaklaşır. Testlerde madde-test korelasyonu test 
içi madde analizi metotlarında çok kullanılır. Bir g maddesinin toplam test 
puanına dahil olması, bu korelasyonun böyle hesaplanan değerini büyütür. 
Bu etki şans başarısının korelasyon üzerindeki etkisine zıt yönde işler. 

Şüphesiz, madde-test korelasyonunun hesabında maddeyi toplam test 
puanına katmayan bir yol da tutulabilir. Horst (1966, s. 184, formül, 12.3.8) 
böyle bir formül verir. Madde-test korelasyonu o madde toplam test 
puanına dahil olmak üzere hesaplanmışsa, Magnusson (1966, s. 212, 
formül, 14-9) tarafından verilen bir formülle düzeltme yapılabilir. 

Pratikteki bir test halinde şans başarısının ve maddenin toplam test 
puanına dahil oluşunun madde-test korelasyonuna etkilerinin net 
sonucunu kestirmek kolay değildir. Madde toplam test puanına 
katılmamak üzere bu istatistiğin hesaplanması zahmetlidir. Onun için 
madde-test korelasyonunu madde toplam puana dahil olmak üzere 
hesaplamak ve test çok güç değilse şans başarısı için düzeltmeye gitmemek 
pratik bir yol olabilir. 
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Pratikte madde-test korelasyonu hesaplanmayıp, önceden hazırlanmış 
cetvel veya grafiklerden okunur. Bu çeşit cetvellerde madde toplam puana 
dahildir. Bu yol hatalı olmakla beraber çok kolaylık sağlar, onun için çok 
kullanılır. Burada şans başarısının madde hariç madde-test korelasyonuna 
etkisini gösterir bir formül geliştirilmemiştir. 

 

X. Şans Başarısının Test Güvenirliğine Etkisi 

Test güvenirliği gerek hesaplanmaları gerekse anlamları bakımından 
biribirinden farklı korelasyonlarla veya benzeri istatistiklerle ölçülür. 
Burada yalnız çok kullanılan üç istatistik incelenmektedir. Bunlar, eşdeğer 
formlar arasındaki korelasyon, bir testin iki yarısı arasındaki korelasyon, 
«Kuder - Richardson Formül No. 20» adıyla bilinen korelasyondur. 

 
Eşdeğer Form Güvenirliği 

Bir testin eşdeğer formları hazırlanırken iki eşdeğer formda muhteva 
paralelliğine, soru sayılarının, test ortalamalarının, standart kaymaların eşit 
olmasına çalışılır. Bu şartlarda hazırlanmış bir testin iki eşdeğer formu 
arasındaki korelasyon güvenirlik katsayısı olarak kullanılır. Bu korelasyon, 
iki test arasındaki korelasyonun c = c' , K = K' ve S2

01 = S2
02 şartlarındaki 

özel hali olarak (2.23) denkleminden bulunabilir.  testlerde şans 
başarısı bulunmadığı haldeki güvenirlik katsayısını göstermek üzere, iki 
testin her maddesinde c şans başarısı ihtimali altında güvenirlik katsayısı,   ( )( )     (2.25) 

olur. Daha önce tartışıldığı gibi, 1 > c > 0 , K > X0 , So
2 > 0 olduğu için, 

bu denklemde, sağ tarafın paydası birden büyüktür. Demek ki, şans 
başarısının etkisiyle test güvenirliği küçülür. (2.23) denklemine 
ulaşıldığında, bu küçülmenin testin hangi özelliklerine bağlı olduğu 
tartışılmıştı. Aynı tartışma burada da geçerlidir. 
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Yarı Test Güvenirliği 

Bir testin eşdeğer formlarını hazırlamak zor olduğu için birçok halde 
test güvenirliğini başka metotlarla kestirmek gerekir. Bu metotlardan biri 
testi iki eşit parçaya, ayırmak, yarılar arasındaki korelasyondan test 
güvenirliğini hesaplamaktır. Testi iki eşit kısma ayırmanın en pratik yolu, 
testteki tek numaralı maddeleri ayrı, çift numaralı maddeleri ayrı 
puanlamaktır. Tek ve çift numaralı maddelerin böylece meydana getirdiği 
iki yarı test birbiriyle eşdeğer farz edilir. Testin bütününün güvenirliği, yarı 
testler arasındaki korelasyon r12 ise, Spearman-Brown formülü adıyla 
bilinen, r    ( )     
formülünde n=2 alınarak hesaplanır. 

Bir testin iki yarısı arasındaki korelasyon, en geniş anlamda, iki 
değişken arasındaki korelasyon demektir. Şans başarısının bu korelasyona 
etkisi (2.23) denkleminde gösterildiği gibi olur. 

 
Madde Homojenliğine Dayanan Güvenirlik  

Kuder-Richardson güvenirlik formülleri denilen iki formül test 
güvenirliğini kestirmekte çok kullanılır. Bu formüllerin KR-20 ve KR-21 
rumuzlarıyla anılması mutad olmuştur. Burada da aynı rumuzlar 
kullanılacaktır. 

Bu formüllerin, özellikle KR-20 nin, hangi faraziyelere dayanılarak 
kurulduğu ve nasıl bir güvenirlik ölçüsü oldukları birçok defa tartışılmıştır. 
Formüllerin çıkarılışını açıkça anlatan bir açıklama DuBois (1965, s. 394-
396)’de bulunur. KR-21 testteki bütün maddelerin aynı güçlükte olduğu 
kabul edilerek, KR-20 formülünün özel hali olarak bulunur. Çok az 
kullanıldığı için şans başarısının KR-21 üzerindeki etkileri burada 
tartışılmayacaktır. Bu bölümde kullanılan notasyonlarla, şans başarısının 
sıfır olduğu halde KR-20 güvenirlik katsayısı, 

   ∑     (2.26) 
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formülüyle verilir. Okuyucu burada parantez içindeki kesirin payını madde 
varyansları toplamı olarak hatırlar. Öte yandan, paydadaki test varyansının 
madde varyansları toplamıyla kovaryansları toplamından meydana geldiği 
daha önce ifade edilmişti. O halde, maddede şans başarısı ihtimali c ise, 
testin KR-20 güvenirlik katsayısı, =   −  ∑∑  ∑     (2.27) 

denklemiyle ifade edilir. Demek ki şans başarısı bu istatistiğe madde 
varyansları ve kovaryansları yoluyla etki eder.  

Madde varyansının şans başarısı etkisiyle küçülebileceği, 
büyüyebileceği ve hatta madde güçlüğünün özel bir değeri halinde 
değişmeyeceği (2.4) denklemi incelenirken görülmüştü. Bir testin bütün 
maddelerinin varyansları toplamı da, şans başarısı etkisiyle madde 
varyanslarındaki değişmelere göre ya küçülür ya büyür ya da özel hallerde 
değişmez. Güçlükleri birbirinden çok farklı maddelerden meydana gelmiş 
bir testte şans başarısının güç maddeler (po, 0,5 değerinin epeyce altında) 
üzerindeki etkisi madde varyanslarını büyütücü yöndedir. Kolay maddeler 
(po > 0,5) üzerindeki etkisi ise buna zıttır. Madde güçlüklerinin ortalama 
değeri 0,5 civarında olan bir testte bu etkiler birbirini yok etme eğiliminde 
olacağı için, madde varyansları toplamında önemli bir değişme 
olmayacaktır. Buna rağmen, madde güçlükleri birbirine yakın testlerde, 
ortalama güçlük ister 0,5 değerinin altında ister üstünde olsun, madde 
varyansları toplamında artma veya azalma beklenir. Madde güçlükleri 0,5 
değerinin altında ve üstünde olma bakımından dengesiz bir testte de 
madde varyansları toplamında değişme beklenir. 

Madde kovaryanslarının şans başarısıyla hemen hemen her zaman 
küçüleceği, (2.12) denklemi tartışılırken görülmüştü. O halde, (2.27) 
eşitliğindeki kesirin paydasındaki ikinci terim şans başarısı etkisiyle 
küçülür. 

Şimdi (2.27) denkleminde parantez içindeki kesirin pay ve 
paydasındaki değişmelere bağlı olarak nasıl değiştiği incelenebilir. 
Güvenirliği yüksek bir testte madde varyansları toplamı kovaryanslar 
toplamına oranla çok küçüktür. (Meselâ, test güvenirliği 0,90 civarında ise 
bu oran 1/9 civarındadır.) Bu halde, şans başarısı ihtimali büyük dahi olsa, 
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söz konusu kesirin paydası küçüleceği için KR-20 güvenirliği şans başarısı 
etkisiyle küçülür. 

Güvenirliği çok düşük bir testte (Meselâ, test güvenirliği 0,50 
civarında ise) varyanslar toplamı kovaryanslar toplamına yakındır. Bu 
halde, (2.5) ve (2.13) formüllerinin karşılaştırılmasından da anlaşılacağı 
gibi, kovaryanslar toplamı daha fazla küçüldüğünden yine KR-20 
güvenirlik katsayısı şans başarısı etkisiyle küçülür. 

Maddeler arası kovaryansı çok düşük bir testte rc = ro, hatta rc > ro 
olması, hiç değilse teoride mümkündür. Fakat güvenirliği bu derece düşük 
ve bu derece heterojen testler pratikte kullanılmaz. 

Özet olarak denebilir ki, yarı test korelasyonu, eşdeğer formlar arası 
korelasyon, maddelerin varyans ve kovaryansları toplamı gibi istatistiklerle 
hesaplanan test güvenirliğinin şans başarısı etkisiyle hemen hemen her 
zaman küçülmesi beklenir. 

 

XI. Şans Başarısının Test Geçerliğine Etkisi 

Test puanlarının ölçüt (kriter) puanlarıyla korelasyonu geçerlik 
katsayısı olarak tanımlanır. Ölçüt olarak bazen diğer bir test, bazen test 
halinde olmayan başka bir ölçü, bazen «başarılı-başarısız», «geçti - kaldı» 
gibi ölçüler kullanılır. 

Ölçüt puanı da bir testten geliyorsa ve bu testte de şans başarısı söz 
konusu ise, geçerlik katsayısı olarak kullanılan korelasyon, şans başarısı 
etkisiyle (2.23) denkleminde gösterildiği gibi küçülür. 

Ölçütte şans başarısı söz konusu değilse, geçerlik katsayısının c=0 
halindeki değeri roxy ile gösterilmek üzere, testte şans başarısı ihtimali c iken 
geçerlik katsayısı, (2.23) denkleminde c' = 0 alınarak, =  (  ( )

     (2.28) 

denklemiyle ifade edilir. (2.23) de tartışıldığı gibi, şans başarısının etkisiyle  nin mutlak değeri daima, küçülür. 
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Geçerlik katsayısı olarak nasıl bir korelasyon alınırsa alınsın, testte ve 
ölçütte ya da yalnız testte şans başarısı bulunması halinde test geçerliği, 
şans başarısı ihtimaline, testin güçlük derecesine ve test varyansına bağlı 
olarak küçülür. 

 

XII. Diğer Modeller 

Bu bölümde şans başarısının madde ve test istatistiklerine etkisi, 
madde güçlüğü ve maddelerin ortak güçlüğü kavramlarından hareket 
edilerek, testte şans başarısının işleyişiyle ilgili üç faraziye (I. Testin her 
maddesinde şans başarısı ihtimalinin sabit bir c değerinde olduğu, II. 
Doğru cevabı bilinmeyen bütün maddelerin c ihtimaliyle tahmin edildiği, 
III. Her cevaplayıcının tahminde ancak beklenen derecede başarılı olduğu 
faraziyeleri) altında incelenmiştir. Faraziyeleri açıkça tartışılmamış olmakla 
beraber, benzer bir model Horst (1966) da bulunur. Bu bölümde incelenen 
model, bazı bakımlardan Horst modelinin genel halidir. 

Psikometri literatüründe şans başarısıyla uğraşan başka modellere de 
rastlanır. Bunların en önemlileri kısaca aşağıda tartışılmaktadır. 

Medley (1962) Xi = Ri - c Wi formülünden (düzeltme formülünün 
genel hali) hareket ederek test puanlarının standart hatasını hesaplamış, bu 
istatistiğin şans başarısı etkisiyle büyüyeceğini göstermiştir. Bu teorik 
araştırma düzeltme formülüne dayanmakla beraber, formülün dayandığı 
faraziyeleri hiç tartışmamıştır. Araştırmanın ikinci eksikliği, şans hatasını 
test puanına giren diğer hatalardan ayırmamış, bütün random hataların 
şans başarısından geldiğini belirtmeksizin kabul etmiş olmasından gelir. 

Mattson (1965) «gerçek varyans/test varyansı» oranıyla tanımlanan 
test güvenirliğine şans başarısının etkisini teorik olarak incelemiş, 
gelişigüzel tahminin test güvenirliğini küçülteceği ve test puanlarının 
standart hatasını büyüteceği sonucuna varmıştır.  

Nunnally (1967, s. 576-592) test puanının «gerçek puan» «şansla 
kazanılan puan» ve «diğer random hata puanı» olmak üzere üç parçanın 
toplamından meydana geldiğini kabul etmiş; böylece test varyansını da bazı 
terimlerin toplamı olarak ifade etmiştir. Nunnally, açıkça ifade etmemekle 
beraber, düzeltme formülünün dayandığı üç faraziyeyi doğru kabul ederek, 
«gerçek varyans/toplam varyans» oranıyla ifade edilen test güvenirliğini 
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hesaplamış ve bu istatistiğin şans başarısı etkisiyle küçüleceği sonucuna 
varmıştır. Bu modelde gerçek puanla şans başarısı puanı arasındaki 
korelasyon -1,00 sayılmıştır. Bu korelasyon ancak testte cevapsız madde 
bulunmadığı ve düzeltme formülünün dayandığı faraziyelerin hepsi doğru 
olduğu zaman -1,00 olur. 

Glass ve Wiley (1964) yaptıkları bir teorik çalışmada, düzeltilmiş 
puanların düzeltilmemiş puanlardan daha az güvenilir olacağı sonucuna 
ulaşmışlardır. Bu sonuç birçok diğer buluşa zıttır. Buna sebep şans puanı 
ile gerçek puan arasındaki korelasyonun sıfır kabul edilmesidir. Böylelikle, 
şans başarısı kazancının cevaplayıcının bilgi seviyesine bağlı olmadığı 
farzedilmiş olur. Çoğu hallerde bu korelasyon negatiftir. 

Lord (1963) yaptığı bir teorik çalışmada düzeltilmiş puanların daha geçer 
olacağı; düzeltilmiş ve düzeltilmemiş puanlar arasındaki geçerlik farkının, 
maddelerdeki şık sayısı arttıkça, maddeler güçleştikçe ve cevaplayıcılar 
arasındaki tahmin etme eğilimindeki farklar arttıkça büyüyeceği sonuçlarına 
ulaşmıştır. 

Zimmerman ve Williams (1965 a) teorik bir çalışmada şans başarısının 
test puanları hatasını artıracağı sonucuna ulaşmışlardır. Aynı araştırmacılar 
diğer bir çalışmada (1965 b) bu sonuçları elektronik hesap makinasında 
taklit1 (simülasyon) yoluyla gerçeklemişlerdir. 

Frary (1969) tarafından yapılan bir teorik incelemede Nunnally'nin 
modeli daha ayrıntılı olarak ele alınmış; şans başarısının test varyansına, 
eşdeğer formlar arası korelasyonla ölçülen güvenirlik katsayısına, test-ölçüt 
korelasyonuyla ölçülen geçerlik katsayısına (ölçütte de muhakkak şans başarısı 
olduğu farzedilmiştir) etkileri incelenmiştir. Bu incelemede tartışmalar, gerçek 
puan-test puanı, gerçek puan-şans puanı ve benzeri korelasyonların çeşitli 
değerleri dikkate alınarak yapılmıştır. Pratikte bu iki korelasyonun hesabı 
mümkün değildir. Çünkü, birinci bölümde tartışıldığı gibi, şans puanını ve hele 
«gerçek puan» denilen puanı bilmeye imkan yoktur. Üstelik, bu modelde, bu 
korelasyonlardaki değişmelerin testte hata ve şans başarısı bulunması halinde 
ne gibi pratik sonuçlara götürdüğünü yorumlamak çok güçleşmiştir. Çünkü, 
modelin kullandığı değişkenler, bu bölümde tartışılan modelin aksine, test 
ortalaması, madde güçlüğü ve kovaryansı, test-test veya test-ölçüt 

                                                 
1  Hesap makinalarıyla taklitte makinaya hipotetik puanlar verilir ve sanki ampirik 

puanlanmış gibi analiz edilir. 
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korelasyonları gibi doğrudan doğruya test cevaplarından hesaplanabilir 
istatistikler değildir. 

Frary’nin modelinden şans başarısının çoğu halde test güvenirliği ve 
geçerliğini düşürdüğü sonucu çıkarılabilir. Fakat, bu istatistiklerin bazı hallerde 
artacağı teorik olarak ortaya konmuşsa da, bu özel hallerin pratikte ne gibi 
testlere tekabül ettiği tartışılmamıştır. Daha ileri bir analiz bu özel hallerin 
pratikte kullanılamayacak kadar heterojen ve az güvenilir testler olduğunu 
gösterir. 

 

XIII. Şans Başarısının Test İstatistiklerine Etkisi Üzerine     
Ampirik Araştırmalar 

Şans başarısının test güvenirliği ve geçerliğine etkisi, bu istatistikler 
çok kullanıldığından olsa gerek, birçok ampirik araştırmaya konu olmuştur. 
Bu çeşit araştırmalarda, genellikle, düzeltilmiş puanların güvenirliği ve 
geçerliği düzeltilmemiş puanlarınki ile karşılaştırılır. Böylece, düzeltme 
formülünün bireysel puanlara uygulanması yoluyla, güvenirlik ve geçerliğin 
artırılıp artırılamayacağı yoklanır. 

Plumlee (1952, 1954) tarafından yapılan iki araştırmada düzeltilmiş 
puanların daha güvenilir ve daha geçerli olduğu sonucuna varılmıştır. 

«Doğru cevabını kesinlikle bilmediğiniz bir maddede bazı şıkları 
eleyebiliyorsanız tahmin ediniz; eleyemiyorsanız o maddeyi cevapsız 
bırakınız, bu yararınıza olur.» Yönergesiyle uygulanmış 14 test Lord (1964) 
tarafından geçerlik analizine tabi tutulmuştur. Testler önce düzeltmesiz 
puanlanmış, cevapsız bırakılmış olan maddeler gelişigüzel 
cevaplandırıldıktan sonra tekrar puanlanarak düzeltme formülü 
uygulanmıştır. Düzeltme uygulanarak testlerin diğer bir testle 
korelasyonlarında (test-test geçerliği) 0,03 ile 0,06 arasında artışlar 
görülmüştür. 

Bu modellerde olmamakla beraber, diğer bir ampirik araştırma 
tarafımızdan yapılmıştır. Bu araştırma üçüncü bölümde verilmektedir. 
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XVI. Test ve Madde İstatistiklerindeki Şans Başarısı Etkisi 
Düzeltilebilir mi? 

Bir testin maddelerinde doğru cevabın şansla bulunabilmesi mümkün 
ise, bu etkiden etkilenmeyen madde ve test istatistiği yok gibidir. Bundan 
önceki kesimlerde geliştirilen formüllerden c = 0 hali istatistikleri 
hesaplanabilir ve böylece söz konusu istatistik «düzeltilmiş» olur. 

Önemli olan nokta, bu yolla yapılan düzeltmenin gerekip 
gerekmediğini, gerekiyorsa ve yapılırsa hatalı olup olmayacağını 
kestirebilmektir. Bunun için söz konusu formüllerin dayandığı 
faraziyelerin iyi bilinmesi, verilen bir durumda bu faraziyelerin gerçeğe ne 
derece uygun olabileceğinin kestirilmesi gerekir. Formüllerin hepsi ya 
madde güçlüğünden ya herhangi iki maddenin ortak güçlüğünden 
(herhangi iki maddenin ikisinin birden doğru cevaplanması hali) ya da bu 
ikisinden hareket edilerek kurulmuştur. Formüllerin çıkarılmasında madde 
güçlüğü, maddelerin ortak güçlüğü ve şans başarısının bu istatistiklere 
etkisi, maddelerde şans başarısının işleyişiyle ilgili üç faraziyeye dayanılarak 
hesaplanmıştır. Bu konu ile ilgili tartışmalar şu noktalarda özetlenebilir: 

1. Her maddede şans başarısı ihtimali c gibi sabit bir değer olarak 
kabul edilmiştir. Pratikte bir istatistik düzeltilecek olsa, c için hangi değer 
alınır? Genellikle, bireysel puanın düzeltilmesinde olduğu gibi, 
maddelerdeki şık sayısı a olmak üzere, c = 1/a alınır. Gerçekte bu değer 
c’nin minimum değeridir. Maddelerin bazılarının elemeli tahminle 
cevaplandırılması halinde c bu değerden büyüktür. Rasyonel bir 
düşünceyle veya ampirik bir değere dayanarak minimum değerden daha 
büyük bir c değeri seçilebilir. Aksi halde söz konusu istatistik hatalı 
düzeltilmiş olur. Ne yönde hata yapıldığı, istatistiği düzelten formül 
incelenerek kestirilebilir. 

2. Madde güçlüğü doğru cevapların yanlış ve doğru cevaplar 
toplamına oranıyla tanımlanmışsa, cevapsız bırakılan maddelerin 
düzeltmeye etkisi olmayacaktır. Fakat, bu halde dahi hatasız bir düzeltme 
yapılmış olmaz. Çünkü, (2.1) formülünde ve benzerlerinde yanlış 
cevapların yanlış bilgiden değil, tahmin edilip de tutturulamamaktan 
doğduğu farz edilmiştir. O halde, yanlış bilgiye dayanan yanlış cevapların 
çok olduğu bir testte c (1 — ) veya (K — 0) gibi terimler gereğinden 
büyük alınmış olur. Bir teste verilen cevaplarda çok sayıda çekinilmiş veya 
erişilememiş cevap bulunması ya testin güç olduğuna ya maddelerin 
müphem olduğuna ya da teste gereğinden az zaman verildiğine işarettir. 
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Böyle bir testte yanlış cevaplar tahminde şansızlıktan değil çoğu zaman 
yanlış bilgiden doğmuş olur. 

3. Şans başarısının madde ve test istatistiklerine etkisi en muhtemel şans 
başarısı faraziyesiyle hesaplanmıştır. Bir testte cevaplayıcıların genellikle 
şanslı olması da olmaması da hatalı düzeltmelere sebep olur. Bununla 
beraber, madde ve test istatistiklerinde hem maddeler hem de 
cevaplayıcılar üzerinden ortalamalar alındığı için şanslılık ve şanssızlık 
etkilerinin geniş ölçüde birbirini yok etmesi beklenir. 

4. Yukarıda sözü edilen üç faraziyenin doğru olmayışından türeyen 
etkiler bazı hallerde birbirine zıt yönde işler. Onun için, özel hallerde ve 
özellikle test istatistiklerinde bu etkilerin birbirini azaltması, istatistiğin bu 
bölümde hesaplanandan daha az etkilenmesi de mümkündür. 

5. Gerek test maddelerinin hazırlanmasında ve bir test için madde 
seçiminde gerekse testin uygulanmasında, diğer şartların müsaadesi 
nispetinde, şans başarısını azaltacak tedbirlere gidilebilir. Bu tedbirlerin 
başlıcaları şöyle sıralanabilir:  

a) Her maddede c nin küçük olması sağlanabilirse şans başarısının 
etkisi küçülür. Bunun için madde yazımında çok kolay, işlemez 
çeldiriciler kullanılmamalıdır; imkân bulunursa maddenin yapısı 
değiştirilmelidir. 

b) Çok güç bir testte tahminle cevaplandırılan maddelerin sayısı 
artar. Onun için testin güçlüğü, uygulanacak gruba göre çok 
güç, mesela ortalama güçlük derecesi 0,5 değerinin çok altında, 
olmamalıdır. 

c) Teste gereğinden az zaman verilmesi erişilemeyen ve bazı 
hallerde test süresi sonuna doğru gelişigüzel cevaplandırılan 
maddelerin sayısını artırır. Teste hemen hemen her 
cevaplayıcının bütün sorulara teşebbüs etmesine yetecek kadar 
bol zaman verilmelidir Şüphesiz, test bir sürat testi ise bu 
tavsiyeye uyulamaz. 

6. Nihayet, herhangi bir istatistiği düzeltme gerekip gerekmeyeceği, o 
istatistiğin kullanılacağı amaca göre tayin edilmelidir. Gerekli olmayan bir 
duyarlık için düzeltme zahmetine girmek doğru olmayacağı gibi, düzeltme ile 
duyarlığın artırılabileceği bir durumda düzeltme yapmamak da doğru olmaz. 

Bu bölümde geliştirilen düzeltme formülleri dikkatle incelenirse, 
madde ve test istatistiklerinin şans başarısından arıtılması için bireysel 
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puanları teker teker düzeltmek gerekmediği kolayca anlaşılır. Bu formüller 
söz konusu istatistiğin şans başarısı etkisindeki değeri ile şans başarısının 
sıfır olduğu haldeki değeri arasında fonksiyonel bağıntılar halinde 
verilmiştir. Bireysel puanlar daha önceden teker teker düzeltilmiş ise bu 
düzeltilmiş puanlara dayanan test istatistiklerinin ayrıca düzeltilmesi 
gerekmez. Çünkü düzeltilmemiş bireysel puanlardan hesaplanıp bu 
bölümdeki formülüyle düzeltilen bir test istatistiğinin değeri, aynı 
istatistiğin düzeltilmiş puanlardan hesaplanan değerine çok yakın çıkar. 
Test cevaplarında cevapsız bırakılmış madde yok ise bu iki değer birbirine 
eşit olur. 

Madde istatistikleri, bu istatistikler bir tek maddeye verilen cevaplara 
dayandığından ve bir tek cevabı şans başarısı etkisinden temizlemek 
mümkün olmadığından, ancak düzeltilmemiş puanlardan hesaplanabilir. 
Bu sebeple, istatistiklerin düzeltilmesi bu bölümde verilen formüllerle 
sağlanabilir Bu tartışmadan açıkça anlaşılacağı gibi, bireyler hakkında bir 
karar verme zorunluğu yoksa ya da bu karar düzeltilmiş puana dayanmak 
zorunda değilse, bireysel puanların düzeltilmesi, cevap kâğıtlarının bireysel 
düzeltme formülüyle puanlanması gerekli değildir. 
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ŞANS BAŞARISINI AZALTAN                                   
BİR MADDE TİPİ 

 
Gerek birinci bölümde gerekse ikinci bölümde varılan sonuçlardan, 

şans başarısına karşı en etkili tedbirin maddede şansla doğru cevabın 
bulunması ihtimalini küçültmek olduğu anlaşılmıştır. Doğru-Yanlış 
tipindeki testlerin gittikçe az kullanılır olmasına, onun yerine diğer seçmeli 
testlerin geçmesine sebep, maddede şans başarısını küçültme gayretleridir. 

Seçmeli bir testte maddenin şansla başarılması ihtimalini küçültmek 
için ilk akla gelen yol maddedeki şıkları artırmaktır. Seçmeli testlerde 
madde şıklarını artırmanın bir üst sınırı vardır. Bir maddenin doğru 
cevabına çeldirici olarak uydurulabilecek cevapların sayısı genellikle dört-
beş taneden fazla çıkmaz. Daha fazla sayıda çeldirici bulunabilse bile test 
maddesi pratikte cevaplandırılamayacak kadar uzayabilir. Onun için 
seçmeli testlerde dört-beş şık kullanılması gelenekselleşmiştir. 

Bilinen madde yapısı içinde şık sayısını bundan daha fazla artırmak 
pratik olmadığına göre cevabın şansla bulunma ihtimalini, madde yapısını 
değiştirerek küçültmek mümkün değil midir? Bu soru test yapımcıları 
arasında yıllar önce sorulmuş olsa gerek ki alışılmış madde tiplerinde şans 
başarısı ihtimalini küçülten yapı değişiklikleri ileri sürülmüş, o yapıda test 
maddeleri kullanılmıştır. Mesela, Doğru-Yanlış testlerinin «kesinlikle doğru», 
«doğru olabilir», «kesinlikle yanlış» şıklarıyla uygulanan tipleri vardır. 

DAT (Differential Aptitude Tests) (Bennett, Seashore, Wesman, 
1947) adıyla bilinen bataryanın bir testi aşağıdaki yapıda maddelerden 
meydana gelmiştir: 

------  ile su arasındaki bağıntı yemek ile ---------- arasındaki bağıntı gibidir. 

1. akmak 2. içmek 3. donmak 4. yıkamak 
A. mutfak B. ateş C. et D. masa 
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Bu test maddesinde cevaplayıcı birinci boşluğa 1, 2, 3, 4 numaralı 
şıklardan birini, ikinci boşluğa A, B, C, D şıklarından birini seçerek en 
anlamlı ve en doğru cümleyi bulacaktır. Bu misalde en doğru cevap 2C 
cevabıdır. Bu maddede birinci boşluğa uyan cevabın şansla bulunabilmesi 
ihtimali 1/4, ikinci boşluğa uyan cevabınki yine 1/4, doğru cevabın şansla 
bulunabilmesi ihtimali ise 1/4 x 1/4 = 1/16 olur. 

GATB (Genel Aptitude Test Battery) (U.S. Department of Labor 
1962) adıyla bilinen bataryada bir testte dörtlük gruplar halinde kelimeler 
verilir; cevaplayıcıdan, bu kelimeler arasından eş ya da zıt anlamlı iki 
tanesini seçmesi istenir. 

Test maddesinin yapısındaki bu çeşit değişikliklerin maddenin şansla 
cevaplandırılma ihtimalini küçülteceği, teorik olarak açıkça görülebilir. 
Fakat, pratikte böyle bir testin nasıl işleyeceğini tayin etmek için ampirik 
araştırma gerekir. 

Madde yapısındaki değişiklikle şans başarısının gerçekten azalıp 
azalmadığı araştırmaya konu olabilir. Bundan daha önemlisi, maddedeki yapı 
değişikliğinin şans başarısı ihtimalini küçültmenin yanında, testin 
özelliklerinde ne gibi değişikliklere sebep olduğunun araştırılması gerekir. 
Meselâ, yapı değişikliği ile maddenin güçleşip güçleşmediği, maddeyle ölçülen 
kabiliyette değişiklik olup olmadığı vb. gibi hususlar ampirik yoldan 
araştırılmalıdır. 

Bu bölümde değişik yapıda bir kelime bilgisi testinin şans başarısını 
ne derece azalttığı, maddedeki yapı değişikliğinin testin özelliklerini nasıl 
etkilediği konusunda yapılan bir ampirik araştırma anlatılmaktadır. 

 

I. Bir Kelime Bilgisi Testinin İki Formu 

Zekâ testlerinde kullanılan seçmeli formdaki kelime bilgisi 
maddelerinin belli başlı üç tipi vardır. Birinci tipte bir kelime verilir, ondan 
sonra gelen kelimeler arasından eş anlamlı olanın seçilmesi istenir. İkinci 
tipte, zıt anlamlı kelimenin seçilmesi istenir. Üçüncüde ise doğru cevap ya 
eş ya da zıt anlamlı bir kelime olabilir. Cevaplayıcı verilenler arasından eş 
veya zıt anlamlı kelimeyi seçecektir. Her üç tipin ortak tarafları, anlamı 
sorulan kelimenin belirtilmiş olması ve maddenin yalnız bir tane doğru 
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veya en doğru cevabının bulunmasıdır. Aşağıda eş anlamlı kelime bilgisi 
testine bir misal verilmiştir. 

Açıklama : İlk kelime ile aynı anlama gelen 
kelimeyi seçiniz. 

bezmek: A) tiksinmek B) darılmak  
 C) usanmak D) çekinmek  

Şüphesiz, bu maddede doğru cevabın gelişigüzel tahminle 
bulunabilmesi ihtimali, şık sayısı a = 4 olduğundan, c = 1/a = 1/4’ tür. 
Aynı kelimeler şöyle bir yapı alanında da sorulabilir: 

Açıklama: Verilen beş kelimeden eş anlamda 
veya anlam bakımından birbirine en 
yakın ikisini seçiniz. 

A) darılmak B) tiksinmek       C) bezmek 
D) çekinmek E) usanmak  

Burada birbirine en yakın anlamda iki kelime «bezmek» ve «usanmak» 
kelimeleridir. Onun için, seçilen iki cevap C ve E ise doğru, aksi halde yanlış 
olur. Bu maddede doğru cevabın gelişigüzel tahminle bulunabilmesi ihtimali 
nedir? Bu ihtimal, mümkün olan bütün cevapların sayısından hesaplanabilir. 
Bir maddede beş kelime bulunduğuna göre, bunlardan, A-B ve B-A gibi sıra 
farkı gözetmeksizin, 5 (5-1)/2 = 10 tane çift yapılabilir. O halde, doğru 
cevabın şansla bulunabilmesi ihtimali bu yapıdaki bir maddede e = 1/10 dur. 

Bu araştırmada birinci yapıdaki maddelerden meydana gelmiş bir 
kelime bilgisi testine bir cevaplı form, ikinci yapıdaki maddelerden meydana 
gelmiş bir kelime bilgisi testine iki cevaplı form denilmiştir. 

 

II. Araştırmanın Hipotezleri 

Bu araştırmada madde yapısındaki değişiklikle şans başarısının 
azaltılabileceği düşüncesinden hareket edilmiştir. Onun için, ampirik yolla 
yoklanmak üzere ileri sürülen hipotezlerden birincisi şudur: 

Hipotez I. İki cevaplı madde yapısındaki bir 
kelime bilgisi testi şans başarısından, 
aynı kelimelerden meydana gelmiş ve 
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bir cevaplı madde yapısındaki teste 
oranla, daha az etkilenir. 

Bu hipotez doğru ise ikinci bölümde verilen teorik incelemeden de 
çıkarılabileceği gibi, iki cevaplı maddelerden meydana gelmiş testin 
diğerinden farklı istatistiksel özellikler göstermesi gerekir. Araştırmada 
özellikle yoklanmak istenen ara hipotezler şunlardır: 

Hipotez IA. İki cevaplı formda ortalama etkili şık 
sayısı daha büyüktür. 

Hipotez IB. İki cevaplı formdan elde edilecek 
puanların aritmetik ortalaması daha 
küçüktür. 

Hipotez IC. İki cevaplı formdan elde edilecek 
puanlar daha güvenilirdir. 

Hipotez ID. İki cevaplı formdan elde edilecek 
puanlar daha geçerdir. 

Testlerde madde yapısı değişikliği, hemen hemen her zaman testle 
ölçülen kabiliyetler bileşiminde de değişiklik meydana getirir. Bu düşünce 
ile araştırmanın şu ikinci hipotezi ileri sürülmüştür: 

Hipotez II. İki cevaplı form, bir cevaplı formdan 
hiç değilse kısmen farklı bir kabiliyetler 
bileşimi ölçer. 

 

III. Araştırmanın Metodu 

Bundan önceki kesimde verilen hipotezlerin yoklanabilmesi için 
belirtilen iki formda aynı kelimelerden meydana gelmiş iki test yapılmıştır. 
Testler oldukça büyük bir gruba uygulanmıştır. Uygulamada elde edilen 
puanlardan testlerin güçlükleri, cevaplama süreleri, güvenirlik ve geçerlik 
katsayıları, maddelerinin işleyişi hakkında bilgi toplanmıştır. İki form bu 
istatistikler üzerinden karşılaştırılmıştır. 

 



61 

Testlerin Hazırlanması 

Her iki forma uygun düşecek şekilde, fakat iki cevaplı formda 260 
kadar test maddesi hazırlanmış; kelimelerin imlâsında ve anlamlarında 
Türk Dil Kurumunca yayımlanan Türkçe Sözlük (1966) esas tutulmuştur. 

Bu maddeler doktora derecesinde psikometri öğrenimi görmüş ve bu 
alanda faal oldukları bilinen iki profesyonel test yapımcısı tarafından, 
birbirinden bağımsız olarak redaksiyona tabi tutulmuştur. Redaksiyonda 
her madde önce iki cevaplı form altında, sonra bir cevaplı forma çevrilerek 
incelenmiş; gerekli eleştiri ve düzeltmeler belirtilmiştir. 

Bu 260 madde ikinci bir eleme ve düzeltmeden geçirilerek, aralarından 
108 tanesi seçilmiştir. Çok kolay bir madde birinci soru olarak verilmiş, 
diğer maddeler iyice karıştırılarak gelişigüzel bir sıraya konmuştur. Fakat, 
madde sırası her iki formda aynı tutulmuştur. Mesela bir madde iki cevaplı 
formda on yedinci soru ise, bir cevaplı formdaki muadili de on yedincidir. 
Bir cevaplı formda doğru cevapların madde içindeki sırası gelişigüzel tayin 
edilmiştir. İki cevaplı formda şıkların madde içindeki dağılışları tesadüfe 
bırakılmıştır. Testler Ek 1 ve Ek 2 de (s. 81-83) verilen açıklamalarla teksir 
edilmiştir. 

Böylece hazırlanan testlerle bir ön denemeye, ön deneme sonunda iyi 
maddelerin seçimi yoluna gidilmemiştir. Ön denemeyle madde 
seçiminden, formlardan biri lehine sonuç verecek bir seçme yapılabileceği 
korkusuyla kaçınılmıştır.  

Test yönergelerinde cevaplandırmanın nasıl yapılacağı iki misalle 
açıklanmış; cevapların nasıl kaydedileceği, teste başlama şekli, cevaplama 
süresinin kaydı gibi hususlar belirtilmiştir. Cevaplama süresi 
sınırlandırılmamış, bunun yerine şöyle bir yönerge verilmiştir: 

«Test süresi sınırlı değildir. Fakat bu testi, aceleyle 
dikkatsizlik yapmamak şartıyla, mümkün olan en 
kısa zamanda bitirmeniz beklenir.» 

Böylelikle, erişilemediği için bazı maddelerin cevapsız bırakılması 
önlenmiştir. 

                                                 
  Prof. Dr. Hasan Tan ve Dr. Hüsnü Arıcı  
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Çekimserliği önlemek için doğrudan doğruya bir tedbir alınmamıştır. 
Fakat, puanlamada yanlışların doğrulardan çıkarılacağı anlamında bir yönerge 
vermekten sakınılmış; bilinmeyen maddeler karşısında nasıl davranılacağı 
hakkında hiçbir şey söylenmemiştir. Çok iyi veya çok kötü işlediği, madde 
analizi sonucunda ortaya çıkarılan maddelerden aşağıda birer misal 
verilmiştir. İki cevaplı form altında en iyi işleyen maddelerden biri şudur: 

48. A yaralı  
 B sakat  
 C alil  
 D felç  
 E hasta 

Bu maddenin analiz sonuçları şöyledir: 

48. Boş AB AC AD AE BC BD BE CD CE DE 
Üst 0 2 6 0 1 53 3 0 2 3 0 
Alt 0 8 5 0 7 13 9 5 6 11 6 
Doğru cevap: BC Madde güçlüğü: 0,47       Madde geçerliği= 0,56 

Aynı madde bir cevaplı form altında şöyle sorulmuştur: 
48. sakat 

A yaralı 
B alil 
C hasta 
D felç 

Madde analizi şu sonuçları vermiştir:  
48. Boş A B C D 
Üst 0 1 67 0 2 
Alt 3 7 42 11 7 
Doğru cevap: B 
Madde güçlüğü: 0,81  
Madde geçerliği= 0,54 

İki cevaplı formda en kötü maddelerden biri şu idi: 
88. A palyatif  
 B izafi  
 C indi  
 D nispi  
 E sübjektif  

                                                 
  Testler ileride kullanılabileceği düşüncesiyle ekte verilmemiştir. 
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Analizde bu madde şu sonucu vermiştir: 
88. Boş AB AC AD AE BC BD BE CD CE DE 
Üst 3 1 2 1 1 5 17 28 4 7 1 
Alt 4 2 6 2 5 2 18 18 5 5 3 
Doğru cevap: BD Madde güçlüğü: 0,25      Madde geçerliği= -0,03 

 

Bu maddede BE şıkkı en doğru cevap olmamakla beraber daha ayırıcı 
görünmüştür. Aynı madde bir cevaplı formda şöyle sorulmuştu: 

88. izafî 
     A palyatif 
     B nispî 
     C indî 
     D sübjektif 

Madde analizi şu sonuçları vermiştir: 

88. Boş A B C D 
Üst 1 8 25 9 27 
Alt 4 4 22 13 27 
Doğru cevap: B 
Madde güçlüğü: 0,33 
Madde geçerliği= 0,06 

 

Bu misalde verilen maddenin iki formda da işlemediği açıkça 
görülüyor. Buna sebep, seçilen kelimelerin test maddesinde çeldirici olarak 
iyi işlemeyişleridir. Negatif veya sıfır sayılabilecek kadar düşük geçerlik 
veren maddelerin sayısı iki cevaplı formda 8, bir cevaplı formda 11 tane 
idi. Bunlardan ancak 4 tanesi, yukarıdaki misalde olduğu gibi, her iki 
formda da işlemeyen maddelerdi. 

 

Uygulama 

Testler 1968 Mayısının ikinci yarısında Hacettepe Üniversitesinde 
birinci sınıf öğrencilerinden meydana gelmiş sınıflarda uygulanmıştır. 
Birinci sınıf öğrencilerinin seçilmesine sebep Üniversiteler Arası Giriş 
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Sınavı Komisyonunca kullanılan testlerden bir Zihin Kabiliyetleri Testi’nin 
(Turgut ve Arıcı, 1966) ölçütlerden biri olarak düşünülmesi idi. 

İki cevaplı form önce uygulanmış, aradan iki hafta geçtikten sonra bir 
cevaplı form verilmiştir. İki aracın birinden diğerine öğrenme etkisi 
geçebileceği düşünülen hallerde, genellikle, deneklerin yarısı birinci testi 
diğer yarısı ikinciyi cevaplandırır; ikinci uygulamada aksi yapılır. Böylece 
öğrenme etkilerinin birbirini yok etmesi beklenir. Şüphesiz, bu yolla 
öğrenme etkisinin önlenmesi ancak etkinin her iki test için aynı derecede 
olmasıyla mümkündür. Bu araştırmada kullanılan iki formda, bir testten 
diğerine geçmesi beklenen öğrenme etkisinin eşit olmayacağı açıktır. 
Çünkü bir cevaplı formda maddeler yarı çözülmüş sayılır. Bir cevaplı form 
önce verilmiş olsaydı iki cevaplı formun cevaplandırılmasını kolaylaştırırdı. 
İki cevaplı formda hangi kelimenin anlamı sorulduğu açıkça belirtilmediği 
için, bu formun önce verilmesi bir cevaplı formu aynı derecede 
kolaylaştırmaz. İki cevaplı formdan bir cevaplıya öğrenme etkisinin daha 
az olması beklendiği için önce iki cevaplı form uygulanmış, iki uygulama 
arasındaki zaman mümkün olduğu kadar uzatılmıştır. Cevaplayıcılara aynı 
testin değişik bir formunun uygulanacağı değil, «denemenin diğer bir testle 
tekrarlanacağı» bildirilmiştir. 

Öğrenciler sınıfta yerlerini aldıktan sonra, güdülemeyi (motivation) 
sağlamak amacıyla şöyle bir sözlü açıklama yapılmıştır: 

«Bu bir denemedir. Testteki soruları doğru 
cevaplandırmaya bütün gücünüzle gayret ediniz. 
Denemenin geçerliği için sizin gayretiniz, gerçek 
kabiliyetinizi göstermeniz şarttır.» 

Cevaplama süresi «başla! » işaretinden itibaren ölçülerek her dakika 
doldukça tahtaya yazılmış; her cevaplayıcıdan cevaplamayı bitirir bitirmez 
bu süreyi cevap kâğıdına kaydetmesi istenmiştir. 

Uygulama hemen hemen aynı güne gelen sınıflarda o sınıfların 
öğretim üyeleri tarafından Ek 3 ve Ek 4 de (s. 85-87) verilen talimata göre 
yapılmıştır. İkinci uygulama sırasında bir öğrenci testi yarıda bırakıp 
çıkmıştır. Uygulamada bundan başka aksaklık görülmemiştir. 
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Cevaplayıcılar 

Birinci uygulamaya 280 civarında öğrenci katılmıştır. İkinci 
uygulamaya katılanlar azaldığı için, her iki uygulamaya katılan öğrenci sayısı 
264 olmuştur. Bu 264 kişinin öğrenim dallarına ve cinsiyete göre 
dağılımları Tablo 2 de gösterilmiştir. Bu tabloda «Erzurum Tıp» öğrenim 
dalında gösterilen öğrenciler 1968 de Hacettepe Üniversitesinde tıp 
öğrenimi görüyorlardı; o ders yılı sonunda Erzurum Atatürk 
Üniversitesine gitmişlerdir. «Diğer» kategorisinde gösterilenler, cevap 
kâğıdına öğrenim dalını yazmayanlardır. 

 

Tablo 2. 

 Cevaplayıcıların Öğrenim Dallarına ve Cinsiyete Göre Dağılımı 

Öğrenim dalı Kız Erkek Toplam 
Psikoloji 38 14 52 
Kimya 13 30 43 
Sosyoloji 20 19 39 
Diet 20 - 20 
Tıp - 15 15 
Eczacılık 8 10 18 
Dişçilik 6 11 17 
Biyoloji 7 9 16 
Erzurum Tıp 2 32 34 
Diğer 3 7 10 
Toplam 117 147 264 

Erzurum Tıp Fakültesine giden, giriş sınavlarını tekrarlayarak diğer 
üniversitelere ayrılan, o tarihte birinci sınıf derslerine devam etmekle beraber 
ileri sınıflar öğrencisi ya da yabancı uyruklu öğrenci olan cevaplayıcılar için 
ölçüt puanları elde edilmediğinden, üzerinde geçerlik analizlerinin yapıldığı 
grup 193 kişiye düşmüştür. Bu gruptaki cevaplayıcıların öğrenim dallarına ve 
cinsiyete göre dağılımı Tablo 3’te gösterilmiştir. Cevaplayıcıların yaş 
dağılımları Tablo 4’te gösterilmiştir. Bu yaşlar öğrencilerin bildirdikleri 
«tamamlanan yaş» idi. Tablo 4 ün incelenmesinden anlaşılacağı gibi, 
cevaplayıcıların çoğu 18-19 yaş grubunda idi. Medyan yaş 19,3 bulunmuştur. 
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Tablo 3. 

Ölçüt Puanları Bulunabilen Cevaplayıcıların Öğrenim Dalları ve Cinsiyete Göre 
Dağılımı 

Öğrenim dalı Kız Erkek Toplam 
Psikoloji 36 12 48 
Kimya 13 28 41 
Sosyoloji 19 13 32 
Diet 20 - 20 
Tıp - 15 15 
Eczacılık 5 9 14 
Dişçilik 3 10 13 
Biyoloji 4 6 10 
Toplam 100 93 193 

 

Tablo 4. 

Cevaplayıcıların Yaş Dağılımı 

Uygulamadaki yaş Öğrenci sayısı 
18-19 116 
20-21 91 
22-24 32 
25 ve yukarı 19 
Bilinmeyen 6 
Toplam 264 
Medyan yaş: 19,3 

 
Puanlama 

Bir cevaplı form Orta Doğu Teknik Üniversitesi Hesap Bilimleri 
Merkezinde makina ile puanlanmıştır. Puanlamada cevapsız, yanlış ve 
doğru maddeler ayrı ayrı sayılmıştır. Cevapsız maddelere hemen hemen hiç 
rastlanmamıştır. Birden fazla cevaplara da hiç rastlanmamıştır. Aynı cevap 
kağıtları tek ve çift numaralı maddeler ayrı ayrı puanlanmak üzere ikinci 
defa, testin her üçte biri (1-36, 37-72, 73-108. sorular) ayrı ayrı olmak üzere 
üçüncü defa puanlanmıştır. Cevapların madde şıkları üzerine dağılımları da 
makina ile çıkarılmıştır. 
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İki cevaplı form elle puanlanmış ve aynı şekilde bir puanlama yolu 
izlenmiştir. İki cevaplı formda ancak iki-üç tane cevapsız maddeye 
rastlanmış, ikiden fazla cevaba hiç rastlanmamıştır. 

 
Ölçüt Puanları 

Geçerlik analizinde kullanılmak üzere, 264 cevaplayıcıdan 193 kişi için 
iki ölçüt puanı sağlanabilmiştir. Bunlardan birincisi 1967 yılı Üniversiteler 
Arası Giriş İmtihanlarında kullanılan Zihin Kabiliyetleri Testi (Turgut ve 
Arıcı, 1966) ham puanları idi. Bu test dil, sayı ve gözle algılama 
kabiliyetlerini ölçen seçmeli maddelerden meydana gelmiştir Bu testin ham 
puanları Komisyondan sağlanan listelerden, öğrencinin o imtihandaki aday 
numarasıyla çıkarılmıştır. 

İkinci ölçüt puanı «akademik ortalama» idi. Hacettepe Üniversitesinde 
akademik ortalamalar, batı üniversitelerinde olduğu gibi, dersten alınan not 
ile dersin kredisi çarpılarak ve sonuç krediler toplamına bölünerek 
hesaplanır. Üniversitedeki öğrenimi bir sömestrden az sürenler için bu 
puanı bulmak mümkün olmamıştır. 1968-69 ders yılında yalnız bir sömestr 
okuyup, ikinci sömestri herhangi bir sebeple okuyamayanlar halinde birinci 
sömestr ortalaması kullanılmıştır. İki sömestr okuyanlar halinde iki 
sömestrin ortalaması alınmıştır. Normal sömestrde geçilmeyip yaz 
sömestrinde tekrarlanan dersler halinde yaz sömestr notu ortalamaya esas 
tutulmuştur. 

 
İstatistiksel İşlemler 

Her testte üçte bir, tek-çift yarıları ve toplam puanlar doğru cevaplar 
üzerinden sayılmış; bilinen yollarla bu puanların aritmetik ortalamaları ve 
standart kaymaları hesaplanmıştır. Dakika olarak ölçülen cevaplama 
sürelerinin de aynı şekilde ortalamaları ve standart kaymaları 
hesaplanmıştır. Ayrıca, iki formun toplam puanları ve cevaplama süreleri 
arasındaki korelasyonlar da hesaplanmıştır. Bu bilgiler Tablo 5’te 
gösterilmiştir. 

Test güvenirliği analizlerine esas olmak üzere, her iki formda tek-çift 
puanları arasındaki korelasyonlar hesaplanmış ve Spearman-Brown 
formülüyle (Bakınız: Bölüm 2, s. 31) tam testlerin güvenirlikleri 
bulunmuştur. Madde analizi sonuçlarından madde varyansları toplamı 
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hesaplanmış, bu toplamlara dayanılarak KR-20 formülü (Bakınız: Bölüm 
2, s. 31) ile test güvenirliği bulunmuştur. Bu sonuçlar Tablo 6’da 
gösterilmiştir. 

 Testlerin geçerliği, her bir testin ölçütlerle olan korelasyonları 193 
kişilik grupta hesaplanarak bulunmuştur. Aynı grupta iki form arasındaki 
korelasyon da hesaplanmıştır. Bu korelasyonlar Tablo 7’de gösterilmiştir. 

Her iki formda madde analizi, kolaylık sağladığı için çok kullanılan 
«Üst grup - Alt grup» tekniğiyle yapılmıştır. Bu metotta cevap kâğıtları en 
yüksek puandan en düşük puana doğru toplam puan sırasına konur. Puan 
sırasının başından %27 ve sonundan %27 oranında cevap kâğıdı ayrılır. 
Bunlardan birinciye üst grup, ikinciye alt grup denir. Her maddede üst ve alt 
gruplardaki cevap frekansları sayılır.  

 
Tablo 5. 

İki Formun Puanları ve Cevaplama Süresi İstatistikleri 

İstatistik İki cevaplı form Bir cevaplı form 
Cevaplayıcı sayısı 264 264 
Madde sayısı 108 108 
En düşük ve en yüksek puan 29-76 43-90 
Toplam puanlar ortalaması 48,1 66,4 
Standart kayma 10,8 11,3 
Üçte bir ortalamaları:   
1-36. maddeler 16,0 22 
37-72. maddeler 16,1 21,9 
73-108. maddeler 16,0 22,7 
İki formun toplam puanları arasındaki korelasyon 0,597 
Cevaplama süreleri (dakika):   
                   ortalamaları 38,9 23,8 
                   standart kaymaları 6,0 5,4 
Cevaplama süreleri arasındaki korelasyon 0,566 
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Tablo 6. 

İki Formun Güvenirlik İstatistikleri 

İstatistik İki cevaplı form Bir cevaplı form 
Cevaplayıcı sayısı 264 264 
Madde sayısı 108 108 
Tek-çift korelasyon 0,796 0,738 
Tek-çift güvenirliği 0,886 0,849 
Madde varyansları toplamı 21,2 32,64 
KR-20 güvenirliği 0,825 0,752 
Madde güçlükleri arasındaki korelasyon 0,313 

 

Tablo 7. 

Testlerle Ölçüt Puanları Arasındaki Korelasyonlar (N = 193) 

  2 3 4 
1. İki cevaplı form 0,557 0,356 0,318 
2. Bir cevaplı form - 0,281 0,203 
3. Zihin Kabiliyetleri Testi - - 0,383 
4. Akademik ortalama - - - 

Doğru cevabı işaretleyenlerin yüzdeleri hesaplanır. Bu yüzdelerle 
basılı tablolara gidilir; tablolardan madde güçlüğü (p) ve madde geçerliği 
(r) indisleri okunur. Burada r test puanına madde dahil olmak üzere 
madde-test korelasyonudur. 

Bu araştırmada madde analizleri 264 cevap kâğıdı üzerinde yapıldığı 
için üst ve alt gruplar yetmişer cevap kâğıdından ibaretti. Madde güçlüğü 
ve madde geçerliği indisleri Fan (1952) tablolarından okunmuştur. 

 

IV. Verilerin Analizi 

Bu kesimde, bundan önceki kesimde verilen istatistiklerden hareket 
edilerek, cevaplayıcı güdüsü (motivation), iki formda etkili şık sayısı 
ortalamaları, test güçlüğü, test güvenirliği ve test geçerliği tartışılmaktadır. 

 
Cevaplayıcı Güdüsü 

Testlerin üçte birlerinden elde edilen puanların ortalamaları Tablo 5’te 
incelenirse, bunların bir testte hemen hemen eşit olduğu görülür. Bundan 
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testin ilk, ikinci ve son üçte birini meydana getiren maddeler arasında 
önemli güçlük farkları bulunmadığı sonucu çıkarılır. Ayrıca, cevaplayıcılar 
güdülerini kaybedip testin herhangi bir üçte birini gelişigüzel 
cevaplandırmış olsalardı, iki cevaplı formda üçte bir ortalama puanı 36/10 
veya yaklaşık olarak 4, bir cevaplı formda 36/4= 9 civarında olurdu. Bütün 
cevaplayıcıların üçte bir puanlarının incelenmesiyle, hiç kimsenin puanının 
bu değerlere kadar düşmediği görülmüştür. Bundan, cevaplayıcıların 
testleri gayretle cevaplandırdıkları kanısına varılmıştır. 

 
Etkili Şık Sayısı 

Bir maddenin doğru cevabını alt gruptan hiç kimsenin bilmediği farz 
edilirse, bütün şıkların alt grup için aynı çekicilikte olması halinde, bu 
grubun madde şıkları üzerine dağılımının tesadüfi olması beklenir. Bir 
cevaplı formda 4 şık bulunduğundan, bu şartlar altında herhangi bir şıkkın 
beklenen frekansı 70/4 = 17,5 olur. Alt grupta da doğru cevabı bilenler 
bulunursa çeldiriciler için bu frekans bu değerden küçük olur. Hele bir 
çeldirici zayıf ise bu frekans daha aşağıya düşebilir. Bu analizde itibari 
olarak, bir cevaplı formda 5 veya daha aşağı frekanstaki çeldiriciler zayıf 
sayılmıştır. Bir başka deyişle, 17,5 değerinden 3,5 defa küçük veya daha 
aşağı (Frekanslar tam sayılarla ifade edildiği için böyle kesirli katsayılar 
alınmıştır.) frekanstaki çeldiriciler etkisiz sayılmıştır. Böylelikle 108 
maddenin her birinde kaç tane etkisiz çeldirici olduğu meydana 
çıkarılmıştır. Herhangi bir maddede etkisiz çeldirici sayısı, şık sayısı olan 
4’ten çıkarılırsa, geriye, doğru cevap da dâhil olmak üzere, etkili şık sayısı 
kalır. Şüphesiz, bir testin bütün maddelerinin aynı sayıda etkili şıkka sahip 
olması beklenemez. Bir cevaplı formda etkili şık sayısına göre madde 
dağılımı Tablo 8’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 8. 

Bir Cevaplı Formda Etkili Şık Sayısı 
Etkili şık sayısı Madde sayısı 

4 56 
3 42 
2 8 
1 2 

Toplam 108 
Etkili şık ortalaması: 3,4 
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Bu tablonun incelenmesinden, bir cevaplı formda bütün şıkları işleyen 
maddelerin 56 tane, üç şıkla çalışan (çeldiricilerden biri işlemeyen) 
maddelerin 42 tane, hiçbir çeldiricisi işlemeyen maddelerin de 2 tane 
olduğu anlaşılır. Bu form ortalama olarak 3,4 şıkla çalışmıştır. 

Aynı yoldan iki cevaplı formun da etkili şık sayıları hesaplanmıştır Bu 
formda her maddenin 10 şıkkı bulunduğu için, 70/10 =7 ve 7/3,5 = 2 
hesabıyla, 2, 1, 0 frekanslarındaki çeldiriciler etkisiz sayılmıştır. İki cevaplı 
formda etkili şık sayısına göre madde dağılımı Tablo 9’da gösterilmiştir. 

 

Tablo 9. 

İki Cevaplı Formda Etkili Şık Sayısı 
Etkili şık sayısı Madde sayısı 

10 6 
9 17 
8 24 
7 23 
6 22 
5 13 
4 3 

Toplam 108 
Etkili şık ortalaması: 7,2 

Bu tablonun incelenmesinden iki cevaplı formda 10 şıkla çalışan 
maddelerin pek az olduğu, aynı şekilde 4 şıkla çalışan maddelerin de pek 
az olduğu açıkça görülüyor. Bu formda maddeler 5 ve 9 arasında şıkla 
işlemektedir; ortalama etkili şık sayısı 7,2’dir. Bir cevaplı formda bütün 
şıklarıyla işleyen maddeler yarıdan fazladır. İki cevaplı formda şık sayısı 
teorik olarak 10 olmakla beraber, işler etkili şık sayısı bundan aşağıya 
düşmektedir. Buna sebep, iki cevaplı formda işler çeldirici bulmanın güç 
oluşudur. 

Testin maddeleri iki cevaplı yapıya çevrildiğinde etkili şık sayısının 
önemli miktarda arttığı, bu analizde açıkça görülüyor. O halde, iki cevaplı 
formda etkili şık sayısının daha büyük olacağı hipotezi doğrudur. 

 
Test Güçlüğü 

Bir testin güçlüğünün ölçüsü, madde sayısına kıyasla test puanları 
ortalamasıdır. Tablo 5’te görüldüğü gibi, bir cevaplı formda aritmetik 
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ortalama 66,4 diğerinde 48,1 bulunmuştur. İki ortalama arasındaki fark, 
istatistiksel manidarlığın yoklanmasına lüzum kalmayacak kadar büyüktür. 
Bir cevaplı form daha kolaydır. 

İki formun gerçek güçlükleri eşit olsaydı, bu ortalamalardaki fark, 
ikinci bölümde verilen (2.3) denkleminden hareket edilerek, sadece c şans 
başarısı ihtimallerinin farklı oluşuyla açıklanabilirdi. Her iki formda etkili 
şık sayısının ortalama değeri c olarak alınırsa, (2.3) eşitliğinden, 

 =  ( ) 
denklemiyle, iki cevaplı form için c=7,2 alınarak = 0,36, bir cevaplı form 
için c = 3,4 alınarak = 0,45 bulunur. İki formun maddelerindeki etkili 
şık sayısı böylece hesaba katıldıktan sonra bile iki cevaplı form daha güç 
görünmektedir. 

Her iki formda aynı kelimeler kullanıldığına ve formlar aynı 
cevaplayıcı grubuna uygulandığına göre, iki cevaplı formun madde 
yapısından gelen bir güçlüğü vardır. Bu form altında testi güçleştiren sebep, 
sadece doğru cevabın bulunup kaydedilmesi işleminin zaman alıcı olması 
değil, belki bundan daha fazla, verilen çeldiriciler arasında diğer çiftlerden 
bazılarının birbirine yakın anlamda oluşu ve bir maddede bütün çiftler 
gözden geçirildikten sonra cevap verilmesi zorunluğudur. Bir cevaplı 
formun kolaylığı ise eş anlamlısı bulunacak kelimenin başta verilmiş 
olmasından, başka bir deyişle, problemin yarı çözülmüş olmasından gelir. 

Madde güçlükleri arasındaki korelasyon 0,31 bulunmuştur. İki formda 
madde güçlükleri birbirlerinden sadece sabit bir değer kadar farklı olsaydı, 
ya da iki formun madde güçlükleri arasında doğrusal bir bağıntı bulunsaydı 
bu korelasyon 1,00 değerine yakın çıkardı. Bu korelasyonun düşük bir 
değerde oluşundan iki cevaplı formu güçleştiren sebeplerin cevaplama 
süresi gibi basit bir etken olmadığı, daha karmaşık etkiler bulunduğu 
sonucuna varılır. Bu etkiler testin doğru cevaplandırılması için gerekli zihin 
etkinlikleriyle ilişkilidir. O halde, madde güçlükleri arasındaki korelasyonun 
düşük oluşu iki cevaplı formda doğru cevapların bulunabilmesi için gerekli 
zihin etkinliklerinin diğer formun gerektirdiği zihin etkinliklerinden epeyce 
farklı olduğunu gösterir. 

                                                 
  Bu değerler ampirik yoldan bulunmuş etkili şık sayısını gösterdiği için, şans başarısı 

ihtimali olarak 0,25 ve 0,10 minimum değerlerinden daha akla yakındır. 
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İki cevaplı formda cevaplama süreleri ortalaması 38,9 dakika, 
diğerinde 23,8 dakika bulunmuştur. Bu iki ortalama süre arasındaki fark 
istatistiksel bakımdan manidardır. İki cevaplı form daha fazla zaman 
almaktadır. Fakat iki formun cevaplama süreleri arasındaki korelasyonun 
(0,57) mükemmel olmayışı, iki formu cevaplandırmada farklı zihin 
etkinlikleri gerektiğini gösterir. 

Bu analiz, iki cevaplı formun, hem şans başarısı azaldığı hem de 
madde yapısı daha zor bir zihin etkinliği gerektirdiği için güçleştiğini 
gösterir. O halde, iki cevaplı formun daha küçük bir test ortalaması 
vereceğini ifade eden IB hipotezi doğrudur. 

 
Test Güvenirliği 

Bu araştırmada testlerin güvenirlik katsayıları iki ayrı yolla hesaplanmıştır. 
Tek ve çift numaralı maddeler arasındaki korelasyon Spearman-Brown 
formülüyle iki kat uzunluğundaki test korelasyonuna çıkarılarak güvenirlik 
katsayıları bulunmuştur. Tablo 6’da görüldüğü gibi, bu güvenirlik katsayısı iki 
cevaplı form için r11 = 0,886 diğeri için r22 = 0,849 bulunmuştur.  

İki cevaplı form diğerinden daha güvenilir midir? Bu sorunun 
cevaplandırılabilmesi için iki katsayı arasındaki farkın manidarlığının 
yoklanması gerekir. Yarı testler arasındaki korelasyonların örnekleme 
dağılımları bilinmemektedir. Fakat, bu korelasyonlar bağımsız iki 
örneklemeden elde edilmiş farz edilirse, aralarındaki farkın manidarlığı, 
herhangi iki korelasyon arasındaki fark gibi yoklanabilir. Bunun için 
korelasyonlar Fisher'in z' istatistiğine çevrilir (DuBois, 1965; s. 348-349 ve 
504-507). Böylelikle örnekleme dağılımı, ortalaması 0 ve standart kayması 
1 olan normal dağılım haline gelir; z' istatistikleri arasındaki farkın 
manidarlığı N-3 serbestlik derecesiyle yoklanır. Aşağıda bu işlemler 
gösterilmiştir: = 0,886 ′ = 1,403 = 0,849    = 1,242 

N=264 = ′ − ′2− 3 = 1,83 
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Bu değerle ve 261 serbestlik derecesiyle bir normal dağılım (veya t 
dağılımında N’nin çok büyük olduğu hal) tablosuna gidilirse, tek uçlu 
yoklama halinde bu farkın 0,05 seviyesinde manidar olduğu, fakat 0,025 
seviyesinde manidar olmadığı görülür. Başka bir deyişle, iki cevaplı formun 
güvenirliği, % 95 emniyetle, bir cevaplı formunkinden büyüktür. 

Güvenirlik katsayılarının hesaplanmasında izlenen ikinci yol, ikinci 
bölümde verilen KR-20 formülü idi. Madde analizi istatistiklerinden 
hesaplanan bu katsayılar, iki cevaplı form için  = 0,825, diğeri için = 
0,753 bulunmuştur. İki korelasyon arasındaki fark yukarıdaki metotla 
yoklanmış, % 97,5 emniyetle (0,025 seviyesinde) iki cevaplı formun daha 
güvenilir olduğu sonucuna varılmıştır. 

İki cevaplı formun daha güvenilir olması, bu formun şans başarısının 
kararsız etkilerinden oldukça arınmış olmasıyla açıklanabilir. 

Güvenirlik katsayıları tartışılırken şu iki noktaya da değinmek gerekir: 

Birincisi, bu araştırmada tek-çift güvenirliği KR-20 güvenirliğinden 
daha büyük bulunmuştur. Genellikle pratikte böyle olur. O halde, hangi 
korelasyon gerçeğe daha yakındır? Magnusson (1967, s. 115-118) 
tarafından da açıklandığı gibi, KR-20 güvenirlik katsayısı gerçeğe daha 
yakındır. Çünkü K maddeden meydana gelmiş bir test birçok şekilde iki 
eşit yarıya bölünebilir; KR-20 böylece hesaplanabilecek bütün yarı-test 
güvenirliklerinin ortalamasıdır. Üstelik testin bir yarısıyla diğer yarısı 
arasındaki korelasyonu artırabilecek diğer etkenler KR-20 istatistiğine 
girmez. 

İkincisi, testlerin ikisinin de güvenirlik katsayıları çok yüksek değildir. Her 
iki testte de maddeler arası kovaryanslar toplamını artıracak (başka bir deyişle 
test homojenliğini artıracak) tedbirler güvenirlik katsayılarını yükseltebilir. 
Fakat, bir cevaplı formda gelişigüzel tahminden doğan şans başarısı bu 
yükseltmeye bir üst sınır koyar. Bir cevaplı formda madde varyansları 
toplamının diğer forma kıyasla daha büyük olduğu Tablo 6’da görülüyor. Bu 
husus şans başarısının bir cevaplı forma kararlı olmayan bir varyans eklediğini 
gösterir. 

IC hipoteziyle iki cevaplı formun daha güvenilir olacağı ifade 
edilmişti. Bu analiz iki cevaplı formun daha güvenilir olduğunu 
göstermiştir. O halde, bu hipotez doğrudur. 
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Test Geçerliği 

Bu araştırmada testlerin geçerliği şu üç yoldan incelenmiştir: 

(1) Testlerin her birinin Zihin Kabiliyetleri Testi ile korelasyonu analiz 
edilmiştir. (2) Testlerin her birinin akademik başarı ortalamalarıyla 
korelasyonu analiz edilmiştir. (3) İki form arasındaki korelasyon 
incelenmiştir. 

Tablo 7 de gösterildiği gibi, Zihin Kabiliyetleri Testi ile iki formun 
korelasyonları, iki cevaplı form halinde r1y = 0,36, diğeri halinde r2y = 0,28 
bulunmuştur. 

Bu iki korelasyon arasındaki farkın manidarlığı güvenirlik 
katsayılarında olduğu gibi yoklanabilirdi. Fakat, iki form arasındaki 
korelasyonu hesaba katan bir metot daha doğru olur. Bu halde iki form 
arasındaki korelasyon (r12 = 0,56) sıfıra yakın olmadığı için «bağımsızlık» 
faraziyesini kabul etmek zordur. İki form arasındaki korelasyonu dikkate 
alan bir istatistiksel yol DuBois'de (1965, s. 349) bulunur. Bu metotta iki 
testin ölçüt puanıyla bileşik korelasyonu gereklidir. Bileşik korelasyon, bu 
halde, R = b  r + b  r      (3.1) 

formülü ile bellidir. Burada b ağırlıkları, b  + b  r =  b  r +  b  =      (3.2) 

denklemlerinden hesaplanır, Geçerlik katsayıları arasındaki farkın 
manidarlığı, = −   ( )( )   (3.3) 

formülünden bulunan t (veya z) değeriyle ve N-3 serbestlik derecesiyle 
yoklanır. 

Bu yolla yapılan bir analiz b1=0,29, b2=0,12 , R= 0,371, N - 3 = 190 
için t = z = 1,27 sonucunu vermiştir. İki geçerlik katsayısı arasındaki fark 
0,05 seviyesinde manidar değildir. Fakat, iki cevaplı formun ölçütle 
korelasyonu zaten 0,36 değerindedir. Bataryaya bir cevaplı formun 
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eklenmesi, ağırlıklı puanlar toplamı - ölçüt korelasyonu demek olan bileşik 
korelasyonu ancak 0,371 değerine yükseltebilmektedir. Buna sebep bir 
cevaplı formun ağırlığının küçük (b2 = 0,12) ve iki form arasındaki 
korelasyonun (r12 = 0,56) büyük olmasıdır. Aralarındaki geçerlik farkı 
istatistiksel anlamda manidar olmamakla beraber, iki cevaplı formun tercih 
edilebileceği açıktır. 

Akademik ortalama ölçüt alınarak hesaplanan geçerlik katsayıları da 
aynı metotla analiz edilmiştir. İki cevaplı formun geçerliği, %95 emniyetle 
(0,05 manidarlık seviyesinde), bir cevaplı formunkinden büyük 
bulunmuştur. İkinci kesimde verilen ID hipoteziyle iki cevaplı formun 
daha geçerli olacağı ifade edilmişti. Bu analizden iki cevaplı formun daha 
geçerli olduğu sonucuna varılır. O halde, 1D hipotezi de doğrudur. 

İkinci bölümde verilen (2.23) formülünün c'= 0 özel halinde,                   
c = 1/3,4, K = 108 alınır;  ve  değerleri (2.3) ve (2.21) 
denklemlerinden hesaplanırsa, bir cevaplı formun geçerlik katsayıları şans 
başarısı etkisinden temizlenmiş olur. Böylece bu korelasyonlar yaklaşık 
olarak %10 kadar büyüyüp 0,22 ve 0,30 değerlerine ulaşır. Bu halde dahi 
bir cevaplı formun geçerlik katsayılarının iki cevaplı formun geçerlik 
katsayılarına yaklaşamadığı görülmektedir. O halde, iki cevaplı formun 
geçerlik katsayılarının yüksek olmasına sebep, sadece şans başarısı 
ihtimalinin aşağıya düşürülmüş olması değildir. Yapı değişikliğiyle bu 
formun varyansına geçerli bir kısım eklenmiş olmalıdır. 

Test geçerliğiyle ilgili olarak şu iki noktaya da değinilmesi faydalı olur: 

Birincisi, Zihin Kabiliyetleri Testi ölçüt alındığında, iki form 
arasındaki geçerlik farkı istatistiksel bakımdan manidar görünmemektedir. 
Halbuki, akademik ortalama ölçüt alındığında iki katsayı arasındaki fark 
manidar olur. Bu sonuç nasıl açıklanabilir? Genellikle, diğer bir test ölçüt 
alındığında, akademik ortalama gibi test sonucu elde edilmemiş olan 
ölçütlere oranla, daha yüksek korelasyonlar bulunur. Nitekim, bir cevaplı 
formun akademik ortalama ile korelasyonu 0,20 olduğu halde, Zihin 
Kabiliyetleri Testi ile korelasyonu 0,28’dir. 

İkinci husus bu araştırma ile doğrudan doğruya ilgili değildir. Fakat 
üzerinde birkaç cümle söylenmelidir. Tablo 7’de Zihin Kabiliyetleri 
Testinin akademik ortalama ile korelasyonunun 0,383 olduğu görülüyor. 
Bu korelasyon o testin geçerlik katsayısıdır. Zihin Kabiliyetleri Testi daha 
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kısa olmasına rağmen, bu araştırmaya konu olan Kelime Bilgisi Testinin 
her iki formundan daha geçerli görünmektedir. Buna sebep Zihin 
Kabiliyetleri Testinin daha güvenilir olması ve dil kabiliyetinden başka 
kabiliyetleri de ölçebilmesidir. 

 
İki Form ile Ölçülen Kabiliyetler 

İki formun, aynı kelimelerden meydana gelmesine rağmen, aynı 
cevaplayıcılar grubunda farklı kabiliyetler ölçtüğüne yukarıdaki tartışmada 
kısaca değinilmişti. İki form arasındaki korelasyonun analiziyle bu konu 
daha fazla aydınlık kazanabilir. 

İki form arasındaki korelasyon 264 kişilik grupta 0,60; 193 kişilik grupta 
0,56 bulunmuştur. Bu korelasyon sıfıra yakın olsaydı iki formun tamamen 
ayrı kabiliyetleri ölçtüğü söylenebilirdi. Durum böyle değildir, fakat bu 
korelasyon tam 1,00 de değildir. Bu korelasyonun birden küçük olmasına 
sebep ya iki testin güvenirliklerinin tam olmayışı ya iki testle ölçülen 
kabiliyetlerin farklı oluşu ya da bu iki etkinin beraber bulunuşuyla 
açıklanabilir. Her iki testin güvenirlik katsayıları 1,00 olsaydı, formlar-arası 
korelasyon da 1,00 değerine yükselir miydi? Bu soruyu cevaplandırmak için, = √ ∗      (3.4) 

formülü kullanılır. Bu formül, iki test puanının random hatalardan 
tamamen temizlendiği hipotetik halde, r12’nin ne kadar yükselebileceğini 
hesaplamaya yarar. 

Bu araştırmada bulunan değerler ( =0,83,  = 0,75 = 0,60) 
yukarıdaki formüle uygulanırsa hatasız haldeki iki test korelasyonu                 

 = 0,76 bulunur. Demek ki, testin iki formu hiç hatasız olsa bile 
aralarındaki korelasyon tam olmayacaktır. Bu korelasyon sıfırdan büyük 
olduğuna göre, iki form birbiriyle aynı kabiliyetleri ölçtüğü gibi, birbirinden 
farklı kabiliyetleri de ölçmektedir. 

Faktör analizi dilinde rt12 korelasyonunun karesine özel bir ad verilir. 
Buna iki testte ortak faktörlerin yüzdesini gösterdiği için «bölüşülen ortak 
varyans» (shared common variance) denir. Bu korelasyonun karesi            
0,762 = 0,58 olduğuna göre, en hatasız halde bile, iki test ile ölçülen 
faktörlerin ancak %58’i ortaktır. Bu ortak kısım her iki testle ölçülen kelime 
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bilgisidir ya da ortak diğer zihin kabiliyetlerdir. Geri kalan % 42, formların 
kendilerine has varyanslarıdır. Bu kısım, maddelerdeki yapı değişiklikleriyle 
geniş ölçüde açıklanabilir. 

Bu bölümün ikinci kesiminde verilen ikinci hipotezle iki cevaplı 
formun, bir cevaplı formdan hiç değilse kısmen farklı bir kabiliyetle 
bileşimi ölçeceği ifade edilmişti. Yukarıdaki analiz bu hipotezi doğrular. 

 

V. Bulguların Özeti 

Bu bölümde bir kelime bilgisi testinin geleneksel yapıdaki bir cevaplı 
formu ile beş kelime arasından eş anlamlı iki kelimeyi seçtiren iki cevaplı 
formu karşılaştırılmış ve şu sonuçlara varılmıştır: 

1. Madde analizinde iki cevaplı formun ortalama olarak 7,2 şıkla, bir 
cevaplı formun 3,4 şıkla işlediği görülmüştür. Bundan, iki cevaplı formun 
maddelerindeki yapı değişikliğinin, maddelerdeki işler çeldirici sayısını 
önemli derecede artırdığı sonucuna varılmıştır. 

2. İki cevaplı form aynı kelimelerden meydana gelmekle beraber daha 
güçtür. İki cevaplı formun daha güç olmasına sebep sadece şans başarısı 
ihtimalinin küçülmesi değildir. İki cevaplı form, maddedeki mümkün 
bütün çiftlerin karşılaştırılmasını gerektirdiği için güçtür. Bir cevaplı form, 
hangi kelimenin eş anlamlısı bulunacağını belirttiği için kolaydır. 

3. İki cevaplı form daha güvenilir puanlar vermiştir. İki form 
arasındaki güvenirlik farkı, maddelerdeki şans başarısı ihtimali farklarıyla 
açıklanabilir. 

4. Akademik ortalama ölçüt alındığı takdirde iki cevaplı formun daha 
geçerli olduğu görülmüştür. İki cevaplı formun daha geçerli olmasına 
sebep, hem şans başarısını azaltmış olması, hem de yapı değişikliğinin 
geçerli bir varyans yaratmış olmasıdır. 

5. İki formla ölçülen kabiliyetler bileşimi ancak %58 oranda ortaktır. 
Madde yapısındaki değişiklik iki cevaplı formun ölçtüğü kabiliyetler 
bileşiminde de değişiklik yaratmıştır. Bu değişiklikle test puanlarına katılan 
özel varyans geçerlidir. 

6. Kelime bilgisi testlerinde madde yapısı iki cevaplı tipe çevrilmekle 
hem şans başarısı azaltılmış, hem de daha geçerli bir test elde edilmiş olur.
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Ek 1 
 

KELİME BİLGİSİ TESTİ 
Form: D. F. — 1 

 
Açıklama 

Bu testin her sorusunda gruplar halinde beş kelime verilmiştir. Her 
gruptaki beş kelimeden ikisi ya aynı manaya gelir ya da biribirine çok yakın 
manadadır. 

Sizin yapacağınız iş, her gruptaki beş kelimeden hangi ikisinin aynı 
manada olduğunu bulmak, sonra bu iki kelimenin önündeki harflere göre 
cevap kâğıdını işaretlemektir. Şu misalleri inceleyiniz: 

Misaller 

I    A beyaz II   A tiksinmek 
     B kar      B bezmek 
     C ak      C darılmak 
     D temiz      D usanmak 
     E açık      E çekinmek 

          Cevap kâğıdı örneği 

I      a ▬     b =       c ▬    d =     e = 

II     a =       b ▬     c =     d ▬    e = 

Birinci misalde verilen kelimelerden «beyaz» ve «ak» aynı manaya gelir. 
Doğru cevap A ve C dir, onun için cevap kağıdı örneğinde a ve c 
harflerinden sonar gelen paralel çizgilerin arası karalanmıştır. İkinci 
misalde manaları biribirine en yakın olan iki kelime «bezmek» ve 
«usanmak» kelimeleridir. Diğer kelimeler arasında veya bunlardan herhangi 
biri ile diğerleri arasında bu kadar çok mana yakınlığı yoktur. Doğru cevap 
B ve D dir. 

Bir sorunun cevaplandırılması ancak iki kelimenin seçilmesi ile 
mümkündür. 
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Cevap kâğıdında her soru için iki yer karalanmış olmalıdır. Sadece bir 
işaretli sorular cevapsız, ikiden fazla işaretli sorular ise yanlış sayılır. 

Cevap kâğıdını koyu bir kurşun kalemle, paralel çizgilerin arasını 
doldurarak işaretleyiniz. Paralel çizgilerin dışına taşmayınız. Cevaplarınızı 
değiştirmek isterseniz işaretlerinizi iyice silip yeniden karalayınız. Testin 
üstüne hiçbir şey yazmayınız. Sorulara hiçbir işaret koymayınız. 

Bu testte 108 soru vardır. Atlamadan her soruyu cevaplandırınız. Test 
süresi sınırlı değildir. Fakat bu testi, aceleyle dikkatsizlik yapmamak 
şartıyla, mümkün olan en kısa zamanda bitirmeniz beklenir. 
Cevaplandırmayı bitirdiğiniz anda tahtada gördüğünüz dakikayı (testi 
cevaplandırma süreniz) okunaklı rakamlarla cevap kâğıdının sağ-alt 
köşesine yazınız. Test defterini ve cevap kâğıdını uygulayıcıya iade ediniz. 

Test yöneticisi «başla!» demeden başlamayınız. Buna riayet 
etmediğiniz takdirde testi cevaplandırma süreniz yanlış ölçülmüş olur. 

Bu açıklama hakkında soracağınız bir şey varsa şimdi sorunuz. Test 
süresince sorularınız cevaplandırılmayacaktır. 
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Ek 2 
 

KELİME BİLGİSİ TESTI 
Form: D.F. — 2 

 
Açıklama 

Bu testin her sorusunda bir kelime ve ondan sonra A,B,C,D ile 
gösterilen dört kelime verilmiştir. Bu dört kelimeden biri, ilk kelime ile aynı 
manaya gelir veya ona çok yakın manadadır. Sizin yapacağınız iş, her 
sorudaki ilk kelime ile aynı manaya gelen veya manaca ona en yakın olan 
kelimeyi bulmak; sonra, o kelimenin başındaki harfe göre, cevap kâğıdını 
işaretlemektir. Şu misali inceleyiniz: 

Misaller  

I beyaz II bezmek Cevap kâğıdı örneği 

I      a =       b ▬       c =         d = 

II     a =       b =         c ▬        d = 

A kar A tiksinmek 
B ak B çekinmek 
C temiz C usanmak 
D açık D darılmak 

Birinci misalde «beyaz» kelimesiyle aynı manaya gelen kelime 
sorulmaktadır. Bu kelime «ak» kelimesi olduğu için doğru cevap B dir. 
Cevap kâğıdı örneğinde b den sonra gelen paralel çizgilerin arası 
karalanmıştır. İkinci misalde «bezmek» kelimesiyle aynı manaya gelen 
kelime sorulmuştur. Buna en yakın manadaki kelime «usanmak» 
kelimesidir. Doğru cevap C dir, onun için cevap kâğıdı örneğinde c den 
sonra gelen paralel çizgilerin arası karalanmıştır. 

Bir sorunun cevaplandırılması ancak bir kelimenin seçilmesiyle 
mümkündür. Cevap kâğıdında her soru için sadece bir yer işaretlenmiş 
olmalıdır. İşaretsiz sorular cevapsız, birden fazla işaretli sorular ise yanlış 
sayılacaktır. 

Bu testin bütün soruları dört şıklıdır, cevap kâğıdında ise beş cevap 
yeri vardır. Cevap kâğıdındaki e yerini kullanmayınız. Cevap kâğıdını koyu 
bir kurşun kalemle paralel çizgilerin arasını doldurarak işaretleyiniz. 
Paralellerin dışına taşmayınız. Cevaplarınızdan birini değiştirmek isterseniz 



84 

onu iyice silip yenisini işaretleyiniz. Testin üstüne hiçbir şey yazmayınız, 
sorulara hiçbir işaret koymayınız. 

Bu testte 108 soru vardır. Atlamadan her soruyu cevaplandırınız. Test 
süresi sınırlı değildir. Fakat bu testi, aceleyle dikkatsizlik yapmamak 
şartıyla, mümkün olan en kısa zamanda bitirmeniz beklenir. Cevaplamayı 
bitirdiğiniz anda tahtada gördüğünüz dakikayı (testi cevaplandırma 
süreniz) okunaklı rakamlarla cevap kâğıdının sağ-alt köşesine yazınız. Test 
defterini ve cevap kâğıdını uygulayıcıya iade ediniz. 

Test yöneticisi «başla !» demeden başlamayınız. Buna riayet 
etmediğiniz takdirde testi cevaplandırma süreniz yanlış ölçülmüş olur. 

Bu açıklama hakkında soracağınız bir şey varsa şimdi sorunuz. Test 
süresince sorularınız cevaplandırılmayacaktır. 
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Ek 3 
 

TEST UYGULAYICIYA TALİMAT 
(Birinci Uygulama) 

 
1. Öğrencileri aralıklı bir düzende oturtunuz. 

2. Aşağıdaki sözlü talimatı yüksek sesle okuyunuz. 

 «Bu bir denemedir. Testteki soruları doğru cevaplandırmaya bütün 
gücünüzle gayret ediniz. Denemenin geçerliği için sizin gayretiniz, 
gerçek kabiliyetinizi göstermeniz şarttır. Soruları cevaplandırırken 
arkadaşlarınıza bakmayınız. Kopya denemeyi bozar. Bu deneme iki 
hafta sonra diğer bir testle tekrarlanacaktır. Yine burada ve bu saatte 
hazır bulununuz. İkinci testte bulunmazsanız birincideki puanınız 
kullanılamaz.» 

3. Cevap kâğıtlarını dağıtınız ve üstüne şu bilgileri yazdırınız: 

a) Adı ve soyadı (hepsi büyük harflerle) 
b) Cinsiyet (üst kenardaki okun üzerine, kız için K, erkek için E) 
c) Yaş (tamamlanan yaş, cinsiyetten sonra) 
d) Fakülte ve bölüm, sınıf (cevap kâğıdının altına) 

4. Testleri numara sırasıyla dağıtınız. Dağıtmaya başlarken «BAŞLA 
DEMEDEN TESTİ AÇMAYINIZ!» talimatını veriniz. 

5. Testin üzerindeki numarayı cevap kâğıdına Adı ve Soyadı'nın üzerine 
yazdırınız. 

6. Test açıklamasını yüksek sesle okuyunuz. Öğrencilerin testten 
açıklamayı takip etmelerini isteyiniz. Açıklama hakkında sorulacak 
soruları cevaplandırınız. 

7.  «BAŞLA!» işareti verip saati kaydediniz. 

8.  Öğrenciler arasında dolaşarak birinci soruyu doğru işaretleyip 
işaretlemediklerini kontrol ediniz. Cevaplama şeklini anlamayan 
öğrenci olursa, alçak sesle ona açıklayınız. 
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9.  Henüz hiçbir öğrenci bitirmeden, «başla» denildiği andan itibaren 
geçen zamanı dakika olarak büyük rakamlarla tahtaya yazınız. Her 
dakika sonunda bu sayıyı silip 1 artırınız. 

10. Bitiren öğrencilerden test malzemelerini alarak şu kontrolleri yapınız: 

a) Üçüncü maddede istenilen bilgiler tam olarak yazılmış mıdır? 
b) Testi bitirme süresi yazılmış mıdır? 
c) Test numarası yazılmış mıdır? 
d) Testin bütün sayfaları tamam mıdır? 

11. Cevap kâğıdı ve testi kontrol edilmeden hiçbir öğrencinin dışarı 
çıkmasına izin vermeyiniz. 

12. Testleri ve cevap kâğıtlarını sayarak kontrol ediniz. 
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Ek 4 
 

TEST UYGULAYICIYA TALİMAT 
(İkinci Uygulama) 

 
1. Öğrencileri aralıklı bir düzenle oturtunuz. 

2. Birinci testte bulunmayıp ikinci test için gelmiş olan öğrencilerin 
salonu terk etmelerini isteyiniz. 

3. Cevap kâğıtlarını dağıtınız ve üstüne ADI ve SOYADI'nı yazdırınız. 

4. Şu sözlü talimatı yüksek sesle okuyunuz: 

«Bu bir denemedir. Testteki soruları doğru cevaplandırmaya bütün 
gücünüzle gayret ediniz. Denemenin geçerliği için sizin gayretiniz, 
gerçek kabiliyetinizi göstermeniz şarttır.» 

5. Testleri dağıtmaya başlamadan «SÖYLENMEDEN TESTİ 
OKUMAYINIZ» talimatını veriniz. Numara sırasıyla testleri 
dağıtınız. Hiçbir öğrencinin birden fazla test almasına imkân 
vermeyiniz. 

6. Testin üzerindeki numarayı cevap kâğıdının üst kenarına yazdırınız. 

7. Test açıklamasını yüksek sesle okuyunuz ve öğrencilerin ellerindeki 
testten açıklamayı takip etmelerini isteyiniz. Açıklama hakkında 
sorulacak soruları cevaplandırınız. 

8.  «BAŞLA!» işareti verip, saati kaydediniz. 

9.  Başla işareti verildiği andan itibaren geçen zamanı büyük rakamlarla 
tahtaya yazınız. Her dakika sonunda bu sayıyı silip 1 artırınız. 

10.  Bitiren öğrencilerden test malzemelerini alarak şu kontrolleri yapınız. 

a) Cevap kâğıdında ADI ve SOYADI yazılı mıdır? 
b) Testi bitirme süresi yazılmış mıdır? 
c) Test numarası yazılmış mıdır? Buna numara geri verilen testin 

numarası mıdır? 
d) Testin bütün sayfaları tamam mıdır? 
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11. Cevap kâğıdı ve testi kontrol edilmeden hiçbir öğrencinin dışarıya 
çıkmasına izin vermeyiniz. 

12. Testleri ve cevap kâğıtlarını sayarak kontrol ediniz. Kontrol işlemi 
bittikten sonra bütün öğrencileri salondan çıkarınız. 
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Resimler 
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