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ÖZET 

PERFORMANSA DAYALI DURUM BELİRLEMEDE PUANLAYICILAR 

ARASI GÜVENİRLİK TEKNİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

 

ARSLAN MANCAR, Sinem 

Yüksek Lisans, Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı 

Tez Danışmanı: Doç. Dr. H. Deniz GÜLLEROĞLU 

Ekim 2019, xi + 81 sayfa 

 

Araştırmanın amacı, farklı sayıdaki puanlayıcılardan elde edilen puanların 

tutarlılığını Klasik Test Kuramı ve Genellenebilirlik Kuramına dayalı analizler yaparak 

karşılaştırmaktır. Araştırma, kuramlara dayalı olarak geliştirilen tekniklerin kullanılarak 

var olan durumu ortaya koyması yönüyle betimsel araştırma türündedir. 

Bu araştırmada, Uluslararası Bakalorya Diploma Programından mezun olan 

öğrenciler tarafından biyoloji dersi için hazırlanan 20 performans çalışması kullanılmış 

ve çalışmalar farklı sayıdaki puanlayıcılar tarafından değerlendirilmiştir. Araştırma 

kapsamında Uluslararası Bakalorya Örgütü uzmanlarınca geliştirilen, ilgili programı 

uygulayan tüm okullarda kullanılan analitik dereceli puanlama anahtarı kullanılmıştır.  

Araştırma verilerinin analizinde iki, üç ve beş sayıdaki puanlayıcıdan elde edilen 

puanların güvenirliğinin belirlenmesinde, KTK’ya dayalı olarak geliştirilen Kappa ve 

Krippendorff alfa istatistik teknikleri kullanılarak uyum düzeyleri hesaplanmıştır. G 

Kuramına dayalı olarak da (b x m x p) deseninin puanlayıcı sayısı değişimi ile Karar (K) 

çalışmaları sonucunda ortaya çıkan Genellenebilirlik (G) ve Phi katsayıları belirlenerek 

güvenirlik analizleri yapılmıştır. Bu çalışmalara ek olarak, performansa dayalı durum 

belirleme süreci ve analitik dereceli puanlama anahtarı kullanımına ilişkin puanlayıcı 

görüşlerine de yer verilmiştir. 

Araştırmanın bulgularına göre, Kappa ve Krippendorff alfa tekniklerinin analiz 

sonuçlarında bazı alt ölçeklerde elde edilen negatif değerler, puanlayıcılar arası 

uyumsuzluğa işaret etmektedir. Ancak analiz sonuçları, uyumsuzluğa neden olan hata 

kaynakları ve oranları hakkında bilgi sağlamamaktadır. G Kuramına dayalı K çalışmaları 
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sonucunda ise, analitik dereceli puanlama anahtarında yer alan alt boyutların ve 

puanlayıcı sayısının artırılması durumunda, yapılan puanlamaların güvenirliğini 

arttıracağı belirlenmiştir. Performansa dayalı durum belirlemede puanlayıcılar arası 

tutarlılık düzeylerinin belirlenmesinde daha güvenilir sonuçlar elde edilmesi ve isabetli 

kararlar alınması için G Kuramına dayalı tekniklerin kullanılması gerektiği sonucuna 

ulaşılmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: puanlayıcılar arası güvenirlik, genellenebilirlik kuramı,                          

K çalışması, performansa dayalı durum belirleme, uluslararası bakalorya diploma 

programı 
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ABSTRACT 

 

THE COMPARISON OF INTER RATER RELIABILITY ESTIMATING 

TECHNIQUES IN PERFORMANCE BASED ASSESSMENT 

 

ARSLAN MANCAR, Sinem 

Master Thesis, Department of Measurement and Evaluation 

Supervisor: Assoc. Prof. H. Deniz GÜLLEROĞLU 

October 2019, xi + 81 Page 

 

In this research, the reliability analysis of obtained scores from ındependent raters 

have been made with respect to Classical Test Theory and Generalizability Theory and 

interrater agreement level has been examined. Whether there is any difference between 

reliability coefficients and interrater agreement level obtained from different techniques 

from two theories and techniques used to gather more information was determined. In 

this way, this research is a pure research. 

Agreement levels among the raters: 2, 3 and 5 have been calculated via using 

Kappa statistic technique, Krippendorff alpha technique and G study used to estimate the 

effect of rater number variance through use of analytic rubric for performance based 

assessment. In addition to these studies, raters' opinions regarding the performance-based 

assessment process and the use of analytical grade rubric were also included. 

The analytical grade rubric key consisting of five sub-dimensions, prepared by the 

experts of the International Baccalaureate Organization, was used in the data collection. 

The study was conducted on 20 individual investigation biology report, five items (for 

analytic rubric) and five raters. 

In this study, the crossed design (b x m x p) which examines sources of variation 

and percentages in the generalizability theory are used to determine reliability and 

interrater agreement level. 

According to the findings of the research, Kappa and Krippendorff alpha statistical 

techniques were found to be insufficient due to the comprehensive applications of 
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performance based case studies. On the contrary, analyzes and the K studies based on the 

Theory of G provided comprehensive information and detailed ideas about the study. 

However, it is thought that taking the opinions of the raters will suggest a performance 

based assessment and related to the use of analytical rubric. 

 

Keywords: interrater reliability, generalizability theory, K study, performance based 

assessment, international baccalaureate diploma program 
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BÖLÜM 1 

GİRİŞ 

Araştırmanın bu bölümünde problem durumu, amaç ve önem açıklanmaya 

çalışılmıştır. Bununla birlikte problem cümlesi, alt problemler, sayıltılar ile sınırlılıklara 

da yer verilmiştir. 

"Ne en güçlü olan tür hayatta kalır, ne de en zeki olan… Değişime en çok adapte 

olabilendir hayatta kalan" Charles Darwin (1859). 

Günümüzde bireylerin sahip olması gereken özellikler, önceki yüzyıllara kıyasla 

oldukça farklılaşmış ve çeşitlenmiştir. 21.yy’da bireylerden sahip olmaları gereken temel 

bilgi ve becerilerin dışında; eleştirel düşünme, sorgulama ve problem çözme becerileri 

gelişmiş, yaratıcı, iletişim becerileri ve empati kurma yetenekleri yüksek, teknolojiyi 

etkin kullanabilen, etik kuralları bilen ve etkili uygulayabilen, küresel sorunları bilen ve 

bu sorunlara çözüm arayan, bilimsel bilgiye ulaşma yollarını içselleştirmiş, temel 

bilimleri günlük hayatta karşılaştığı sorunların çözümünde kullanabilme becerisine sahip 

birer ‘dünya vatandaşı’ olmaları beklenmektedir (Ananiadou & Claro, 2009; MEB, 2016; 

National Research Council, 2012; OECD, 2016; Partnership for 21st Century Learning, 

2007). Öğrenen özelliklerinin değişmesinin en temel sebebi, bilimsel ve teknolojik 

gelişmeler ile birlikte, bilginin egemen olduğu toplumsal yaşama geçilmesidir. Bu yeni 

yaşam formu, bilginin toplumsal yaşamın her alanında temel bir güç ve kaynak unsuru 

olmasını sağlamıştır (Kutlu 2000; Fındıkçı 1996). Bu süreçte, bilgiye ulaşma ve onu etkin 

kullanma ile hem toplumsal kalkınmanın sağlanacağı hem de toplum düzeninin etkin bir 

biçimde yürütülebileceği bilinmektedir.  

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin artması, bilgi üretim faaliyetlerini 

hızlandırmış ve sonucunda doğal olarak bilgi çeşitliliği de arttırmıştır. Bilgi kaynaklarının 

arttığı bu dönemde; bilgide seçicilik, bilgiye eleştirel yaklaşım, bilgiyi analiz etme ve 

sonucunda yeni bir bilgi üretme ve bu bilgiyi de doğru zamanda ve doğru yerde kullanma 

becerileri giderek önem kazanmaktadır. Bireylerde olması beklenen bu özellikler de ‘bilgi 

okuryazarlığı’ kavramını ortaya çıkarmış ve bu kavram bir öğrenen özelliği olarak 

belirlenmiştir. Bilgi okuryazarlığı ilk kez 1974 yılında ABD Bilgi Endüstrisi Derneği 
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tarafından (Information Industry Association) yapılmıştır. Dönemin dernek başkanı Paul 

G. Zurkowski tarafından ‘‘problemlere ilişkin, bilgiye dayalı çözüme ulaşmak amacıyla 

bilimsel bilgi kaynaklarını etkin kullanan, çeşitli bilgi kaynaklarının kullanımı için 

gerekli becerilere sahip kişi’’ şeklinde tanımlanmıştır. Farklı bilgi okuryazarlığı tanımdan 

ilki ‘‘bireylerin, problem çözme ve karar verme için gereksinim duyulan bilgiye ulaşma 

yollarını bilme ve bu bilgiyi en doğru biçimde kullanma becerilerine sahip olmaları’’ 

(Burchial, 1976); ikincisi ise ‘‘her şeyden önce bilme isteği duyan ve bu doğrultuda 

analitik sorular sorabilen, bilimsel araştırma yöntemlerini bilen ve bu yöntemleri etkin 

kullanabilen, değerlendirme aşamasında ise eleştirel düşünme becerilerini kullanabilen 

bireylerdir’’ şeklinde ifadelendirilmiştir (Lenox ve Walker, 1993). Ayrıca son yıllardaki 

tanımlardan en önemlisi, ‘‘bireylerin, yaşamın her alanında, hedeflerine ulaşmalarını 

sağlamak için bilimsel bilgiyi etkin bir biçimde arama, en uygun biçimde kullanma, 

değerlendirme ve yaratma becerisidir’’ şeklinde ifade edilmiştir (Alexandria 

Proclamation, 2005). Bilgi okuryazarlığı becerileri bilgi kaynaklarını belirleyebilme, 

bilimsel bilgiye ulaşma yollarını bilme, yeni bilgiyi mevcut bilgiyle bütünleştirebilme, 

etik ilkeler doğrultusunda bilgiyi etkin kullanma ve sorunlara bilimsel bilgiyi kullanarak 

çözüm üretebilme becerilerinden oluşmaktadır. 

Bilimsel düşünme becerileri gelişmiş ve bilimi kişisel ve toplumsal amaçlar için 

kullanabilme yeteneğine sahip olan bilgi okuryazarı bireyler, aynı zamanda iyi bir fen 

okuryazarı olmaya adaydır. Fen okuryazarlığı, tüketimden üretime geçilen dönemde, 

bireylerden sahip olmalari beklenen en önemli özellikler arasında yerini almıştır (Snavely 

ve Cooper, 1997). Fen okuryazarlığı “bir dünya vatandaşı olarak fen ile ilgili fikirlerle ve 

sorunlarla uğraşabilme becerisi” olarak ifadelendirilmektedir (MEB, 2015; OECD, 

2016). Ayrıca, fen okuryazarı olmak, olguları bilimsel olarak açıklama, bilimsel 

sorgulama yöntemi geliştirme ve değerlendirme ile bulguları bilimsel olarak yorumlama 

yeterliliklerine sahip olmayı da gerektirmektedir (MEB, 2015). Bu doğrultuda, bireylerin 

ilgili kapsamda, bilişsel yeterliliklere sahip olmaları ve bunu etkili kullanmaları ile 

birlikte günlük yaşamda karşılaştıkları sorunlara fen bilimlerinden faydalanarak çözüm 

üretmeleri beklenmektedir. Ancak bu beklenti her zaman etkili bir biçimde 

karşılanmayabilir. Bunun nedeni ise; bireyleri etkileyen, bireyden kaynaklanan ve birey 

dışı çeşitli faktörlerin olmasıdır (Turgut ve Baykul, 2010). Bireyleri etkileyen bu 

faktörlerin başında ise duyuşsal özellikler yer almaktadır. Öğrencilerin fen bilimlerine 

yönelik tutumları ve eğilimleri onların fene karşı ilgi düzeylerini ve fenle ilgili durumlara 

katılımlarını etkilemekle birlikte; fenle ilgili çalışmalarda yer almalarını da 
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sağlayabilmektedir (MEB, 2016; OECD, 2016). Bireylerin başarılarının ölçülmesinde, 

bilişsel ve duyuşsal özelliklerin yapılan uygulamalara yansıması ölçme ve değerlendirme 

uygulamalarını zorlaştırmaktadır. 

Fen okuryazarlığı becerilerinin, Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı 

(PISA) ve Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) gibi küresel 

ölçekteki uygulamalar ile ölçülmeye çalışıldığı bilinmektedir (OECD, 2016; PISA, 2015). 

Uygulamalar kapsamında, fen ile ilgili beceriler sadece bilişsel düzeyde değil duyuşsal 

düzeyde de ölçülmeye çalışılmaktadır. Öğrencilere uygulanan çeşitli ölçeklerle, 

öğrencilerin fen bilimlerini problem çözmede nasıl kullandıklarını belirlemeye çalışırken 

hem de onların fene karşı tutum ve eğilimleri belirlenmeye çalışılmaktadır (PISA, 2015). 

Bu ölçme ve değerlendirme uygulamalarının dışında, A-Level (A-Düzeyi), Uluslararası 

Bakalorya (UB) (International Baccalaureate, IB) ve Uluslararası Genel Ortaöğretim 

Sertifikası (International General Certificate of Secondary Education, IGCSE) gibi eğitim 

ve öğretim programlarında da bilişsel, duyuşsal ve psikomotor becerileri ölçen çeşitli 

ölçme ve değerlendirme uygulamaları yer almaktadır (IBDP, 2014; Cambridge IGCSE 

Global Perspectives, 2015) 

Uluslararası düzeyde kabul edilen ve standartlaşmış ölçme ve değerlendirme 

uygulamaları bulunan programlardan biri olan UB programının fikri temelleri 1968 

yılında atılmıştır. Türkiye'de ise 1996 yılında MEB Talim ve Terbiye Kurulu tarafından 

kabul edilmiş ve Tebliğler Dergisi'nde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. UB programı, 

İlk Yıllar Programı (PYP), Orta Yıllar Programı (MYP), Diploma Programı (DP) ve 

Kariyer Odaklı Program (CP) olmak üzere dört alt programdan oluşmaktadır (IBDP, 

2014). UBDP, 16-19 yaşları arasındaki öğrencileri yaşamlarında başarılı olmaları için 

hazırlayan, uluslararası düzeyde uygulanan final sınavlarının bulunduğu ve akademik 

altyapısı güçlü bir eğitim-öğretim programıdır. Öğrencilerin entelektüel, sosyal, duygusal 

ve fiziksel gelişimlerini bir bütün olarak tamamlamaları hedefiyle tasarlanmıştır. Program 

sonunda öğrencilerin alabilecekleri en yüksek puan 45 olarak belirlenmiştir. Programda 

yer alan öğrencilerin diploma alabilmesi için en az 24 puan almaları gerekmektedir. Bu 

puanın altında kalan öğrencilere programa katıldıklarına dair sadece sertifika 

verilmektedir. Program, dünyanın birçok üniversitesinde kabul görmekle birlikte, 

öğrencilere belirli oranlarda burs imkânı da sağlamaktadır. UBDP’nin öğrenen profili 

akademik başarının ötesine geçen geniş bir dizi insan yeterliliği ve sorumluluğunu 

tanımlamaktadır. Bunlar UBDP öğrenen profili adı verilen; dünya vatandaşı olma 



15 

yolunda araştıran, bilgili, düşünen, sorgulayan, yeni fikirlere açık, iletişim kuran, ilkeli, 

duyarlı, risk alan, dengeli ve dönüşümlü düşünen bireyler yetiştirmeyi hedefleyerek 

21.yy. becerilerini kapsamaktadır (IBDP, 2014). Bu becerileri ölçme ve değerlendirmede, 

özellikle fen bilimleri alanında birçok uygulama bulunmaktadır. Bu uygulamaların büyük 

bir bölümü de performans görevlerinden oluşmaktadır (IBDP, 2014; IBDP, 2015).          

UBDP ölçme ve değerlendirme sistemi, dış değerlendirme ve iç değerlendirme 

olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Dış değerlendirme, uluslararası uygulanan final 

sınavlarının ve program içinde tamamlanması gereken çalışmaların doğrudan UB 

değerlendirme merkezi tarafından seçilen uzmanlar tarafından değerlendirmelerinden 

oluşmaktadır. Değerlendirmeye esas olan tüm sınavlar, UB değerlendirme merkezi 

tarafından okullardaki UB koordinatörlerine iletilir, sınav uygulaması sonrasında yine 

aynı şekilde sınav kâğıtları da koordinatörler tarafından UB merkezine geri gönderilir. İç 

değerlendirme ise, öğrencilerin seçtikleri derslerin yükümlülükleri arasında yer alan 

tamamlanması gereken çalışmalara ilişkin çeşitli raporların değerlendirilmesinden 

oluşmaktadır (IBDP, 2014). İç değerlendirmenin bir parçası olan fen bilimleri özelindeki 

‘‘Bireysel Çalışma Ödevleri’’ alana ilişkin puanın %20’sini oluşturmakla birlikte, önce 

okul öğretmenleri tarafından değerlendirilir, daha sonra ya Uluslararası Bakalorya Örgütü 

(UBÖ) tarafından atanan harici moderatörlere gönderilir ya da doğrudan harici sınav 

uzmanlarına gönderilerek tekrar değerlendirme yapılır. Bireysel çalışma adı verilen bu 

ödevle, öğrenciler aldıkları fen bilimleri derslerinin her biri için, ilgili alan kapsamında; 

merak ettikleri bir durumu bilimsel bir problem haline getirip bilimsel çalışma 

basamaklarını kullanarak çözmeyi hedeflerler. Bu amaç kapsamında öğrencilerin 

zamanla; bilimin doğasını özümsemiş, analitik ve eleştirel düşünme becerilerine sahip 

olmuş, bilimsel araştırma yöntem ve basamaklarını uygulayabilen ve sahip olduğu 

bilimsel bilgiyi gerçek yaşamda karşılaştığı problemlerin çözümünde etkili bir şekilde 

kullanan bireylere dönüşmeleridir. Bunun sonucunda ise, sahip oldukları bu becerileri 

ortaya koydukları bilimsel bir rapor hazırlamalarıdır (IBDP, 2014; IBDP, 2015). Bu 

rapor, görüldüğü üzere, performansa dayalı bir çalışma niteliğine sahip olmakla birlikte 

günümüz becerilerinden olan fen okuryazarlığı ile de birebir örtüşmektedir. Bireylerin 

kendilerini tüm yönleriyle ortaya koydukları böyle kapsamlı bir çalışmanın ölçme ve 

değerlendirme uygulamalarının da geçerliği ve güvenirliği yüksek olması 

beklenmektedir. 
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Bilimsel araştırma yöntem ve basamaklarını kullanarak, süreci ve ürünü, 

öğretmen rehberliğinde, öğrencinin yapılandırdığı performans çalışmalarının ölçme ve 

değerlendirme uygulamaları da kolay olmamaktadır. Bu kapsamda yapılacak olan 

değerlendirmenin analitik dereceli puanlama anahtarı, dünyada UBDP uygulayan tüm 

okullarda kullanılmak üzere, UBÖ tarafından hazırlanmıştır (IBDP 2014; IBDP 2015). 

Değerlendirmelerde analitik dereceli puanlama anahtarı kullanılmasının, puanlamayı 

standartlaştırdığı varsayılmaktadır. Bununla birlikte, eğer mümkünse, birden fazla 

puanlayıcı kullanılması ve fen bilimleri dersleri için hazırlanan bireysel çalışma 

ödevlerinin değerlendirilmesi beklenmektedir. Birden çok puanlayıcının kullanıldığı 

değerlendirme sonunda ise her bir öğrenci için ortak ve tek bir puanın verilmesi 

beklenmektedir (IBDP, 2015).     

Öğrenci araştırmalarına konu olan problemlerin, bireyden bireye algılanma ve 

ortaya konulma biçiminin farklılık gösterdiği bilimsel bir çalışmanın değerlendirilmesi 

güçlü bir altyapı gerekmektedir. Bu nedenle, yapılan uygulamaların geçerli ve güvenilir 

olması adına, uzman kanısına dayalı puanlamaların yapılması ihtiyaç haline gelmiştir 

(Linn ve Miller, 2004; Partnership for 21st Century Learning, 2007). Bu noktada, tek bir 

yanıtın olmadığı değerlendirmelerde birden fazla puanlayıcının süreçte yer almasının 

ölçme ve değerlendirme uygulamalarının güvenirliğini arttırdığı bilinmektedir (Lei, 

Smith ve Suen, 2007; Swartz vd., 1999) 

Problem Durumu 

Bilgi üretim faaliyetleri sonucu gelişen ve değişen dünyada, bulunduğumuz 

yüzyılın öğrenen özelliklerine yeterince sahip olan ve bunu etkin bir biçimde kullanabilen 

bireylere ihtiyaç vardır. Bu bireyler bilgi toplumu içinde söz sahibi olabilmekte ve üretim 

sürecinde etkin bir biçimde yer alabilmektedir. İlgili becerilere sahip olmanın yolu da 

yaşam boyu öğrenmeden geçmektedir (Berberoğlu, 2010). Yaşam boyu öğrenme ilkesini 

benimseyen ve içselleştiren bireyler bilgiye ulaşmayı, bilgiyi yapılandırmayı ve onu 

doğru zamanda doğru yerde kullanmayı bilirler. Bilgiye ulaşmanın yolu da yer, zaman, 

yaş ve etnik köken ayırt etmeksizin sunulan yaşam boyu eğitim ve öğretim sürecinden 

geçmektedir (Dinevski ve Dinevski, 2004; Preece, 2011).  

Eğitim bireylerde istendik davranış değişiklikleri meydana getirmeyi hedefleyen 

ve belirli öğeleri içinde barındıran bir sistemdir (Ertürk, 1994). Eğitim sisteminin 

merkezinde yer alan ölçme ve değerlendirme çalışmalarından eğitim-öğretim sürecinin 
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her aşamasında faydalanılmaktadır. Bu çalışmaların genel kapsamını; hedeflenen istendik 

davranış değişikliklerinin gerçekleşip gerçekleşmemesinin belirlenmesi, -eğer varsa- bu 

değişikliklerin yönünün ve düzeyinin saptanması, bununla birlikte öğretim programının 

ve süreç içinde yer alan öğretim etkinliklerinin etkililiğinin değerlendirilmesi, öğrenme 

eksikliklerinin belirlenmesi, bireyi tanıma-seçme ve yerleştirme işlemlerinin yapılması 

ve bireylere rehberlik etme gibi temel amaçlar oluşturmaktadır (Turgut ve Baykul, 2010). 

Eğitimde ölçme ve değerlendirme çalışmalarının büyük bir bölümünde, öğrenenler 

hakkında karar verebilme ve onların var olan durumunu ortaya koyma amacıyla yapılan 

çalışmalar yer almaktadır.  

Öğrenenler hakkında karar verme ve var olan durumlarını ortaya koymada, uzun 

yıllardır geleneksel (klasik) olarak nitelendirilen doğru-yanlış maddeleri, çoktan seçmeli 

maddelerden oluşan ölçme araçları vb. kullanılmaktadır. Geleneksel ölçme ve 

değerlendirme yaklaşımlarında, puanlama işleminin objektif olması ve yanıtların 

puanlayıcıya göre değişmemesi bir avantaj olarak varsayılmaktadır. Ancak öğrenenlerin 

çoktan seçmeli maddelerden oluşan testlerde tek seçenek işaretleyerek yanıt vermeleri, 

bir bilgi cümlesinin doğruluğu hakkında karar vermeleri ya da verilen boşluklara uygun 

kelimeleri yerleştirmeleri ile öğrendiklerinin değerlendirilmesinin yeterli olmadığı 

bilinmektedir (Kutlu, Doğan ve Karakaya, 2008). Ayrıca, öğrenenlerin becerilerini ortaya 

koyabilecekleri ve öğrendiklerini günlük yaşamda karşılaştıkları problemleri çözmede 

kullanabilecekleri uygulamaların olmaması önemli bir sınırlılık olarak ortaya çıkmaktadır 

(Bahar, Nartgün, Durmuş ve Bıçak, 2006). Bu nedenle üst düzey becerileri ölçmede, 

süreci ve ürünü öğrencinin yapılandırdığı, öğretmenin yönlendirici rol üstlendiği projeler, 

performans görevleri ve portfolyo çalışmaları gibi tamamlayıcı ölçme ve değerlendirme 

yaklaşımları giderek önem kazanmaktadır (MEB, 2006; Paykoç, 2005). 

Üst düzey zihinsel becerilerin ölçülmesinde ve değerlendirilmesinde geleneksel 

yöntemler yanında, tamamlayıcı yöntemlerin kullanılmasının daha etkili olduğu 

bilinmektedir (Haladyna, 1997; Linn & Gronlund, 1995; MEB, 2006). Tamamlayıcı 

ölçme ve değerlendirme uygulamaları öğrencinin üst düzey bilişsel becerilerini hem süreç 

içinde hem de süreç sonunda tümüyle değerlendirerek; olaylara, durumlara ve konulara 

eleştirel, yaratıcı ve problem çözen bir bakış açısıyla bakmalarına yardımcı olmaktadır 

(Airasian, 1994; Bahar vd., 2006; Kutlu vd., 2009). Bu yaklaşım ile öğrencilerin belirli 

ortamlarda ve sürelerde bir dizi test maddesine yanıt vermeleri ile ölçme ve 

değerlendirme uygulamaları yapmaktan ziyade, onların gerçek yaşam durumlarında 
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karşılaşacakları birçok olay ve durum oluşturularak ölçme ve değerlendirme çalışmaları 

yapılmaktadır. Bu kapsamda tamamlayıcı ölçme ve değerlendirme araç ve 

yöntemlerinden performans görevleri, projeler, ürün dosyaları, görüşme, dereceli 

puanlama anahtarları vb. sıklıkla tercih edilmektedir (Spady ve Marshall, 1991).   

Tamamlayıcı ölçme ve değerlendirme yaklaşımlardan olan performansa dayalı 

durum belirleme, eğitim sistemi içerisinde her geçen gün yaygınlaşmaktadır. Günümüz 

bilgi toplumunun yapısına uygun ve 21.yy’ın ilgili becerilerine sahip bireylerin 

yetiştirilmesinde, bireylerin bilişsel, duyuşsal özellikleri ile psikomotor becerileri gibi 

yönlerinin birlikte gözlemlenebildiği performansa dayalı durum belirleme çalışmaları gün 

geçtikçe önem kazanmaktadır. Stiggins (1994)’e göre durum belirleme, “eğitimin daha 

iyi bir noktaya gelmesini amaçlamakta ve süreklilik sağlandığı takdirde ilerleme 

kaydedilen bir işlem” olarak ifade edilmektedir. Bu işlem, eğitimdeki paydaşlardan 

beklenen hedef davranışları ve ilgili kriterleri açıkça ortaya koyması sebebiyle, eğitimde 

niteliğin artırılmasını sağlamaktadır. Değişen koşullar ve farklılaşan öğrenen özellikleri, 

öğrencilerin üst düzey zihinsel becerilerini ortaya koyacak durum belirleme 

yöntemlerinin kullanılması ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Eğitimde sıklıkla kullanılan 

durum belirleme yöntemi “performansa dayalı durum belirleme”dir. Performans, en geniş 

ifadeyle, “bireyin bir işi yaparken gösterdiği çaba” olarak tanımlanmaktadır (Thorndike, 

1971). Başka bir ifadeyle performans, “bir işi yapan bir bireyin o iş ile ilgili önceden 

belirlenen hedeflere yönelik olarak ulaşabildiği, eğer ulaştıysa ne düzeyde olduğunun 

nicel ve nitel olarak tanımlanması” olarak bilinmektedir (Türker, 1998). Performans 

kavramı, bir kişinin sahip olduğu potansiyelini, yeteneklerini ya da kabiliyetlerini 

hedeflerine ulaşabilme doğrultusunda ne düzeyde kullanabildiğini tanımlamayı 

amaçlayan bir kavramdır (Baysal, 1999). Bir diğer tanıma göre performans, “bireyin 

verilen bir görevi (ya da hedefi) gerçekleştirmek için sergilediği bütün davranışlarıdır” 

(Başaran, 1985). Bu tanıma göre, performans, bireyin ne yaptığı ile ilgili bir durumu ifade 

etmektedir. Eğitimde performans, öğrenme çıktılarını (diğer bir ifadeyle ürünlerini) 

kazanmadaki başarı olarak tanımlanırken; bilişsel, duyuşsal ve psikomotor davranışlar ile 

üst düzey zihinsel beceriler olmak üzere bütün öğrenme ürünlerini kapsadığı 

bilinmektedir (Turgut ve Baykul, 2010).   

Öğretmen rehberliğinde yürütülen performans çalışmaları; öğrenenlerin bilişsel, 

duyuşsal ve devinimsel becerilerini kullanmasını, geliştirmesini ve bir ürün ortaya 

koymasını gerektiren performans görevleri ile yürütülmektedir (Shepard, 1991; MEB 
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2009). Performans görevleri; öğrencinin ilgili soruna ilişkin yanıtı kendisinin 

yapılandırması, günlük yaşamda karşılaştığı problemleri çözümlemesi, problem çözme 

becerilerini ortaya koyması ve sahip olduğu bilgi ve becerileri bu süreçte nasıl 

kullanacağını göstermesi amacıyla verildiğinden büyük önem taşımaktadır (MEB, 2006; 

Kutlu vd., 2008). Performans görevleri bir sunu hazırlama, model oluşturma, bilimsel bir 

yazı hazırlama, deney yapma veya bir müzik aleti çalma şeklinde olabilir. Öğrencilere, 

belirli sınav süreleriyle sınırlandırılma olmadan geniş bir zaman dilimine yayılmış, tekrar 

etme, gerektiğinde kontrol etme ve önceden belirlenmiş ölçütlere göre yeterlilik 

derecelerini ortaya koyma imkânı sağlamaktadır. (Airasian, 1994; Tekindal, 2008). 

Konservatuarlar ve spor akademilerine öğrenci seçimleri ile görsel sanatlar eğitimi, 

müzik eğitimi, beden eğitimi, fen bilimleri derslerindeki laboratuvar uygulamaları gibi 

birçok alanda öğrencilerin değerlendirilmesi de performansa dayalı durum belirleyerek 

yapılmaktadır. Fen bilimleri alanındaki performans görevleri, öğrencilerden gerçek 

yaşam durumlarından yola çıkarak günlük hayatta karşılaştıkları sorunlara fen 

bilimlerinden faydalanarak çözüm önerileri getirdikleri çalışmalardan oluşmaktadır 

(Shepard, 1991). Bu tür çalışmalar öğrencinin fen okuryazarlık düzeyinin ortaya 

konulmasını sağlamaktadır. Bu kapsamda, araştırmada bireylerin öğrenme süreci içinde 

gerçekleştirdikleri çalışmaların ve süreç sonunda ortaya koydukları ürünlerin birlikte 

değerlendirilmesi amacıyla hazırladıkları performans çalışmaları kullanılmıştır. Bireysel 

özelliklerin tüm boyutlarıyla yer aldığı performans çalışmaları için çeşitli ölçme ve 

değerlendirme uygulamaları vardır. 

Performans çalışmalarının güvenilir bir biçimde ölçme ve değerlendirme 

uygulamalarının yürütülmesi için etkin ve güvenilir araçlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu 

kapsamda ilgili özelliği ölçmek üzere hazırlanan çeşitli kontrol listeleri, dereceleme 

ölçekleri ve dereceli puanlama anahtarları kullanılmaktadır (Aktaş ve Alıcı, 2017). 

Kontrol listeleri, yalnızca ölçülmek istenen ilgili özelliğin bireyde var olup olmadığının 

tespit edilmesine olanak sağlamaktadır. Dereceleme ölçekleri ise, buna ek olarak, hem 

ilgili özelliğin bireyde bulunma düzeyini hem de ölçülen özelliğe ait performans 

ölçütlerinin karşılanma derecesini ortaya koymaktadır (Keeves, 1998; Moskal ve 

Leydens, 2000; Popham, 1997). Performans değerlendirmede ise, ölçme aracı olarak 

sıklıkla dereceli puanlama anahtarları tercih edilmektedir. Dereceli puanlama anahtarı, en 

genel ifadeyle, en düşük ve en yüksek seviyesi önceden belirlenmiş ölçütler (kriterler ya 

da boyutlar) bütünü olarak tanımlanmaktadır (Callison, 2000). Dereceli puanlama 

anahtarları, bütünsel (ya da genel izlenimle puanlama) ve analitik dereceli puanlama 
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anahtarı olmak üzere ikiye ayrılır. Bütünsel puanlama anahtarı performansın geneline 

odaklanırken; analitik dereceli puanlama anahtarı performansı hedefler doğrultusunda 

belirli parçalara ayırarak değerlendirmeyi sağlar (Mertler, 2001). Bütünsel dereceli 

puanlama anahtarı, performansın ve ürünün bileşenlerini ayrı ayrı değerlendirmeden bir 

bütün olarak ve öğrencilerin gösterdikleri performansı süreç sonunda tek bir puanla 

değerlendirilmesini ve sağlar (Kutlu vd., 2008; Mertler, 2001; Moskal, 2000). Bütünsel 

puanlama anahtarı performansın oluşumunda etkili olan süreçten ziyade, performans 

çalışması sonucu ortaya çıkan ürüne ve bu ürünün niteliğine önem vermektedir (Atılgan, 

Kan ve Doğan, 2007). Analitik dereceli puanlama anahtarında, performans sürecinin 

belirli bölümleri veya performans sonucu ortaya çıkan ürünün parçaları ayrı bir biçimde 

puanlanmaktadır. Daha sonra ayrı hesaplanan puanlar toplanarak, performansa ilişkin 

toplam puan elde edilmektedir (Moskal, 2000). Analitik dereceli puanlama anahtarlarının 

süreci de değerlendirmesi yönüyle sıklıkla tercih edildiği bilinmektedir. Araştırmada, UB 

programını uygulayan tüm okullarda fen bilimleri derslerinde hazırlanan performans 

çalışmalarının değerlendirilmesi için geliştirilen analitik dereceli puanlama anahtarı 

kullanılmıştır. 

Performans değerlendirmede, ölçme ve değerlendirme uygulamalarının 

güvenirliğini yüksek tutmak oldukça önemlidir. Bu araştırmada olduğu gibi; analitik 

dereceli puanlama anahtarları, her ne kadar puanlama sürecine subjektif kanaatlerin 

girmemesi için sıklıkla tercih edilse de değerlendirmelerin birden fazla puanlayıcı ile 

yapılmasının<güvenirliği arttıracağı düşünülmektedir (Abedi, Baker ve Herl, 1995). 

Puanlayıcı sayısının artması performans çalışmalarının birçok yönüyle 

değerlendirilmesine olanak sağlamaktadır. Aynı zamanda, ölçülmek istenen özelliğin 

bireyde var olup olmadığını tek bir puanlayıcının kanısına dayanarak tespit edilmesi 

değerlendirmenin güvenirliğini düşürecektir. Bu nedenle, performans çalışmalarının 

ölçülmesinde birden fazla puanlayıcının işe koşulması bir gereklilik haline gelmiştir. 

Bununla birlikte, puanlayıcı kanısına dayalı olarak yapılan değerlendirmelerde 

puanlayıcılar en önemli hata kaynağı olarak görülmektedir (Airasian, 1994; Doğan ve 

Anadol, 2017) Performans değerlendirme sürecinde, puanlayıcıdan kaynaklanan 

puanlayıcıların bireysel özellikleri, puanlayıcı sayısı, puanlayıcıların görüş ayrılıkları, 

çevredeki değişkenlerin puanlayıcıyı etkilemesi vb. çeşitli hata kaynakları ile 

karşılaşılabilir (Kim, 2000). Puanlayıcılardan kaynaklanan hatalar, puanlayıcılar arası 

tutarlılığı etkileyerek puanlayıcı güvenirliğini düşürür. Puanlayıcıların, performans 

değerlendirmeleri güvenilir biçimde yürütmesi, olabilecek en az hatayla tamamlaması ve 
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hata ihtimalini artıran faktörleri tanıması; ölçme ve değerlendirmeye karışacak olası 

hataları, diğer bir ifadeyle tesadüfi hataları, düşürür. Ölçmeler, puanlayıcıların aynı yanıta 

aynı puanı vermeleri sağlandığı ölçüde objektiftir ve ancak bu durumda güvenirliğe 

ilişkin kanıt elde edilmiş olur (Shavelson ve Webb, 1991; Turgut ve Baykul, 2010). 

Performansa dayalı durum belirlemede, bireyler hakkında kararlar almadan önce, yapılan 

ölçmelere ilişkin güvenirlik kanıtı elde edebilmek için puanlayıcılar arası tutarlılığın 

incelenmesi gereklidir. Bununla birlikte, puanlayıcı güvenirliğinin ve puanlama 

objektifliğinin sağlanması en önemli sınırlılık olarak karşımıza çıkmaktadır. Bundan 

dolayı, puanlayıcı güvenirliğinin artırılması, yapılan ölçmenin güvenirliğinin 

artırılmasında önemli bir ön koşuldur. Puanlayıcıdan kaynaklanan hataların en az 

seviyeye indirilmesinin puanlayıcı sayısını artırmakla mümkün olduğu bilinmektedir 

(Johnson, Penney ve Gordon, 2000; Swartz vd., 1999). Puanlayıcıdan kaynaklanan 

hataların en düşük seviyede olduğunu söyleyebilmek için, iki veya daha fazla 

puanlayıcıyı işe koşmakla birlikte, puanlayıcılar tarafından yapılan puanlamadan elde 

edilen madde ve test puanları arasında da anlamlı düzeyde bir farklılık olmaması 

gerekmektedir. Ölçmede güvenirlik düzeyini artırmak için puanlayıcı güvenirliğini 

artırmaya çalışmak, ölçmenin konusunu oluşturan bilişsel, duyuşsal ve psikomotor 

davranış alanlarını içinde barındırabilen performansa dayalı durum belirlemede daha 

büyük önem kazanmaktadır (Deliceoğlu, 2009). Bu doğrultuda, araştırmada iki, üç ve beş 

sayıda puanlayıcı ile performans çalışmalarının değerlendirilmesi yapılmaya çalışılmıştır. 

Ölçme ve değerlendirme işlemlerine puanlayıcıdan kaynaklanan hataları ve 

yapılan uygulamalarının güvenirliğini belirlemede KTK, G Kuramı ve Madde Tepki 

Kuramı (MTK) gibi temel ölçme kuramlarından yararlanılabilir. Bu araştırmada, 

performansa dayalı durum belirlemede, KTK ve G Kuramına dayalı geliştirilen yöntem 

ve teknikler kullanılarak puanlayıcılar arası güvenirlik düzeyleri belirlenmeye 

çalışılmıştır. Kuramların ve uygulanmasındaki desenlerin çeşitliliği elde edilen güvenirlik 

katsayılarının farklılaşmasına neden olmakla birlikte, uygulamalardan farklı bilgiler elde 

edilmesini de sağlamaktadır. KTK tesadüfi hatalar üzerine kurulmuştur. “X=T+E”, temel 

denkleminde “E” ile sembolize edilen hata türü, kaynağı ve yönü belli olmayan tesadüfi 

hatalardır (Baykul, 2000). Bu tür hatalar, ölçmeyi yapanın dikkatsizliği, ölçme ortamı, 

ölçme aracı ve diğer pek çok faktörün neden olduğu hata türüdür (Atılgan, Kan ve Doğan, 

2007; Shavelson ve Webb, 1991). KTK ile tek seferde sadece bir hata türüne ilişkin 

güvenirlik katsayısı hesaplandığından, her bir var olması muhtemel hata kaynağı için ayrı 

ayrı analiz yapılması gerekmektedir. Buna ek olarak, hata kaynaklarının birlikte 
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oluşturduğu etkileşimin hesaplanamaması KTK için bir sınırlılık olarak görülmektedir. 

1940’ta temelleri atılan G Kuramı, KTK ve varyans analizinin (ANOVA) bir devamı 

niteliğindedir. G Kuramında çeşitli ve çok sayıdaki hata kaynaklarının, tek bir analizle 

ayrı ayrı belirlenebilmesi kuramın önemini ve kullanışlılığını artırmaktadır. Ayrıca çeşitli 

hata kaynaklarının hem ayrı ayrı hem de birbirleriyle etkileşimlerinden kaynaklanan 

hataları ortaya çıkaran Güvenirlik (G) katsayısının elde edilmesi G Kuramının tercih 

edilme sebebidir (Brennan, 2001; Shavelson & Webb, 1991). G Kuramı sayesinde farklı 

hata kaynaklarının varyansa olan etkisi belirlenerek, güvenirliğin arttırılmasını sağladığı 

düşünülmektedir (Eason, 1989).   

Araştırmada, öğrenen özelliklerini birçok yönüyle gözlemleme imkanı sunan 

performans çalışmaları kullanılmıştır. Performans çalışmaları analitik dereceli puanlama 

anahtarı kullanılarak değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmede farklı sayıda puanlayıcının 

olduğu durumlardaki puanlamaların güvenirliği tespit edilmeye çalışılmıştır. Bununla 

birlikte, uzman kanısına dayalı puanlamalarda hata kaynağı olarak belirlenen puanlayıcı 

sayısının performansa dayalı durum belirlemedeki önemi üzerinde durulmuştur. 

Puanlayıcılardan kaynaklanan hataların ölçme işlemine ne düzeyde karıştığını belirlemek 

üzere farklı kuramların farklı tekniklerinin olması; analizler sonucu elde edilen sonuçların 

karşılaştırılması ve kuramların hangisinin daha hassas sonuçlar verdiğinin tespit edilmesi 

ihtiyacını açığa çıkarmıştır (Cronbach, Gleser, Nanda ve Rajaratnam, 1972; Güler, 

Uyanık ve Teker, 2012; Shavelson ve Webb, 1991). 

Amaç 

Bu araştırmanın amacı, analitik dereceli puanlama anahtarı kullanılarak 

performansa dayalı durum belirlemede, puanlayıcılar arası güvenirlik düzeylerini KTK 

ve G Kuramına dayalı teknikleri kullanarak belirlemek ve karşılaştırmaktır.  

Araştırmanın genel amacı doğrultusunda, aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır: 

1. İki, üç ve beş puanlayıcı ile puanlama yapıldığında, elde edilen puanların 

tutarlılığı Kappa istatistik tekniğine göre farklılaşmakta mıdır? 

2. İki, üç ve beş puanlayıcı ile puanlama yapıldığında, elde edilen puanların 

tutarlılığı Krippendorff alfa istatistik tekniğine göre farklılaşmakta mıdır? 

3. Tüm değişkenlik kaynaklarının çaprazlanmış olduğu tümüyle çaprazlanmış 

desen (bxmxp) sonucunda elde edilen G ve Phi katsayıları nasıl farklılaşmaktadır? 
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4. KTK ve G Kuramına dayalı yapılan analiz bulgularına göre elde edilen 

güvenirlik katsayıları birbirleriyle tutarlılık göstermekte midir? 

Önem 

Küreselleşme ve bilgi toplumlarının oluşumu, değişim ve dönüşüm sürecini 

kaçınılmaz hale getirmiştir. Öğrenen özellikleri de bu süreçten etkilenerek çeşitlenmiş, 

çeşitlenme sonucu da bireyler arası farklılıklar artmıştır. Bu nedenle, geleneksel ölçme ve 

değerlendirme yöntemleri öğrenenlerin var olan durumlarını ortaya çıkarmada yetersiz 

kalmış ve onların üst düzey becerilerini ölçmede tamamlayıcı ölçme ve değerlendirme 

yaklaşımlarına olan ihtiyacı artırmıştır. Bu araştırmada, tamamlayıcı yaklaşımlardan olan 

performansa dayalı durum belirleme kullanılmıştır. Bu kapsamda hazırlanan öğrenci 

çalışmaları, öğrencilerin günlük yaşamlarında karşılaştıkları problemleri, fen bilimleri 

aracılığıyla nasıl çözdüklerini ve problem çözmek için sahip oldukları bilgi ve becerileri 

nasıl kullandıklarını gözlemleme imkânı sağlamaktadır. Çalışmaların günümüz öğrenen 

özelliklerinden fen okuryazarlığı ile birebir örtüştüğü görülmektedir. Araştırmanın bu 

yönüyle, ulusal ve uluslararası düzeyde yapılması planlanan performans görevi 

çalışmalarında fen okuryazarlığını ortaya koyma biçimi açısından örnek teşkil edeceği 

düşünülmektedir. 

Performansa dayalı durum belirleme çalışmaları sonucunda bireyler hakkında 

isabetli kararların alınması güvenilir (diğer bir ifadeyle tutarlı) değerlendirmelerin 

yapılmasına bağlıdır. Değerlendirmelerde puanlayıcıların (öğretmenler) yer alması, 

ölçmeye puanlayıcılardan kaynaklanan hataların karışma ihtimalini artırmaktadır. Diğer 

taraftan da, tek bir puanlayıcı ile bireylerin güvenilir bir biçimde değerlendirilmelerinin 

mümkün olmadığı bilinmektedir. Bu nedenle, puanlayıcı sayısının artırılmasının, ölçme 

ve değerlendirme uygulamalarına karışan hataları azaltacağı düşünülmektedir. Bu 

durumda da, puanlamada yer alan birey sayısının değişmesinin yapılan puanlamaların 

güvenirliğini etkilediği bilinmektedir. Bunun sonucunda, puanlamaların tutarlılığının, 

diğer bir ifadeyle puanlayıcılar arası güvenilirliğin, test edilmesi ihtiyacı söz konusu 

olmuştur. Puanlayıcılar arası güvenirliğin test edilmesinde farklı kuramlara dayalı farklı 

tekniklerin olması; bu kuram ve tekniklerden hangisinin daha güvenilir sonuçlar sağladığı 

görmek ve hangisinin performans çalışmalarının değerlendirilmesinde kullanılmasına 

karar verilmesi ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Araştırmadaki çalışmaların 

değerlendirilmesinde puanlayıcı sayısı değiştikçe ilgili tekniklere bağlı olarak puanlayıcı 
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güvenirliğinde bir değişme olup olmayacağının, eğer olursa bunun düzeyinin tespit 

edilmesi ve en uygun puanlayıcı sayısının belirlenmesi çalışmanın bir diğer önemli 

noktasını oluşturmaktadır. 

Sayıltılar 

Puanlayıcıların UBDP fen bilimleri derslerinin iç değerlendirme sürecinde esas 

alınan analitik dereceli puanlama anahtarını kullanarak, birbirinden bağımsız puanlama 

yaptıkları varsayılmıştır. Bununla birlikte, çalışma grubunda yer alan puanlayıcıların 

süreçte dikkatli davranmalarını sağlamak amacıyla puanlama yapmaları için yeterli süre 

verilmiş ve puanlamaları yoğun olmadıkları bir zaman diliminde yapmaları istenmiştir. 

Böylece puanlayıcının kendisinden kaynaklanabilecek hataların en az seviyeye 

indirgenmesi amaçlanmıştır. Bu önlemlere rağmen kontrol edilemeyen başka 

değişkenlerin de var olabileceği düşünüldüğünden çalışma grubunda yer alan 

puanlayıcıların öğrenci çalışmalarını puanlamalarını titizlikle yürüttükleri varsayılmıştır. 

Sınırlılıklar 

Araştırma puanlayıcı sayıları açısından, pratik olarak kullanılmasının mümkün 

olduğu düşünülen iki, üç ve beş puanlayıcı ile sınırlandırılmıştır. 
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BÖLÜM 2 

KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE 

Araştırmanın bu bölümünde, kavramsal ve kuramsal temelleri oluşturan bilgilere 

yer verilmiştir. Öncelikle araştırmanın temel konusu olan puanlayıcılar arası güvenirlik 

üzerinde durulmuştur. Ardından KTK ve bu kuramın devamı niteliğinde görülen G 

Kuramı açıklanarak; ilgili kuramlarda yaygın olarak kullanılan puanlayıcılar arası 

güvenirlik kestirim yöntemleri ele alınmıştır. Son bölümde ise problem durumu ile ilgili 

alan yazında yapılan çalışmalara yer verilmiştir.  

Güvenirlik 

Eğitim sistemi içinde öğrenenlerin; hedeflenen istendik davranışa sahip olup 

olmaması, eğer sahipse ilgili niteliğin derecesini belirlemek için ölçme ve değerlendirme 

uygulamalarından yararlanılmaktadır.  

Ölçme sonucu elde edilen puanlara dayalı olarak değerlendirmeler yapılmakta ve 

öğrenenlerle ilgili başarı, tutum, algı, motivasyon, zeka vb. gibi öğrenen özellikleri 

hakkında kararlar alınmaktadır. Bu kapsamda eğitimde alınan kararların isabetliliği, 

ölçme işlemine karışan hataları azaltmak ve eğer mümkünse bu hataları ortadan 

kaldırmakla doğru orantılıdır. Ölçme sonuçlarında hatalara kaynaklık eden ve farklılığa 

neden olan iki tür varyans (değişkenlik) vardır (Kieffer, 1998; Shavelson, Webb ve 

Rowley, 1989): sistematik ve sistematik olmayan (random) varyans. Sistematik varyans, 

kestirilebilen ve yordanabilen varyanstır. Ayrıca, ölçmeden meydana gelen değişimi ifade 

eder. Sistematik olmayan varyans, diğer bir ifadeyle (istenmeyen varyans ya da hata 

varyansı) ise, ölçme işleminden, ölçmenin yapıldığı örneklemden, dış etkenler ya da şans 

faktörü gibi nedenlerle ortaya çıkan farklılıkları ve puan değişikliklerini ifade etmektedir. 

Yapılan ölçmelerin ve ölçme sonuçlarının güvenilirliği doğrudan sistematik olmayan hata 

kaynakları ile ilgilidir. Ölçme uygulamalarının temelini güvenilir ölçme sonuçlarının elde 

edilmesi oluşturmaktadır. Ancak yine de ölçme işlemine karışan kimi zaman kaynağı, 

yönü, düzeyi vb. belli olmayan bazı hatalar söz konusudur. Ölçme uygulamalarında 

hatalar genel olarak sabit, sistematik ve tesadüfi olarak sınıflandırılmaktadır. Bu hatalar 

ölçmelerin güvenirliğini etkilemektedir. Sabit hatalar, bir ölçmeden diğerine değişmeyen 
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hatalar iken; sistematik hatalar ölçmeciye, ölçülen büyüklüğe, ölçme koşullarına vb. 

durumlara bağlı olarak değişen hatalardır. Tesadüfi hatalar ise ölçme sonuçlarına hangi 

kaynaktan ne derece karıştığı belirlenemeyen hatalardır (Crocker ve Algina, 1986). 

Ölçmede farklılıklara ve puan değişimlerine neden olan kaynaklar tesadüfi hata 

kaynaklarıdır ve sistematik olmayan varyans içinde yer almaktadır.   

Bir ölçme aracıyla, aynı koşullar altında tekrarlanan ölçümlerde elde edilen ölçüm 

değerlerinin kararlılığının bir göstergesi olan güvenirlik, tesadüfi hata kaynaklarından 

etkilenmektedir ve ölçmeye karışan hata miktarı ile ters orantılıdır. Başka bir ifadeyle, 

ölçmeye karışan hata miktarı ne kadar azsa güvenirlik düzeyinin o kadar yüksek olduğu 

bilinmektedir (Baykul, 2000). Tesadüfi hatalar, ölçülen bireyin kendisinden (bireyin 

motivasyonu, algı düzeyi, psikolojik özellikleri vb.) kaynaklanabileceği gibi birey dışı 

faktörlerden de (ölçme ortamı, ölçme aracı, puanlayıcı vb.) kaynaklanabilir. 

Üst düzey öğrenen özelliklerinin ölçülmesinde, özellikle performansa dayalı 

durum belirleme çalışmalarında, süreç ve sonuç (diğer bir deyişle ürün) birlikte ele 

alınmaya çalışılmaktadır. Ancak böyle kapsamlı çalışmaların, güvenilir (diğer bir 

ifadeyle hatalardan arınık) ölçme ve değerlendirme uygulamaları kolay olmamaktadır. Bu 

çalışmalarda ölçme işleminin her aşaması puanlayıcılar tarafından istenilen düzeyde takip 

edilememekte ve değerlendirilememektedir. Puanlama, ölçme işleminin en kritik 

noktasıdır. Performans değerlendirmelerinde puanlayıcı kanısı devreye girdiğinden, 

puanlayıcılar önemli bir hata kaynağı olarak görülmektedir. Çünkü puanlayıcıların öznel 

yargıları puanlama işlemine karışmakta ve bir hata kaynağı oluşturmaktadır (Urbina, 

2004). Sonuç olarak, puanlayıcıdan kaynaklanan hatalar, tesadüfi hata kaynağı olarak, 

birey dışı faktörlerin başında gelmektedir. Bu kapsamda, ölçme işlemine karışan hataları 

azaltmak ve kapsamlı uygulamalar yapmak üzere puanlayıcı sayısının artırılması ihtiyacı 

ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte, birden fazla puanlayıcının olması da puanlamalar 

arasındaki güvenirliğin belirlenmesi ihtiyacını ortaya çıkarmıştır.  

Puanlayıcı güvenirliği, ölçülmeye çalışılan ilgili özelliğe ilişkin verilen puanlar 

arasındaki tutarlılığın derecesi olarak bilinmektedir. Bununla birlikte, yansızlık ve uyum 

hakkında da detaylı bilgi vermektedir. Puanlayıcı güvenirliği, puanlayıcı içi ve 

puanlayıcılar arası güvenirlik olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Eğer bir puanlayıcının 

verdiği puanların arasında tutarlılıktan söz ediliyorsa puanlayıcı içi güvenirlik, birden 

fazla puanlayıcının puanları arasındaki tutarlılığın derecesinden söz ediliyorsa 

puanlayıcılar arası güvenirlik olarak ifade edilmektedir (Crocker ve Algina, 1986; 
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Jonsson ve Swingby, 2007). Bu tutarlılık derecesi ne kadar yüksekse, yapılan 

puanlamanın da güvenirliği artacaktır. Ayrıca tutarlılık, puanlayıcıların her bir test 

maddesine verdikleri puanlar arasındaki farklılıklar sebebiyle değişmektedir. 

Puanlayıcılardan kaynaklanan hataların en az düzeyde olduğu ya da mümkünse hiç 

olmadığından bahsedebilmek için, iki veya daha fazla sayıdaki puanlayıcı tarafından 

yapılan puanlamalardan elde edilen madde ve test puanları arasında anlamlı bir farkın 

olmaması gerekmektedir.  

Performansa dayalı durum belirleme çalışmaları, günümüzde giderek önemi artan 

en önemli tamamlayıcı değerlendirme yaklaşımlarındandır. Bununla birlikte, 21.yy 

öğrenen özelliklerinin bu kadar çeşitlendiği eğitim sistemi içinde geleneksel ölçme ve 

değerlendirme yöntem ve tekniklerin yanında tamamlayıcı yaklaşımları da kullanmak 

ihtiyaç haline gelmiştir. Bu noktada, öğrenenler hakkında isabetli kararlar vermek için 

ölçme ve değerlendirme uygulamalarının da hatalardan arınık olması önem arz 

etmektedir. Bu nedenle, performansa dayalı durum belirleme çalışmalarında öğreneni her 

yönüyle gözlemlemek, hedeflenen davranış değişikliğinin düzeyini ölçmek ve öğretimde 

sağlanması gereken kazanımlara sahip olma derecesini belirlemek gibi temel nedenlerle 

analitik dereceli puanlama anahtarı kullanarak performans değerlendirmesi yapmak 

yerinde bir karar olarak düşünülmektedir. 

Performansa dayalı ölçme ve değerlendirme uygulamalarında, değerlendirme 

sürecinde puanlayıcı kanılarının ölçme işlemine karışması sebebiyle puanlayıcıların 

önemi artmıştır. Bu nedenle, puanlayıcıların verdikleri kararların isabetliliğini 

değerlendirmek üzere farklı sayıdaki puanlayıcıların verdikleri madde ve test puanlarının 

birbirleriyle ne derece tutarlı olduğunun belirlenmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır (Atılgan, 

Kan ve Doğan, 2011). Bu amaçla kullanılabilecek KTK, MTK ve G Kuramına dayalı 

olarak geliştirilen pek çok yöntem ve teknik bulunmaktadır (Baykul, 2000). Bu yöntem 

ve tekniklerden bazılarına; uyum yüzdesi, korelasyonel teknikler, Cohen’in Kappası (κ), 

Fleiss’in Kappa değeri, ağırlıklandırılmış kappa (κw), Kendall’ın uyum (W) katsayısı, 

Krippendorff alfa katsayısı, log-linear analizi, Rasch modeli, G ve K çalışmaları örnek 

olarak gösterilebilir. Yöntem ve tekniklerin kullanımı: araştırmanın amacına, 

araştırmacının belirlemek istediği ölçme hatasına, kullanılan ölçeğin türüne, örneklem 

büyüklüğüne vb. göre çeşitlilik göstermektedir (Goodwin, 2001). 

Bu araştırmada, KTK’ya dayalı olarak geliştirilen Kappa ve Krippendorf alfa 

istatistik teknikleri kullanılarak iki, üç ve beş sayıdaki puanlayıcılar arası uyum düzeyleri 
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hesaplanmıştır. G Kuramı kapsamında ise, (b x m x p) deseninin puanlayıcı sayısı 

değişimi ile K çalışmaları sonucunda ortaya çıkan G ve Phi katsayıları belirlenerek 

puanlayıcılar arası güvenirlik analizleri yapılmıştır. Giderek önemi artan performansa 

dayalı durum belirleme çalışmalarında farklı tekniklere dayalı puanlayıcılar arası 

güvenirlik düzeylerinin belirlenmesinin ve bu tekniklerden hangisinin kapsamlı bilgiler 

verdiğinin ortaya konmasının alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  

Klasik Test Kuramı (KTK)  

Bir ölçme teorisi olan KTK’nın temelleri 1900’lü yılların başında, Charles 

Edward Spearman’ın hata içeren test sonuçlarının gerçek değer ile arasındaki ilişkiyi 

açıklama çalışmalarıyla atılmıştır. Daha sonra Spearman ve William Brown, bir testin iki 

yarısı arasındaki korelasyonun testin tamamını kapsaması amacıyla Spearman-Brown 

katsayısını geliştirerek, birlikte kurama katkı sağlamaya devam etmişlerdir. KTK daha 

sonra birçok bilim insanı tarafından ele alınmış ve kuram bazı yönleriyle yeniden 

açıklanmaya çalışılmıştır (Crocker ve Algina, 1986). 

Geliştirildiği günden bugüne çeşitli ölçme ve değerlendirme uygulamalarında 

kullanılan KTK’ya göre, bireyin psikolojik bir ölçme aracından aldığı puanın o bireye ait 

gözlenen puan olduğu ve bu puanın gerçek puan ve hata puanından oluştuğu 

varsayılmaktadır. Gerçek puan doğrudan ölçme yoluyla elde edilemediğinden bazı 

varsayımlarla gözlenen puanlardan kestirme yoluna gidilir. Bu yüzden KTK’ya “gerçek 

puan teorisi” de denilmektedir (Baykul, 2015). KTK’da bireyler, ölçme aracına verdikleri 

tepkiler ile değerlendirilirler. Diğer bir ifadeyle, bireylerin ölçme aracından aldıkları 

puanlar, onların ölçülmek istenen özelliğe sahip olma düzeylerini göstermektedir 

(Baykul, 2000).  

KTK’da, hatanın tesadüfi olduğu varsayılmaktadır. Ölçülmek istenen bireyin bir 

testteki bir maddeye verdiği cevaplar (X), diğer bir ifadeyle gözlenen puanlar, bireyin 

madde ile ölçülmek istenen özelliğe sahip olma derecesi yani gerçek puan (T) ve hata (E) 

ile ifade edilir. Buna göre, KTK’nın temel eşitliği aşağıda verilen formüldeki gibidir 

(Baykul, 2000; Cohen ve Swerdlik, 2013; Crocker ve Algina, 1986; Spearman, 1904). 

X = T + E 

KTK’ ya göre hata, yukarıdaki eşitlikten de anlaşılacağı üzere, gerçek puan ile 

gözlenen puan arasındaki fark olarak tanımlanmaktadır. KTK, hatanın tespit edilmesi ve 

en doğru biçimde tanımlanmasının ölçme yapan kişiyi (diğer bir ifadeyle puanlayıcıyı) 
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gerçek puana yaklaştıracağını kabul etmektedir.  KTK, kaynağı ve yönü belli olmayan 

tesadüfi hatalara odaklanmaktadır. Tesadüfi hataların varlığı, yapılan ölçmelerin 

güvenilirliğinin sorgulanması ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bu sebeple bir ölçmenin 

güvenilirliği; o ölçümün tesadüfi hatalardan arınıklık derecesi olarak tanımlanmaktadır. 

Bu derece “güvenirlik katsayısı” adı verilen bir değer ile ifade edilmektedir ve 

korelasyona dayalı olarak hesaplanmaktadır. Güvenirlik katsayısı, korelasyonel bir 

katsayı olarak gerçek puan ve gözlenen puanlardan kaynaklanan varyansların oranıdır.  

Bu oran.  

 

seklinde ifade edilmektedir. 

            Bu kapsamda KTK’nın temel varsayımları: 

● Gerçek puan ile hata puanının toplamı gözlenen puanın belirlenmesini sağlar. 

● Gerçek puan ve hata puanları birbirinden bağımsızdır  

● İki farklı ölçmeye ait hesaplanan hata puanları arasında bir ilişki yoktur.   

seklinde açıklanabilir (Crocker ve Algina, 1986). 

    Varsayımlardan anlaşılacağı üzere, herhangi bir ölçmede bir bireyi etkileyen 

seçkisiz hatalar, aynı bireyi bir başka ölçme uygulamasında etkileyen hatalardan 

bağımsızdır. Bu durumda KTK’ya göre, hatanın en iyi şekilde tanımlanmasına ve 

tespitine yönelik çalışma yapılması ölçme yapan kişiyi gerçek puana yaklaştırır. 

Temelleri uzun yıllar önce atılan bu kuramın bazı sınırlılıkları da vardır. Bunlar: 

● Tüm parametreler gruba bağlı olarak belirlenir. Diğer bir ifadeyle, testten ve 

maddelerden elde edilecek her türlü bilgi (madde güçlüğü, madde ayırt ediciliği, standart 

sapma, ortalama) sadece o grup için geçerlidir.  

● Ölçmenin standart hatası örneklemde yer alan tüm bireyler için aynıdır.  

● Ölçme hatalarının varyansı tüm yanıtlayıcılar için aynı kabul edilir 

● Aynı test başka bir gruba uygulandığında elde edilen madde ve test istatistikleri 

değişkenlik gösterebilir.   



30 

● Düşük ve yüksek yetenek düzeyinde yer alan bireyler için güvenirliği yüksek 

yetenek analizleri yapmada yetersiz kalmaktadır. Testler genellikle orta yetenek 

düzeyindeki bireyler için geliştirilmiştir. 

● Bir testten elde edilen puanları başka bir testten elde edilen puanlarla 

karşılaştırabilme, eğer testler eşdeğer ise mümkün olabilir.   

 şeklinde ifade edilmektedir (Embretson ve Reise, 2000). 

KTK’nın odak noktası olan tesadüfi hatalar; ölçülmeye çalışılan kişiden, 

puanlayıcıdan, ölçme aracından, ölçme ortamından vb. gibi çeşitli nedenlerden 

kaynaklanabilir. Eğer puanlamaya karışan hataların puanlayıcılardan kaynaklandığı 

düşünülüyor ise, puanlayıcılar içi ve puanlayıcılar arası güvenirlikten bahsedilir. Bu 

araştırmada, birbirinden bağımsız puanlayıcıların aynı performans görevini puanlaması 

ve tutarlı sonuçlar vermelerinin bir göstergesi olan puanlayıcılar arası güvenirlik üzerinde 

durulmuştur. Puanlayıcılar arası güvenirlik: Pearson momentler çarpımı korelasyonu, 

uyuşma yüzdesi, Kappa istatistiği, Krippendorff alfa istatistiği ve ortalamaların 

karşılaştırılması gibi farklı yöntem ve teknikler kullanılarak test edilebilmektedir 

(Goodwin, 2001). Puanlayıcı güvenirliğinin belirlenmesinde kullanılmak üzere KTK’ya 

dayalı olarak geliştirilen bu tekniklerin bazı sınırlılıkları bu tekniklerin incelenmesi 

ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bu nedenle, araştırma kapsamında analitik dereceli 

puanlama anahtarı ile performansa dayalı durum belirleme çalışmasında, KTK’ya dayalı 

olarak geliştirilen puanlayıcılar arası güvenirlik düzeylerini belirlemede kullanılan Kappa 

ve Krippendorff alfa istatistik teknikleri kullanılmıştır. Bu tekniklere dayalı analizler 

yapılarak farklı sayıdaki puanlayıcı durumlarında, tekniklerden hangisinin daha kapsamlı 

ve güvenilir sonuçlar sağladığı belirlenmeye çalışılmıştır.  

Kappa İstatistik Tekniği 

Kappa istatistik tekniği, puanlayıcı güvenilirliğinin belirlenmesinde kullanılan 

pek çok katsayının kökenini oluşturmaktadır (Brennen ve Prediger, 1981). Bu teknik ilk 

olarak Cohen (1960) tarafından ortaya atılmıştır (Fleiss, 1971; Landis ve Koch, 1977; 

Hunt, 1986; Nelson ve Pepe, 2000; Fleiss ve Cohen, 2003). Kappa istatistiği, şansla ortaya 

çıkan uyumun düzeltilmesine dayalı bir istatistik olarak kullanılmaktadır. Şansla gelen 

tesadüfî uyumluluk, beklenen uyum olarak ifade edilmektedir (Brennen ve Prediger, 

1981; Gwet, 2002; Nelson ve Pepe, 2000; Von Eye ve Mun, 2005; Oakleaf, 2009). Kappa 

istatistiği, sınıflama düzeyinde puanlama yapan iki puanlayıcının bir takım nesneye, 
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bireye, duruma verdikleri puanlar arasındaki uyum derecesinin tespit edilmesini sağlayan 

betimsel bir istatistiktir (Brennen ve Prediger, 1981). Kategorik değişkenler açısından 

uyumun değerlendirilmesinde kullanılmaktadır. Diğer tüm tekniklerde olduğu gibi Kappa 

istatistik tekniğinin uygulanması bazı varsayımların karşılanmasına bağlıdır. Bu 

varsayımlar; 

● Ölçütlere ayrılan obje (ya da nesne), birey ya da durum birbirinden bağımsız 

olmalıdır  

● Puanlayıcıların yaptıkları puanlamalar birbirinden bağımsız bir biçimde 

yürütülmelidir 

● Puanlamada kullanılan ölçütler de birbirinden bağımsız olmalıdır 

 şeklinde ifade edilmiştir (Brennen ve Prediger, 1981). 

    Puanlayıcılar arasında hesaplanan uyum derecesine işaret eden Kappa katsayısı 

-1 ile +1 arasında değişmekle birlikte, κ istatistiği değerlerinin yorumu için farklı değer 

aralıkları önerilmiştir (Fleis, 1971; Von Eye & Mun, 2005). Helms (1999) ve Goodwin 

(2001)’e göre; Kappa değerinin negatif olması istenmeyen bir durumdur ve puanlayıcılar 

arası uyumsuzluğu göstermektedir. Negatif değerler genelde dikkate alınmamaktadır 

(Goodwin, 2001). Eğer “0” değeri alıyorsa da tesadüfî uyuşmayı diğer bir ifadeyle, şansla 

ortaya çıkan uyumu temsil etmektedir (Anthony ve diğerleri, 2005; Fleiss, 1973). “+1” 

değer ise yüksek düzeyde uyuşmayı temsil eder. Kappa katsayısı değeri 0,40 ile 0,75 

arasında değişen değerler alıyor ise yeterli düzeyde bir uyuşma olduğunu, 0,75’ten büyük 

değerler ise mükemmel düzeyde bir uyuşma olduğunu göstermektedir. Cicchetti, Sparrow 

(1981) ve Fleiss (1981) tarafından Kappa değerleri için aralıklar; 0,40 tan daha küçük 

değerler beklenen uyumun ötesinde zayıf uyum; 0,40 ile 0,59 arasındaki değerler orta 

düzeyde uyum; 0,60 ile 0.75 arasındaki değerler beklenen uyumun ötesinde iyi uyum; 

0,75‟ten daha büyük değerler beklenen uyumun ötesinde mükemmel uyum şeklinde 

tanımlanmıştır. Puanlayıcılar tamamen fikir birliği içinde ise κ=1 değerini almaktadır ve 

bu değer puanlayıcılar arasında mükemmel düzeyde uyum olduğunu ifade etmektedir. En 

yaygın kullanılan ve κ değerlerini yorumlamak için Landis ve Koch (1977) tarafından 

geliştirilen aralıklar Tablo1’deki gibi ifade edilmiştir. 
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Tablo 1   

Kappa değeri referans aralıkları 

 

 Kappa istatistik sonuçlarının hesaplanması ve yorumlanması nispeten kolaydır. 

Kategori (ölçüt ya da kriter) ve puanlayıcı sayısından etkilenmediği bilinmekle birlikte; 

puanlayıcılar arasında oluşabilecek uyumun şans eseri (diğer bir ifadeyle tesadüfi uyum) 

olabileceğini de dikkate alarak hesaplama yapıldığından güvenirliği yüksek ölçümler 

yaptığı ifade edilmektedir (Silcocks, 1983). Puanlayıcılar arası güvenirlik belirlemede 

Kappa istatistiğinin kullanılması birtakım avantajlar sağlamaktadır. Kappa istatistiğinin 

hesaplanması ve sonuçların yorumlanması kolaydır. Puanlayıcılar arasındaki uyumun 

hem yönünü hem de miktarını vermektedir. Alabileceği en yüksek değeri, yani 1 değerini 

aldığında Kappa değeri puanlama yapılan birey sayısından ve puanlamada kullanılan 

kategori sayısından etkilenmemektedir (Silcocks, 1983). 

Kappa istatistiğinin avantajları olduğu kadar sınırlılıkları da mevcuttur. Her ne 

kadar rastlantısal olasılıkları hesaba katsa da, sistematik oluşan olasılıkları ve şans 

faktörlerini birbirinden net bir biçimde ayıramaması önemli bir sınırlılık olarak ortaya 

çıkmaktadır. Kategorik olmayan verilere uygulanması mümkün değildir. Örneklem 

büyüklüğünden ve araştırmaya konu olan grubun (örneklem ya da araştırma/çalışma 

grubu) istatiksel dağılım modelinden etkilendiği için farklı maddelerden ya da farklı 

çalışmalardan elde edilen değerlerin karşılaştırılması güçtür (Gwet, 2002; Landis ve 

Koch, 1977; Stemler, 2004). Kappa istatistik değerini yorumlamak için önerilen aralıklar 

birçok araştırmacı tarafından kabul görse de bu aralıklar kesinlik taşımamakla birlikte en 

küçük Kappa değeri belli değildir (Silcocks, 1983).  

Cohen’in Kappa katsayısı kullanımı, iki puanlayıcının olduğu ve aynı bireyleri 

aynı iki puanlayıcının puanladığı durumlarla sınırlı kalmaktadır. Bu nedenle ikiden fazla 

sabit sayıda puanlayıcı olduğu durumlar için yeni bir katsayının geliştirilmesi ihtiyacı 
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ortaya çıkmıştır (Fleiss, 1971). Bu sınırlılıktan hareketle, ikiden daha fazla puanlayıcı 

olduğu durumlarda puanlayıcılar arası uyumu belirlemek üzere temelleri Cohen’in 

Kappa’sına dayalı Fleiss Kappa tekniği geliştirilerek sıklıkla kullanılmaktadır (Fleiss, 

1971).   

Araştırmada, Kappa istatistik tekniğinin analitik dereceli puanlama anahtarında 

yer alan alt boyutlardan etkilenmemesi ve sadece puanlayıcı sayısı değişimi sonucunda 

ortaya çıkan tutarlılığı göstermesi sebebiyle tercih edilmiştir. UBDP’de her bir öğrencinin 

her bir alt boyutta ayrı ayrı değerlendirilmesini hedeflenmektedir. Bu kapsamda 

birbirinden bağımsız her bir alt boyutun ayrı bir biçimde tutarlılık analizinin yapılması 

önem taşımaktadır. Bu araştırmada, birbirinden bağımsız ikiden fazla kategori olması ve 

yine birbirinden bağımsız iki ve ikiden fazla puanlayıcının bağımsız bir biçimde 

puanlama yaptığındaki tutarlılığın belirlenmesi ihtiyacından dolayı Fleiss Kappa istatistik 

tekniği ile analizler yapılmıştır. Böylece birbirinden bağımsız farklı sayılardaki 

puanlayıcıların değerlendirmeleri arasındaki tutarlılık tespit edilmiştir.  

Krippendorff Alfa İstatistik Tekniği 

Krippendorff alfa (α) istatistik tekniği, ilk olarak içerik analizi çalışmalarında 

kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Kodlayıcılar arasındaki uyum düzeyini belirlemek 

üzere kullanılmıştır. Daha sonra bir uyum istatistiği olarak puanlayıcılar arasındaki 

uyumun (diğer bir deyişle tutarlılığın) belirlenmesi için de kullanılmaya başlanmıştır 

(Krippendorff, 2011). Krippendorff alfa istatistiği, Kappa istatistiği ile hangi 

puanlayıcının hangi puanı verdiğine önem vermemesi ve puanların toplam dağılımına 

bakılarak hesaplanması yönleriyle benzer özellikler göstermektedir (Artstein, 2008; 

Krippendorff, 2011). Ancak Kappa istatistiğinde gözlenen ve beklenen uyum dikkate 

alınırken, Krippendorff alfa istatistik tekniğinde gözlenen ve öngörülen uyumsuzluğun 

belirlenmesine dayalı hesaplamalar yapılmaktadır (Krippendorff, 2004).  

Krippendorff alfa, “0 ile +1” arasında değerler alır. Analizler sonucu alfa 

değerinin “1” olması değerlendiriciler arasındaki uyumun mükemmelliğini, “0” olması 

ise uyumsuzluğu ifade etmektedir. Bu durumda şansa bağlı (tesadüfi uyum) olarak 

gözlemciler uyumlu oldukları zaman α=0 olur. Alt birimlerin yorumlanması ise; alfa 

değerinin 0,67 ve daha az olması zayıf düzeyde uyumu; alfa değerinin 0,67 - 0,80 arasında 

olması, orta düzeyde uyumu ve alfa değerinin 0,80 ve daha yüksek olması da yüksek 

düzeyde uyumu ifade etmektedir. Bu durumların dışında, alfa değerinin negatif çıktığı da 
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gözlemlenmiştir; ancak güvenirlik çalışmasında amaç yüksek düzeyde güvenirlik elde 

etmek olduğu için bu değerler dikkate alınmamaktadır (Krippendorff, 1995).  

Tüm ölçek türlerinde (sınıflama, sıralama, aralıklı ve oran) kullanılabilir. Şansla 

oluşan yüzdenin düzeltilmesini de analize aldığından daha güvenilir uyum derecesi (diğer 

bir ifadeyle puanlayıcılar arası tutarlılık düzeyi) verir. Eksik veri olması halinde de 

kullanılabilmektedir. Kappa istatistik tekniğindeki iki puanlayıcı sınırlılığına karşın; hem 

iki hem de ikiden fazla sayıdaki puanlayıcılar arası tutarlılık düzeyinin hesaplanmasında 

kullanılabilir. Bununla birlikte Krippendorff alfa istatistiğinin; iki veya daha fazla 

puanlayıcının puanlaması sonrası elde edilen verilere uygulanabilmesi, her değişken için 

herhangi bir sayıdaki değere uygulanabilmesi, herhangi bir ölçek türü (sınıflama, sıralı, 

aralık, oran) ile ölçülmüş verilere uygulanabilmesi, farklı örneklem büyüklüklerinde 

kullanılabilmesi ve puanlamada tamamlanmayan veri (ya da eksik veri) olduğu 

durumlarda bile uygulanabilmesi gibi çeşitli avantajları vardır (Krippendorff, 2004).  

Birçok avantajına rağmen Krippendorff alfa istatistiğinin en önemli sınırlılığı, alfa 

değerinin negatif çıkmasıdır. Bu duruma kaynaklık eden iki neden vardır. Bunlardan ilki 

örnekleme hataları ikincisi ise sistematik uyumsuzluktur. Alanyazın incelendiğinde 

hataya neden olan örneklem büyüklüğünün kesin sınırı verilmemiştir. Ancak örneklemin 

çok az olduğu durumlarda alfa değerinin negatif çıkarak, anlamlılık düzeyinden 

etkilendiği gözlemlenmiştir (Krippendorff, 2004). Sistematik uyumsuzluk ise 

puanlamaya katılan puanlayıcıların, puanlamaya ilişkin tüm kurallara uymadıkları 

durumlarda ortaya çıkar. Her uyumsuzluk gibi puanların mükemmel uyumdan 

uzaklaşmasına neden olmasının yanında şansla beklenen uyumun derecesini düşürebilir 

(Krippendorff, 2004).  

Araştırmada farklı sayıdaki birbirinden bağımsız puanlayıcıların analitik dereceli 

puanlama anahtarı kullanarak değerlendirdiği bir performans çalışmasındaki 

puanlayıcılar arası tutarlılık düzeyi Krippendorf alfa istatistik tekniği ile hesaplanarak 

yorumlanmıştır. Tekniğin bu araştırmada olduğu gibi farklı sayıdaki örneklem 

durumlarında kullanılabilmesi, her bir ölçek türüne kolaylıkla uygulanabilmesi ve 

puanlayıcı sayısının ikiden fazla olduğu durumlarda kullanılabilmesi avantajlarından 

dolayı tercih edilmiştir. 
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Genellenebilirlik Kuramı 

G Kuramı, 1963–1965 yılları arasında ortaya çıkmıştır. Özellikle Cronbach, 

Rajaratnam ve Gleser tarafından yapılan çalışmalar sonucu anlam kazanmıştır. G Kuramı, 

Brennan (1983), Shavelson ve Webb’in (1991) katkılarıyla genişletilerek, yayımladıkları 

kitaplarla daha anlaşılır hale gelmiştir. Böylece kuramın çalışmalarda daha çok yer alması 

sağlanmıştır.  

G Kuramı, KTK’ya dayalı geliştirilmekle birlikte temelleri varyans analizine 

(ANOVA) de dayanmaktadır (Shavelson ve Webb, 1991). G Kuramı, KTK’nın ölçme 

işlemindeki hata kaynaklarını (zaman, maddeler, puanlayıcılar vb.) ayıramama ve hatalar 

arasındaki etkileşimi belirleyememe sınırlılıklarından doğan ihtiyaç ile geliştirilmiştir. G 

Kuramına dayalı yapılan analizler, ölçmeye çeşitli hata kaynaklarından karışan hataları 

ve miktarlarını tek bir analizle ayrı ayrı hesaplama olanağı sağlamaktadır. G Kuramı 

analizleri, tüm hata kaynaklarını hem ayrı ayrı hem de bu hata kaynaklarının birbirleriyle 

olan etkileşimlerinden kaynaklanan durumları birlikte ele alan bir güvenirlik katsayısının 

hesaplanabilmesini sağlaması yönüyle önemlidir (Brennan, 1992; Shavelson ve Webb, 

1991; Yin ve Shavelson, 2004). KTK ile güvenirlik hakkında tek bir güvenirlik analizi 

sonucu (diğer bir deyişle güvenirlik katsayısı) elde edilirken, G Kuramı puanların 

güvenirliğinin birçok açıdan değerlendirilmesine olanak sağlar. Böylece farklı hata 

kaynaklarının varyansa etkisi göz önünde bulundurularak, maksimum güvenirlik 

sağlanabilir (Eason, 1989). Güvenirliği hesaplamada kullanılan; KR-20, KR-21, 

Cronbach Alpha ve puanlayıcılar arası uyuşma yüzdesi gibi teknikler davranış 

ölçümlerindeki tüm güvenirlik hesaplama durumlarına uygulanabilecek teknikler 

değillerdir. Ölçme uygulamalarında puanlarda tutarlılığın sağlanamamasına neden olan 

puanlayıcı, test formu, madde vb. faktörlerin çok olması bu teknikleri kullanışlı 

kılmamakla birlikte güvenirlik hesaplamalarında kullanılmasının yetersiz olduğu 

bilinmektedir. Bu gibi durumlarda ölçme işlemlerine ilişkin güvenirlik katsayısının ve 

hata varyansının kestirilmesine yönelik geliştirilen yaklaşımlardan biri de varyans 

analizidir. Varyans analizi güvenirlik katsayısı kestirimi için uzun yıllardır 

kullanılmaktadır. G Kuramı özellikle varyans bileşenleri ve bileşenlerin analizleri üzerine 

yoğunlaşmaktadır (Crocker ve Algina, 2008). 

Brennan (2001), G Kuramının kökeninin kavramsal ve istatistiksel çalışmalardan 

oluştuğunu belirtmektedir. Ayrıca bu alt boyutları da kavramsal çalışmalar doğrultusunda 

gözlem evreni ve G çalışması, genelleme evreni ve D çalışması; istatiksel çalışmalar 
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doğrultusunda ise varyans bileşenlerini, hata varyanslarını, katsayı ve indisler şeklinde 

belirlemektedir. 

G Kuramının Kavramsal Çerçevesi 

G Kuramının kökeni ve kavramsal çerçevesinden yola çıkarak; ölçmeye ilişkin 

ölçülen birey, puanlayıcı, madde, ölçme aracı vb. her bir özellik yüzey (ya da facet) olarak 

tanımlanır (Brennan, 2001). G Kuramı ölçmeye dahil edilen her bir özelliği, diğer bir 

ifadeyle olası hata kaynaklarını, “değişkenlik kaynağı” olarak tanımlar. İlgili değişkenlik 

kaynaklarının düzeyleri de “koşullar” veya “seviyeler (levels)” olarak adlandırılırlar. Bu 

ifadeler, varyans analizindeki “faktör” ve “düzey” kavramlarına karşılık gelmektedir 

(Brennan, 2001; Crocker ve Algina, 1986, Shavelson ve Webb, 1991). Yüzeyler faktör 

veya değişkenlik kaynağı olarak da adlandırılabilir. Bu araştırmada olduğu gibi; bir ölçme 

durumunda puanlayıcı bir yüzey olarak kabul edilmişse puanlayıcı sayısı da bu yüzey için 

bir koşulu ifade etmektedir. G Kuramındaki koşul kavramı ise ANOVA desenindeki 

faktörlerin düzeyleri olarak düşünülebilir (Güler ve diğerleri, 2012). 

G Kuramında kabul edilebilir gözlemler evreni, ölçme uygulamasında yer alan 

yüzeylerin olası tüm öğelerini içerir; genelleme evreni ise ölçme uygulamasında yer alan 

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

yüzeyin her bir koşulu diğer tüm yüzeylerin her bir koşulu ile ilişkilendirilmişse (diğer 

bir ifadeyle gözlemlenmişse) bu tür desenler çaprazlanmış desen; eğer bir yüzeyin bazı 

koşulları diğer yüzeylerin bazı koşulları ile ilişkilendirilmişse de yuvalanmış desen olarak 

adlandırılmaktadır. Çaprazlanmış desenin gösteriminde yüzeyler arasına “x” işareti 

konulurken yuvalanmış desende yüzeyler arasına “:” işareti konulmaktadır. Eğer ölçme 

uygulamasına dâhil edilen yüzeylerden en az birisi sabit bir yüzey ise bu durumda desen 

karışık desen adını alır (Cardinet ve diğerleri, 2010; Shavelson ve Webb, 1991). G 

Kuramında araştırmada ihtiyaç duyulan desenler belirlenerek kullanılır. Desenler 

belirlendikten sonra ise G ve Karar (K) çalışmaları yürütülmektedir.  

Araştırmada G Kuramına dayalı (b x m x p) tümüyle çaprazlanmış desen 

kullanılmıştır. Puanlayıcılar performans çalışması hazırlayan bütün bireyleri analitik 

dereceli puanlama anahtarında yer alan tüm boyutlarda değerlendirdikleri için bu desen 

tercih edilmiştir. 
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Genellenebilirlik ve Karar Çalışması 

G kuramı analizlerinin amacı, ölçmeye esas olan bireylerin (ya da nesnelerin) 

gözlenen puanlarının evren puanlarına en uygun biçimde uyarlanmasını (diğer bir 

ifadeyle genellenebilmesini) sağlamaktır (Atılgan, 2004; Atılgan ve Tezbaşaran, 2005). 

Bu puanlar, KTK’da yer alan gerçek puan kavramına karşılık gelir.  Genellenebilirlik (G) 

çalışmaları ölçme hatalarının hangi değişkenlik kaynağından kaynaklandığını belirlemek 

için düzenlenmektedir. G çalışması için öncelikle ölçme örnekleminin genelleneceği 

evren ve değişkenlik kaynakları tespit edilmelidir. G çalışmalarının amacı yapılan ölçme 

işleminin farklı uygulamalarını öngörmek ve ölçmedeki değişkenlik kaynakları hakkında 

mümkün olduğunca fazla bilgi sağlamaktır.  

Araştırmacılar, güvenilir ölçme uygulamaları yapmak için K çalışmasına 

geçmeden önce ölçme yapılacak durumun genellenebilir verilere sahip olup olmadığının 

kontrolünü yapmalıdırlar (Crocker ve Algina, 2008). K çalışmalarının temelini, G 

çalışmasının sonuçları ve değerlendirmeleri oluşturmaktadır. K çalışması ile isabetli 

kararlar alabilmek adına ulaşılabilecek en yüksek düzeyde güvenirliğe ulaşmanın yolları 

aranır. Diğer bir ifadeyle, değişkenlerden kaynaklanan hataları tespit ederek,hangi 

koşulda en az hatayla ölçme yapılabileceğini belirlemeyi hedefler (Crocker ve Algina, 

1989). Bunu yaparken de varyans bileşenlerini kullanarak varyansların farklı 

durumlardaki kestirimlerini hesaplayarak yorumlanmasını sağlar (Brennan, 2001). 

K çalışmalarında araştırmacılar öncelikle genelleme yapmak istediği yüzeylerin 

sayısını ve genişliğini tanımlamalıdır. Bununla birlikte performansa bağlı durum 

değerlendirme için bağıl ve mutlak olmak üzere iki farklı değerlendirmeden hangisini 

kullanacağını seçmelidir (Brennan, 2001). Bağıl değerlendirme ile bireyler, ölçme 

sonuçlarının elde edildiği grup normlarına bağlı olarak değerlendirilirken; mutlak 

değerlendirmede bireyler daha önceden belirlenmiş mutlak bir ölçüte (kriter veya 

referans) göre değerlendirilirler. Yani bireyler gruptan tamamen bağımsız olarak 

değerlendirilirler. Bu nedenle, ilgili değerlendirmeye esas olan ölçme hatalarının 

hesaplanması gerekmektedir (Shavelson ve Webb, 1991). Ardından bağıl ve mutlak 

hatalara göre de G ve Phi (Ф) katsayıları hesaplanmaktadır.  

KTK’daki gerçek puan, G Kuramındaki evren puanına; Genellenebilirlik (G) 

katsayısı da KTK’da güvenirlik katsayısına karşılık gelmektedir (Rentz, 1987). G 

katsayısının hesaplanmasında ölçme objesi ile ilişkili olan varyans bileşenleri kullanılır. 



38 

Bu doğrultuda, gözlenen puan varyansının evren puan varyansı ve göreli hata varyansının 

toplamından oluştuğu ifade edilmektedir (Shavelson ve Webb, 2005).   

 

Phi katsayısı ise G katsayısına benzer şekilde hesaplanmaktadır ve “güvenirlik 

katsayısı” olarak adlandırılır. Bu katsayı evren puanının varyansının, evren puanının 

varyansı ve mutlak hata varyansının toplamına oranıdır ve hesaplanmasında ölçme objesi 

ana etkisi dışında kalan diğer tüm varyans bileşenleri kullanılır. Dolayısıyla, bağıl 

değerlendirmelerde G, mutlak değerlendirmelerde ise Phi katsayısının kullanıldığı 

bilinmektedir (Brennan, 2001). Phi katsayının hesaplanmasında kullanılan formül 

aşağıda verilmiştir. 

 

Bu bağlamda, hatayı en az seviyeye indirmek ve güvenirliği en yüksek düzeye 

çıkarmak için yüzeylerin koşul sayılarını değiştirerek farklı ölçme durumları oluşturulur. 

Bu durum KTK’daki Spearman-Brown düzeltme formülüne benzemektedir. Diğer bir 

ifadeyle, yüzeylerin koşul sayılarını artırmanın, o yüzeyden kaynaklanan hatayı 

azaltacağı varsayılmaktadır. (Shavelson ve Webb, 1991). 

G çalışmalarının amacı, hataya kaynaklık eden varyans bileşenlerinin toplam 

varyans içindeki durumunu belirlemek iken, K çalışmalarının amacı ise yüksek düzeyde 

güvenirlik elde etmek için, G çalışmalarında toplanan verileri kullanarak farklı 

durumlardaki kestirimlerini yorumlamaktır (Güler, Uyanık ve Teker, 2012). 

Araştırmada G çalışmaları ile analize konu olan birey, analitik dereceli puanlama 

anahtarında yer alan maddeler ve puanlayıcılardan kaynaklanan varyanslar belirlenmiş ve 

olası hata kaynakları yorumlanmaya çalışılmıştır. K çalışmalarında ise farklı sayıda 

puanlayıcının yer aldığı durumlardaki tutarlılık analizleri yapılmış ve bu duruma ilişkin 

öneriler geliştirilmiştir. 
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İlgili Araştırmalar 

Araştırmanın bu bölümünde, çalışmanın konusu olan puanlayıcı güvenirliği ile 

benzerlik gösteren çalışmalara yer verilmiştir. Bu çalışmalar, yurtiçi ve yurtdışında 

yapılan ilgili araştırmalar olmak üzere iki ayrı başlık altında açıklanmıştır. 

Yurtiçinde Yapılan İlgili Araştırmalar 

Tarman (2002), yaptığı çalışmada müzik alanındaki yetenek sınavı sonuçlarını 

geçerlik ve güvenirlik yönünden incelemiştir. Çalışmanın örneklemini, yetenek sınavıyla 

ana bilim dalına kabul edilen öğrenciler oluşturmuştur. Puanlayıcı güvenirliğinin 

belirlenmesinde, müzik yetenek sınavının alt boyutları için hem Kendall’ın uyum 

istatistiği hem de tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Kendall’ın istatistiği 

0,87 ile 1 arasında; ANOVA değerleri ise 0,99 olarak bulunmuştur. Araştırmacı, 

araştırma sonucunda puanlayıcılar arasında yüksek düzeyde uyum bulunmasına rağmen, 

sonuç bölümünde puanlayıcıların yüksek düzeyde uyumlu olmalarının bağımsız 

puanlama yapılmamasına dayalı olabileceğini ifade etmiştir. Bununla birlikte, puanlama 

yapan komisyonun en az beş kişiden oluşması gerektiğine öneriler arasında yer vermiştir.  

Atılgan (2004), araştırmasında müzik öğretmenliğine ogrenci secmede kullanilan 

özel yetenek sınavı verilerini kullanarak, G Kuramı ve çok değişkenlik kaynaklı Rasch 

modelini karşılaştırmıştır. Araştırmacı, çalışmalara oncelikle 2002 yılında 499 öğrenci, 3 

puanlayıcı ve 19 madde ile başlamıştır. Ardından 2003 yılında calisma grubunu arttirak 

689 öğrenci, 4 puanlayıcı ve 28 madde ile çalışmaları tamamlamıştır. Araştırmada 

öğrencilere verilen birden çok görev için öğrencilerin davranışları gözlemlenmiş ve 

puanlanma yapılmıştır. Araştırma bulgularına göre, G Kuramı ve çok değişkenlik 

kaynaklı Rasch modeli ile elde edilen sonuçların kısmen tutarlı sonuçlar verdiği 

görülmüştür. Bununla birlikte, araştırma modeli değişiminin G ve Phi katsayılarını 

etkilediği görülmüş ve K çalışmalarıyla farklı sayıdaki puanlayıcı durumlarının 

güvenirliğe etkisi hesaplamıştır. Analiz bulgularına göre K çalışmalarındaki G ve Phi 

katsayıları farklılaşmıştır. 

Gündüz Sefer (2006), 5. sınıf düzeyinde 42 öğrencinin matematik dersine ait 

problem çözme becerilerinin dereceli puanlama anahtarı kullanılarak değerlendirilmesini 

incelemiştir. Yarı deneme modeli özelliği taşıyan bu araştırmada deney ve kontrol grubu 

oluşturulmuştur. T-testi ile yapılan analizler sonucu, deney grubu ile kontrol grubunun 

ortalamaları arasında anlamlı bir fark olmadığı sonucuna varılmıştır. Bununla birlikte, 
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deney grubunda yer alan öğrencilerden, dereceli puanlama anahtarı ile problem çözme 

becerilerine ilişkin kararlar alınması konusunda fikirleri alınmıştır. Alınan görüşler 

sonucunda, öğrencilerin problem çözme sürecine ilişkin aşamalar ile ilgili bireysel 

farkındalıklarının pozitif yönde geliştiği belirlenmiştir.  

Erdem (2007), 9.sınıfta matematik dersi alan 88 öğrencinin performans 

çalışmalarına dayalı olarak verilen sözlü puanların geçerliğini incelemiştir. Araştırmada 

veri toplamak amacıyla başarı testi kullanılmıştır. Testin puanlanması bütünsel ve analitik 

dereceli puanlama anahtarları ile yapılmıştır. Çalışma bulgularına göre, analitik dereceli 

puanlama anahtarı ile verilen sözlü puanların geçerliğinin, bütünsel puanlama anahtarına 

göre daha yüksek düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Yelboğa (2007), iş performansı ölçeği üzerinde yürüttüğü çalışmasında KTK ve 

G Kuramına göre güvenirlik karşılaştırması yapmıştır. Bu araştırmada veri toplama 

amacıyla kullanılan iş performansı ölçeği, Ankara’daki bir şirketin 176 personeline 

uygulanmıştır. Ölçek, 32 madde ve 4 alt boyuttan oluşmaktadır. Ölçeğin uygulanması 

sonrası, sonuçlar 3 puanlayıcı tarafından bağımsız olarak değerlendirilmiştir. 

Puanlamalar doğrultusunda KTK ve G Kuramından elde edilen güvenirlik katsayıları 

karşılaştırılmıştır. Elde edilen katsayıların birbirleriyle uyumlu sonuçlar verdiği 

gözlemlenmiştir. Bununla birlikte, iş performansı ölçeğinin geçerliği ve güvenirliği 

yüksek düzeyde bulunmuştur ve yapılması planlanan diğer çalışmalarda 

kullanılabileceğine öneriler arasında yer verilmiştir. 

Güler (2008), çalışmasında KTK, G Kuramı ve Rasch modeli kullanarak 

puanlayıcılar arası tutarlılık düzeylerini incelemiştir. Araştırmada TIMMS 1999 

matematik testin açık uçlu maddelerinden 24 tanesi seçilmiştir. Bu maddeler 203 

öğrenciye uygulanmış ve bütünsel puanlama anahtarı ile puanlanmıştır. Puanlama, 

birbirinden bağımsız dört puanlayıcı tarafından, (b x m x p) tümüyle çaprazlanmış 

desende yapılmıştır. Bununla birlikte, puanlayıcıdan kaynaklanan varyansın toplam 

varyans içinde düşük bir oranda olduğu tespit edilmiştir. Araştırma sonucuna göre, 

puanlaycılardan elde edilen puanların tutarlı sonuçlar gösterdiği ve puanlayıcılar arasında 

uyumlu puanlamalar yapıldığı belirlenmiştir.  

Deliceoğlu (2009), yaptığı çalışmada “Futbol Yetilerine İlişkin Dereceleme 

Ölçeği”ni kullanmıştır. Bu ölçek ile 72 futbolcunun teknik yetileri tespit edilmiştir. 

Birbirinden bağımsız 4 puanlayıcı ile puanlama yapıldıktan sonra elde edilen puanlar, 

KTK ve G Kuramına dayalı olarak belirlenen güvenirlik katsayılarına göre 
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karşılaştırılmıştır. İlgili ölçek kullanılarak yapılan puanlama sonrasında elde edilen 

güvenirlik katsayılarına göre, G katsayısı ve Cronbach alfa katsayılarının beklenenden 

daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Phi değeri ile Kendall W katsayılarının da beklenen 

değerlerden daha düşük düzeyde olduğu ifade edilmiştir. Bununla birlikte, ölçeğin 

bütününe alt boyutlarına ilişkin güvenirlik katsayılarının yüksek duzeyde olmasi, ölçeğin 

güvenilir olarak değerlendirebileceğini göstermektedir. 

Bıkmaz (2011), araştırmasında üst düzey zihinsel özelliklerin ölçülmesinde 

puanlayıcılar arası güvenirlik düzeylerini belirlemiştir. Araştırmada analitik dereceli ve 

bütünsel puanlama anahtarları kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Fen ve 

Teknoloji dersi alan 50 öğrenci ve 10 farklı puanlayıcı oluşturmaktadır. Analitik 

puanlama anahtarı kullanımında puanlayıcı sayısı değişiminin (2, 5 ve 10 puanlayıcı 

olmak üzere) puanlayıcı güvenirliğine etkisini incelemek adına Kappa istatistik tekniği, 

log linear analiz tekniği ve Krippendorff alfa tekniği kullanılarak uyum düzeyleri 

hesaplanmıştır. Bütünsel puanlama anahtarı kullanımında ise Kappa istatistik tekniği, 

Kendall uyum istatistiği tekniği ve Krippendorff alfa tekniği ile puanlayıcılar arasındaki 

uyum hesaplanmıştır. Araştırma sonucunda en yüksek uyum, çalışmada iki puanlayıcı 

olduğu durumda tespit edilmiştir. Ayrıca puanlayıcı sayısının gerektiğinden fazla 

olmasının güvenirlik düzeyinin azalmasına sebep olduğu saptanmıştır. Kappa ve 

Krippendorff alfa analiz sonucu elde edilen değerlerin de birbirine yakın olduğu 

belirlenmiştir. Ayrıca log linear analiz tekniğinin, değişkenler arasındaki olası ortak 

etkileri ve uyumsuzluğa sebep olan kaynağı tespit etmesi sebebiyle daha detaylı bilgi 

sağladığı kanısına varılmıştır. Bununla birlikte, analitik puanlama anahtarı ile yapılan 

puanlama tutarlılığının daha objektif sonuçlar verdiği gözlemlenmiştir. 

Güler (2011), çalışmasında rastgele veriler üzerinde KTK ve G Kuramına göre 

puanlayıcılar arası güvenirlik düzeylerinin karşılaştırmasını yapmıştır. Araştırmada 125 

öğrencinin 18 maddeye verdikleri yanıtlar puanlanmıştır. Puanlamalar 4 puanlayıcı 

tarafından (b x m x p) tümüyle çaprazlanmış desende değerlendirilmiştir. Değişkenlik 

kaynağının maddeler olarak belirlendiği durumda, G katsayısı ile Cronbach alfa değerleri 

hesaplanmıştır. Analiz bulgularına göre de çok düşük değerler elde edilmiştir. 

Değişkenlik kaynağı “maddeler” ve “puanlayıcılar” olarak seçildiğinde ise, G ve Phi 

katsayıları nispeten daha yüksek değerler almıştır. 

Büyükkıdık (2012), araştırması ile farklı sayıdaki puanlayıcılar ve farklı puanlama 

anahtarları kullanılarak yapılan performans değerlendirmelerinde KTK ve G Kuramına 
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dayanarak puanlayıcılar arası güvenirliğin belirlenmesini amaçlamıştır. Çalışmada iki 

farklı performans görevi ile öğrencilerin problem çözme becerileri farklı sayıdaki 

puanlayıcılar ile değerlendirilmiştir. Performans görevleri, 4 puanlayıcı ile analitik 

dereceli ve bütünsel puanlama anahtarları kullanılarak puanlanmıştır. Araştırma 

sonucunda, kuramlardan elde edilen puanlayıcılar arası güvenirlik katsayılarının yüksek 

düzeyde olduğu belirlenmekle birlikte, G Kuramına dayalı yapılan analiz sonuçlarının 

daha detaylı olduğu ve kapsamlı bilgiler sağladığı kanısına varılmıştır. Bununla birlikte, 

analitik dereceli puanlama anahtarının bütünsel puanlama anahtarından daha yüksek 

düzeyde güvenirlik sonuçları verdiği belirlenmiştir.  

Özmen Hızarcıoğlu (2013), analitik dereceli puanlama anahtarı kullanımının 

önemini vurguladığı çalışmasında problem çözme becerisi üzerinden incelemelerini 

yapmıştır. Araştırmada 6. sınıf düzeyine uygun dört adet açık uçlu problem ve bu 

problemleri değerlendirmek üzere bir ölçek hazırlanmıştır. Ölçek 27 öğrenciye 

uygulanmıştır ve sonuçları 15 farklı puanlayıcı tarafından değerlendirilmiştir. 

Puanlayıcılar, önce dereceli puanlama anahtarı kullanmadan puanlama yapmışlardır. 

Ardindan iki hafta sonra ise dereceli puanlama anahtarı ile puanlama yapmışlardır. 

Araştırmada, bireylerin problem çözme becerilerinin hem dereceli puanlama anahtarı 

kullanılarak hem de kullanmadan puanlanması durumlarında elde edilen puanlar 

arasındaki uyum düzeyi incelenmiştir. Puanlayıcılar arası tutarlılığı belirlemek üzere 

Kendall’ın W istatistiği kullanılmıştır. Bulgulara göre, puanlayıcıların dereceli puanlama 

anahtarı kullanarak yaptıkları değerlendirmelerin tutarlılığı, beklenildiği üzere daha 

yüksek düzeyde çıkmıştır. Bununla birlikte, öğrenciler de kendi yanıtlarını dereceli 

puanlama anahtarı kullanarak puanlamışlardır. Öğrencilerin kendilerine verdikleri 

puanlar arası uyum incelendiğinde ise, öğrenciler arası yüksek düzeyde uyum 

gözlenmemiştir. Son olarak, puanlayıcı görüşlerine göre, puanlamada yer alan bireylerin 

dereceli puanlama anahtarı kullanımında sorun yaşamadıkları; fakat anahtar hazırlama, 

uygulama çeşitleri vb konularda yetersiz kaldıkları belirlenmiştir. 

Yurt içinde yapılan çalışmalar bu bilgiler dahilinde incelendiğinde, puanlayıcı 

güvenirliğinde KTK ve G Kuramının birlikte kullanılarak tekniklerin karşılaştırılmasına 

yönelik çalışmaların sınırlı sayıda olduğu söylenebilir. Alanyazın incelendiğinde 

ortaöğretim fen bilimleri dersine ait performans çalışmalarının birden fazla puanlayıcı ile 

değerlendirildiği çalışmalara çok sık rastlanılmamıştır. Ayrıca giderek önemi artan fen 

okuryazarı bireyleri değerlendirmenin yolu, öğrenciyi süreçte gözlemlemekten 
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geçmesine rağmen buna ilişkin çalışmaların olmaması dikkat çekicidir. Bununla birlikte 

araştırmanın bir diğer odak noktası olan performansa dayalı durum belirlemede 

puanlayıcı sayısı değişiminin puanlayıcılar arası güvenirlik belirleme tekniklerinden elde 

edilen sonuçlar üzerindeki değişimi üzerinde çok fazla çalışmanın olmadığı 

görülmektedir.  

Yurtdışında Yapılan İlgili Araştırmalar 

Zwick (1988), “Puanlayıcılar Arası Güvenirliğe Yeni Bir Bakış” adlı 

çalışmasında, puanlayıcılar arası uyumun hesaplanmasında Cohen’in Kappa’sı, Scott’un 

Pi’si ve Bennett, Goldstein ve Alpert’ in S indeksi katsayılarını hesaplayarak teknikleri 

karşılaştırmıştır. Her üç katsayıda da şans faktörünün puanlayıcılar arasındaki uyumdan 

bağımsız olduğunu tespit etmiştir. Bununla birlikte her katsayı için güvenirlik belirleme 

formülünün farklı olduğu açıklanmıştır. Sadece iki puanlayıcı arasındaki uyumun 

ölçülmesinde kullanımlarının bir sınırlılık olduğu sonucuna varılmıştır.   

Lane ve Sabers (1989) yazılı sınavlardaki puanlama güvenirliğini kompozisyon 

çalışmaları üzerinden belirlemeye çalışmışlardır. Araştırmada, farklı öğrenim 

düzeylerinde olan 15 öğrenciye kompozisyon yazdırılmıştır. Sonrasında, bağımsız sekiz 

puanlayıcı tarafından dört kategori altında değerlendirmeler yapılmıştır. G Kuramına 

dayalı, tümüyle çaprazlanmış desende G ve Phi katsayıları hesaplanmıştır. Araştırma 

sonucunda, puanlayıcı sayısının artırılmasının standart sapmanın azalmasına neden 

olduğu tespit edilmiştir.  

Abadi, Baker ve Herl (1995), “Performansın Belirlenmesinde Kullanılan Farklı 

Yaklaşımlardan Elde Edilen İndislerin Karşılaştırılması” temalı çalışmasında, puanlayıcı 

güvenirliğini belirlemede uyum yüzdesi, Pearson momentler çarpımı korelasyon 

katsayısı, sınıf içi korelasyon katsayısı, alfa katsayısı ve G katsayısı tekniklerini 

kullanmıştır. Araştırmada belirtilen teknikler, iki türlü veri seti üzerinde uygulanmıştır. 

Birinci veri seti 250 öğrencinin tarih dersindeki performans görevlerine verilen 

puanlardan oluşmaktadır. İkinci veri seti, dört puanlayıcının üç farklı konudan oluşan altı 

boyutlu bir yazılı görevi puanlamasından oluşacak şekilde monte carlo tekniği ile 

üretilmiştir. Veriler üzerinden puan dağılımının yapısının, örneklem büyüklüğünün, farklı 

düzeydeki puanlayıcı uyumunun kullanılan teknikler üzerindeki değişimi incelenmiştir. 

Swartz ve diğerleri (1999), araştırmalarında analitik dereceli ve bütünsel 

puanlama anahtarları ile değerlendirilen yazma puanlarına ait güvenirliğini G Kuramına 
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dayalı analizler yaparak belirlemeye çalışmışlardır. Araştırmada, hikâye havuzundan 

rastgele seçilen yirmi hikaye değerlendirilmiştir. Çalışma bulgularına göre, puanlayıcılar 

arası farklılıklardan “iyi bir eğitim almış olma” kriteri önemli bir değişkenlik kaynağı 

olarak bulunmamıştır. Bireyler ve birey x puanlayıcı birlikte etkileşimin ise toplam 

varyans içinde yüksek varyans değerlerine sahip oldukları belirlenmiştir. Bununla 

birlikte, puanlayıcı sayısının artmasının güvenirliği pozitif yönde etkilediğini 

belirtmişlerdir.  

Goodrich (2001), çalışmasında dereceli puanlama anahtarı kullanımının 

öğrencilerin yazılı kompozisyon becerileri üzerindeki etkilerini araştırmıştır. Üçer 

kompozisyon yazan gruplardan birine (grubu deney grubu olarak belirlemiştir) dereceli 

puanlama anahtarı kullanımı sonrası faydalı geri bildirimler sunulurken; diğerine (grubu 

kontrol grubu olarak belirlemişlerdir) durumla ilgili herhangi bir geri bildirim 

verilmemiştir. Araştırma bulgularına göre, geri bildirim yapılan grubun kompozisyon 

becerilerini geliştirdikleri tespit edilmiştir. Ayrıca öğretmenlerden alınan görüşler 

doğrultusunda, dereceli puanlama anahtarlarıyla değerlendirmenin objektif olduğu ifade 

edilmiştir. 

Gwet (2002), araştırmasında iki puanlayıcı arasındaki uyumun derecesini 

belirlemede kullanılan Kappa ve Pi değerleri üzerinden bu istatistiklerin güçlü ve zayıf 

yanlarını tespit etmiştir. Kappa ve Pi istatistiklerinin puanlayıcılar arasında yüksek 

derecede uyum olduğu durumda da puanlanan grubun özelliğinden etkilendiği için, düşük 

sonuçlar verebildikleri, bu etkinin her iki istatistik için de dezavantaj oluşturduğu örnek 

veriler üzerinden yapılan hesaplamalarla açıklanmıştır. Şans uyumu düzeltilmiş bir 

katsayı olarak, daha güvenilir sonuçlar verdiği örnekler üzerinden tartışılan AC1 

katsayısının Kappa ve Pi istatistiğine alternatif olarak kullanılabileceği önerilmiştir. 

Marzano (2002), G Kuramıyla puanlayıcılar arası güvenirliği belirleme üzerine 

bir deneysel araştırma yapmıştır. Çalışmada, yapılan iki deneyden ilkinde, 10 

puanlayıcıdan 8. sınıf Fen dersinde çökeltme konusuyla ilgili 6 maddeli bir teste 10 

öğrencinin verdiği cevaplar, önce yapılandırılmamış puan yaklaşımıyla, sonra da bütünsel 

puanlama anahtarıyla puanlama yaklaşımı kullanarak puanlaması istenmiştir. Elde edilen 

G ve K katsayılarına göre bütünsel puanlama anahtarıyla yapılan puanlamanın diğer 

yaklaşıma göre daha güvenilir ve genellenebilir olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Aynı 

araştırmacıların yaptığı ikinci deneyde, yine aynı 10 puanlayıcıdan aynı test sonuçlarının 

önce yapılandırılmış puan yaklaşımı, ardından konu odaklı puanlama anahtarıyla 
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puanlama yaklaşımı kullanılarak puanlaması istenmiştir. Yapılandırılmış puan 

yaklaşımında öğrencilere puan değerleri önceden belirlenmiş maddelere göre puan 

verilmiştir. Konu odaklı dereceli puanlama anahtarı yaklaşımında ise puanlayıcılar 

tarafından değerlendirilen konuya yönelik bir dereceli puanlama anahtarı kullanılmıştır. 

Elde edilen G ve K katsayılarına göre konu odaklı puanlama anahtarıyla yapılan 

puanlamanın diğer yaklaşıma göre daha güvenilir ve genellenebilir olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Bayerl (2003), puanlayıcılar arası uyumu inceleme çalışmasında, Kappa 

istatistiğine ve uyum yüzdesine alternatif olarak log-linear modeller temalı çalışmasında 

Kappa istatistiğini ve uyum yüzdesini formülleriyle açıklamıştır. Bu istatistik 

tekniklerinin puanlaycılar arası uyumun hesaplanmasında sıklıkla kullanıldığı 

bilinmesine rağmen, puanlayıcılar arasındaki uyumsuzluk hakkında yeterli bilgi 

sağlamadıkları ifade edilmiştir. Alternatif olarak puanlayıcılar arasındaki uyumun yanı 

sıra uyumsuzluğun nereden kaynaklandığı konusunda da bilgi sağlayan log-linear 

modellerin kullanılabileceğini ileri sürmüştür. Her üç tekniği kuramsal çerçevede 

tartışarak, tekniklerde yer alan formüller üzerinden log-linear modellerin üstün 

olduklarına vurgu yapılmıştır 

Jonsson ve Svingby (2007), “Dereceli Puanlama Anahtarı Kullanımı: Güvenirliği, 

Geçerliği ve Eğitimsel Sonuçları” adlı çalışmasında, performansın belirlenmesinde bu tür 

ölçme araçlarının kullanımının güvenirliği arttırıp arttırmadığı, daha geçerli kararlar 

verilmesinde yararlı olup olmadığı, öğrenmeyi destekleyip desteklemediği sorularına 

yanıt aramışlardır. Bunun için Science Direct, Academic Search Elite/EBSCO, JSTOR, 

gibi pek çok veri tabanından performansa dayalı durum belirlemede dereceli puanlama 

anahtarı kullanımının ele alındığı çalışmaları elde etmişlerdir. Bu çalışmalar arasından 

dereceli puanlama anahtarının kullanıldığı deneysel yetmiş beş tane araştırma 

seçmişlerdir. Bu araştırmaların yedi tanesi dışındaki çalışmaların 1997 yılından sonra 

yapıldığı görülmüştür. Dereceli puanlama anahtarının çeşitli performansların ölçümünde 

kullanıldığı ifade edilmiştir. Araştırma neticesinde, analitik puanlama anahtarı 

kullanımının özellikle puanlayıcıların eğitildiği durumlarda performansın 

belirlenmesinde güvenilir sonuçlar sağladığı, bu ölçme araçlarının öğrenmeyi arttırdığı 

sonucuna varılmıştır.  

Lei ve diğerleri (2007), G Kuramının güvenirlik bağlamındaki sınırlılıklarını 

araştırmışlardır. Araştırmada, örneklem sayısının az olduğu ve gözlem yapılarak 
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puanlama yapılan çalışmalarda güvenirlik katsayılarını belirlemenin kolay olmadigini 

ifade etmiştir. Sadece bir bireyin yer aldığı çalışmalarda, G Kuramının sadece daha iyi 

ifadelendirildiği koşullar altında kullanılabileceğini belirtilmiştir. Araştırmacılar 

yürüttükleri ilk çalışmada, bir birey üzerinde yapılan ölçmelerde, ölçmeye esas olan 

objenin ölçme durumları; varyans kaynağının ise gözlem yapan puanlayıcılar olduğunu 

belirtmişlerdir. Çalışmanın diğer bölümünde ise; örneklem sayısının az olduğu 

durumlarda ölçme objesinin ölçme durumları olması gerektiği vurgulanmıştır. Bu 

doğrultuda, dört birey ve on farklı ölçme durumu oluşturularak G çalışması yapılmıştır. 

Araştırma bulgularına göre, ikinci örnekte de ilk örnekte olduğu gibi, puanlayıcı sayısının 

artırılmasının G katsayılarında artış sağladığı belirtilmiştir. 

Oakleaf (2009), “Bilgi Okuryazarlığını Değerlendirmede Dereceli Puanlama 

Anahtarı Kullanımı: Puanlayıcı Güvenirliği ve Yönteminin İncelenmesi’ adlı 

çalışmasında, bilgi okuryazarlığına ilişkin becerilerin düzeyinin belirlenmesinde, 

puanlama anahtarı kullanımının klasik teste dayalı değerlendirmeye olan üstünlüklerini 

araştırmayı amaçlamıştır. Araştırmacı, kütüphaneleri kullanan öğrencilerin bilgi 

okuryazarlıklarını belirlemek adına kütüphanenin çevrimiçi sitesi üzerinden ulaşılabilen 

açık uçlu sorulardan oluşan bir ölçme aracı hazırlamıştır. Bu açık uçlu soruları yanıtlayan 

800’e yakın öğrenciden 75’i seçilmiştir. Öğrencilerin sorulara verdikleri yanıtların, 25 

puanlayıcı tarafından değerlendirilmesi istenmiştir. Puanlayıcılar arasındaki güvenirliği 

belirlemede kullanılan Kappa istatistiği, uyum yüzdesi ve Kendall’ın uyum istatistiği 

kullanılmıştır. Çalışma sonucunda, Kappa katsayısının diğer tekniklere göre üstün 

olmasında, uyum yüzdesinin şansla gelen uyumu dikkate almadığı, Kendall’ın uyum 

katsayısının da yorumlanmasında üzerinde uzlaşılan bir ölçütün olmadığı gerekçelerinin 

etkili olduğu açıklanmış, bu istatistik konusunda bilgi verilmiştir. Çalışma sonucunda 

puanlayıcılar arasında Kappa tekniğiyle elde edilen orta düzeyde bir uyum olduğu 

görülmüştür.  

Yurtdışında yapılan çalışmalar incelendiğinde; KTK’ya ve G Kuramına dayalı 

puanlayıcılar arasındaki güvenirliğin tespit edilmesi ile ilgili çalışmalar yapılmış, ancak 

bu araştırma ile birebir uyusan bir çalışmanın olmadığı belirlenmistir. Alan yazında bilgi 

okuryazarlığı bağlamında yapılan çalışmalar görülse de fen okuryazarlığı ve bu 

kapsamdaki performans değerlendirmelerin yer aldığı çalışmalara yer verilmemiştir. 

Araştırmada yer alan performans görevinin uluslararası düzeyde kabul edilebilir olması, 
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çalışmayı diğer araştırmalardan bu yönüyle de ayırmaktadır. Diğer önemli bir ayrım ise, 

UBDP’na ait çalışmaların sınırlı sayıda olmasıdır. 

Yurt içi ve yurt dışındaki araştırmaların birçoğunda, veriler üzerinden puanlayıcı 

sayısı değişiminin puanlayıcı güvenirliği ile olan ilişkisi üzerine sınırlı sayıda çalışma 

görülmektedir. Tüm bu çalışmalar incelendiğinde fen bilimleri derslerini ve bu dersleri 

performansa dayalı durum belirlemeye dayalı değerlendiren bir çalışmaya 

rastlanmamıştır. Bu çalışmada yer alan performans çalışmasının günümüz öğrenen 

özelliklerinden fen okuryazarlığı ile birebir örtüşmesi bu çalışmayı diğer çalışmalardan 

ayırmaktadır. Bununla birlikte, araştırmada yer verilen değerlendirme sürecine ilişkin 

alınan uzman görüşleri araştırmayı diğerlerinden ayırmaktadır.  
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BÖLÜM 3 

YÖNTEM 

Araştırmanın bu bölümünde araştırmanın modeli, çalışma grubu, veri toplama 

araçları, verilerin toplanması ve analizi ile ilgili açıklamalar özetlenmiştir. 

Araştırma Modeli 

Araştırma, performansa dayalı durum belirlemede puanlayıcılar arası tutarlılık 

düzeylerini KTK ve G Kuramına dayalı olarak geliştirilen tekniklerin kullanılarak 

belirlenmesine, tekniklerden hangisinin daha çok bilgi verdiğinin saptanmasına ve 

tekniklere dayalı olarak elde edilen güvenirlik katsayılarının incelenmesine dayalıdır. Bu 

araştırma, var olan durumun ortaya konmasını amaçladığından betimsel bir araştırma 

niteliğindedir (Bailey, 1994; Büyüköztürk, 2012).  

Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubu, performans çalışmaları kapsamında hazırlanan 20 

bireysel araştırma raporunu puanlayan 5 puanlayıcıdan (öğretmen) oluşmaktadır. 

Birbirinden bağımsız olan puanlayıcılar, öğrenci çalışmalarını puanlayabilecek nitelikte 

olup, UBDP kapsamında yürütülen eğitim-öğretim çalışmalarına katılmış ve UB sürecine 

hâkim puanlayıcılardır. Puanlayıcıların öğretmenlik yaptıkları süre ve UBDP 

kapsamındaki deneyim yılları birbirlerinden farklıdır. Puanlayıcılardan ikisi on sekiz, 

ikisi on iki, sonuncusu ise beş yıldır öğretmenlik yapmaktadır. Bu öğretmenlerden ikisi 

altı, ikisi üç, sonuncusu ise bir yıldır UBDP sürecinde aktif olarak çalışmaktadır.  

Verilerin Toplanması 

Değerlendirmeye esas olan bireysel çalışma ödevleri (raporlar), öğrencilerin 

biyoloji dersi kapsamı içinde yer alan, ilgilerini çeken ya da merak ettikleri bir problemi 

bilimsel çalışma basamaklarını kullanarak çözümlemeye çalıştıkları uygulamaların 

tamamını kapsamaktadır. Ödevler UBDP süresi içinde her okulun kendi akademik 

takvimi içinde belirli dönemlerde yapılarak tamamlanmaktadır. Araştırmada kullanılan 

biyoloji dersine ait ödevler, önceki yıllarda UBDP’den mezun olan öğrencilere ait 
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ödevlerdir. Bu ödevler, UB programının resmi platformunda (myIB adı verilen paylaşım 

platformu) örnek olarak sunduğu 20 rapordan oluşmaktadır. UBDP uygulayan okullarda 

her yıl mezun sayısının az olması ve bireysel ödevlerin kapsamlı çalışmalar olması 

sebebiyle rapor sayısı az tutulmuştur (The IB Diploma Programme Statistical Bulletin, 

2018). 

Araştırmada, verilerin toplanması aşamasında; UBDP fen bilimleri dersleri iç 

değerlendirme bireysel çalışma ödevlerini değerlendirmede esas alınan analitik dereceli 

puanlama anahtarı kullanılmıştır. Bu anahtar, UBÖ uzmanları tarafından geliştirilmekle 

birlikte, tüm ülkelerde programı uygulayan okullarda aynı amaç için kullanılmaktadır. 

Kullanılan analitik dereceli puanlama anahtarı, performansı toplamda 24 puan olmak 

üzere 5 farklı boyutta değerlendirilmesini sağlamaktadır. Bu boyutlar: bireysel 

bağdaştırma (2 puan), keşfetme (6 puan), analiz (6 puan), değerlendirme (6 puan) ve ilişki 

(bağlantı) kurma (4 puan) şeklindedir. İlgili anahtarın detayları EK-1’de yer almaktadır.   

Puanlayıcılar, öğrenci ödevlerini analitik dereceli puanlama anahtarında ilgili 

performans ölçütüne karşılık gelen becerilerin çalışmalarda yer alıp almadığını, eğer yer 

aldıysa bunun derecesini puanlama anahtarında karşılık gelen puanlamayı yaparak 

değerlendirmişlerdir. Puanlayıcılar her bir boyutu, birbirlerinden ayrı ve bağımsız bir 

biçimde puanlamışlardır. Bununla birlikte, puanlayıcılardan performans çalışmaları, 

performansa dayalı durum belirleme süreci ve bu süreçte analitik dereceli puanlama 

anahtarı kullanımına ilişkin görüşleri alınmıştır.  

Verilerin Çözümlenmesi 

Araştırmada, genel amaç ve alt amaçlar doğrultusunda, puanlayıcılar arası 

güvenirliğin belirlenmesinde KTK’dan, Kappa ve Krippendorff alfa katsayıları ile G 

Kuramından (b x m x p) tümüyle çapraz desende değişkenlik kaynakları ve düzeyleri 

belirlenerek puanlayıcılar arası güvenirlik analizleri yapılmıştır. Puanlayıcı sayısı 

değişiminin puanlayıcı güvenirliği ile olan ilişkisini incelemek üzere belirtilen teknikler 

kullanılarak; iki, üç ve beş puanlayıcı arasındaki uyum düzeyleri hesaplanmıştır. 

Kappa istatistik tekniği bu çalışmada puanlayıcılar arası uyumun belirlenmeye 

çalışıldığı ilk tekniktir. Alanyazında sıklıkla Cohen’in Kappa’sından bahsedilse de ikiden 

fazla puanlayıcının olduğu durumlarda Fleiss Kappa tekniği tercih edilmektedir. Bu 

çalışmada Fleiss Kappa tekniği kullanılmıştır. Kappa istatistiği için SPSS 21.0 

programında “SPSS syntax (stats fleiss kappa [v4]. sps)” komut dosyası kullanılmıştır. 
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Ardından analiz için sırasıyla analitik dereceli puanlama anahtarında yer alan beş ayrı 

boyut için 2, 3 ve 5 puanlayıcı durumlarındaki uyuma bakılmıştır.  

Krippendorff alfa tekniği her ölçek düzeyine uygulanabilmesi sebebiyle bu 

çalışmada tercih edilmiştir. Krippendorff alfa tekniği, için SPSS 21.0 programında “SPSS 

syntax (kalpha.sps)” kullanılmıştır. Ardından 2, 3 ve 5 puanlayıcı tutarlılığını 

gözlemlemek üzere analitik dereceli puanlama anahtarında yer alan hem kategoriler hem 

de toplam puan için hesaplama yapılmıştır. Öğrenci çalışmaları için elde edilen toplam 

puan, değerlendirmeler sonucu UBÖ’ye bildirildiğinden dolayı bu araştırmada yer 

verilmiştir.  

G Kuramına dayalı çalışmalarda iki, üç ve beş puanlayıcıdan oluşan puanlayıcı 

grubunda yer alan bütün puanlayıcılar öğrencilere ait ödevleri analitik dereceli puanlama 

anahtarında yer alan maddelere karşılık gelecek biçimde puanlamışlardır. Bu nedenle 

araştırmada kullanılan desen tümüyle çaprazlanmış desendir. Analiz (b x m x p) tümüyle 

çaprazlanmış desenin sonuçlarını belirlemek, varyans bileşenlerini ve bu bileşenlerin 

toplam varyans içindeki yüzdelerinin puanlayıcı sayısı ile nasıl değiştiğini belirlemek için 

yapılmıştır. Analizde G Kuramına dayalı istatiksel analizler için EduG 6.1 programı 

kullanılmıştır. Bu kapsamda G ve Phi katsayıları belirlenmiş ve K çalışmalarına yer 

verilmiştir. Puanlayıcı sayısı değişimi ile ortaya çıkan durumlarda K çalışması yapılarak 

G katsayısının değişimi gözlemlenmiştir.  

Bu çalışmalar doğrultusunda KTK ve G Kuramına dayalı yapılan analizlerin 

sonuçlarına göre elde edilen güvenirlik katsayılarının puanlayıcılar arası uyumuna yanıt 

aranmıştır. Kuramların var olan durumu açıklama yeterliliklerine bakılmış ve 

kuramlardan hangisinin daha kapsamlı bilgiler sağladığı belirlenmeye çalışılmıştır. 

Araştırma sürecinde ise puanlamaya katılan puanlayıcılardan performansa dayalı durum 

belirleme ve bu süreçte analitik dereceli puanlama anahtarı kullanımına yönelik görüşleri 

alınmıştır.  
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BÖLÜM 4 

BULGULAR VE YORUMLAR 

Bu bölümde, verilerin analizi sonucunda araştırmanın problemine çözüm 

olabilecek bulgular araştırmanın alt amaçlarının verildiği sırayla sunulmuştur. Bununla 

birlikte, araştırmanın analizinden elde edilen bulgular araştırmanın amaçları ve alt 

amaçları doğrultusunda yorumlanmaya çalışılmıştır.  

Araştırmada kullanılan analitik dereceli puanlama anahtarı bireysel bağdaştırma, 

keşfetme, analiz, değerlendirme ve ilişki (bağlantı) kurma olmak üzere beş performans 

boyutundan oluşmaktadır. Kappa ve Krippendorff alfa istatistik teknikleri ile hem her bir 

boyut için ayrı ayrı hem de toplam puan özelinde puanlayıcılar arası genel uyum değerleri 

hesaplanmıştır. 

Bu bölümde, araştırmanın birinci araştırma sorusuna ilişkin elde edilen bulgular 

sunulmuştur.  

İki, üç ve beş puanlayıcı ile puanlama yapıldığında, elde edilen puanların tutarlılığı 

Kappa tekniğine göre farklılaşmakta mıdır? 

İki puanlayıcının puanlarına ilişkin Kappa istatistik değerleri Tablo 2’de 

verilmiştir 

 

Tablo 2  

İki Puanlayıcının Puanlarına İlişkin Kappa İstatistik Değerleri 

Kategoriler Kappa değeri ASE Z değeri P değeri 

Bireysel bağdaştırma 0,076 0,196 1,08 0,000 

Keşfetme -0,026 0,146 -0,175 0,000 

Analiz 0,133 0,12 1,11 0,000 

Değerlendirme 0,281 0,134 2,098 0,000 

İlişki kurma -0,028 0,143 -0,193 0,000 

Puanlayıcılar arası genel uyum 0,228 0,5 4,531 0 

 



52 

Tablo 2’de iki puanlayıcının olduğu koşul için Kappa değerlerinin -0,026 ile 0,281 

arasında değişen değerler aldığı görülmektedir. Bu koşulda en düşük uyum, keşfetme 

kategorisinde (κ=-0,026); en yüksek uyum ise değerlendirme kategorisi için kestirilmiştir 

(κ=0,281). Keşfetme kategorisinde öğrenciden beklenen araştırma sorusunu açıkça ortaya 

koyması ve soruya ilişkin bilimsel alt yapıyı en doğru biçimde oluşturmasıdır. 

Puanlayıcıların birbirlerinden farklı puanlamalar yaptığı bir diğer kategori ise bireysel 

bağdaştırma olmuştur. Bu bölümde ise öğrenciden beklenen; çalışmasında yer alan 

konuyu neden seçtiğini, konuyu ortaya koyarken sahip olduğu bireysel özellikleri ve 

becerileri nasıl kullandığını çalışmaya yansıtmasıdır. Bu iki kategorinin bir öğrenenenden 

diğerine farklılaştığı gibi puanlayıcıdan puanlayıcıya da farklılaşmıştır. Bu durumda, 

kategorilerin puanlayıcılar tarafından farklı şekilde algılandığı ve farklı beklentiler 

yarattığı düşünülebilir. Değerlendirme kategorisinde ise; öğrencilerin analiz sonuçlarını 

yorumlamaları, çıkarım yapmaları ve önceki bilgileri ile ortaya çıkan sonuçları birlikte 

analiz etmeleri beklenmektedir. Bu doğrultuda, öğrencilerin araştırmalarının bu bölümüm 

puanlayıcıların beklentilerini kısmen de olsa karşılayacak şekilde kurguladıkları 

görülmektedir. Tablo-2 incelendiğinde, Kappa değerlerinin çok yüksek olmadığı, hatta 

negatif değerler aldığı görülmektedir. Negatif değerler puanlayıcılar arası zayıf uyumu ve 

puanlayıcıların birbirlerinden farklı değerlendirmeler yaptıklarını ifade etmektedir 

(Fleiss, 1971). Ancak, Kappa tekniği ile puanlayıcılar arası uyumsuzluğa sebep olan hata 

kaynaklarına ilişkin bir bilgi elde edilememektedir. Toplam puan üzerinde puanlayıcılar 

arasındaki genel uyuma bakıldığında Kappa değeri (κ=0,228) zayıf düzeyde uyuma işaret 

etmektedir (Landis ve Koch, 1977).   

Üç puanlayıcının puanlarına ilişkin Kappa istatistik değerleri Tablo 3’te 

verilmiştir. 

 

Tablo 3  

Üç Puanlayıcının Puanlarına İlişkin Kappa İstatistik Değerleri 

Kategoriler Kappa değeri ASE Z değeri P değeri 

Bireysel bağdaştırma -0,006 0,095 -0,065 0,000 

Keşfetme -0,049 0,075 -0,653 0,000 

Analiz -0,078 0,062 -1,262 0,000 

Değerlendirme 0,112 0,077 1,462 0,000 

İlişki kurma 0,106 0,077 1,387 0,000 

Puanlayıcılar arası genel uyum 0,12 0,27 4,367 0 
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Tablo 3’e göre; Kappa değerlerinin, iki puanlayıcı olduğu durumun aksine, birçok 

alt boyutta negatif değerler elde edilmiştir. Üç puanlayıcının olduğu koşul için Kappa 

değerleri -0,006 ile 0,112 arasında değişen değerler almaktadır. Bu boyutlar içinde en 

düşük uyum, bireysel bağdaştırma kategorisinde; en yüksek uyum, yine değerlendirme 

kategorisinde görülmektedir. Üç puanlayıcının olduğu durumda bireysel bağdaştırma ve 

analiz kategorilerine ilişkin uyumsuzluğun arttığı tespit edilmiştir. Bu durumun sebebi, 

ilgili maddelerin puanlayıcılar tarafından doğru anlaşılamaması veya puanlayıcıların bu 

kategorilere ilişkin beklentilerinin farklı olması olabilir. Bununla birlikte, puanlayıcılar 

arası genel uyum iki puanlayıcının olduğu duruma kıyasla daha düşüktür. Negatif yönde 

en büyük farklılaşma, analiz kategorisi olmuştur. Analiz kategorisi bilimsel çalışmaların 

en kapsamlı hazırlanması gereken ve birçok alt boyutu olan bölümlerinden biridir (IBDP, 

2015). İlgili kategoride yer alan bir ölçüt, bir yönüyle puanlayıcıdan puanlayıcıya farklılık 

gösterebilmektedir. Üç puanlayıcı arasındaki genel uyuma bakıldığında Kappa değeri 

oldukça düşük düzeyde uyuma işaret etmektedir (Landis & Koch, 1977). Kappa 

değerlerinin puanlayıcı sayısı arttıkça azaldığı görülmektedir.  

Beş puanlayıcının puanlarına ilişkin Kappa istatistik değerleri Tablo 4’te 

verilmiştir. 

 

Tablo 4 

Beş Puanlayıcının Puanlarına İlişkin Kappa İstatistik Değerleri 

Kategoriler Kappa değeri ASE Z değeri P değeri 

Bireysel bağdaştırma 0,074 0,051 1,446 0,000 

Keşfetme -0,014 0,037 -0,371 0,000 

Analiz 0,054 0,034 1,58 0,000 

Değerlendirme 0,158 0,038 4,108 0,000 

İlişki kurma 0,108 0,041 2,645 0,000 

Puanlayıcılar arası genel uyum 0,163 0,015 11,175 0 

    

Tablo 4 incelendiğinde, beş puanlayıcı için Kappa değerlerinin çok yüksek 

olmadığı görülmektedir. Beş puanlayıcının birbirinden en çok uzaklaştığı kategori 

keşfetme olmuştur. Değerlendirme kategorisi yine kısmen de olsa puanlaycıların fikir 

birliği içinde oldukları madde olmuştur. Bununla birlikte, beş puanlayıcı arasındaki genel 
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uyuma bakıldığında Kappa değeri düşük düzeyde uyuma işaret etmektedir (Landis ve 

Koch, 1977).   

Bu bölümde araştırmanın ikinci araştırma sorusuna ilişkin elde edilen bulgular 

sunulmuştur.  

İki, üç ve beş puanlayıcı ile puanlama yapıldığında, elde edilen puanların tutarlılığı 

Krippendorf alfa tekniğine göre farklılaşmakta mıdır? 

İki puanlayıcının yer aldığı değerlendirme durumuna ilişkin Krippendorff alfa 

istatistik analizi sonuçları Tablo 5’te verilmiştir. 

 

Tablo 5 

İki Puanlayıcının Puanlarına İlişkin Krippendorff Alfa İstatistik Değerleri 

Kategoriler Krippendorff alfa 

Bireysel bağdaştırma 0,0259 

Keşfetme 0,0587 

Analiz 0,3717 

Değerlendirme 0,5711 

İlişki kurma -0,2582 

Puanlayıcılar arası genel uyum 0,4403 

 

Tablo 5’e göre, iki puanlayıcı için hesaplanan Krippendorff alfa değerleri 0,0259 

ve 0,5711 arasında değişen değerler aldığı görülmektedir. Özellikle analiz ve 

değerlendirme kategorilerinde puanlayıcılar arası zayıf düzeyde uyuma işaret etse de, 

diğer boyutlardan çok daha yüksek olduğu görülmektedir. İlişki kurma kategorisi için 

puanlayıcıların birbirlerinden oldukça uzaklaşarak puanlama yaptıkları görülmektedir. 

Bunun sebebi, bu kategorinin öğrencilerin bireysel özelliklerini ortaya koydukları ve 

çalışmalarının nasıl kurgulandığının yeterince iyi ifade edilip edilmediğinin puanlandığı 

kategoridir (IBDP, 2015). Bu nedenle, hem öğrencilerden hem de puanlama yapan 

bireylerden kaynaklanan hatalar olabildiği düşünülebilir. Bununla birlikte, puanlama 

anahtarında, eğer varsa, bu kategoriye ilişkin açıklamalar yeterince ifade edilmemiş 

olabilir. Ancak bu durumu, Krippendorff alfa istatistik tekniği ile belirlemek mümkün 

olmamaktadır (Krippendorff, 2004). 
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Üç puanlayıcının yer aldığı değerlendirme durumuna ilişkin Krippendorff alfa 

istatistik analizi sonuçları Tablo 6’da verilmiştir. 

Tablo 6  

Üç Puanlayıcının Puanlarına İlişkin Krippendorff Alfa İstatistik Değerleri 

Kategoriler Krippendorff alfa 

Bireysel bağdaştırma -0,0727 

Keşfetme -0,039 

Analiz 0,2515 

Değerlendirme 0,3373 

İlişki kurma 0,0978 

Puanlayıcılar arası genel uyum 0,2881 

 

Üç puanlayıcı için hesaplanan Krippendorff alfa değerleri Tablo 6’da 

incelendiğinde analiz ve değerlendirme boyutlarının uyum oranının diğer boyutlara 

kıyasla daha yüksek olduğu görülmektedir. İlişki kurma boyutu dışındaki tüm boyutlar 

puanlayıcı sayısının artışından olumsuz yönde etkilenmiştir. Buna göre, boyutlardan elde 

edilen puanların güvenilir olmadığı ifade edilebilir (Krippendorff, 2011). Ayrıca, 

Krippendorff alfa değerlerinin birbirinden uzaklaşması kategorilerin objektiflik düzeyine 

dayandırılabilir. 

Beş puanlayıcının yer aldığı değerlendirme durumuna ilişkin Krippendorff alfa 

istatistik analizi sonuçları Tablo 7’de verilmiştir. 

 

Tablo  7 

Beş Puanlayıcının Puanlarına İlişkin Krippendorff Alfa İstatistik Değerleri 

Kategoriler Krippendorff alfa 

Bireysel bağdaştırma 0,0656 

Keşfetme 0,1248 

Analiz 0,3031 

Değerlendirme 0,503 

İlişki kurma 0,1502 

Puanlayıcılar arası genel uyum 0,373 

 

Tablo 7’ye göre, beş puanlayıcı için hesaplanan Krippendorff alfa değerleri 

incelendiğinde yine en yüksek düzeyde uyum değerlendirme boyutunda görülmektedir. 
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Beş puanlayıcının olduğuu durumda negatif değerlere rastlanılmamıştır. Kısmen de olsa 

puanlayıcıların birbirlerinden negatif düzeye ulaşacak kadar farklı puanlamalar 

yapmadıkları düşünülebilir. Kategorilere ait puanlayıcı güvenirliği sıralamasında ise; iki 

ve üç puanlayıcı da olduğu gibi diğerlerine göre daha yüksek düzeyde uyum analiz ve 

değerlendirme kategorilerinde olmuştur. Puanlayıcılar arası genel uyuma bakıldığında 

orta düzeyde uyuma dahi erişilememiştir (Krippendorff, 2011).  

Bu bölümde araştırmanın üçüncü araştırma sorusuna ilişkin elde edilen bulgular 

sunulmuştur.  

Tüm değişkenlik kaynaklarının çaprazlanmış olduğu tümüyle çaprazlanmış desen 

(bxmxp) sonucunda elde edilen G ve Phi katsayıları nasıl farklılaşmaktadır? 

Araştırmanın bu bölümünde, analitik dereceli puanlama anahtarı ile performansa 

dayalı durum belirleme çalışmasının (b x m x p) deseninde puanlayıcı sayısı değişimi ile 

olan ilişkisi gözlemlenmiştir. G Kuramına dayalı yapılan analiz sonuçları ile birey, madde 

ve puanlayıcı için kestirilen varyans bileşenleri Tablo 8’de verilmiş 

 

Tablo 8 

(b x m x p) Desenine ait G Çalışması Sonucunda Elde Edilen Varyans Bileşenleri ve 

Toplam Varyans Yüzdeleri 

Varyans 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 

Serbestlik 

Derecesi 

Kareler 

Ortalaması 
Varyans 

Varyans Yüzdesi 

(%) 

B 152.95200 19 8.05011 0.22771 9.0 

M 466.655200 4 116.63800 1.12122 44.4 

P 29.47200 4 7.36800 0.03780 1.5 

BM 150.48800 76 1.98011 0.26103 10.3 

BP 79.96800 76 1.05221 0.07545 3.0 

MP 51.36800 16 3.21050 0.12678 5.0 

BMP 205.19.200 304 0.67497 0.67497 26.7 

Toplam 1135.99200 499   100% 

G = 0.90 

Phi = 0,90 
     

 

Tablo 8’de verilen (b x m x p) desenine ait G çalışması sonucunda kestirilen 

varyans ve toplam varyansı açıklama yüzdeleri incelendiğinde, birey ana etkisine ait 
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varyans bileşeninin toplam varyansın %9’una karşılık geldiği görülmektedir. Bireylere 

ait varyans bileşeni, bireylerin performans çalışmalarının bireyden bireye nasıl değiştiği 

hakkında bir tahmin verir. Bireylere ait varyans bileşeni (σ²b = 0.22771) şeklindedir ve 

bireyler arası özelliklerin farklılaşması tutarlılığı etkilediği için yüksek oranda olması 

beklenen bir durumdur. Performans çalışmaları, bireylerin süreci kendilerinin yönettiği 

ve araştırma sonunda bir ürün ortaya koydukları çalışmalar olması sebebiyle ölçme ve 

değerlendirme uygulamalarına bireylerden kaynaklanan hatalar karışabilmektedir 

(Brennan, 2001). 

Madde ana etkisi için kestirilen varyans bileşeni, toplam varyansın %44’ünü 

açıklamaktadır. Madde ana etkisine ait varyans bileşeni toplam varyans içinde en yüksek 

varyans değerine (σ²m = 1.12122) sahiptir. Tüm varyansın neredeyse yarısını oluşturan 

bu yüksek varyans oranı, en önemli değişkenlik kaynağı olarak belirlenmiştir. Bu 

durumda, bireylerin her bir madde için gerekli ve etkili performans görevi sağlayamamış 

olabileceği ve kategorilerin yeterince açık olmaması sebebiyle puanlayıcıların 

birbirlerinden farklı puanlamalar yaptığı kanısına varılmaktadır. Ancak, analitik 

puanlama anahtarında yer alan her bir madde performansa ilişkin ayrı becerileri 

ölçtüğünden bu oranın yüksek çıkması beklenilen bir durumdur (Taşdelen, vd., 2010). 

Ancak, yine de bu boyutların birbirinden uzak olmayan becerileri ölçmeye çalıştığını da 

ifade etmek gerekmektedir.        

Puanlayıcı ana etkisine ait varyansin toplam varyansın %1,5’luk kısmını 

olusturdugu görülmektedir. Puanlayıcı etkisi için hesaplanan varyans değeri (σ²p = 

0.03780) düşük bulunmuştur. Puanlayıcılara ait varyans bileşeni puanlayıcıların 

performans çalışmalarına ait verdikleri puanların nasıl değiştiğinin bir tahminini verir. 

Puanlayıcıların, puanların farklılaşmasındaki rolünün düşük olduğunu göstermektedir.  

Puanlayıcılara ait varyans bileşeninin toplam varyansı açıklama yüzdesinin düşük olması, 

birbirinden bağımsız puanlayıcıların birbirleri ile tutarlı puanlama yaptıkları şeklinde 

yorumlanabilir. 

Birey x Madde etkileşimi bireylerin performans ödevlerinin analitik dereceli 

puanlama anahtarında yer alan boyutlara göre farklılık gösterip göstermediğini verir 

(Shavelson ve Webb, 1991). Tablo8’den de görüldüğü gibi, birey x madde etkileşimi 

toplam varyans içinde en yüksek varyans değerine sahiptir. Bu durum bireylerin 

performans ödevlerinin bir boyuttan diğerine farklılık gösterdiği şeklinde yorumlanabilir. 

Bir birey, bir kategori için yeterlilik sağlarken başka bir kategori için sağlayamamış 
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olabilir. Buna ek olarak, birey ve madde etkileşimi yüksek olması güvenirliği olumsuz 

yönde etkilese de madde sayısını artırmak güvenirliği yükseltebilir (Brennan, 2000). 

Madde x Puanlayıcı ortak etkileşiminin varyansı (σ²mp = 0.12678) olup, bu 

varyans toplam varyans içinde %5,0’lık bir etki yaratmaktadır. Bu durum, puanlayıcıların 

maddeler arası puanlama tutarlılıklarında, yüksek düzeyde farklılıklar olmadığına işaret 

etmektedir. 

Birey x Madde x Puanlayıcı ortak etkisine ait varyans bileşeni, artık varyans 

olarak adlandırılır. Tablo 8’de görüldüğü gibi artık varyans bileşeni toplam varyansın 

%26,7’sini açıklamaktadır ve büyüklük bakımından değişkenler arasında ikinci sıradadır. 

Artık varyans bileşeninin yüksek olması; birey, madde ve puanlayıcı ortak etkileşimi 

ve/veya tesadüfi hata kaynaklarının yüksek düzeyde olabileceğinin göstergesi olabilir.  

Tablo 8’den görüldüğü üzere, G katsayısının 0.90 ve Phi katsayısının 0.90 olarak 

bulunması puanlama güvenirliğinin yüksek olduğu, bir diğer ifadeyle puanlayıcılar arası 

tutarlılığın yüksek olduğu anlamına gelmektedir (Atılgan, 2004; Brennan 2001, 2003; 

Shavelson ve Webb, 1991) 

Araştırmada, K çalışmaları ile puanlayıcı sayısı değişiminin G ve Phi katsayılarına 

olan etkisini incelemek üzere yürütülen çalışma bulguları Tablo 9’da verilmiştir.  

 

Tablo 9 

 (b x m x p) desenine ait K Çalışması Sonucunda Kestirilen G Ve Phi Katsayıları 

Ölçme 

deseni 

Madde 

sayısı 
Puanlayıcı sayısı 

  np=1 np=2 np=3 np=4 np=5 

b x m x p 5 
G=0.65 

Phi=0.64 

G=0.79 

Phi=0.78 

G=0.85 

Phi=0.84 

G=0.88 

Phi=0.88 

G=0.92 

Phi=0.91 

 

 K çalışmaları hem bireylerin performanslarına dayalı bağıl kararlar (G Katsayısı) 

hem de bireylerin performanslarıyla ilgili mutlak kararlar (Phi Katsayısı) alınmasına 

ilişkin iki farklı güvenirlik katsayısının hesaplanmasına olanak tanır (Shavelson ve Webb, 

1991). Tablo 9’da görüldüğü üzere, puanlayıcı sayısının artması G ve Phi katsayılarında 

artışa neden olmaktadır. Farklı sayıda puanlayıcı ve aynı desen kullanılarak oluşturulmuş 

durumlarda; G ve Phi katsayılarının daha yüksek kestirildiği, puanlama güvenirliği 

üzerinde puanlayıcı sayısının önemli bir etkiye sahip olduğu sonucuna varılabilir. 

Puanlayıcı sayısının artması güvenirlikte pozitif yönde artışa sebep olmaktadır. 
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Değerlendirmelerde her zaman beş puanlayıcıya ulaşmak mümkün olmayabilir. Bu 

durumda, en azından üç ya da dört puanlayıcı ile değerlendirmeler yapmak daha güvenilir 

sonuçlar elde edilmesini ve öğrenenler hakkında isabetli kararlar verilmesini sağlayabilir.     

Bu bölümde araştırmanın dördüncü araştırma sorusuna ilişkin elde edilen bulgular 

sunulmuştur. 

         KTK ve G Kuramına dayalı yapılan analiz sonuçlarına göre elde edilen 

güvenirlik katsayıları tutarlılık göstermekte midir? 

Analiz sonuçlarında görüleceği üzere, KTK ve G Kuramına dayalı analizlerde 

güvenirlik katsayıları hesaplanmıştır. KTK’ya dayalı çözümlemeler için kullanılan Kappa 

ve Krippendorff alfa istatistik teknikleri analiz sonuçları puanlayıcılar arası uyumsuzluğu 

yüksek düzeyde göstermiştir. Her iki teknikte analitik dereceli puanlama anahtarında yer 

alan birçok kategori için, puanlayıcılar arası tutarlılık negatif düzeye ulaşmıştır. Negatif 

düzeyler, Kappa tekniğinde uyumsuzluk olarak nitelendirilirken; Krippendorf alfa tekniği 

yorumlamalarında istenmeyen bir durum olduğu için dikkate alınmak istenmez. Ancak 

yine de açıkça görülmektedir ki puanlayıcılar arası zayıf uyum söz konusudur. Bu 

uyumsuzluğa sebep olan hata kaynaklarının da, bu teknikler ie belirlenmesi mümkün 

değildir.  

G kuramına dayalı yapılan analizler ise birçok değişkeni hem ayrı hem de birlikte 

yorumlama olanağı ortaya sağlamaktadır. Araştırmada bireylerden, analitik puanlama 

anahtarında yer alan maddelerden ve puanlayıcılardan kaynaklanan varyansları ve 

ölçmeyi etkileme oranlarını gözlemlemek araştırmacılara avantaj sağlamaktadır. 

Puanlayıcılardan kaynaklanan varyansın yüksek olmadığı, bireysel farklılıklardan dolayı 

bir bireyin bir madde için yeterlilik sağlarken bir başka madde için yeterlilik 

sağlayamadığı tespit edilmiştir. G kuramına dayalı analizlerde puanlayıcılar arası 

güvenirlik katsayısı, Kappa ve Krippendorff alfa tekniklerinden elde edilen güvenirlik 

katsayılarına göre daha yüksek bulunmuştur. Bununla birlikte, K çalışması ile puanlayıcı 

sayısının artırılmasının güvenirliği artıracağı kanısına varılmıştır (Büyükkıdık, 2012; 

Deliceoğlu, 2009; Güler, 2008; Öztürk, 2011).  
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BÖLÜM 5 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu bölümde araştırma kapsamında elde edilen sonuç ve önerilere yer verilmiştir. 

Sonuç ve öneriler bölümleri iki ayrı alt bölüm olarak açıklanmıştır. 

Sonuç 

Çalışmanın temel amacı ve alt amaçları kapsamında, analitik dereceli puanlama 

anahtarı kullanılarak performansa dayalı durum belirleme çalışmasının farklı sayıdaki 

puanlayıcılar arası güvenirlik düzeyleri hesaplanmıştır. Araştırmada KTK’ya dayalı 

olarak geliştirilen Kappa ve Krippendorff Alfa teknikleri ile analizler yapılmıştır. 

Bununla birlikte, G Kuramı kapsamında hesaplamalar yapılarak K çalışmalarına ait bazı 

önemli bulgular elde edilmiştir. Son olarak, araştırmada yer alan bu iki kuramın sağladığı 

veriler karşılaştırılmış, elde edilen güvenirlik düzeyleri yorumlanmış ve performansa 

dayalı durum belirlemede ideal puanlayıcı sayısına ulaşılmaya çalışılmıştır. 

Araştırmada Kappa istatistik tekniğine dayalı iki, üç ve beş sayıdaki 

puanlayıcılardan elde edilen değerler her alt boyutta ve toplam puan özelinde 

incelendiğinde düşük düzeyde uyuma işaret etmektedir. Analiz sonuçlarına göre, en 

yüksek uyum iki; en düşük düzeyde uyum ise üç puanlayıcının yer aldığı durumlar olarak 

tespit edilmiştir. Tüm puanlayıcı durumlarında, alt boyutlarda negatif değerler elde 

edilmiştir. Negatif değerler, uyumsuzluğa işaret etmekle birlikte; puanlayıcıların 

puanlama yaparken birbirleriyle tutarlı değerlendirmeler yapmadıklarını göstermektedir. 

Kappa istatistik tekniğinde puanlayıcı sayısının artışı, Kappa değerini görece düşürmüştür 

(Nying, 2004). Bu durum, Kappa istatistiğinin puanlayıcı sayısından etkilendiğini 

göstermektedir. Bu bulgular ışığında, Kappa istatistik tekniği ile uyum elde edilmek 

istendiğinde iki puanlayıcıya yer verilmesinin yeterli olduğu söylenebilir. Bu sonuç 

Abedi, Baker ve Herl (1995)’in çalışmalarının perfomansa dayalı durum belirlemede 

puanlayıcı sayısı artışının, puanlardaki değişkenlik düzeyini artırarak güvenirliği 

düşürdüğü bulgusuyla örtüşmektedir. 

Araştırma kapsamında yürütülen diğer bir analiz tekniği olan Krippendorff alfa 

istatistik tekniğine dayalı iki, üç ve beş sayıdaki puanlayıcıdan elde edilen 
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çözümlemelerde her alt boyutta ve toplam puan özelinde incelendiğinde düşük düzeyde 

tespit edilmiştir. Krippendorff alfa tekniğiyle yapılan üç analizden en yüksek değerler, 

Kappa istatistiğinde olduğu gibi iki puanlayıcı arasındaki uyuma ilişkin çıkmıştır. 

Bununla birlikte her iki teknikte, üç puanlayıcının olduğu durumdaki çözümlemeler en 

düşük uyuma işaret etmektedir. Krippendorff alfa tekniğine dayalı analiz sonuçları, 

puanlayıcı sayısının artışından etkilenerek alfa değerini değiştirmiş; ancak bu değişim 

Kappa istatistiğindeki kadar değişkenlik göstermemiş ve nispeten daha kararlı bir yapı 

sergilemiştir. Bu durum, Bıkmaz’ın araştırması (2011) ile örtüşmektedir.  

KTK’ya dayalı geliştirilen Kappa ve Krippendorff alfa değerleri puanlayıcılar 

arası güvenirlik düzeylerini oldukça düşük hesaplamıştır. Bu araştırmada birey, madde 

ve puanlayıcı değişkenlik kaynakları söz konusu olmakla birlikte negatif değerlere ve 

uyumsuzluğa sebep olan değişkene ulaşmada KTK’ya dayalı bu tekniklerin yetersiz 

kaldığı ifade etmek gerekmektedir.  

Araştırma kapsamında yürütülen ve KTK’nın bazı sınırlılıklarına karşın daha 

kapsamlı veriler sağlayan G kuramına dayalı analizler sonucu, ölçme işleminde yer alan 

birey, madde ve puanlayıcılardan kaynaklanan varyansın toplam varyans içindeki etkisi 

hesaplanmıştır. Analiz sonuçlarına göre, en yüksek varyans madde ana etkisinde; en 

düşük varyans ise puanlayıcı ana etkisinden kaynaklandığı görülmektedir. Birey ve 

maddelerden kaynaklanan ortak etki yüksek hesaplanmıştır. Bireyler farklı maddelerde 

farklı yeterlilikler göstermiştir. Bu durum, maddelerin her birinin farklı bir yapıyı 

ölçtüğünü göstermektedir ve olması beklenen bir durumdur. Puanlayıcı sayısının 

artmasının güvenirliği pozitif yönde artırdığı görülmektedir. Özellikle, pratikte beş 

puanlayıcıya ulaşılamadığı durumlarda üç, eğer mümkünse dört puanlayıcı ile 

değerlendirmeler yapılmasının puanlama güvenirliğini arttıracağı ifade edilebilir.  

Araştırma sonuçlarına göre, bireysel özelliklerin çalışmalara yansıdığı performans 

görevlerinin değerlendirilmesinde Kappa ve Krippendorff alfa tekniklerinin ideal 

puanlayıcı sayısını tespit etmede yetersiz kaldığı görülmektedir. Bu nedenle, performans 

çalışmalarını ölçmede kullanılmak üzere geliştirilen puanlama anahtarlarının ölçülmesi 

ve puanlayıcılar arası güvenirliğin belirlenmesi için G kuramına dayalı analizlere ve K 

çalışmalarına ihtiyaç olduğu belirlenmiştir. 

Araştırmada yer alan nicel çalışmalara ek olarak, puanlayıcılardan performans 

değerlendirme ve analitik dereceli puanlama anahtarı kullanımına ilişkin görüşler de 

alınmıştır. Bu görüşler, öncelikle performans çalışmalarının öğretmeni ve öğrenciyi 
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birlikte geliştirdiği, öğrenci bilimsel araştırma yöntem ve basamaklarını en doğru biçimde 

uygulamaya çalışırken öğretmende öğrenciye güvenilir geri bildirimler sağlamak adına 

kendini geliştirme yoluna gittiği şeklindedir.  

Öneriler 

Bu alt başlık altında araştırma bulgularından yola çıkılarak araştırmacılara yönelik 

önerilere yer verilmiştir.  

Araştırma sonuucuna dayalı öneriler: 

● Öğrenen özelliklerini birçok yönüyle gözlemlemek için tamamlayıcı ölçme ve 

değerlendirme yaklaşımlarından performansa dayalı durum belirleme yöntemlerinden 

yararlanılmalıdır. 

● Performansa dayalı durum belirlemede, ölçme ve değerlendirme 

uygulamalarının güvenirliğinin belirlenmesinde puanlayıcılar içi ve puanlayıcılar arası 

farklılıkların gözlemlenmesi gerektiği unutulmamalıdır. 

● Performansa dayalı durum belirlemede ideal puanlayıcı sayısına ulaşmada, G 

Kuramına dayalı analizlerin avantajlarından faydalanılarak K çalışmaları yürütülmelidir. 

● Performansa dayalı durum belirlemede, puanlama işlemi en az iki, eğer 

mümkünse üç ya da dört, puanlayıcı ile yürütülmelidir. 

Araştırmacılara yönelik öneriler: 

● Analitik dereceli puanlama anahtarında yer alan boyutlara ait açıklamalar 

geliştirilmelidir. 

● Puanlayıcıların UBDP sürecindeki deneyim yıllarının, puanlama üzerindeki 

etkililiği araştırılabilir.  

● UBDP fen bilimleri alanında öğrencilerden hazırlanması beklenen ve günümüz 

öğrenen becerilerinde fen okuryazarlığı ile örtüşen performans görevleri, ulusal düzeyde 

yapılması planlanan çalışmalara örnek olabilir. 
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EK 1: IBDP Fen Bilimleri Dersi Analitik Dereceli Puanlama Anahtarı 

Internal assessment 

Purpose of internal assessment 

Internal assessment is an integral part of the course and is compulsory for both SL 

and HL students. It enables students to demonstrate the application of their skills and 

knowledge, and to pursue their personal interests, without the time limitations and other 

constraints that are associated with written examinations. The internal assessment should, 

as far as possible, be woven into normal classroom teaching and not be a separate activity 

conducted after a course has been taught. The internal assessment requirements at SL and 

at HL are the same. This internal assessment section of the guide should be read in 

conjunction with the internal assessment section of the teacher support materials. 

Guidance and authenticity 

The work submitted for internal assessment must be the student’s own work. 

However, it is not the intention that students should decide upon a title or topic and be 

left to work on the internal assessment component without any further support from the 

teacher. The teacher should play an important role during both the planning stage and 

the period when the student is working on the internally assessed work. It is the 

responsibility of the teacher to ensure that students are familiar with:  

• the requirements of the type of work to be internally assessed

• the IB animal experimentation policy and the biology course safety guidelines

•the assessment criteria—students must understand that the work submitted for

assessment must address these criteria effectively. 

Teachers and students must discuss the internally assessed work. Students 

should be encouraged to initiate discussions with the teacher to obtain advice and 

information, and students must not be penalized for seeking guidance. As part of the 

learning process, teachers should read and give advice to students on one draft of the 

work. The teacher should provide oral or written advice on how the work could be 

improved, but not edit the draft. The next version handed to the teacher must be the final 

version for submission. It is the responsibility of teachers to ensure that all students 

understand the basic meaning and significance of concepts that relate to academic 

honesty, especially authenticity and intellectual property. Teachers must ensure that all 

student work for assessment is prepared according to the requirements and must explain 

clearly to students that the internally assessed work must be entirely their own. Where 

collaboration between students is permitted, it must be clear to all students what the 

difference is between collaboration and collusion. All work submitted to the IB for 

moderation or assessment must be authenticated by a teacher, and must not include any 

known instances of suspected or confirmed academic misconduct. Each student must 

confirm that the work is his or her authentic work and constitutes the final version of 

that work. Once a student has officially submitted the final version of the work it cannot 

be retracted. The requirement to confirm the authenticity of work applies to the work of 

all students, not just the sample work that will be submitted to the IB for the purpose of 

moderation. For further details refer to the IB publication Academic honesty (2011), 

The Diploma Programme: From principles into practice (2009) and the relevant articles 

in General regulations: Diploma Programme (2011).  
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Authenticity may be checked by discussion with the student on the content of 

the work, and scrutiny of one or more of the following:  

•the student’s initial proposal

•the first draft of the written work

•the references cited

•the style of writing compared with work known to be that of the student

•the analysis of the work by a web-based plagiarism detection service such as

http://www.turnitin.com. The same piece of work cannot be submitted to meet the 

requirements of both the internal assessment and the extended essay. 

Group work 

Each investigation is an individual piece of work based on different data 

collected or measurements generated. Ideally, students should work on their own when 

collecting data. In some cases, data collected or measurements made can be from a group 

experiment provided each student collected his or her own data or made his or her own 

measurements. In biology, in some cases, group data or measurements may be combined 

to provide enough for individual analysis. Even in this case, each student should have 

collected and recorded their own data and they should clearly indicate which data are 

theirs. It should be made clear to students that all work connected with the investigation 

should be their own. It is therefore helpful if teachers try to encourage in students a sense 

of responsibility for their own learning so that they accept a degree of ownership and 

take pride in their own work.  

Time allocation 

Internal assessment is an integral part of the biology course, contributing 20% 

to the final assessment in the SL and the HL courses. This weighting should be reflected 

in the time that is allocated to teaching the knowledge, skills and understanding required 

to undertake the work, as well as the total time allocated to carry out the work. It is 

recommended that a total of approximately 10 hours of teaching time for both SL and 

HL should be allocated to the work. This should include:  

•time for the teacher to explain to students the requirements of the internal

assessment 

•class time for students to work on the internal assessment component and ask

questions 

•time for consultation between the teacher and each student

•time to review and monitor progress, and to check authenticity.

Using assessment criteria for internal assessment 

For internal assessment, a number of assessment criteria have been identified. 

Each assessment criterion has level descriptors describing specific achievement levels, 

together with an appropriate range of marks. The level descriptors concentrate 

onpositive achievement, although for the lower levels failure to achieve may be included 

in the description. Teachers must judge the internally assessed work at SL and at HL 

against the criteria using the level descriptors.  

•Assessment criteria are the same for both SL and HL.

•The aim is to find, for each criterion, the descriptor that conveys most accurately

the level attained by the student, using the best-fit model. A best-fit approach means that 

compensation should be made when a piece of work matches different aspects of a 

criterion at different levels. The mark awarded should be one that most fairly reflects 
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the balance of achievement against the criterion. It is not necessary for every single 

aspect of a level descriptor to be met for that mark to be awarded.  

•When assessing a student’s work, teachers should read the level descriptors for 

each criterion until they reach a descriptor that most appropriately describes the level of 

the work being assessed. If a piece of work seems to fall between two descriptors, both 

descriptors should be read again and the one that more appropriately describes the 

student’s work should be chosen.  

•Where there are two or more marks available within a level, teachers should 

award the upper marks if the student’s work demonstrates the qualities described to a 

great extent; the work may be close to achieving marks in the level above. Teachers 

should award the lower marks if the student’s work demonstrates the qualities described 

to a lesser extent; the work may be close to achieving marks in the level below.  

•Only whole numbers should be recorded; partial marks (fractions and decimals) 

are not acceptable. 

•Teachers should not think in terms of a pass or fail boundary, but should 

concentrate on identifying the appropriate descriptor for each assessment criterion. 

•The highest level descriptors do not imply faultless performance but should be 

achievable by a student. Teachers should not hesitate to use the extremes if they are 

appropriate descriptions of the work being assessed.  

•A student who attains a high achievement level in relation to one criterion will 

not necessarily attain high achievement levels in relation to the other criteria. Similarly, 

a student who attains a low achievement level for one criterion will not necessarily attain 

low achievement levels for the other criteria. Teachers should not assume that the overall 

assessment of the students will produce any particular distribution of marks.  

• It is recommended that the assessment criteria be made available to students.  

Practical work and internal assessment  

General introduction  

The internal assessment requirements are the same for biology, chemistry and 

physics. The internal assessment, worth 20% of the final assessment, consists of one 

scientific investigation. The individual investigation should cover a topic that is 

commensuratewith the level of the course of study. Student work is internally assessed 

by the teacher and externally moderated by the IB. The performance in internal 

assessment at both SL and HL is marked against common assessment criteria, with a 

total mark out of 24. Note: Any investigation that is to be used to assess students should 

be specifically designed to match the relevant assessment criteria. The internal 

assessment task will be one scientific investigation taking about 10 hours and the 

writeup should be about 6 to 12 pages long. Investigations exceeding this length will be 

penalized in the communication criterion as lacking in conciseness. The practical 

investigation, with generic criteria, will allow a wide range of practical activities 

satisfying the varying needs of biology, chemistry and physics. The investigation 

addresses many of the learner profile attributes well. See section on “Approaches to 

teaching and learning” for further links. The task produced should be complex and 

commensurate with the level of the course. It should require a purposeful research 

question and the scientific rationale for it. The marked exemplary material in the teacher 

support material will demonstrate that the assessment will be rigorous and of the same 

standard as the assessment in the previous courses.  

Some of the possible tasks include:  

•a hands-on laboratory investigation  
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• using a spreadsheet for analysis and modelling

•extracting data from a database and analysing it graphically

•producing a hybrid of spreadsheet/database work with a traditional hands-on

investigation 

•using a simulation provided it is interactive and open-ended. Some tasks may

consist of relevant and appropriate qualitative work combined with quantitative work. 

The tasks include the traditional hands-on practical investigations as in the 

previous course. The depth of treatment required for hands-on practical investigations 

is unchanged from the previous internal assessment and will be shown in detail in the 

teacher support materials. In addition, a detailed assessment of specific aspects of hands-

on practical work will be assessed in the written papers as detailed in the relevant 

topic(s) in the “Syllabus content” section of the guide.  

The task will have the same assessment criteria for SL and HL. The five 

assessment criteria are personal engagement, exploration, analysis, evaluation and 

communication.   

Internal assessment details 

Internal assessment component 

Duration: 10 hours  

Weighting: 20%  

• Individual investigation.

•This investigation covers assessment objectives 1, 2, 3 and 4.

Internal assessment criteria 

The new assessment model uses five criteria to assess the final report of the 

individual investigation with the following raw marks and weightings assigned:  

Levels of performance are described using multiple indicators per level. In many 

cases the indicators occur together in a specific level, but not always. Also, not all 

indicators are always present. This means that a candidate can demonstrate 

performances that fit into different levels. To accommodate this, the IB assessment 

models use markbands and advise examiners and teachers to use a best-fit approach in 

deciding the appropriate mark for a particular criterion. Teachers should read the 

guidance on using markbands shown above in the section called “Using assessment 

criteria for internal assessment” before starting to mark. It is also essential to be fully 

acquainted with the marking of the exemplars in the teacher support material. The 

precise meaning of the command terms used in the criteria can be found in the glossary 

of the subject guides.  

Personal engagement 

This criterion assesses the extent to which the student engages with the exploration 

and makes it their own. Personal engagement may be recognized in different attributes 
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and skills. These could include addressing personal interests or showing evidence of 

independent thinking, creativity or initiative in the designing, implementation or 

presentation of the investigation 

 

 

 

Exploration  

This criterion assesses the extent to which the student establishes the scientific 

context for the work, states a clear and focused research question and uses concepts and 

techniques appropriate to the Diploma Programme level. Where appropriate, this criterion 

also assesses awareness of safety, environmental, and ethical considerations. 
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Analysis 

This criterion assesses the extent to which the student’s report provides evidence 

that the student has selected, recorded, processed and interpreted the data in ways that 

are relevant to the research question and can support a conclusion. 
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Evaluation 

This criterion assesses the extent to which the student’s report provides evidence 

of evaluation of the investigation and the results with regard to the research question 

and the accepted scientific context. 
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Communication 

This criterion assesses whether the investigation is presented and reported in a 

way that supports effective communication of the focus, process and outcomes.  
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EK 2: G Kuramına dayalı yapılan analizler ve K Çalışmaları Çıktıları 
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EK 3: Etik Kurul Onayı 
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